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 ВСТУП 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» складена 

відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра спеціальності «Маркетинг» 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є господарська і комерційна діяльність промислових 

підприємств, спрямована на задоволення попиту споживачів у засобах виробництва. 
Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» 

забезпечується отриманими знаннями з курсів «Маркетинг», «Соціологія», «Маркетингове ціноутворення», 

«Інфраструктура товарного ринку», «Менеджмент», «Поведінка споживача» тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи маркетингу промислових підприємств та маркетингові дослідження на ринку товарів 

виробничо-технічного призначення. 

2. Проектування елементів комплексу маркетингу на промисловому підприємстві та здійснення 

контролю за ефективністю маркетингових заходів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» є формування 

теоретичних і практичних знань щодо промислового маркетингу, сучасних концепцій його розвитку. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» є  

• вивчення теорії промислового маркетингу, методології маркетингових досліджень;  

• розробка і планування маркетингових стратегій та їх реалізація промисловими підприємствами; 

•  планування сучасних методів управління маркетинговою і комунікативною діяльністю у сферах 

закупівлі, збуту, розподілу промислової продукції. 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 

знати: 

• сутність маркетингу промислових підприємств, його основні положення та напрями використання 

маркетингової діяльності; 

• місце маркетингу в структурі управління та функціонування промислового підприємства; 

• принципи і функції маркетингу, маркетингове середовище впливу на діяльність промислового 

підприємства; 

• елементи комплексу маркетингу та їх взаємодію на ринку товарів промислового призначення; 

• стратегії фірм та методи визначення цільового ринку, принципи сегментації та позиціонування для 

товарів промислового призначення; 

• особливості формування маркетингової політики промислових підприємств; 

• систему контролю за впровадженням маркетингових заходів на промисловому підприємстві; 

вміти: 
• аналізувати маркетингове середовище промислового підприємства; 

• здійснювати сегментацію ринків і розробляти заходи щодо позиціювання товарів виробничо-

технічного призначення; 

• здійснювати відбір цільових ринків та обґрунтовувати ринкову стратегію промислового підприємства; 

• розробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємодії елементів комплексу маркетингу на ринку 

товарів промислового призначення;  

• застосовувати отримані знання в практичній діяльності; 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин 5 кредитів ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Основи маркетингу промислових підприємств та маркетингові дослідження 

на ринку товарів виробничо-технічного призначення 

 

Тема Лекції Практичні Самостійна 

робота 

Тема 1. Суть, завдання та концепції маркетингу на 

промисловому підприємстві. 

4 4 6 

Тема 2. Формування та дослідження попиту на 

промислові товари 

4 2 6 

Тема 3. Стратегії маркетингу промислових 

підприємств 

4 2 6 

Тема 4. Планування маркетингової діяльності на 4 4 6 
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промисловому підприємстві 

Тема 5. Маркетингові дослідження на ринку товарів 

промислового призначення 

4 4 6 

Тема 6. Сегментування ринку. Прогнозування попиту 

на промислові товари 

4 2 6 

 

Змістовий модуль 2. Проектування елементів комплексу маркетингу на промисловому 

підприємстві та здійснення контролю за ефективністю маркетингових заходів 

 

Тема Лекції Практичні Самостійна 

робота 

Тема 7. Товарна політика та управління асортиментом 

продукції на промисловому підприємстві 

5 4 7 

Тема 8. Цінова політика промислового підприємства 5 4 7 

Тема 9. Управління збутовою діяльністю та розподіл 

готової продукції промислового підприємства 

5 2 7 

Тема 10. Політика комунікацій промислового 

підприємства 

5 2 7 

Тема 11. Контроль та ефективність маркетингової 

діяльності на промисловому підприємстві 

4 2 9 
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