
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА  

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА  

КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ 

МАРКЕТИНГ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 



Обсяг - 4 кредити, 120 годин,  

в т.ч. 30 год. лекцій, 

20 год. практичних занять,  

70 год. самостійна робота 

Підсумкова форма  

контролю 

ЗАЛІК 

ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ: 

теоретико-методологічні та прикладні основи  

маркетингової діяльності підприємств на ринку 

товарів промислового призначення 

МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСИЦПЛІНИ 
 

формування системи теоретичних і практичних знань щодо ролі маркетингу в бізнес-практиці  

промислових підприємств; сучасних концепцій розвитку промислового маркетингу, 

методологічних, методичних і організаційних засад його використання  

у практичній діяльності підприємств 

Період навчання  

3 курс бакалаврату 

5-й семестр 

МАРКЕТИНГ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 



Здатність до абстрактного 

мислення, застосування методів  

наукового пізнання. 

Здатність вчитися і оволодівати  

сучасними знаннями, генерувати  

нові ідеї. 

 Здатність сприймати нову 

інформацію й інтерпретувати її в  

контексті вже засвоєної 

інформації. 

 Здатність критично аналізувати і  

узагальнювати концепції, 

положення предметної області 

 Здатність демонструвати  

розуміння особливостей  

досліджень, пов'язаних із 
специфікою предметної області 

реклами та PR. 

Здатність працювати в команді  

та автономно, навички 

міжособистісної взаємодії. 

 Здатність обґрунтовувати,  

презентувати і реалізовувати  

результати досліджень. 

 Здатність пропонувати 

вдосконалення щодо функцій 

реклами та PR. 

Знання та розуміння предметної  

області професійної діяльності. 

Здатність застосовувати 

професійні знання у практичних  

ситуаціях, уміння виявляти, 
ставити та вирішувати проблеми, 

приймати обґрунтовані рішення. 

МАРКЕТИНГ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 



Тема 1. Сутність, завдання і особливості розвитку  

маркетингу промислового підприємства 

Тема 7. Сегментація ринку і позиціювання  

товару промисловим підприємством 

Тема 2. Суб’єкти і об’єкти маркетингу в 

діяльності підприємств на промисловому ринку 

Тема 3. Особливості формування попиту при  

закупівлях на промисловому ринку 

Тема 8. Управління маркетинговою  

товарною політикою промислового  

підприємства 

Тема 4. Процес прийняття рішення про  

закупівлю на промисловому ринку 

Тема 9. Особливості ціноутворення в маркетингу  

промислового підприємства 

Тема 5. Моделювання купівельної поведінки  

на ринку промислових споживачів 

Тема 6. Маркетингові дослідження в  

діяльності промислового підприємства 

Тема 10. Формування збутово-розподільчої  

системи промислового підприємства 

Тема 11. Маркетингові комунікації в діяльності 

промислового підприємства 

Тема 12. Організація, управління та контроль  

маркетингу промислового підприємства 



Робоча програма дисципліни Лекційний матеріал 

Методичні вказівки до  

проведення практичних занять 

Методичні рекомендації та  

завдання для виконання 

самостійної та індивідуальної  

роботи 

Тестові завдання для поточного і  

підсумкового контролю 

РР- презентації в розрізі всіх 

тем лекційного курсу 

МАРКЕТИНГ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 



кандидат економічних наук, 

доцент кафедри маркетингу 

 
БОЙЧУК 

ІННА ВОЛОДИМИРІВНА 

МАРКЕТИНГ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 




