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1.Опис навчальної дисципліни «Промисловий маркетинг» 

 

Найменування показ-

ників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів - 3 

Для всіх спеціально-

стей НУВГП 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 5-й 6-й 

Загальна кількість годин - 

90 

Семестр 

10-й 12 

Лекції 

16 год - 

Практичні 

Тижневих годин для ден-

ної форми навчання: 6 

аудиторних – 2 

самостійної роботи сту-

дента - 4 
Рівень вищої освіти: 

магістр 

14 год - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год - 

Вид контролю: 

залік залік 

 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до само-

стійної та індивідуальної роботи становить %: 

для денної форми навчання - 33% до 67%. 
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2. Мета та завдання дисципліни  

 

Предметом дисципліни «Промисловий маркетинг» є вивчення економіч-

них відносин в умовах ринку та спрямування виробничо-господарської діяльності 

підприємств на вивчення та задоволення потреб споживачів. Теоретичну основу 

дисципліни складають основні положення економічної теорії, теорій менеджмен-

ту і маркетингу.  

Мета дисципліни «Промисловий маркетинг» – сформувати у студенті уяв-

лення про те, що промисловий маркетинг – це діяльність підприємств у сфері ма-

теріального виробництва та промислових послуг, спрямована на дослідження 

споживчих потреб та задоволення попиту інших підприємств, установ, організа-

цій у сировині, матеріалах, комплектуючих, устаткуванні, послугах з метою 

отримання прибутку.  

Завдання дисципліни «»Промисловий маркетинг – надати студентам знань 

з теорії промислового маркетингу, проведення маркетингових досліджень, вив-

чення стратегії планування на промисловому ринку, особливостей процесу поста-

чання на промислових ринках, проведення ефективної товарної і цінової політи-

ки, політики розподілу і просування товарів на промисловому ринку. 

Прослухавши дисципліну “Промисловий маркетинг” студенти повинні 

знати: 

• сутність промислового маркетингу, його особливості; 

• особливості маркетингового інструментарію в діяльності промислових 

підприємств; 

• методи маркетингового дослідження; 

• стратегії конкуренції, суть сегментування ринку; 

• цілі товарної та  цінової політики промислового підприємства; 

• сутність  процесу товароруху та канали розподілу товарів; 

• процес формування системи маркетингових комунікацій промисло-

вого підприємства. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

• самостійно проводити комплексне дослідження ринку, товару, конку-

ренції і конкурентів, покупців на цільовому ринку; 

• розробити бізнес-план маркетингової діяльності; 

• розрахувати ціну продажу товару, вибрати канали збуту; 

• використовувати набуті знання в практичній діяльності. 
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Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-

кваліфікаційними програмами підготовки магістрів, а також для слухачів факуль-

тетів підвищення кваліфікації, інститутів післядипломної освіти. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи промислового маркетингу та 

енергетичного менеджменту. 

 

Тема 1.  Вступ до маркетингу.  

Сутність та розвиток маркетингової концепції. Модель маркетингової 

діяльності. Нормативно-правова база маркетингової діяльності в Україні.  

Тема 2.  Суть промислового маркетингу.  

Поняття та визначення промислового маркетингу. Характкристика суб’єктів 

промислового маркетингу. Промисловий ринок. Відмінності між ринками ТПП та 

ТКС. Продуктово-ринкова стратегія підприємства. 

Тема 3.  Стратегія планування на промисловому ринку.  

Розробка стратегії на промисловому підприємстві. Формулювання цілей 

промислового підприємства. Оцінка сприятливих можливостей і загроз для про-

мислового підприємства. SWOT-аналіз.  SPACE-аналіз. Аналіз стратегічних аль-

тернатив і вибір стратегії. 

 Тема 4.  Маркетингова інформаційна система.  

Маркетингове середовище. Концепція маркетингової інформаційної систе-

ми. Техніка маркетингового дослідження. 

 

Змістовий модуль 2. Маркетингові дослідження та організація управлін-

ня маркетингом у промисловості. 

Тема 5.  Комплексне дослідження ринку.  

Моделювання купівельної поведінки організації-споживача. Аналіз ринко-

вих можливостей промислового підприємства. Сегментація ринку і позиціювання 

промислових товарів. 

Тема 6.  Маркетингова товарна політика. Цілі товарної політики та 

розповсюдження товарів. Класифікація товарів і асортиментна політика. Розроб-

лення нового товару. Життєвий цикл товару. Якість і конкурентоспроможність 

товару. Товарні знаки й упаковка. 
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Тема 7.  Маркетингова цінова політика.  

Цілі цінової політики і фактори, що на неї впливають. Цінові стратегії. Ме-

тоди ціноутворення. Пристосування ціни. 

Тема 8.   Маркетингова збутова політика.  

Суть процесу розповсюдження товарів до споживача та його товарорух. 

Канали розподілу товарів. Форми організації оптової торгівлі. 

Тема 9.  Маркетингова політика комунікацій.  

Формування системи маркетингових комунікацій (СМК) підприємства. Ре-

клама промислового підприємства на ринку. "Паблік рілейшнз", стимулювання 

збуту. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
№ з/п  

Назви змістових модулів і тем 
Денна форма, 

 кількість годин 
Усього у тому числі 

 
л 

 
п 

 
ІР 

 
ср 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1. 

Змістовий модуль 1.  

Теоретичні основи промислового маркетингу  
1.  Тема 1. Вступ до маркетингу 

 

7 1 - - 6 

2.  Тема 2. Суть промислового маркетингу 10 2 2 - 6 

3.  Тема 3.Стратегія планування на промис-

ловому ринку 

10 2 2 - 6 

4.  Тема 4. Маркетингова інформаційна сис-

тема 

8 1 - - 7 

 Разом за змістовим модулем 1 35 6 4 - 25 

Змістовий модуль 2.  

Маркетингові дослідження та 
 організація управління маркетингом у промисловості 

5.  Тема 5. Комплексне дослідження ринку  11 2 2 - 7 

6.  Тема 6. Маркетингова товарна політика 11 2 2 - 7 

7.  Тема 7.Маркетингова цінова політика  11 2 2 - 7 

8.  Тема 8. Маркетингова збутова політика 11 2 2 - 7 

9.  Тема 9. Маркетингова політика комуніка-

цій 

11 2 2 - 7 

 Разом за змістовим модулем 2 55 10 10 - 35 

 Усього годин 90 16 14 - 60 
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5. Теми практичних  занять 
 

№ 

з/п 

Теми  

практичних занять 

Кількість  

годин 

1. Тема 1. Економічна оцінка ефективності діяльності 

промислових підприємств 

2 

2. Тема 2. DRP-планування. MRP-планування 2 

3. Тема 3. Задача вибору постачальника.  2 

4. Тема 5. Прогнозування обсягів продажу товарів проми-

слового підприємства 

2 

5. Тема 7. Вибір промисловим підприємством оптималь-

ного варіанту технології 

2 

6. Тема 8. АВС- аналіз. XYZ- аналіз.   2 

7. Тема 9. Вибір місця локалізації центрального складу 2 

Усього годин 14 
 

6. Самостійна робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

15 год. – підготовка до аудиторних занять (0,5 годин на 1 годину аудиторних занять);  

15 год. – підготовка до контрольних заходів (5 годин на 1 кредит ECTS),  

30 год. – підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних занять (3 

години на 1 годину лекційного матеріалу).  

 
6.1. Завдання для самостійної роботи 

 
№  

з/п 

 

Перелік питань для самостійного вивчення 

 

Кількість  

годин 

1 Загальна характеристика ринка ТПП 3 

2 Державне регулювання галузі 3 

3 Виробництво та динаміка реалізації 2 

4 Основні оператори ринка 3 

5 Зовнішня торгівля 2 

6 Ціни та ціноутворення на ринку 2 

7 Споживання товарів на ринку  2 

8 Брендинг і реклама 2 

9 Канали збуту продукції 2 

10 Асортимент продукції, представлений на ринку 3 

11 Інвестиційна привабливість галузі 2 

12 Існуючі ризики та перепони входження на ринок 2 

13 Перспективи розвитку галузі  2 

 Усього годин 30 
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Самостійна робота студентів за дисципліною «Промисловий маркетинг» пе-

редбачає проведення і представлення аналітичного дослідження окремого   ринку 

товарів промислового призначення.  

Результати самостійної роботи студента представляються у формі письмо-

вого звіту.  Обсяг звіту про самостійну роботу повинен бути в межах 15-20 сторінок 

аркушів формату А-4. Звіт оформлюється на стандартному папері формату А-4 

(210 х 297). Поля: верхнє, нижнє та ліве — 20 мм, праве — 10 мм. Звіт може бути 

рукописним або друкованим і виконується українською мовою.  

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно обумо-

влені студентом і викладачем. 

 

7.Методи навчання 

 

Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та про-

блемним методами навчання.  

Лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з мультимедійним 

супроводом. На практичних заняттях розглядаються та розв’язуються задачі, на-

ближені до реальних ситуацій. Навчання супроводжується опрацюванням норма-

тивної, навчальної літератури, а також періодичних видань. 

 

8.Методи контролю 

 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу викори-

стовуються оцінювання знань за наступними видами робіт: 

• поточне  оцінювання освоєння матеріалу; 

• оцінювання звіту про самостійну роботу. 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студе-

нта при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів є такі: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою програ-

мою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих літератур-

них джерелах; 

• вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логіч-

ність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практич-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

них задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних  заняттях та консультаціях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за наступними критеріями  (у % від кількості балів, виділених на за-

вдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40%– завдання виконано частково, висновки неаргументовані і неконкретні, 

звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, суд-

ження студента недостатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки несистемного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

9.Розподіл балів, що присвоюють студентам 

 

Поточне оцінювання рівня знань студентів Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Т1 

 

Т2 

 

Т3 

 

Т4 

 

Т5 

 

Т6 

 

Т7 

 

Т8 

 

Т9 

 

10 15 15 10 10 10 10 10 10 

50 50 100 

Т1, Т2…Т10 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

 (залік) 

90-100 зараховано 

82-89 зараховано 

74-81 

64-73 зараховано 

60-63 

35-59 незараховано   з можливістю повторного складання 

0-34 незараховано з обов’язковим повторним вивченням дисци-

пліни 
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10. Методичне забезпечення дисципліни 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни „Промисловий маркетинг” 

включає: 

• конспект лекцій на паперовому носії; 

• конспект лекцій на електронному носії; 

• комплект презентаційних мультимедійних матеріалів; 

• методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної 

роботи з дисципліни. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг: Підручник. – Львів: 

Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2004. – 452 с. 

2. Оснач О. Ф. Промисловий маркетинг: підручник для ВНЗ / О. Ф. Оснач,  

В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 363 с. 

3. Окландер М.А. Промислова логістика: Навчальний посібник/ М.А.Окландер, 

О.П.Хромов. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 222 с. 

 

Допоміжна 

4. Вачевський М.В. Промисловий маркетинг: Основи теорії і практики: На-

вч.посібник. – Київ: ЦНЛ, 2004. – 596 с. 

5. Котлер Ф. Основи маркетинга/ Пер.с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с. 

6. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг і логістика: Навчальний 

посібник. - Львів: Видавництво ДУ «Львівська політехніка», 1998. - 307 с. 

7. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності кон-

курентів / Пер.з англ.. А.Олійник, Р.Скільський. – К.: Основи, 1998. – 390 с. 

8. Старостіна А.О. Промисловий маркетинг: Теорія та господарські ситуації.   – 

Київ: «Іван Федоров», 1997.  
 

12. Інформаційні ресурси 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 

1. Наукова бібліотека НУВГП, м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75.  

URL: http://lib.nuwm.edu.ua/  

2. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії НУВГП.  

URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/ 

3. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.  

URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/123                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


