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1. Структура навчальної дисципліни 

 
Показник 

Всього годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

(дистанційна) 
форма навчання 

Кількість кредитів/годин 3,0 3,0 

Аудиторні заняття, год. 42 16 

Самостійна робота, год. 48 74 

Аудиторні заняття: 

• лекції, год. 28 8 

• лабораторні заняття, год. - - 

• практичні заняття, год. 14 8 

• семінарські заняття, год. - - 

Самостійна робота: 

підготовка до лабораторних (практичних 
семінарських) занять 

- - 

опрацювання окремих розділів програми, які не 
виносяться на лекції 

48 74 

виконання контрольних завдань - - 

виконання індивідуальних завдань - - 

виконання курсових проектів (робіт) - - 

підготовка та складання заліків, екзаменів, 
контрольних робіт, рефератів, есе, тестування 

- - 

Екзамен - - 

Залік 4 2 

 

 

 

 

Частка годин самостійної роботи студента: 

денна форма навчання – 53% 

заочна форма навчання  – 82% 
 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Мета вивчення дисципліни. 

Метою дисципліни «Управління маркетинговими комунікаціями» є оволодіння 

знаннями ефективного продажу продукції та послуг з метою прийняття ефективних 

виробничих, організаційних і наукових рішень, зокрема в готельно-ресторанному 

бізнесі, на рівні сучасних вимог. 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

 основних категорій маркетингових комунікацій,  

 методик розроблення бюджету рекламних кампаній,  

 алгоритмів розрахунків ефективності рекламного звернення до цільової 

аудиторії,  

 формування практичних навичок використання реклами в процесі 

товаропросування. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей:  

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 03); 

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК 09); 

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 10); 

– здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та внутрішні 

комунікації на підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії (робота в 

команді) (СК 04); 

– здатність розуміти економічні процеси та здійснювати планування, 

управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу (СК 

13); 

– здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати 

споживання готельних та ресторанних послуг для різних сегментів споживачів (СК 

07). 

 

Програмні результати: 

– знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення 

законодавства, національних і міжнародних стандартів, що регламентують 

діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу (РН 01); 

– знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з 

готельної та ресторанної справи, організації обслуговування споживачів та 

діяльності суб’єктів ринку готельних та ресторанних послуг, а також суміжних наук  

(РН 02). 

– застосувати навички продуктивного спілкування зі споживачами готельних 

та ресторанних послуг (РН 08); 

– розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу (РН 05); 

– аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань 

при організації ефективних комунікацій зі споживачами та суб’єктами готельного та 

ресторанного бізнесу (РН17); 

– діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та 

громадянської свідомості (РН19); 



– розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні (РН 21). 

 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

 

3.1 Лекційні заняття 

№ Тема заняття та короткий зміст 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1. 

Суть маркетингу: орієнтація на споживача 

1.1. Поняття маркетингу. Фактори, які впливають на маркетингову 

діяльність. 

1.2. Етика і соціальна відповідальність: баланс інтересів різних груп.  

1 0,5 

2. 

Вплив зовнішнього середовища на стратегію маркетингу 

2.1. Тенденції зміни зовнішнього середовища 

2.2. Фактори зовнішнього середовища, що впливають на стратегію 

маркетингу 

2.3. Законодавство про захист прав споживачів 

1 0,5 

3. 

Поведінка споживачів 

3.1. Процес прийняття рішення про купівлю 

3.2. Фактори, що впливають на процес прийняття споживачем рішення 

про купівлю 

2 0,5 

4. 

Специфіка маркетингу в індустрії гостинності 

4.1. Маркетинг в готельно-ресторанному бізнесі. 

4.2. Методи збільшення відвідуваності кафе і ресторанів. 

4.3. Маркетинг закладів швидкого харчування. 

2 0,5 

5. 

Маркетингові дослідження 

5.1. Роль маркетингових досліджень 

5.2. Маркетингова інформаційна система 

2 0,5 

6. 

Сегментація ринку 

6.1. Суть сегментації ринку. 

6.2. Етапи сегментації ринку 

2 0,5 

7. 

Маркетингова політика комунікацій 

7.1. Процес маркетингових комунікацій. 

7.2. Вибір комплексу просування. 

7.3. Види маркетингових комунікацій: переваги і недоліки. 

7.4. Сучасні маркетингові комунікації. 

2 0,5 

8. 

Реклама як основний засіб маркетингових комунікацій 

8.1. Значення реклами в маркетингу. 

8.2. Цілі і види реклами. 

8.3. Історія розвитку реклами. Канали поширення реклами. 

8.4. Законодавче регулювання рекламної діяльності. 

2 0,5 

9. 

Стимулювання збуту й особливості його використання 

9.1. Стимулювання збуту: суть, цілі, характеристика. 

9.2. Стимулювання збуту на різних етапах життєвого циклу товару. 

9.3. Переваги і недоліки стимулювання збуту. 

2 0,5 

10. 

PR та його роль у маркетинговій політиці 

10.1. Еволюція поняття PR та його особливості. 

10.2. Переваги та недоліки PR. 

10.3. Типи та інструменти PR. 

2 0,5 

11. 
Персональні продажі як особова комунікація 

11.1. Персональні продажі у комунікативному процесі. 
2 0,5 



11.2. Фактори персонального продажу. 

11.3. Процес персональних продажів. 

11.4. Мережевий маркетинг як особлива форма прямих персональних 

продажів. 

12. 

Основи мерчандайзингу 

12.1. Поняття мерчандайзингу та об'єктивні умови його виникнення і 

розвитку. 

12.2. Технології мерчандайзингу. 

12.3. Управління товарними запасами в системі мерчандайзингу. 

12.4. Організація роботи з мерчандайзингу. 

2 0,5 

13. 

Виставкова діяльність як інтегрований інструмент маркетингових 

комунікацій 

13.1. Виставкова діяльність і маркетингові комунікації. 

13.2. Розвиток виставкової діяльності в Україні. 

13.3. Планування виставкової діяльності. 

13.4. Комунікативна виставкова діяльність. 

2 0,5 

14. 

Імідж підприємства: проблеми формування та реалізації 

14.1. Імідж як концентрована комунікація. 

14.2. Особливості створення іміджу підприємства. 

14.3. Бренд як носій іміджу підприємства. 

2 0,5 

15. 

Прямий маркетинг 

15.1. Суть прямого маркетингу як інструменту маркетингових 

комунікацій. 

15.2. Основні форми прямого маркетингу. 

15.3. Процес розробки програми прямого маркетингу. 

1 0,5 

16. 

Інтернет-маркетинг 

16.1. Сутність Інтернет-маркетингу. Маркетингові можливості Інтернету 

для організації сучасної бізнес-практики. 

16.2. Переваги і недоліки Інтернет-маркетингу. 

1 0,5 

Усього годин 28 8 

 

3.2. Практичні (семінарські, лабораторні) заняття 

№ Тема заняття 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Концепція маркетингу в індустрії гостинності 1 0,5 

2 
Тема 2. Маркетингове середовище, його вплив на діяльність закладів 

готельно-ресторанного господарства. 
1 0,5 

3 
Тема 3. Маркетингові дослідження – основа визначення ринкових 

можливостей готелів та ресторанів 
1 0,5 

4 
Тема 4. Маркетингові дослідження ринку готельного і ресторанного 

господарства. 
1 0,5 

5 
Тема 5. Поняття середовища маркетингу, його контрольовані та 

неконтрольовані чинники 
1 0,5 

6 
Тема 6. Внутрішнє середовище маркетингу. Елементи маркетингового 

Мікросередовища. 
1 0,5 

7 
Тема 7. Фактори макросередовища підприємства та особливості їх 

впливу на діяльність закладів готельно-ресторанного господарства 
1 0,5 

8 
Тема 8. Класифікація маркетингової інформації та принципи її 

формування та використання 
1 0,5 

9 Тема 9. Маркетингові дослідження конкурентів. 1 0,5 

10 
Тема 10. Види та методи конкуренції. Маркетингові дослідження 

конкурентного середовища 
1 0,5 

11 Тема 11. Особливості формування збутової політики закладів індустрії 1 0,5 



гостинності 

12 
Тема 12. Комплекс маркетингових комунікацій. Особливості 

проведення маркетингової комунікаційної політики закладами 

готельно-ресторанного господарства. 

1 0,5 

13 Тема 13. Реклама в комплексі маркетингових комунікацій. 1 1 

14 
Тема 14. Маркетингова політика комунікацій закладів готельно- 

ресторанного господарства з використанням сучасних комп’ютерних 

технологій. 

1 1 

Усього годин 14 8 

 

3.3. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Найменування робіт 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Концепція маркетингу в індустрії гостинності 3 5 

2 
Визначення сутності маркетингової інформації та її особливостей на 

підприємствах готельного та ресторанного господарства 
3 5 

3 
Маркетингова інформаційна система (МІС). Методологічні основи 

маркетингових досліджень 
3 5 

4 
Аналіз конкурентів, дослідження їх реакції на зміни ринкового 

середовища 
3 5 

5 Класифікація споживачів та моделювання їхньої поведінки 3 5 

6 Фактори, що впливають на поведінку споживачів та мотиви поведінки 4 5 

7 Моделювання процесу прийняття рішення про покупку.  4 5 

8 Принципи сегментації ринку готельного і ресторанного господарства 4 5 

9 Етапи розвитку маркетингу відносно задоволення потреби ринку 4 5 

10 
Сутність готельного продукту, його багаторівнева інтегральна модель. 

Концепція життєвого циклу продукту 
4 5 

11 
Сутність «нового продукту», процес його розробки і впровадження на 

ринок 
4 6 

12 
Сутність, параметри і фактори підвищення конкурентоспроможності 

продукції 
4 6 

13 
Етапи формування цінової політики та фактори, що визначають її 

ефективність 
4 6 

14 Базові оргструктури управління маркетингом 4 6 

 Усього годин 48 74 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

Форма підсумкового семестрового контролю – залік 
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Аудиторна та самостійна 

робота 

Аудиторна та самостійна 

робота 

Теоретичний 

курс 

(тестування) 

Практична 

робота 

Теоретичний 

курс 

(тестування) 

Практична 

робота 

20 20 15 20 25 100 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

5. Рекомендована література 

Базова: 

1. Балабанова Л. В. Маркетинг підприємства : навч. посібн. / Л. В. Балабанова, 

В. В. Холод, І. В. Балабанова. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 612 с. 

Балабанова Л. В. Паблік рилейшнз : навч. посібн. / Л. В. Балабанова, К. В. 

Савельєва. – К. : ВД "Професіонал", 2008. – 528 с. 

Біловодська О.А. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб./ О.А. Біловодська. – К.: 

Знання, 2015 – 332 с. 

2. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегія, вітчизняна 

практика. - Кондор, 2009. – 320 с. 

3. Котлер Ф. Основы маркетинга: краткий курс / Ф. Котлер ; пер. с англ. – М. ; 

СПб. ; Киев : Вильямс, 2011. – 488 с. 

4. Маркетингова товарна політика. Підручник / [Чеботар С. І., Боняр С. М., 

Буряк Р. І. та ін.] за ред. С.І. Чеботаря. – К.: Преса України, 2012. – 263с. 

5. Маркетингова цінова політика. Навч. посібник з грифом МОНМС України. 

[Ларіна Я.С., Барилович О.М., Гальчинська Ю.М., Рафальська В.А., Бабічева О.І., 

Рябчик А.В. та ін.].– Харків.: Діса-плюс, 2016. - 208 с. 

6. Міжнародний маркетинг. Навчальний посібник з грифом МОНМС України. 

[Бабічева О.І., Буряк Р.І., Боняр С.М. та інші] - Суми: ТД «Папірус», 2015. – 368 с. 

7. Рекламний менеджмент [О.П. Луцій, Я.С. Ларіна, Л.В. Забуранна, І.О. 

Ковшова.]. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2014. 

 

 

 

 



 

Допоміжна: 

8. Блэкуэлл Р. Поведение потребителей / Р. Блэкуэлл, П. Миниард, Дж. 

Энджел. – 10-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 944 с. 

9. Голубкова Е. Н. Маркетинговые коммуникации / Е. Н. Голубкова. – М. : 

Изд. Дело и Сервис, 2011. – 336 с. 

10. Джефкинс Ф. Реклама — Advertising: учеб. пособие/ Джефкинс Ф.; Пер. 

Еремин Б. Л. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. — 543 с. 

11. Душкина М. Р. PR и продвижение в маркетинге: коммуникации и 

воздействие, технологии и психология / М. Р. Душкина. – СПб. : Питер, 2010. – 560 

с. 

12. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – Изд. Питер, 

2007, – 816 с. 

13. Павленко А. Ф. Маркетинг: Підручник/ А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. — К.: 

КНЕУ, 2013. — 246 с. 

14. Примак Т.О. Маркетинг: Навч.посібник/ Т.О. Примак. – К.:МАУП, 2014. – 

228 с. 

15. Щербань В.М. Маркетинг: Навч. посібник/ В.М. Щербань. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2016. – 208 с 

 

Інформаційні ресурси: 

16. Електронний навчальний курс «Управління маркетинговими 

комунікаціями». ID: 4870. 

17. Король І.В. Маркетинг розкоші: принципи побудови успішного люксового 

бренду / Король І.В. // Глобальні та національні проблеми економіки –№ 11. – 2016. 

– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-11-2016/19-

vipusk-11-cherven-2016-r/2130-korol-i-v-marketing-rozkoshi-printsipi-pobudovi-

uspishnogo-lyuksovogo-brendu 

18. Маркетинг и реклама / Режим дост.: https://mr.com.ua/ 

19. Онлайн маркетинг от А до Я / Режим дост.: http://online-marketing.com.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зміни та доповнення до робочої програми навчальної дисципліни 

 

№ Зміст внесених змін (доповнень) 
Дата і № протоколу 

засідання кафедри 
Примітки 
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