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1. Сутність та особливості здійснення промислового маркетингу. 
2. Особливості формування попиту на промислові товари. 
3. Учасники промислового ринку та їх взаємодія. 
4. Сутність і класифікація ТПП. 
5. Процес закупівлі промислових товарів для потреб підприємства. 
6. Закупівельні центри: функції, структура. 
7. Критерії прийняття рішень про закупівлю промислових товарів. 
8. Проведення переговорів з постачальниками. 
9. Суть та основні принципи промислових маркетингових досліджень 
10. Основні напрями маркетингових досліджень. 
11. Дослідження ділової логіки галузі. 
12. Процес промислових маркетингових досліджень. 
13. Джерела і методи збирання маркетингової інформації. 
14. Порівняльні характеристики маркетингових досліджень на промисловому 

ринку та на ринку кінцевих споживачів. 
15. Сутність та основні стратегії сегментації. 
16. Макро- і мікро сегментація. Основні критерії та ознаки 

сегментування  промислового ринку. 
17. Оцінка привабливості ринкових сегментів: фактори, які впливають на 

привабливість вибору того чи іншого сегмента. 
18. Типи конкурентних ситуацій у промисловому маркетингу. 
19. Динаміка конкуренції: потенціал прибутку підприємства. 
20. Динаміка конкуренції: конкурентні стратегії. 
21. Позиціонування промислових товарів. 
22. Сутність і структура маркетингової товарної політики. 
23. Формування товарного асортименту: етапи, асортиментна концепція. 
24. Асортимент продукції, його основні показники. Варіанти товарного 

асортименту. 



 
 

25. Планування розширення товарного асортименту. 
26. Інноваційні процеси і новий продукт. 
27. Створення і освоєння нових ТПП. 
28. Процес планування нової продукції. 
29. Передумови комерційного успіху та причини комерційного провалу нових 

товарів на ринку. 
30. Роль служби маркетингу в інноваційному процесі. 
31. Сутність якості промислової продукції і фактори, що впливають на неї. 
32. Показники якості промислової продукції. 
33. Методи розрахунку показників якості продукції. 
34. Оцінка рівня якості промислової продукції на етапі її розробки. 
35. Оцінка рівня якості промислової продукції на етапах її виготовлення та 

експлуатації. 
36. Сутність конкурентоспроможності продукції. Її основні параметри. 
37. Методика оцінки конкурентоспроможності продукції. 
38. Стандартизація в системі забезпечення якості та конкурентоспроможності. 

Об’єкти державної стандартизації. 
39. Стандарт. Різновиди стандартів та вимоги до них. 
40. Категорії нормативних документів зі стандартизації. 
41. Сертифікація в системі забезпечення якості та конкурентоспроможності. 

Різновиди сертифікації. Система сертифікації УкрСЕПРО. 
42. Роль цінового фактора у стратегії промислового підприємства. 
43. Модель ціноутворення, що базується на собівартості продукції. 
44. Модель ціноутворення, орієнтована на ціни конкурентів. 
45. Модель ціноутворення, орієнтована на споживача. 
46. Етапи вартісного ціноутворення. 
47. Маркетингова політика розподілу ТПП: сутність, основні елементи та 

особливості. 
48. Форми організації збуту ТПП 
49. Незалежні збутові посередники. 
50. Залежні збутові посередники. 
51. Прямі канали збуту. 
52. Сутність процесу управління каналами збуту ТПП. 
53. Фактори, що враховуються виробником ТПП при підборі гуртових 

підприємств і збутових агентів. Шляхи співпраці з посередниками. 
54. Особистий продаж ТПП. 
55. Управління рекламною діяльністю на промисловому ринку. 
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