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 ВСТУП 

Промисловим підприємствам доводиться розв’язувати велику кількість складних 

проблем, щоб одержати максимальній успіх на ринку. Доскональне знання потреб споживачів 

товарів виробничого призначення і виробництво таких товарів, що їх задовольняють, – єдина 

можливість досягти цілей, які пов’язані з прибутком, проникненням на нові ринки, 

збільшенням обсягу продаж та інші. Сучасні маркетингові технології позволяють досягнути 

цієї мети. Ринок товарів виробничого призначення та ділових послуг має свої особливості, які 

притаманні тільки цьому ринку. Кожний маркетинговий аспект, що має відношення до 

виробництва засобів виробництва та ділових послуг, альтернативний своїм прообразам у 

споживчій області.  

Маркетинг промислового підприємства – це вид діяльності, який забезпечує взаємодію 

підприємств з організаціями-споживачами, що купують товари та послуги для їх подальшого 

використання у промисловому виробництві. Це вимагає проведення необхідних 

маркетингових досліджень для прийняття обґрунтованих господарських рішень. Також стоять 

перед промисловими підприємствами проблеми з прийняттям стратегічних рішень, щодо 

освоєння нової продукції, часу виходу з нею на ринки, диверсифікації напрямів своєї 

діяльності.  

Навчальна дисципліна "Маркетинг промислового підприємства" належить до циклу 

професійно-орієнтованих дисциплін за фаховим спрямуванням "Економіка та 

підприємництво" напряму підготовки 5.03050702 "Комерційна діяльність". 

 

 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ Маркетинг промислового 
підприємства  ” складена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
__молодшого спеціаліста напряму Економіка та підприємництво  спеціальності “_Комерційна 
діяльність ”. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  діяльність промислових підприємств, 
спрямована на задоволення попиту споживачів у засобах виробництва. 

 
 Міждисциплінарні зв’язки:  
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Маркетинг промислового підприємства ” 
є формування системи теоретичних і практичних знань щодо промислового маркетингу, 
сучасних концепцій його розвитку, методологічних та організаційних засад використання. 

 
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ Маркетинг промислового 

підприємства ” є  вивчення теорії промислового маркетингу, методології маркетингових 
досліджень, розроблення і планування маркетингових стратегій та їх реалізації промисловими 
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підприємствами, опанування сучасних методів управління маркетинговою комунікаційною 
діяльністю у сферах закупівлі, збуту, розподілу промислової продукції. 
 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 

 основні завдання, функції та мету маркетингу промислового підприємства;  
зовнішнє і внутрішнє середовище діяльності промислових підприємств, їх зміст та 
характеристика;  

 характеристику покупців товарів промислового призначення;  
 сучасні маркетингові стратегії в промисловості України;  
 учасників промислового ринку і їх взаємодію;  
 сутність і класифікацію товарів виробничого призначення та послуг;  
 основи провадження маркетингової діяльності у середі Інтернет;  
 основи маркетингового планування на промисловому підприємстві, види планів 

маркетингу; 
 специфіку здійснення маркетингових досліджень на промисловому ринку;  

джерела і методи збирання маркетингової інформації про промисловий ринок;  
методики оцінки рівня конкурентоздатності товару та конкурентоздатності промислового 
підприємства;  

 сутність кон’юнктури ринку промислової продукції;  
 систему показників кон’юнктури промислового ринку;  

методичні основи організації та провадження сегментації промислового ринку;  
характерні ознаки попиту на продукцію промислового призначення та фактори, що впливають 
на його формування;  

 основи процесу постачання; 
 методичних основ визначення потреби в матеріальних ресурсах та джерел покриття 

потреби в матеріальних ресурсах;  
 структуру товарної маркетингової політики, товарну стратегію промислового 

підприємства; 
 методичних основ аналізу ефективності товарного асортименту промислового 

підприємства;  
 методичні основи ціноутворення на промисловому ринку;  
 цінові стратегії на промисловому ринку;  
 сутність процесу розповсюдження товарів промислового призначення;  

призначення та види товарно-матеріальних запасів;  
 послідовність формування комплексу маркетингових комунікацій, основи здійснення 

ефективних інтернет-комунікацій;  
 структуру управління маркетингом; задачі і функції відділу маркетингу; методики 

контролю і визначення ефективності маркетингової діяльності підприємства. 
 
 

вміти : 
 ідентифікувати ключові маркетингові проблеми на промисловому підприємстві;  
 проводити декомпозицію маркетингової проблеми відповідно до стратегічного та 

оперативного рівнів;  
 ідентифікувати учасників ринку товарів промислового призначення та тип їхньої 

взаємодії;  
 аналізувати конкурентну ситуацію на промисловому ринку;  
 аналізувати та синтезувати інформацію щодо результатів маркетингових досліджень 

промислового ринку;  
 аналізувати потенціал ринку промислових товарів;  
 давати прогнозні оцінки ринкової кон’юнктури;  
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 проводити оцінку рівня конкурентоздатності товару та конкурентоздатність 
промислового підприємства;  

 обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання методів оцінки 
конкурентної ситуації на ринку; 

 здійснювати сегментацію ринку товарів промислового призначення;  
 синтезувати й аналізувати інформацію щодо цінової еластичності попиту;  
 обґрунтовувати вибір ефективних постачальників за рейтинговими методиками;  
 визначати потреби в матеріалах; 
 обґрунтовувати прийняття управлінських рішень щодо формування, оновлення та 

елімінування товарного асортименту;  
 обирати оптимальний канал збуту продукції;  
 застосовувати моделі управління запасами;  
 розробляти ціни на товари виробничого призначення;  
 проводити особистий продаж товарів виробничого призначення;  
 формувати товарний асортимент промислового підприємства;  
 здійснювати ґрунтовний вибір ефективних засобів комунікацій промислового 

підприємства;  
 проводити контроль і визначення ефективності маркетингової діяльності підприємства. 

 
 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 126 години 
 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Тема 1.Сутність, завдання та концепції промислового маркетингу 

Тема 2.Стратегії промислового маркетингу 

Тема3.Промислові товари. Ринок промислових товарів та особливості маркетингової    
діяльності 

Тема 4. Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві 

Тема 5. Управління та планування маркетингу 
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