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Маркетингові комунікації – це комплекс заходів, які вико-
ристовуються підприємствами, організаціями для інформування 
та нагадування цільовій аудиторії (громадськості) про товари та 
послуги, стимулювання їх збуту, створення позитивного іміджу 
фірми у суспільстві та налагодженням тісних взаємовигідних парт-
нерських зв’язків між організацією та громадськістю, а також оці-
нювання ситуації через зворотній інформаційний потік з метою 
адаптації фірми.

Маркетингові комунікації мають основні інструментарії свого 
вираження; основними є: реклама, стимулювання збуту, персональ-
ний продаж, зв’язки з громадськістю, пропаганда, директ-марке-
тинг. Поєднання зазначених складових маркетингових комунікацій 
виражається у таких синтезованих заходах як спонсорство, брен-
динг та виставкова діяльність.

Основними цілями створення практично-методичного посібника 
з маркетингових комунікацій є:

• Ознайомитися з сучасними інструментаріями поширення ко-
мерційної інформації: реклама, зв’язки з громадськістю, персональ-
ний продаж, директ-маркетинг тощо;

• Навчитися самостійно за допомогою різних методик перевіри-
ти ефективність рекламних повідомлень;

• Порівнювати за допомогою кількісних та якісних методів різ-
номанітні зразки вітчизняних та закордонних рекламних та PR-кам-
паній

• Розробляти та створювати власні проекти з комплексним вико-
ристанням інтегрованих маркетингових комунікацій.

• Вміти використовувати принципи інтегрованих маркетингових 
комунікацій при проведені конференцій, круглих столів та презен-
тацій.
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