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1. Опис  дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика  дисципліни 

денна форма  

навчання 

заочна форма  

навчання 

Кількість кредитів – 5 

 

Обов’язкова для студентів спеціальності 

6.030601 «Менеджмент (менеджмент організацій)» 

 

Загальна кількість годин –  

150 

Семестр 

7-й  

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи  

студента – 6,5 

39 год.  

Практичні, семінарські 

26 год.  

Лабораторні 

 -  

Самостійна робота 

85 год.  

Вид контролю:  

екзамен 

 

 

2. Ціль та завдання дисципліни 

 

Ціль – формування у студентів системи теоретичних і практичних знань 

щодо промислового та споживчого маркетингу, сучасних концепцій розвитку мар-

кетингу, методологічних та організаційних засад використання маркетингу на під-

приємствах, оцінки ризиків маркетингової діяльності. 

 

Завдання: формування та реалізації товарної, цінової, збутової, 

розподільчої, комунікаційної політики, політики в області персоналу у комплексі 

маркетингу підприємства; управління маркетинговою діяльністю на підприємстві 

(організації маркетингу, програмування маркетингової діяльності, здійснення 

маркетингового контролю); оволодіння студентами методиками впровадження 

маркетингу на внутрішньому та зовнішньому ринках; створення умов для активної 

пізнавальної та науково-дослідної роботи студентів. 

 

 

 

 

 



3. Структура дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л п лаб. 

сам. 

робота 

 

л п лаб. 
сам. 

робота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Планування маркетингу на  промисловому підприємстві 

Тема 1. Сутність, завдання і тенден-

ції розвитку промислового маркети-

нгу 

10 2 1 - 7      

Тема 2. Стратегії промислового ма-

ркетингу 
10 3 1 - 6      

Тема 3. Ринок промислових товарів 

та особливості маркетингової дія-

льності 

10 2 2 - 6      

Тема 4. Планування маркетингової 

діяльності на підприємстві 
10 3 2 - 5      

Тема 5. Маркетингові дослідження 

на промисловому підприємстві 
10 2 2 - 6      

Тема 6. Конкуренція на промисло-

вих ринках 
10 2 2 - 6      

Тема 7. Кон’юнктура ринку промис-

лової продукції 
10 3 2 - 5      

Тема 8. Сегментування ринку. Фор-

мування і дослідження попиту на 

промислові товари 

10 2 2 - 6      

Разом за змістовим модулем 1 80 19 14 - 47      

Змістовий модуль 2. Підвищення ефективності діяльності  промислового підприємства за 

допомогою комплексу маркетингу 

Тема 9. Маркетинг у галузі закупівлі 

промислових товарів 
10 3 2 - 5      

Тема 10. Товарна політика та управ-

ління асортиментом продукції 
10 3 2 - 5      

Тема 11. Цінова політика 10 3 2 - 5      

Тема 12. Управління розподілом і 

збутом готової продукції 
10 3 2 - 5      

Тема 13. Планування і регулювання 

збутових запасів 
10 3 1 - 6      

Тема 14. Комунікаційна політика 

промислового підприємства 
10 3 1 - 6      

Тема 15. Контроль, аналіз та ефекти-

вність маркетингової діяльності 
10 2 2 - 6      

Разом за змістовим модулем 2 70 20 12 - 38      

Усього годин  150 39 26 - 85      

 

 

 



4. Теми семінарських/практичних занять 

 
№ 

з/п 
Вид та тема семінарського заняття 

Кількість 

годин 

1 Семінар – дискусія 

Сутність, завдання і тенденції розвитку промислового маркетингу 
1 

2 Семінар запитань і відповідей 

Стратегії промислового маркетингу 
1 

3 Семінар – розгорнута бесіда 

Ринок промислових товарів та особливості маркетингової діяльно-

сті 

2 

4 Семінар запитань і відповідей 

Планування маркетингової діяльності на підприємстві 
2 

5 Семінар – дискусія 

Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві 
2 

6 Семінар запитань і відповідей 

Конкуренція на промислових ринках 
2 

7 Семінар – розгорнута бесіда 

Кон’юнктура ринку промислової продукції 
2 

8 Семінар запитань і відповідей  

Сегментування ринку. Формування і дослідження попиту на про-

мислові товари 

2 

9 Семінар запитань і відповідей 

Маркетинг у галузі закупівлі промислових товарів 
2 

10 Семінар запитань і відповідей 

Товарна політика та управління асортиментом продукції 
2 

11 Семінар – розгорнута бесіда 

Цінова політика 
2 

12 Семінар запитань і відповідей 

Управління розподілом і збутом готової продукції 
2 

13 Семінар запитань і відповідей 

Планування і регулювання збутових запасів 
1 

14 Семінар запитань і відповідей 

Комунікаційна політика промислового підприємства 
1 

15 Семінар запитань і відповідей 

Контроль, аналіз та ефективність маркетингової діяльності 
2 

 

 

5. Індивідуальні завдання 

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 

2. Підготовка рефератів, доповідей, презентацій за обраною темою. 

3. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїнсь-

ких та міжнародних семінарах та конференціях. 

4. Розробка маркетингові системи розподілу. 

5. Розробка програми управління рекламою та стимулюванням збуту для підп-

риємства. 

 

 

 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 

 

Вид та тема семінар-

ських занять 

Кількість 

годин  са-

мостійної 

роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби діаг-

ностики 

Змістовий модуль 1. Планування маркетингу на  промисловому підприємстві 

Семінар – дискусія 

 

Тема 1. Сутність, за-

вдання і тенденції ро-

звитку промислового 

маркетингу 

7 

1. Дослідити та законспектувати основні відмінності 

промислового ринку від споживчого ринку. 

Джерела [3, 7, 9, 11]. 

2. Дослідити функції промислового маркетингу. 

Фронтальне 

та індивідуа-

льне опиту-

вання, пере-

вірка конспе-

ктів 

Семінар запитань і 

відповідей 

 

Тема 2. Стратегії 

промислового марке-

тингу 

6 

1. Законспектувати методику визначення стратегії 

промислового підприємства. 

Джерела [8, 17]. 

2. Навести практичні приклади застосування моделі 

прийняття стратегічних рішень. 

Опитування, 

перевірка 

конспектів 

Семінар – розгорнута 

бесіда 

 

Тема 3. Ринок проми-

слових товарів та 

особливості маркети-

нгової діяльності 

6 

1. Дослідити ринок товарів промислового призначення 

в Україні. 

2. Визначити основні відмінності між ринками товарів 

промислової продукції та товарів кінцевих споживачів. 

Обговорення 

повідомлень, 

перевірка 

конспектів, 

фронтальне 

та індивідуа-

льне опиту-

вання  

Семінар запитань і 

відповідей 

 

Тема 4. Планування 

маркетингової діяль-

ності на підприємстві 

5 

1. Розкрити сутність маркетингового планування та за-

конспектувати його визначення. 

2. Розробити бізнес-план підприємства. 

Обговорення 

повідомлень, 

перевірка 

конспектів, 

фронтальне 

та індивідуа-

льне опиту-

вання 

Семінар – дискусія 

 

Тема 5. Маркетин-

гові дослідження на 

промисловому підп-

риємстві 

6 

1. Дослідити особливості здійснення маркетингових до-

сліджень на ринку в Україні. 

2. Провести маркетингове дослідження та навести його 

результати. 

 

Перевірка 

конспектів, 

фронтальне 

та індивідуа-

льне опиту-

вання  

Семінар запитань і 

відповідей 

 

Тема 6. Конкуренція 

на промислових рин-

ках 

6 

1. Виявити сучасні методи оцінювання конкурентоспро-

можності підприємства. 

2. Здійснити оцінку потенціалу підприємства та резерви 

підвищення його конкурентоспроможності. Підготу-

вати реферат. 

Фронтальне 

та індивідуа-

льне опиту-

вання, заслу-

ховування 

рефератів 

Семінар – розгорнута 

бесіда 

 

Тема 7. Кон’юнктура 

ринку промислової 

продукції 

5 
1.  Здійснити прогноз конкретного товарного ринку. 

2. Визначити можливі ризики на обраному ринку. 

Перевірка 

конспектів, 

опитування 

Семінар запитань і 

відповідей  

 

6 
1. Законспектувати принципи сегментування ринку. 

Джерела [12, 17]. 

Перевірка 

конспектів, 



Тема 8. Сегменту-

вання ринку. Форму-

вання і дослідження 

попиту на промис-

лові товари 

2. Дослідити особливості попиту на промисловому під-

приємстві. 

3. Визначити місткість ринку. Підготувати доповідь. 

обговорення 

доповідей 

Разом змістовий мо-

дуль 1 
47 

  

Змістовий модуль 2. Підвищення ефективності діяльності  промислового підприємства за допомогою 

комплексу маркетингу 

Семінар запитань і 

відповідей 

 

Тема 9. Маркетинг у 

галузі закупівлі про-

мислових товарів 

5 

1. Визначити сутність і роль закупівельної діяльно-

сті для промислового підприємства. 

2. Розробити механізм закупівлі промислових това-

рів. 

Тестування, 

опитування  

Семінар запитань і 

відповідей 

 

Тема 10. Товарна по-

літика та управління 

асортиментом проду-

кції 

5 

1. Дослідити процес управління інноваціями в мар-

кетинговій товарній політиці промислового підпри-

ємства. 

2. Визначити конкурентоспроможність товарів підп-

риємства (не менше 2 товарів). 

Фронтальне 

та індивідуа-

льне опиту-

вання 

Семінар – розгор-

нута бесіда 

 

Тема 11. Цінова полі-

тика 

5 

1. Дослідити сучасні методи ціноутворення промис-

лових підприємств. 

2. Надати рекомендації промисловому підприємству 

щодо впровадження стратегії ціноутворення. 

Опитування 

Семінар запитань і 

відповідей 

 

Тема 12. Управління 

розподілом і збутом 

готової продукції 

5 

1. Законспектувати особливості формування порт-

фелю замовлень. 

Джерела [4, 10, 16, 18]. 

2. Сформувати перелік чинників вибору прямого і не 

прямого вибору каналів розподілу. 

3. Визначити роль посередницької діяльності для 

промислових підприємств в Україні. 

Перевірка 

конспектів, 

фронтальне 

та індивідуа-

льне опиту-

вання 

Семінар запитань і 

відповідей 

 

Тема 13. Планування 

і регулювання збуто-

вих запасів 

6 

1. Виявити основні чинники утворення запасів гото-

вої продукції на складах підприємств. 

2. Сформулювати рекомендації щодо нормування 

збутових запасів на підприємстві. 

3. Розробити систему управління запасами промис-

лового підприємства. Підготувати повідомлення 

Індивідуа-

льне опиту-

вання, заслу-

ховування та 

обговорення 

повідомлень 

Семінар запитань і 

відповідей 

 

Тема 14. Комуніка-

ційна політика про-

мислового підприєм-

ства 

6 

1. Законспектувати особливості процесу маркетин-

гової комунікації. 

Джерела [1, 2, 8, 24]. 

2. Проаналізувати комунікаційну політику промис-

лового підприємства та обґрунтування вибір можли-

вих комунікативних засобів для нього. 

3. Розробити перелік рекомендацій щодо впрова-

дження Інтернет-технологій у діяльність промисло-

вого підприємства. 

Перевірка 

конспектів, 

фронтальне 

та індивідуа-

льне опиту-

вання 

Семінар запитань і 

відповідей 

 

Тема 15. Контроль, 

аналіз та ефектив-

ність маркетингової 

діяльності 

6 

1. Здійснити аналіз і контроль маркетингових витрат 

українського промислового підприємства. 

2. Провести маркетингову ревізію промислового під-

приємства. 

3. Розробити поетапний процес контролю не еконо-

мічних показників промислового підприємства. 

Фронтальне 

та індивідуа-

льне опиту-

вання 



Разом змістовий мо-

дуль 2 
38 

  

Разом 85   

 

 
7. Матриця зв’язку між дисципліною / змістовим модулем, результатами нав-

чання та компетентностями  

 

Результати навчання 

Компетентності  

Загальні Предметно-спеціальні 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1. Знання теорії промислового ма-

ркетингу, методології маркетинго-

вих досліджень, розроблення і 

планування маркетингових стра-

тегій та їх реалізації промисло-

вими підприємствами 

      +      

2. Знання сучасних методів управ-

ління маркетинговою і комуніка-

ційною діяльністю у сферах заку-

півлі, збуту, розподілу промисло-

вої продукції 

       +     

3. Знання процесу формування су-

часних ринків промислових това-

рів 

       +     

4. Знання методики маркетинго-

вого дослідження промислового 

ринку 

       +     

5. Знання методів ціноутворення 

на промисловому підприємстві 
         +   

6. Знання методики персональ-

ного продажу на промисловому 

ринку 

        +    

7. Уміння побудувати систему ма-

ркетингових комунікацій 
          +  

8. Уміння обирати види просу-

вання та засобів його здійснення, 

методів СТИЗ 

       +     

9. Уміння визначати та обирати 

канали комунікацій для спожива-

чів товарів, розробляти заходи ме-

рчандайзингу 

        +    

10. Уміння визначати основні еле-

менти комплексу маркетингу про-

мислового підприємства,  

      +      

11. Уміння визначати ступінь 

впливу факторів маркетингового 

середовища на діяльність промис-

лового підприємства 

      +      

12. Уміння розраховувати  показ-

ники кон’юнктури ринку промис-

лового підприємства,  

       +     



13. Уміння характеризувати кон-

курентів, обґрунтовувати вибір ці-

льового сегменту промислового 

підприємства 

        +    

14. Здатність розробляти політику 

інновацій на промисловому підп-

риємстві 

          +  

15. Здатність організувати процес 

доставки товарів на промисловому 

підприємстві 

         +   

16. Здатність оцінювати конку-

рентоспроможність товару проми-

слового підприємства, розробляти 

концепцію нового товару, визна-

чати стратегії маркетингу на різ-

них етапах життєвого циклу, ви-

значати напрями вдосконалення 

послуг промислового підприємс-

тва 

           + 

17. Здатність визначати цілі ціно-

утворення на промисловому підп-

риємстві, визначати фактори ціно-

утворення, які впливають на вста-

новлення ціни; визначати доціль-

ність прямого або опосередкова-

ного збуту, визначати альтернати-

вні системи розподілу, обґрунто-

вувати вибір типу посередників 

для збуту продукції фірми; визна-

чати цілі просування промисло-

вого підприємства, визначати 

складові комплексу просування 

товару промислового підприємс-

тва, визначати цільову аудиторію 

та цілі реклами, розробляти рекла-

мне звернення, обґрунтовувати 

вибір носіїв реклами, визначати 

засоби стимулювання 

           + 

18. Здатність формувати місію та 

цілі промислового підприємства, 

обирати маркетингові стратегії за-

лежно від конкурентної позиції 

промислового підприємства на ри-

нку 

           + 

19. Здатність обирати маркетин-

гову структуру промислового під-

приємства;  

          +  

20. Здатність визначати напрями і 

методи аудиту маркетингу проми-

слового підприємства 

           + 

 

 

 

 

 



8. Стиль викладання 

 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, рефе-

ратів, самостійне опрацювання додаткових питань за наведеним переліком літера-

тури). 

                                                     

9. Методи оцінювання 

 

Екзамен. 

 

                                                                        
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-

мованості компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення екзамену: 

протягом семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю – екзамену 

(50 балів). 

 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

 

№ теми практич-

ного заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індивідуа-

льне за-

вдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 1     1 

Тема 2 1     1 

Тема 3 1 1    2 

Тема 4 1     1 

Тема 5 1 1    2 

Тема 6 1 1    2 

Тема 7 1 1  2  4 

Тема 8 1 1    3 

Разом змістовий 

модуль 1 
8 5  2 10 25 

Змістовий модуль 2 

Тема 1 1     1 

Тема 2 1 1    2 

Тема 3 1 1    2 

Тема 4 1 1    2 

Тема 5 1 1  3  5 

Тема 6 1 1    2 

Тема 7 1     1 

Разом змістовий 

модуль 2 
7 5  3 10 25 

Разом 50 

 



 

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням 

комп’ютерної програми «MyTest» 

 

Оцінка на підсумковому контролі: 

0-50 балів – тестування. 

 

Оцінювання 50 тестових завдань проводиться на основі інформації, яку надає 

комп’ютер за результатами перевірки відповідей студентів. Правильна відповідь на одне 

тестове завдання оцінюється в один бал.  

 

Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання комп’юте-

рної програми «MyTest» 

 

Оцінка на підсумковому контролі: 

0-50 балів – тестування. 

 

Оцінювання 50 тестових завдань здійснюється за результатами перевірки відпо-

відей студентів. Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в один бал.  

 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. Оціню-

вання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів ви-

вчення дисципліни (модулю). 

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

59-30 FX 
2, «незадовільно» 

0-29 F 

 

 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Електронний конспект лекцій. 

2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 

3. Комплекти індивідуальних завдань. 

4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 



12. Рекомендована література 

Базова 

1  Гончаров В. М. Організація трансформації маркетингової політики на підп-

риємствах [Текст] : монографія / В. М. Гончаров, О. Ю. Бронська, В. В. Фі-

ліппов ; Луган. нац. аграр. ун-т, Луган. філ. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. 

- Луганськ : Ноулідж, 2012. - 255 с. 

2  Маркетинг [Текст] : навч. посіб. для студ. ден. та заоч. форм навчання галузі 

знань 0305 "Економіка і підприємництво", напрямів підготов. 6.030504 "Еко-

номіка підприємства", 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит" 

/ [О. М. Литвинова та ін.] ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Х. : 

[б. в.], 2013. - 238 с. 

3  Івченко Є. А. Формування маркетингової стратегії промислового підприєм-

ства [Текст] : монографія / Є. А. Івченко ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володи-

мира Даля. - Донецьк : Юго-Восток, 2012. - 167 с. 

4  Васюткіна Н. В. Маркетинг промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / Васюткіна Н. В. ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. 

ун-ту, 2011. - 437 с. 

5  Гетьман О. О. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурен-

тоспроможності підприємства на засадах маркетингу [Текст] : монографія / 

О. О. Гетьман ; Дніпропетр. держ. фін. акад. - Д. : ДДФА, 2011. - 207 с. 

6  Холодний Г. О. Розвиток управління маркетингом на підприємствах [Текст] 

: монографія / Холодний Г. О., Шумська Г. М. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. - 271 с. 

7  Балабанова Л. В. Управління маркетинговою діяльністю підприємства 

[Текст] : монографія / Л. В. Балабанова, Н. М. Гуржій ; Донец. нац. ун-т еко-

номіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. 

- 184 с. 

8  Сумець О. М. Стратегічний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сумець, 

Є. М. Ігнатова. - Х. : Міська друкарня, 2011. Ч. 2 : Маркетингові стратегії 

розвитку підприємства. - 2012. - 140 с. 

9  Маркетинг в системі управління підприємствами, регіонами, державою 

[Текст] : монографія / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти 

і науки, молоді та спорту України, Екон. ф-т ; за ред. д-ра екон. наук, проф. 

А. В. Череп. - Запоріжжя : ЗНУ, 2013. - 189 с. 

10  Маркетинговий менеджмент конкурентоспроможності підприємства: стра-

тегічний підхід та системні рішення [Текст] : [монографія] / Кендюхов О. В. 

[та ін.] ; [за заг. ред. О. В. Кендюхова] ; Донец. нац. техн. ун-т, Каф. стратег. 

упр. екон. розвитком. - Донецьк : Східний видавничий дім, 2014. - 201 с. 

11  Максимова Т. С. Комплекс маркетингу промислового підприємства (діагно-

стика стану і прогнозування) [Текст] : монографія / Т. С. Максимова, О. Є. 

Шапран ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ : [Вид-во СНУ], 2010. 

- 248 с. 

12  Балабанова Л. В. Маркетинг підприємства [Текст] : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / Балабанова Л. В., Холод В. В., Балабанова І. В. ; Донец. 



нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Шк. маркетинг. 

менедж. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. - 599 с. 

Допоміжна 

13  Башинська І. О. Маркетингові комунікації інноваційно-активного промисло-

вого підприємства: формування, інтеграція, розвиток [Текст] : монографія / 

І. О. Башинська ; Одес. нац. політехн. ун-т, Ін-т бізнесу, економіки та інформ. 

технологій, Каф. обліку, аналізу та аудиту. - О. ; Донецьк : Ноулідж, Донец. 

від-ня, 2012. - 199 с. 

14  Гончаров В. М. Маркетингові підходи формування стратегії підприємства 

[Текст] : монографія / В. М. Гончаров, М. М. Шевченко, В. Ю. Припотень. - 

Луганськ : Ноулідж, 2013. - 146 с. 

15  Карпенко Н. В. Комплекс маркетингових комунікацій у стратегічному уп-

равлінні маркетинговою діяльністю підприємства [Текст] : монографія / Н. 

В. Карпенко, Н. І. Яловега ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т еко-

номіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2012. - 278 с. 

16  Криворучко О. М. Маркетинг персоналу: формування та реалізація на підп-

риємствах [Текст] : монографія / Криворучко О. М., Гладка О. І. ; Харків. 

нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2015. - 206 с. 

17  Маркетинг промислового підприємства [Текст] : завдання для практ. занять 

і самост. роботи студентів напряму підгот. 6.030507 "Маркетинг" / Укоопс-

пілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Бойчук І. В.]. - Львів : Вид-во Львів. ко-

мерц. акад., 2015. - 71 с. 

18  Стадник В. В. Маркетинг-менеджмент інноваційного розвитку підприємства 

[Текст] : [монографія] / Стадник В. В., Мельничук О. П., Йохна В. М. - Хме-

льницький : Гонта А. С., 2013. - 205 с. 

19  Сухарева Л. О. Контроль маркетингової діяльності підприємства: теорія, ор-

ганізація, методика [Текст] : монографія / Л. О. Сухарева, І. А. Ангеліна ; 

Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк 

: [ДонНУЕТ], 2010. - 235 с. 

20  Тєлєтов О. С. Інновації в маркетингу промислового підприємства [Текст] : 

монографія / О. С. Тєлєтов, Н. В. Івашова, Є. І. Нагорний ; за заг. ред. д-ра 

екон. наук, проф. О. С. Тєлєтова ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 

2013. - 281 с. 

21  Шинкаренко В. Г. Управління маркетинговими можливостями підприємства 

[Текст] : монографія / В. Г. Шинкаренко, О. М. Криворучко, І. С. Пипенко ; 

Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Х. : ХНАДУ, 2011. - 180 с. 

Інформаційні ресурси 

22  Біловодська О. А. Управління маркетинговими ресурсами в умовах іннова-

ційного розвитку вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / О. А. Бі-

ловодська, Я. А. Коваленко // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2013. - № 

1. - С. 90-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2013_1_9. 



23  Зайцева Т. Ю. «Критические точки» аудита маркетинга предприятия» [Еле-

ктронний ресурс] / Зайцева Т.Ю. – Режим доступу : 

http://www.marketing.spb.ru/lib-special/case/m_audit.htm. 

24  Райко Д. В. Визначення розвитку маркетингової діяльності промислового 

підприємства [Електронний ресурс] / Д. В. Райко // Маркетинг і менеджмент 

інновацій. - 2011. - № 3(1). - С. 109-117. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2011_3(1)__18. 

25  Райко Д. В. Модель управління маркетингом у системі менеджменту проми-

слового підприємства [Електронний ресурс] / Д. В. Райко, Л. Е. Лебедєва // 

Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2015. - № 1. - С. 107-123. - Режим дос-

тупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2015_1_11. 

26  Шипуліна Ю. С. Механізми формування інноваційно-сприятливого середо-

вища на промисловому підприємстві [Електронний ресурс] / Ю. С. Шипу-

ліна // Інноваційна економіка. - 2013. - № 8. - С. 77-83. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_8_15. 
 


