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 ВСТУП 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» складена відповідно 

до освітньої програми підготовки бакалавра 075 «Маркетинг» 

Предметом 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», «Маркетингове ціноутворення», «Основи 

економічної науки», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка України», «Економіка 

підприємства». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Методологічні засади управління маркетинговою діяльністю промислового 

підприємства 

Змістовий модуль 2. Маркетингові дослідження та закупівельна діяльність на ринку товарів промислового 

призначення 

Змістовий модуль 3. Проектування елементів комплексу маркетингу промислового підприємства 

Змістовий модуль 4 Комунікативна політика та ефективність маркетингу в промисловості 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення нормативної дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» є 

формування теоретичних і практичних знань щодо промислового маркетингу, сучасних концепцій його 

розвитку. 
1.2. Основними завданнями дисципліни 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 240 годин 8 кредитів ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Методологічні засади управління маркетинговою діяльністю промислового 

підприємства 

 

Тема Лекції Практичні Самостійна робота 

Тема 1 Суть, завдання та особливості 

маркетингу на ринку товарів промислового 

призначення 

6 4 4 

Тема 2 Суб’єкти та об’єкти маркетингу на 

промисловому підприємстві 

4 2 4 

Тема 3 Формування та дослідження попиту на 

промислові товари 

6 4 4 

Тема 4 Стратегії маркетингу промислових 

підприємств 

4 2 4 

Тема 5 Планування маркетингової діяльності 

на промисловому підприємстві 

4 4 4 

 

Змістовий модуль 2. Маркетингові дослідження та закупівельна діяльність на ринку товарів 

промислового призначення 

 

Тема Лекції Практичні Самостійна робота 

Тема 6 Маркетингові дослідження на ринку 

товарів промислового призначення 

6 4 4 

Тема 7 Сегментування ринку. Прогнозування 

попиту на промислові товари 

4 2 4 

Тема 8 Маркетинг закупівель в системі 

маркетингу промислового підприємства 

6 4 4 

Тема 9 Моделювання споживчої поведінки на 

ринку товарів промислового призначення 

4 2 4 

Тема 10 Маркетингова товарна політика 

промислового підприємства 

4 4 4 

 

Змістовий модуль 3. Проектування елементів комплексу маркетингу промислового підприємства 

 

Тема Лекції Практичні Самостійна робота 

Тема 11 Управління якістю та 

конкурентоспроможністю товарів 

промислового призначення 

4 4 7 

Тема 12 Бренд-менеджмент в промисловості 4 4 7 

Тема 13 Цінова політика промислового 

підприємства 

4 4 7 

Тема 14 Управління збутовою діяльністю та 

розподіл готової продукції промислового 

підприємства 

4 4 7 

 

Змістовий модуль 4 Комунікативна політика та ефективність маркетингу в промисловості 

 

Тема Лекції Практичні Самостійна робота 

Тема 15 Управління запасами продукції 

промислового підприємства 

4 4 7 

Тема 16 Політика комунікацій промислового 

підприємства 

4 4 7 
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Тема 17 Контроль та ефективність 

маркетингової діяльності на промисловому 

підприємстві 

4 4 7 

Тема 18 Етичні засади маркетингу в 

діяльності промислового підприємства 

4 4 7 
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3. Рекомендована література 

 

Базова література: 

 

1. Безугла Л.С., Демчук Н.І. Маркетинг закупівель. Навчальний посібник. Дніпро : Видавець Біла 

К. О., 2019. 240 с. 

2. Бойчук І.В., Дмитрів А.Я.  Маркетинг промислового підприємства: навч. посіб. Київ: «Центр 

учбової літератури», 2014. 360 с. 

3. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг: Підручник. 2-е вид. Львів: Видавництво 

Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. 

4. Нечаєв В.П. Промисловий маркетинг: Навч. метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни. 

Кривий Ріг: МІНЕРАЛ, 2016. 185 с. 

5. Оснач О.Ф., Пилипчук В.П., Коваленко Л.П. Промисловий маркетинг: підруч. [для студ. вищ. 

навч.закл]. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 364 с. 

6. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 

248 с. 

7. Яковлєв А., Сударкіна С., Ларка М. Маркетинг промислового підприємства. К.: Кондор, 2019. 

496 с. 

 

Допоміжна література: 

 

1. Бєлова Т.Г. Промисловий маркетинг : Конспект лекцій для студ. спец. 6.050100 «Маркетинг» 

напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» усіх форм навчання. Київ. НУХТ, 2009. 155 

с. 

2. Вачевський М.В., Скотний В.Г., Вачевський О.М. Промисловий маркетинг. Основи теорії і 

практики. Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 

3. Войчак А.В., Федорченко А.В. Маркетингові дослідження: підручник. К.: КНЕУ, 2007. 408 с. 

4. Зозулев А. В. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия: Учеб. пособие. К.: Центр 

учебной литературы, 2010. 576 с. 

5. Кушнір Т.М. Обґрунтування доцільності використання маркетингу закупівель на ринках 

товарів промислового призначення. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне 

наукове фахове видання. 2018. Випуск 5 (16). с. 133-137. 

6. Кушнір Т.М. Раціоналізація прийняття рішення про закупівлі на ринку товарів промислового 

призначення. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної 

економіки: Збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(11 – 12 квітня 2019 р.). Частина 1. Дніпро: НМетАУ, 2019. с. 350-353. 

7. Кушнір Т.М. Впровадження концепції маркетингу відносин в систему закупівель підприємств 

на ринку товарів промислового призначення [Електронний ресурс]. Приазовський економічний вісник. 

2019. №5(16). с. 165-169. Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/ vypusk-5-16. 

8. Кушнір Т.М. Особливості застосування концепцій маркетингового управління підприємствами 

на ринку товарів промислового призначення України. Інфраструктура ринку. 2019. №37. URL: 

http://www.market-infr.od.ua/uk/37-2019. 

9. Кушнір Т.М. Тенденції цифровізації в маркетингу на ринку товарів промислового 

призначення. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. 

інтернет-конф. (30 жовтня 2020 р). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 39-40. 

10.Кушнір Т.М. Інститути маркетингової інфраструктури: рекламні посередники / Т.М. Кушнір 

// Ефективна економіка. – 2014. - №10. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua. 

11. Кушнір Т.М. Методологічні засади аналізу основних елементів маркетингової 

інфраструктури / Т.М. Кушнір // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. - №2. – с. 226-

230. 

12. Кушнір Т.М. Методологічні засади дослідження інститутів маркетингової інфраструктури на 

базі функціонального підходу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. №7. с. 164-168. 

13. Кушнір Т.М. Місце інститутів інноваційної інфраструктури у системі маркетингової 

діяльності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №9. с. 162-166. 

http://www.market-infr.od.ua/uk/37-2019


7 

 

  

14. Кушнір Т.М. Роль ринку маркетингових досліджень у функціонуванні інформаційно-

аналітичної складової маркетингової інфраструктури. Економіка та суспільство. 2016. №2. с. 114-118. 

15. Кушнір Т.М. Етика в маркетингу: життєздатність та перспективи. Актуальні проблеми теорії 

менеджменту, маркетингу та фінансів : наукові ідеї та механізми реалізації: Матеріали всеукраїнської 

(із зарубіжною участю) наукової конференції. Донецький національний технічний університет. 

Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2021. С. 192-194. 

16. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації. Підручник / За ред. Старостіної 

А.О. К.: "Іван Федоров", 1997. 400 с. 

17. Промисловий маркетинг: навч. посібник у структурно-логічних схемах / Попова Л.О., Жегус 

О.В., Афанасьєва О.П., Олініченко К.С. Харків: ХДУХТ, 2012. 82 с. 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

При викладанні дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» використовуються такі методи 

контролю: 

- Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять й змістових модулів і має за 

мету перевірку рівня підготовки студента до виконання конкретної роботи. Його інструментами є контрольні 

роботи і тестування. 

Об'єктами поточного контролю знань студентів з дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» є: 

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях; 

2) виконання модульних (контрольних) завдань; 

3) виконання самостійних (індивідуальних) завдань; 

При оцінці систематичності та активності роботи студента на практичних заняттях враховується: 

- рівень знань, продемонстрований у відповідях на практичних заняттях; 

- активність при обговоренні дискусійних питань; 

- результати виконання практичних робіт, завдань поточного контролю тощо. 

При оцінці виконання модульних (контрольних) завдань враховується загальний рівень теоретичних знань 

та практичні навички, набуті студентами під час опанування відповідного змістовного модуля. 

- Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових результатів навчання і 

проводиться у формі письмового іспиту в кінці кожного семестру. 

 
5. Засоби діагностики успішності навчання 

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів є важливим структурним компонентом 

навчально-виховного процесу. Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за поточним та проміжним 

контролем знань протягом семестру. 

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни використовуються такі засоби 

оцінювання:  

- для поточного контролю - усне опитування, проведення тестування, розв’язування задач, розгляд 

ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модульного контролю, що включають тестування, теоретичні 

питання; 

- для підсумкового контролю – проведення письмового іспиту. 

 

Засоби поточного контролю: 

У 1-му семестрі 

Засоби контролю Кількість балів 

Поточне опитування на практичних заняттях 30 

Тестування за змістовим модулем 1 10 

Тестування за змістовим модулем 2 10 

 

У 2-му семестрі 

Засоби контролю Кількість балів 

Поточне опитування на практичних заняттях 30 

Тестування за змістовим модулем 3 10 
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