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Кафедра промислового маркетингу  

І. Загальні відомості. 

Основне призначення дисципліни ―Основи маркетингу‖ - надати студентам знання щодо суті, 

основних принципів, функцій управління промисловим підприємством на .засадах маркетингу 

Особлива увага в курсі приділяється вивченню сутності поведінки споживачів саме на 

промислових вітчизняних та міжнародних ринках. Широко застосовні посилання на форми і 

методи вітчизняного та світового досвіду маркетингової діяльності. В курсі розглядаються 

основні етапи діяльності підприємства на різних етапах його розвитку (бізнес-ідея, пошук 

напрямів діяльності, основні кроки та документація для відкриття підприємства, принципи 

формування та управління базами даних потенційних клієнтів, пошук, вихід і просування на 

потенційно привабливих ринках, малобюджетні рекламні кампанії, організація та проведення 

маркетингових досліджень власними силами,  тощо).  

ІІ. Розподіл начального часу 

ІІІ. Мета і завдання дисципліни 

Метою дисципліни є формування системи знань щодо предмету та суті маркетингової 

діяльності, її місця в діяльності промислового підприємств та надання базових навичок 

маркетингової діяльності на підприємствах різних форм власності.   

Завданням дисципліни є надання студентам знань щодо місця маркетингу в структурі 

управління та функціонування підприємства,  принципів та функцій маркетингу, маркетингового 

середовища організації, основних етапів маркетингової діяльності, процесу управління 

маркетингом, специфіки промислового та споживчого ринків, а також надання навичок аналізу 

ринку та розробки маркетингових стратегій підприємств.   

Предметом вивчення у межах дисципліни є методи маркетингової діяльності підприємств на 

промисловому та споживчому ринках.  

Вимоги до знань та умінь студента. 

Після вивчення модулю студент має знати: 

 сутність, переваги та недоліки існуючих концепцій управління в сучасних умовах 

функціонування промислових підприємств; 

 процес прийняття управлінських рішень в діяльності промислового підприємства на засадах 

маркетингу 

 базові принципи виокремлення основних споживчих груп промислового підприємства 

 принципи формування, джерела та сутність управління базами даних потенційних клієнтів 

промислового підприємства; 

 принципи виокремлення основних конкурентів промислового підприємства, сутність 

проведення малобюджетного конкурентного аналізу в умовах фінансових і економічних криз; 

Студент має вміти: 

 складати комерційні пропозиції промислового підприємства для потенційних споживачів; 

 формувати в електронному вигляді базу даних контактів потенційних клієнтів підприємства; 

 просувати промислове підприємство за допомогою засобів та технологій Інтернет (дошки 

об‘яв, тематичні промислові портали тощо) 

 розробляти корпоративний сайт-візитівку для малого підприємства на тематичних сайтах, 

подібних системам Prom.ua, UkrBiz.net, тощо     

 власноруч проводити аналіз маркетингового середовища промислового підприємства,  

IV. Зміст дисципліни 

Розділ Іі. Концепція маркетингу 

Тема 1.1. Сучасна концепція маркетингу 

Тема 1.2. Аналіз маркетингових проблем та можливостей організації  

Тема 1.3. Типи ринків та моделі поведінки споживачів 

 

Семестр 

 

Всього 

годин 

Розподіл навчального часу за видами занять СРС  

Лекції 
Практичні 

 заняття 
Всього 

У тому  

числі на виконання 

індив. завдань 

Атеста

ція 

10 54 8 16 30 - Залік 



 

Тема 1.4. Система маркетингової інформації та маркетингових досліджень 

Розділ ІІ. Ринково-продуктові стратегії підприємства  

Тема 2.1. Відбір цільових ринків 

Тема 2.2. Розробка комплексу маркетингу. Товар з точки зору маркетингу 

Тема 2.3. Ціноутворення 

Тема 2.4. Стратегія збуту та просування 

Тема 2.5. Маркетинговий менеджмент 

Тема 2.6. Міжнародний маркетинг 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Основна література по курсу 
1. Джоббер Д., Принципы и практика маркетинга.: Пер. с англ.: Уч. Пос. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2004. 

2. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. Общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 

2000.  

3. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб.– 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 

2003. – 326 с. 

4. Амстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5 видання.: Пер. з англ.: Уч. пос. – М.: 

Видавничий дім ―Вільямс‖, 2001. 

VІ. Мова 

Українська. 

VІІ. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальне семестрове завдання навчальною програмою не передбачено. Самостійна робота 

студентами виконується у формі самостійного опрацювання господарських ситуацій. Ціллю 

індивідуального завдання є отримання студентами базових навичок аналізу ринку та розробки 

продуктово-ринкової стратегії промислового підприємства. Завдання передбачає ідентифікацію 

маркетингових проблем промислового підприємства, аналіз маркетингового середовища та 

виявлення маркетингових проблем та можливостей, розробку гіпотези сегментації та відбір 

цільових ринків, позиціонування та визначення на цій основі елементів комплексу маркетингу 

організації. (Із використанням інформаційно-методичних матеріалів та пакету прикладних 

програм дистанційного курсу «Маркетинг», розробленого в системі Moodle. Адреса в Інтернет:  
http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/oldmoodle/course/view.php?id=1090&edit=0&sesskey=gwESqzdGD3 

 

VIII. Методика оцінювання 

Шкала оцінювання – загально університетська.  

 

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.  

http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/oldmoodle/course/view.php?id=1090&edit=0&sesskey=gwESqzdGD3

