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ВСТУП 

 

 

В умовах формування ринкових відносин важливе значення має розвиток 

у промислових підприємств активності, орієнтованої на кінцевого споживача 

товарів і послуг. 

Для формування запасу конкурентної міцності, забезпечення 

конкурентоспроможності товарів і послуг, промислове підприємство розв’язує 

практичні маркетингові задачі, пов’язані з комплексним дослідженням ринку та 

економічної кон’юнктури, оцінюванням науково-виробничих, ресурсних і 

експортних можливостей, а також товарної, цінової, комунікаційної та збутової 

політики. 

Маркетингова концепція має пронизувати всю діяльність промислового 

підприємства, починаючи з формування комерційної ідеї про можливість, 

доцільність створення нових перспективних і конкурентоспроможних 

технологій, товарів та послуг, і закінчуючи своєчасною відмовою від них, якщо 

останні вичерпали свої ринкові можливості та не дозволяють промисловому 

підприємству отримати запланований прибуток. 

Навчальним планом передбачено виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Маркетинг промислового підприємства». Базою для виконання 

курсової роботи є підприємства різної форми власності та напрямів діяльності. 

Курсову роботу з навчальної дисципліни «Маркетинг промислового 

підприємства» виконують студенти денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 075 – «Маркетинг» згідно з навчальними планами. Мета курсової 

роботи полягає в тому, щоб закріпити теоретичні знання з цієї навчальної 

дисципліни, виробити навички самостійної роботи у сфері досліджень 

маркетингової діяльності промислових підприємств. Виконання курсової 

роботи потребує від студента знань загальноекономічної та спеціальної 

літератури з теми дослідження, уміння пов’язати питання теорії з практичним 

досвідом використання маркетингового інструментарію в Україні й за 

кордоном. 
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1 СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ  

 

Курсова робота з навчальної дисципліни «Маркетинг промислового 

підприємства» – це самостійна дослідна робота, яка виконується студентом на 

завершальному етапі вивчення навчальної дисципліни. Курсова робота має бути 

підсумком критичного огляду наукових доробок, економічного аналізу 

літературних та практичних матеріалів, ілюстрована відповідними схемами, 

графіками, таблицями, діаграмами. 

Виконання курсової роботи має висвітлити такі вміння студента: 

а) застосовувати на практиці здобуті у процесі навчання теоретичні 

знання; 

б) використовувати літературні джерела, формувати власний погляд на 

розв’язання проблем, поставлених у роботі; 

в) узагальнювати фактичний матеріал; оцінювати ефективність дієвих 

інструментів і заходів, за допомогою яких суб’єкт господарювання реалізує 

поставлені перед ним завдання; виявляти та використовувати передовий досвід 

у галузі маркетингу; 

г) робити обґрунтовані висновки та пропозиції, спрямовані на підвищення 

ефективності маркетингових рішень; визначати умови, необхідні для 

упровадження пропозицій у практику підприємств і прогнозувати можливі 

наслідки від їх упровадження у життя. 

Вибір і затвердження теми курсової роботи 

Під час вибору теми курсової роботи студент і його керівник повинні 

враховувати такі чинники: 

– актуальність теми курсової роботи для підприємства (організації), на 

базі яких виконується курсова робота; 

– відповідність теми меті та завданням курсової роботи; 

– відповідність теми науковому профілю кафедральних досліджень; 

– забезпеченість вихідними даними, літературними джерелами; 

– відповідність теми індивідуальним здібностям та інтересам студента; 
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– забезпечення різноманітності тематики курсових робіт та об’єктів 

дослідження. 

Тема курсової роботи може бути рекомендована кафедрою. Окрім того, 

студент має право запропонувати власну тему з обґрунтуванням доцільності її 

розробки.  

Закріплена за студентом тема курсової роботи здійснюється лише на 

підставі його письмової заяви на ім’я завідувача випускаючої кафедри. 

Випускаюча кафедра готує відповідний наказ про виконання курсових робіт на 

поточний навчальний рік, у якому за кожним студентом закріплюється тема і 

керівник курсової роботи, а за необхідності – консультант з відповідних питань. 

Названий документ має бути підготовлений  відповідно до графіка здійснення 

навчального процесу. 

Перед початком виконання курсової роботи студент повинен розробити 

календарний графік роботи на весь період із зазначенням черговості  виконання 

окремих етапів. 

Послідовність етапів виконання курсової роботи передбачає: 

1) вибір теми курсової  роботи. Обробку літературних джерел, вивчення 

теоретичних і практичних матеріалів з вибраної теми; 

2) розробку плану курсової роботи із зазначенням строків написання 

розділів та їх обсягів. Збирання матеріалів для написання курсової роботи. 

Написання курсової роботи; 

3) оформлення курсової роботи; 

4) захист курсової роботи. 

Для написання якісної курсової роботи потрібен ретельний та 

обміркований добір літератури, складання загальної бібліографії. 

Ознайомлення з літературою здійснюється під час вивчення теми в 

навчальному процесі. До складу бібліографії входять навчальна література, 

інструктивні та нормативні документи, монографії, журнальні та газетні статті. 

Слід опрацьовувати спочатку основну (підручники, теоретичні статті), а 

потім спеціальну літературу (інструктивні та нормативні документи, 
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монографії, специфічні для даної проблеми, статті, що висвітлюють передовий 

досвід з проблеми, яка вивчається). 

Після підбору літератури слід розпочинати її вивчення, систематизацію, 

конспектування. Працювати над літературою необхідно, керуючись раніше 

складеним попереднім планом дослідження. 

Під час опрацювання літератури необхідно пам’ятати, що вивчення – це 

не тільки механічне засвоєння інформації, а й активний творчий процес, 

спрямований на розв’язання завдань, що поставлені у роботі. Згідно з цим 

необхідно визначити свою роботу над конспектом, звертати увагу на 

дослідницький аспект: вивчення полеміки навколо проблеми, критики окремих 

поглядів і формування власного погляду, оцінювання явища або проблеми. 

Можна стисло викласти зміст роботи (статті), виписати необхідні цитати, 

формули із зазначенням сторінок, на яких вони наведені. Якщо в роботі 

використано тільки частину цитати, потрібно зазначити сторінку підручника, 

монографії або іншого джерела. 

 

2 СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ РОБОТИ 

 

Конкретний зміст курсової роботи та її структура визначаються 

студентом разом з науковим керівником. Зазвичай, робота має таку структуру: 

вступ, три основні частини, висновки, список використаних джерел, додатки. 

Загальний обсяг рукописних сторінок має становити 30–50 (без 

урахування списку використаної літератури та додатків). Орієнтовний розподіл 

сторінок за розділами наведено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Приблизна структура і обсяг курсової  роботи 

 

Зміст курсової роботи 

Кількість 

рукописних 

сторінок 

Вступ 1–2 
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Розділ 1 Викладення теоретичних положень з 

проблеми, що досліджується 
10–15 

Розділ 2 Стан питань, що досліджуються на   

підприємстві, та їх аналіз 
15 

Розділ 3 Основні напрями підвищення ефективності 

маркетингової діяльності підприємства, що 

досліджується, та їх обґрунтування 

10–15 

Висновки і пропозиції 2–3 

Список використаних джерел 2–3 

Додатки  

 

Завдання, які ставить перед собою студент, мають бути конкретними, 

зумовленими сучасним станом чи іншими питаннями проблеми і 

обґрунтовуватися аналізом відповідних наукових робіт. 

Не менш важливо, щоб дослідження кожного з питань проблеми 

завершувалося узагальнюючим, підсумковим науковим результатом.  

У вступі обґрунтовується вибір теми, характеризується її актуальність, 

визначається наукове та прикладне значення її розробки, формулюються 

основна мета і завдання роботи, визначаються питання, об’єкти, методи та 

інформаційна база дослідження. 

У першому розділі зазначають основні теоретичні та методичні 

положення теми, проблемні питання. Студенту слід показати глибокі знання 

сучасного стану маркетингу промислового підприємства, виявити дискусійні та 

невирішені аспекти теми, визначити своє ставлення до них, визначити способи 

їх розв’язання. Теоретичні положення мають визначити методологічні підходи, 

методи та заходи мікроекономічного аналізу питань, що досліджуються, у 

наступному розділі роботи. 

У другому розділі коротко подається організаційно-економічна 

характеристика об’єкта дослідження, детально аналізуються статистичні та 
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аналітичні матеріали, що визначають рівень вирішення окремих питань і 

розв’зання проблеми, що досліджується, в цілому на підприємстві (організації). 

Для цього, окрім даних обліку та звітності, слід використовувати 

матеріали монографічних досліджень, періодичної економічної літератури, 

державної та відомчої статистики, досвід роботи аналогічних підприємств 

(організацій), дані спеціальних економічних і соціологічних досліджень, 

експериментів, матеріали оперативного обліку та контролю, особистих 

спостережень, узагальнень і прикладних напрацювань, отриманих під час 

проходження виробничої практики. 

На підставі вивчення, обробки та узагальнення аналітичних матеріалів 

студент повинен виявити вплив позитивних і негативних чинників, установити 

причину недоліків, оцінити можливості підприємства щодо підвищення 

ефективності тих чи інших напрямів маркетингової діяльності. 

У третьому розділі пропонують конкретні економічно обґрунтовані 

пропозиції щодо прийняття стратегічних або проектних рішень становлення, 

розвитку та діяльності об’єкта дослідження, використання його ресурсного, 

науково-технічного, організаційного та інфраструктурного потенціалів у 

контексті маркетингової діяльності. 

Реальне практичне значення пропозицій та рекомендацій слід 

підтвердити здійсненням необхідних техніко-економічних розрахунків і 

визначенням розміру очікуваного економічного ефекту, який буде отримано 

внаслідок упровадження комплексу запропонованих заходів у практику. 

Розділи курсової роботи мають бути пов’язані між собою, доповнювати 

один одного і становити єдине ціле. Теоретичні й методичні положення, 

викладені в першому розділі, слугують вихідною точкою для аналізу 

економічних явищ. Дані, а також теоретичні передумови, є основою 

рекомендацій, які подаються у підсумковому розділі роботи. 

Особливості та зміст заходів, що пропонуються, мають ґрунтуватися на 

аналітичному та прогностичному оцінюванні функціонування й розвитку 

об’єкта дослідження, ретельних економічних розрахунках. За потреби 
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необхідно використовувати комп’ютерну техніку, економіко-математичні та 

економіко-статистичні методи і моделі дослідження економічних процесів і 

явищ. 

У висновках і пропозиціях стисло підбиваються підсумки дослідження, 

за пунктами формулюються основні результати, висновки, пропозиції щодо 

більш ефективного розв’язання проблематики. 

Текстова частина курсової роботи закінчується списком використаних 

джерел. 

У додатках, що подаються наприкінці курсової роботи, наводяться 

таблиці, які виходять за рамки однієї сторінки, графіки, результати розрахунків 

та інші допоміжні матеріали. 

 

3 ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ  РОБОТИ 

 

Курсова робота має бути написана від руки, чітким, розбірливим 

почерком, без виправлень, чорнилом (пастою) одного кольору (чорного, 

синього, фіолетового) за винятком титульної сторінки, таблиць, формул, для 

яких застосовується тільки чорний колір; або виконана у вигляді тексту 

комп’ютерного набору на одній сторінці білого паперу формату А4 

(210×297мм). 

Мова написання – українська. Використовується шрифт Times New 

Roman, 14 пт., через 1,5 інтервала, абзацний відступ – 1,25 пт., розташування –

по ширині сторінки. 

Робота починається з титульної сторінки (додаток А) та листа завдання 

(додаток Б). Потім у змісті зазначаються початкові сторінки кожного розділу і 

підрозділу. Їх назви у тексті курсової роботи мають збігатися. 

Вступ, кожний розділ і заключна частина, які розміщуються у вказаній 

послідовності, починаються з нової сторінки. 

Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: ліве – 30 мм, 

праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. 
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У тексті потрібно використовувати дієслова першої особи множини, 

наприклад, «приймаємо», «розглядаємо» і та ін. Не допускаються скорочення, 

крім загальноприйнятих (тис., км і т. д.). Якщо в тексті часто зустрічається 

словосполучення і його потрібно скоротити, то з першим згадуванням у тексті 

необхідно подати повну назву, а у круглих дужках – скорочену. Наприклад, 

формування попиту (ФОП), стимулювання збуту (СТИЗ). 

Заголовки структурних елементів курсової роботи і заголовки розділів 

слід розміщувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки 

наприкінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів 

починаються з абзацного відступу, який дорівнює 1,25 пунктів. Перенос слів у 

заголовку розділу не допускається. Відстань між заголовком і попереднім або 

наступним текстом має бути не менше двох рядків. Не дозволяється 

розміщувати назву розділів у нижній частині сторінки, якщо після заголовку на 

ній розміщений лише один рядок тексту. 

Сторінки нумеруються у правому верхньому кутку сторінки арабськими 

цифрами без крапки наприкінці, додержуючись наскрізної нумерації. Першою 

сторінкою є титульна, на ній номер не проставляється. Титульна сторінка має 

єдину форму і реквізити. Вона оформляється згідно з установленим зразком. 

Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включаються до 

загальної нумерації сторінок. Розділи, підрозділи, пункти, підпункти 

нумеруються арабськими цифрами без крапки наприкінці (1.1, 3.5.7). 

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, таблиці, фотознімки) розміщують 

відразу після тексту, де на них посилаються вперше, або на наступній сторінці. 

Ілюстрації позначають словом «Рисунок_____», наприклад, Рисунок 3.2. Схема 

розміщення. Номер ілюстрації складається з номера розділу (3) та порядкового 

номера ілюстрації (2). Якщо ілюстрацію не можна розмістити на одній сторінці, 

її можна переносити на інші сторінки, назву розміщують на першій сторінці, а 

на інших позначають: Рисунок 2.7, с. 3. 

Таблиці нумерують арабськими цифрами в межах розділу, наприклад, 

Таблиця 2.5. Слова «Таблиця 2.5» вказують один раз зліва над першою  
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частиною таблиці (якщо таблиця розмішується на кількох сторінках), на інших 

сторінках пишуть «Продовження таблиці 2.5»; назву таблиці пишуть після 

номера через дефіс, наприклад, «Таблиця 2.5 – Показники якості».  

Посилання позначаються порядковими номерами арабськими цифрами у 

квадратних дужках. 

Формули нумерують у межах розділу, їх номер складається з номера 

розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад, (1.1).  

На цитати необхідно надавати посилання. Посилання друкують мовою 

оригіналу. При цьому необхідно вказувати прізвище та ініціали автора, назву, 

місце і рік видання, а також номер сторінки або загальну кількість сторінок.  

Список використаних джерел подається після розділу «Висновки» та 

оформляється згідно з ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання.  

Додатки оформлюють окремо і підшивають останніми. Нумерація 

додатків наскрізна, без виділення номера розділу. У тексті роблять посилання 

на додатки у круглих дужках, наприклад, (додаток А). 

 

4 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 

1. Аналіз ринкових можливостей промислового підприємства. 

2. Маркетингові інформаційні системи промислового підприємства. 

3. Аналіз маркетингової  цінової політики промислового підприємства. 

4. Способи вдосконалення управління збутом на промисловому 

підприємстві. 

5. Аналіз маркетингової стратегії промислового підприємства. 

6. Система маркетингових досліджень на промисловому підприємстві. 

7. Аналіз маркетингової товарної політики промислового підприємства. 

8. Аналіз маркетингової інноваційної політики промислового 

підприємства. 
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9. Аналіз маркетингової комунікаційної політики промислового 

підприємства. 

10. Аналіз рекламної діяльності промислового підприємства. 

11. Аналіз зовнішнього маркетингового середовища промислового 

підприємства. 

12. Аналіз конкурентних позицій промислового підприємства на ринку 

товарів та послуг. 

13. Аналіз стану попиту на продукцію промислового підприємства та 

його конкурентних позицій. 

14. Аналіз стану пропозиції на ринку товарів (послуг) і конкурентних 

позицій підприємства-товаровиробника. 

15. Планування маркетингової діяльності промислового підприємства. 

16. Аналіз комерційної діяльності посередницьких підприємств. 

17. Аналіз формування попиту споживачів на продукцію і послуги 

посередницьких організацій. 

18. Аналіз маркетингової діяльності посередницької організації. 

19. Конкурентоспроможність продукції підприємства і резерви її 

підвищення. 

20. Вибір цільового ринку промислового підприємства. 

21. Планування нової продукції на промисловому підприємстві та 

способи її удосконалення. 

22. Управління асортиментом і номенклатурою продукції на 

промисловому підприємстві. 

23. Управління асортиментом і номенклатурою продукції на 

промисловому підприємстві оптової торгівлі. 

24. Управління асортиментом і номенклатурою продукції на 

промисловому підприємстві роздрібної торгівлі. 

25. Аналіз діяльності промислового підприємства щодо надання 

рекламних послуг. 
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26. Особистий продаж у системі комунікаційної діяльності 

промислового підприємства. 

27. Аналіз побудови та функціонування служби маркетингу на 

промисловому підприємстві. 

28. Аналіз місткості ринку промислового підприємства. 

29. Сегментування ринку в системі маркетингової діяльності 

промислового підприємства. 

30. Матеріально-технічне забезпечення виробництва продукції 

промислового підприємства.  

 

6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ 

 

 

Після подання курсової роботи на кафедру науковий керівник робить 

висновок про результати дослідження, його науково-теоретичний рівень і 

практичну спрямованість. Роботи, які позитивно оцінені науковим керівником, 

подаються до захисту. Якщо курсові роботи не відповідають вимогам, що 

висуваються до їх виконання, то вони не подаються до захисту, а студенти 

отримують оцінку «незадовільно». 

Захист курсових робіт відбувається в установлений деканатом термін у 

присутності студентів і комісії: наукового керівника та викладачів кафедри. 

Виступ студента має тривати 5–6 хвилин. Під час захисту студент називає тему 

та мету дослідження, повідомляє план роботи і коротко передає зміст. 

Особливу увагу при цьому слід звернути на практичну частину роботи, власне 

на результати виконання дослідницького завдання і методичні розробки. 

Для оцінювання змісту виступу студента беруть до уваги переконливість 

його тверджень, логічність викладу, мовлення, ґрунтовність відповідей на 

питання присутніх і зауваження наукового керівника. За результатами захисту 

курсової роботи виставляється оцінка, яка заноситься до екзаменаційної 

відомості та залікової книжки. 
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Оцінка «відмінно» виставляється за умови: 

− відповідності змісту роботи темі дослідження; 

− правильного виконання розрахунків; 

− глибокого аналізу наукової літератури та авторських висновків; 

− якісно підготовлених практичних розробок; 

− успішного виконання дослідних завдань; 

− дотримання усіх вимог щодо технічного й естетичного оформлення 

роботи  орфографічного стандарту; 

− удалої презентації роботи під час захисту. 

Оцінка «добре» виставляється за наявності незначних недоліків у 

виконанні теоретичних і практичних завдань роботи та її оформленні. 

Оцінка «задовільно» виставляється за наявності суттєвих недоліків у 

виконанні теоретичних і практичних частин роботи, окремих недоліків у її 

оформленні. 

Оцінка «незадовільно» виставляється за повної невідповідності вимогам 

щодо обсягу, оформлення і викладу змісту роботи. 

Критерії оцінювання курсової роботи: 

 

Вид контролю Максимальний бал 

Виконання курсової роботи (ут.ч): 

Наповнюваність змісту 

Якість оформлення 

Своєчасність виконання  

Творчий підхід 

60 

30 

10 

5 

15 

Захист роботи 40 

Усього 100 

 

Захищена курсова робота зберігається на профільній кафедрі протягом 

одного року. 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА  

з навчальної дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» 

на тему  

 

 

 

Студента(ки)___курсу______групи  

Спеціальності _________________ 

______________________________ 
                      (прізвище та ініціали) 

Керівник ______________________ 

_______________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 

Національна шкала_______________ 

Кількість балів___Оцінка ECTS____ 

Члени комісії   ___________  ___________________ 
(підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                          ___________  ____ ______________ 
(підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                          ___________  ___________________ 
(підпис)                        (прізвище та ініціали) 

 

 

Кременчук 20___  
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Додаток Б 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
 

Кафедра маркетингу 

Навчальна дисципліна: «Маркетинг промислового підприємства» 

Спеціальність: 075 –  «Маркетинг» 

Курс 4 група МК-________ семестр 8 

 

 

ЗАВДАННЯ 

на курсову роботу студенту 

______________________________ 

 (прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема роботи_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Строк здачі студентом роботи: ___________20___ р. 

3. Вихідні дані до роботи: Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи  

з навчальної дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для 

студентів денної та заочної форм навчання і спеціальності 075 – «Маркетинг» 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають 

розробці): __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Перелік графічного матеріалу:  

__________________________________________________________________ 

6. Дата видачі завдання: _______________ 
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 

пор. 

Назва етапів 

курсової роботи 

Термін 

виконання 

етапів  

роботи 

Вказівки та 

зауваження 

викладача (із 

зазначенням 

дати 

консультації) 

Оцінювання етапів роботи 

за націо-

нальною 

шкалою 

за 

шкалою 

ECTS 

кількість 

балів 

1 Етап 1 

Затвердження плану 

курсової роботи та 

написання вступу. 

   

2 Етап 2 

 

 

 

 

 

   

3 Етап 3  

 

 

 

 

   

4 Етап 4  

 

 

 

   

5 Етап 5 Написання 

висновків та 

оформлення списку 

літератури. 

   

    Усього балів не більше 60 

6 Захист   (не більше 40) 

7 Усього       
 

 

Студент (ка)_______________   

                                      (підпис)     
 

 

Керівник   ___________________   ______________________________ 

                             (підпис)                            (ініціали та прізвище) 

 

«_____» ______________ 20___ р.  
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Додаток В 

Зразки планів виконання курсових робіт 

 

Тема. Планування маркетингу на підприємстві 

План 

Вступ 

Розділ 1 Теоретичні аспекти планування 

1.1  Планування ділових відносин та управлінське розуміння 

планування 

1.2 Принципи та типи маркетингового планування  

Розділ 2 Аналіз маркетингового планування на підприємстві 

2.1 Характеристика основних техніко-економічних показників 

діяльності підприємства 

2.2 Оцінка плану роботи маркетингового відділу підприємства 

Розділ 3 Напрями вдосконалення маркетингового планування на 

підприємстві. 

Висновки 

       Список використаних джерел 

       Додатки 

 

Тема. Система маркетингових досліджень на підприємстві 

План 

Вступ 

Розділ 1 Значення маркетингових досліджень у нових умовах 

господарювання 

1.1 Сутність маркетингових досліджень 

1.2 Маркетингова інформація 

1.3 Маркетингові дослідження ринку 

Розділ 2 Організація маркетингових досліджень на підприємстві 
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2.1   Характеристика основних техніко-економічних показників 

діяльності підприємства 

2.2 Маркетингові дослідження споживачів 

2.3 Маркетингові дослідження конкурентів 

2.4 Оцінювання впливу маркетингових досліджень на прийняття 

управлінських рішень на підприємстві 

Розділ 3 Напрями оптимізації системи маркетингових досліджень на 

підприємстві  

Висновки 

Список використаних джерел 

Додатки 

 

 

Тема. Аналіз маркетингової інноваційної політики підприємства 

План 

Вступ 

Розділ 1 Комерційні перспективи інноваційного продукту в сучасних умовах 

1.1 Зміст і мета маркетингової інновації 

1.2 Критерії оцінювання ринкових перспектив інноваційного продукту 

1.3 Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності фірми 

Розділ 2 Аналіз  маркетингової інноваційної політики підприємства 

2.1 Характеристика основних техніко-економічних показників 

діяльності підприємства 

2.2 Функціонально-вартісний аналіз інноваційного продукту 

підприємства 

2.3 Аналіз маркетингового забезпечення інноваційної діяльності 

підприємства 

Розділ 3 Напрями вдосконалення маркетингової інноваційної політики 

підприємства 

Висновки 
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Список використаної літератури 

Додатки 

 

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 075 – «Маркетинг» освітнього ступеня 

«Бакалавр» за освітньо-професійної програми «Маркетинг»  

  

 

 

Укладач к. е. н., доц.  О. В. Мороз 

Відповідальний за випуск  зав. кафедри маркетингу д. е. н., проф. О. А. Кратт 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др. _______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _________. Наклад прим. Зам. №___________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету 

 імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600  


