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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета курсу – формування у слухачів системи теоретичних знань щодо
перспектив розвитку бізнес-маркетингу, сучасних концепцій його розвитку,
методичних та організаційних засад використання.
Предмет:

діяльність

промислових

підприємств,

спрямована

на

задоволення попиту споживачів у засобах виробництва.
Викладання дисципліни передбачає володіння слухачами
базових

концепцій

маркетингу,

економіки

підприємства,

знаннями

менеджменту

організацій.
Основними навчальними завданнями дисципліни є: вивчення теорії
бізнес-маркетингу,
планування

методології маркетингових досліджень, розробки і

маркетингових

стратегій

та

їх

реалізації

промисловими

підприємствами, опанування сучасних методів управління маркетинговою
діяльністю у сферах закупівлі, збуту, розподілу промислової продукції.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
• знати сутність та концепцію бізнес-маркетингу;
• знати особливості та перспективи розвитку товарної, цінової, збутової та
комунікаційної політики на ділових ринках;
• вміти планувати та контролювати маркетингову діяльність, розробляти
стратегії маркетингу на бізнес-ринку.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-МАРКЕТИНГУ»
№
пор.

Назва змістового модуля і теми
Змістовий модуль І. Теоретичні основи маркетингу на сучасному
бізнес-ринку

1

Сутність, особливості та тенденції розвитку бізнес-маркетингу

2

Стратегії маркетингу бізнес-маркетингу

3

Взаємовідносини на бізнес-ринку як умова стратегічної конкурентної
переваги

4

Конкуренція та співробітництво на ділових ринках

5

Маркетинг у галузі закупівлі промислових товарів
Змістовий модуль ІІ. Напрями розвитку маркетингу на бізнес-ринку

6

Управління партнерськими мережами і маркетинговими каналами

7

Управління відносинами з клієнтами

8

Стратегії товарної політики підприємства

9

Роль особистості торгового агента у прямих продажах на бізнес-ринку

Разом годин: 150

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-МАРКЕТИНГУ»
Змістовий модуль І. Теоретичні основи маркетингу на сучасному
бізнес-ринку
Тема 1. Сутність, особливості та тенденції розвитку бізнесмаркетингу
1. Роль бізнес-маркетингу в ринковій економіці.
2. Схарактеризувати
визначальні особливості маркетингу на
бізнес-ринку.
3. Галузева структура ринку ТПП в Україні.
4. Світові тенденції розвитку бізнес-маркетингу.

Література [2–4; 8; 11; 12; 14–20; 22–25]

Тема 2. Стратегії бізнес-маркетингу
1. Схарактеризувати стратегії спрямування на клієнта.
2. Визначити роль маркетингу в досягненні цілей організації.
3. Схарактеризувати маркетингові дослідження на промисловому
ринку.
4. Привести основні показники кон’юнктури ринку.
Література [2–4; 6; 8–12; 14–22]

Тема 3. Взаємовідносини
конкурентна перевага

на

бізнес-ринку

як

стратегічна

1. Схарактеризувати роль взаємовідносин у конкурентоздатності
бізнесу.

2. Привести класифікацію різних форм взаємовідносин між
продавцями та покупцями на ділових ринках.
3. Визначити перспективи
довготривалій основі.

розвитку

взаємовідносин

на

4. Пояснити суть управління взаємовідносинами на бізнес-ринку.
Література [2–4; 8; 11; 12; 14–20; 22–25]
Тема 4. Конкуренція та співробітництво на ділових ринках

1. Пояснити суть конкуренції, види конкурентної боротьби.
2. Визначити конкурентні переваги.
3. Навести методи визначення конкурентоспроможності
промислових підприємств.
4. Побудова багатокутника конкурентоспроможності
5. Пояснити суть стратегії співробітництва між фірмами
6. Розв’язання задач за темою.

Література [2; 3; 8–12; 14–20; 22–25]

Тема 5. Маркетинг у галузі закупівлі промислових товарів

1. Пояснити етапи ефективного здійснення закупівель на прикладі
різної промислової продукції.
2. Принцип Парето і малі замовлення.
3. Пояснити застосування корпоративних карт та консорціумів при
закупівлі.
4. Схарактеризувати системні контракти при закупівлі.
5. Розв’язання задач за темою.

Література [1–5; 7–10; 12–22]

Змістовий модуль ІІ. Напрями розвитку маркетингу на бізнесринку

Тема 6. Управління партнерськими мережами і маркетинговими
каналами

1. Схарактеризувати маркетингові канали розподілу, їх функції.
2. Визначити сутність партнерських мереж як системи
партнерств і альянсів фірми та необхідність їх розвитку.
3. Схарактеризувати сутність і складові управління каналами
розподілу.
4. Визначити напрями розвитку сучасних вертикальних,
горизонтальних та багатоканальних маркетингових систем.

Література [2; 3; 5; 7; 9–25]

Тема 7. Управління відносинами з клієнтами
1. Схарактеризувати сутність управління відносин з клієнтами.
2. Визначити сутність партнерських мереж як системи
партнерств і альянсів фірми та необхідність їх розвитку.
3. Схарактеризувати управління портфелем замовлення та
відносинами з окремими клієнтами.
4. Пояснити
класифікацію
взаємовідносин
з
клієнтами,
побудованої на їх життєвому циклі.
Література [2; 3; 5; 7; 9–25]
Тема 8. Стратегії товарної політики підприємства
1. Товарна політика як засіб конкурентної боротьби.
2. Управління створенням нового продукту.
3. Вплив кон’юнктури ринку та конкуренції на планування
асортименту промислової продукції.
4. Принципи та задачі промислового сервісу.
5. Конкурентоспроможність продукції. Розрахунок індексу
конкурентоспроможності товару
6. Розв’язання задач за темою.
Література [2; 3; 8–12; 14–20; 22]

Тема 9. Особистість торгового агента у прямих продажах на
бізнес-ринку
1. Роль особистих продажів та торгових представників у бізнесмаркетингу.
2. Характеристика торгового представника як частини товарної
пропозиції, комунікаційного міксу.
3. Характеристика методів продаж, мистецтва продавця.
4. Рекрутинг та процедура відбору торгових представників.
5. Навчання персоналу, його використання та мотивація.
Література [1–3; 5; 7; 9–25]
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Самостійна робота над дисципліною “Перспективи розвитку бізнесмаркетингу” включає:
• опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного
матеріалу;
• вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного
опрацювання та вирішення задач і кейсів, передбачених
у
методичному забезпеченні;
• підготовку до виступу на семінарських заняттях;
• підготовку презентацій, написання рефератів, розробку тестів;
• систематизацію вивченого матеріалу перед іспитом.

Змістовий модуль І. Теоретичні основи маркетингу на сучасному
бізнес-ринку
Тема 1. Сутність, особливості та тенденції розвитку бізнесмаркетингу
Для роботи над цією темою аспіранту потрібно:
1. Самостійно опрацювати теоретичні аспекти теми
відповідно до її змісту.
2. Вибудувати
наукові підходи до розуміння сучасного

3.
•
•
4.

бізнес-маркетингу і представити їх у вигляді реферату.
Підготувати презентації за такими питаннями:
тенденції розвитку бізнес-маркетингу;
галузева структура промислового ринку України;
Підготувати тести за темою.
Література [2–4; 8; 11; 12; 14–20; 22–25]

Тема 2. Стратегії бізнес-маркетингу
Для роботи над цією темою аспіранту потрібно:
1. Самостійно опрацювати
відповідно до її змісту.

теоретичні

аспекти

теми

2. Провести маркетингове дослідження на конкретному ринку.
3. Підготувати презентації за такими питаннями:
• маркетингові
стратегії
підприємств.
4. Розвязання задач за темою.

конкретних

промислових

5. Підготувати тести за темою.
Література [2–4; 6; 8–12; 14–22]

Тема 3. Взаємовідносини
конкурентна перевага

на

бізнес-ринку

як

стратегічна

Для роботи над цією темою аспіранту потрібно:
1. Самостійно опрацювати теоретичні аспекти теми відповідно
до її змісту.
2. Підготувати презентації за такими питаннями:
• ділові партнерства, стратегічні альянси
постачальників у світі та Україні;
• управління взаємовідносинами на бізнес-ринку.

і

союзи

3. Підготувати тести за темою.
Література [2–4; 8; 11; 12; 14–20; 22–25]
Тема 4. Конкуренція та співробітництво на ділових ринках

Для роботи над цією темою аспіранту потрібно:
1. Самостійно опрацювати теоретичні аспекти теми відповідно
до її змісту.
2. Схарактеризувати основні стратегії конкурентоспроможності.
3. Підготувати презентації за такими питаннями:
• бенчмаркінг та його суть;
• стратегії співробітництва між фірмами. Світовий досвід їх
застосування;
• методи оцінювання конкурентоспроможності.
4. Підготувати тести за темою.
Література [2; 3; 8–12; 14–20; 22–25]
Тема 5. Маркетинг у галузі закупівлі промислових товарів

Для роботи над цією темою аспіранту потрібно:
1. Самостійно опрацювати теоретичні аспекти теми відповідно
до її змісту.
2 Підготувати презентації за такими питаннями:
• використання комп’ютерних та інших технологій при
закупівлях;
• способи закупівлі промислової продукції;
• склад закупівельного центру та розподіл ролей серед його
членів.
5. Підготувати тести за темою.
6. Розв’язання задач за темою.

Література [1–5; 7–10; 12–22]

Змістовий модуль ІІ. Напрями розвитку маркетингу на бізнесринку
Тема 6. Управління партнерськими мережами і

маркетинговими каналами

Для роботи над цією темою аспіранту потрібно:
1. Самостійно опрацювати теоретичні аспекти теми відповідно
до її змісту.
2 Підготувати презентації за такими питаннями:
• вибір учасників каналів розподілу;
• навчання персоналу каналів розподілу, мотивація та оцінка
діяльності;
• партнерства і альянси на прикладі світових та українських
компаній.
3. Підготувати тести за темою.
Література [2; 3; 5; 7; 9–25]

Тема 7. Управління відносинами з клієнтами
Для роботи над цією темою аспіранту потрібно:
1. Самостійно опрацювати теоретичні аспекти теми відповідно
до її змісту.
2 Підготувати презентації за такими питаннями:
• розвиток електронної комерції як фактор розвитку відносин
і мереж з конкретним прикладом;
• етапи управління взаємовідносинами з клієнтом;
• перспективи розвитку маркетингу відносин з клієнтами.
3. Підготувати тести за темою.
Література [2; 3; 5; 7; 9–25]

Тема 8. Стратегії товарної політики підприємства
Для роботи над цією темою аспіранту потрібно:
1. Самостійно опрацювати теоретичні аспекти теми відповідно
до її змісту.
2 Підготувати презентації за такими питаннями:
• інноваційна політика промислового підприємства;
• передпродажний та післяпродажний сервіс. Гарантійний та
післягарантійний сервіс;
• управління якістю промислової продукції. Петля якості;
• управління створенням нового продукту.
3. Підготувати тести за темою.
Література [2; 3; 8–12; 14–20; 22]

Тема 9. Особистість торгового агента у прямих продажах на
бізнес-ринку
Для роботи над цією темою аспіранту потрібно:
1. Самостійно опрацювати теоретичні аспекти теми відповідно
до її змісту.
2 Підготувати презентації за такими питаннями:
• посадова інструкція торгового представника;
• на прикладі підприємства показати діяльність торгових
працівників, їх мотивацію.
3. Підготувати тести за темою.
Література [1–3; 5; 7; 9–25]
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