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Анотація 

 

Метою вивчення дисципліни «Маркетингова товарна політика» є 

формування теоретичних знань та практичних навичок формування і 

ефективного управління товарною політикою підприємства, маркетингового 

планування продукту, оптимізації товарної політики та розроблення товарів і 

послуг ринкової новизни. 

Предмет: процеси реалізації й методологія оптимізації маркетингової 

товарної політики суб'єктів господарської діяльності. 

Завдання. У процесі вивчення дисципліни будуть вивченні класифікаційні 

ознаки товарів і послуг споживчого і виробничо-технічного призначення, 

методи визначення конкурентоспроможності та місця продукту на ринку, а 

також методи планування та розроблення продукту, упаковки та товарної 

марки. Крім того, в процесі вивчення дисципліни приділяється увага сучасним 

концепціям життєвого циклу товарів та діяльності компаній на ринку. 

Велике значення надається оволодінню студентами практичних навичок по 

застосуванню елементів маркетингової товарної політики на практиці. 

Компетентності 

В результаті вивчення дисципліни студент набуває:  

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Спеціальні компетентності (СК): 

СК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання 

предметної області маркетингу. 

СК2. Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення 

предметної області сучасного маркетингу. 

СК3. Здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для 

інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі. 

СК4. Здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі 

розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її 

складовими. 

СК7. Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на 

результати господарської діяльності ринкових суб’єктів. 
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СК8. Здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в 

умовах невизначеності. 

СК11. Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати 

особливості функціонування ринків. 

СК13. Здатність планування і провадження ефективної маркетингової 

діяльності ринкового суб’єкта в крос-функціональному розрізі. 

СК14. Здатність пропонувати вдосконалення щодо функцій 

маркетингової діяльності. 

Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

Знати:  

- сутність, зміст, завдання, принципи і функції маркетингової товарної 

політики підприємства; 

- місце маркетингової товарної політики в структурі управління та 

функціонування підприємства; 

- процес розробки товарної політики підприємства; 

- класифікаційні ознаки товарів споживчого і виробничо-технічного 

призначення; 

- методи визначення конкурентоспроможності товару; 

- поняття життєвого циклу товару; 

- стратегії підприємства та методи визначення цільового ринку, принципи 

сегментації та позиціонування продукту; 

- методи планування та розробки товару, стратегії упакування, маркування 

товару, сервісне обслуговування товару; 

- принципи формування товарного асортименту; 

- методи аналізу конкурентних позицій підприємства на товарному ринку. 

Вміти: 

- аналізувати маркетингове середовище підприємства; 

- здійснювати сегментацію ринків і розробляти заходи щодо 

позиціонування товарів; 

- здійснювати відбір цільових ринків та обґрунтовувати ринкову стратегію 

фірми; 

- аналізувати та модифікувати товарну номенклатуру та товарний 

асортимент підприємства;  

- організовувати ефективний продаж товарів і послуг та визначати 

конкурентоспроможність продукції на ринку; 

- розробляти та впроваджувати ефективні засоби впливу на споживачів з 

метою формування і стимулювання попиту на конкретні види товарів; 
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- використовувати та модифікувати наявні інструменти маркетингової 

товарної політики; 

- здійснювати аналіз та управління життєвим циклом товару підприємства;  

- розробляти та впроваджувати асортиментну матрицю підприємства 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 4 кредити 

ECTS.  

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та 

принципів провадження маркетингової діяльності. 

ПРН 2. Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі 

застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних 

навичок здійснення маркетингової діяльності. 

ПРН 3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань у сфері маркетингу. 

ПРН 5. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових 

систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів. 

ПРН 6. Визначати функціональні області маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати 

відповідні показники, які характеризують результативність такої діяльності. 

ПРН 8. Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження 

маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін 

маркетингового середовища. 

ПРН 10. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні 

варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері 

маркетингу, представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта. 

ПРН 11. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід 

та здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта. 

ПРН 12. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

ПРН 13. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички 

підприємницької та управлінської ініціативи. 

ПРН 14. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані маркетингові рішення. 

ПРН 16. Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, 

підвищувати рівень особистої професійної підготовки. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТОВАР ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ 

МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

Тема 1. Сутність, зміст і завдання товарної політики підприємства 

1. Цілі та сутність маркетингової товарної політики 

2. Розробка та реалізація товарної політики підприємства 

3. Процес товаропостачання і його учасники 

Рекомендована література 

1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика : підручник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2020. 246 с. 

2. Вершигора Є. Ю. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студентів 

ВНЗ. Тернопіль : Астон, 2015. 407 с  

3. Дайновський Ю.А. Прийоми маркетингової товарної політики / Дайновський 

Ю.А. // План маркетингу торговельного підприємства / Іванова Л.О., 

Дайновський Ю.А., Прохоренко К.М. – Львів : Видавництво Львівської 

комерційної академії, 2010. – 116 с. – С. 57-65. 

4. Дима О. О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства 

[Текст] : монографія. Київ : КНЕУ, 2015. 431 с. 

5. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с. 

6. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний посібник. 

Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192 с. 

7. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник. – Суми ВТД 

«Університетська книга», 2005. – 324 с. 

8. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.: Вид-во 

КНЕУ, 2003. 

Основні поняття і терміни 

Маркетингова товарна політика 

Товар 

Концепція товару 

Пробний маркетинг 

Розробка товару 

Обслуговування товару 

Елімінування товару 

Товарна марка 

Знак на товари та послуги  

Модифікація 

Товар за задумом  

Товар у реальному виконанні 

Товар з підкріпленням  

Широта  

Насиченість   

Глибина  

Товарна політика 

Товаропостачання  

Принцип плановості  

Принцип безперебійності  

Принцип ритмічності  

Принцип оперативності  

Принцип технологічності  

Принцип економічності 
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Контрольні запитання і завдання 

1. У чому сутність і мета товарної політики?  

2. Місце і роль управління товарною політикою в системі стратегічного 

управління підприємством? 

3. Основні етапи процесу розробки товарної політики підприємства? 

4. У чому полягає суть процесу елімінування? 

5. Основні учасники процесу товаропостачання? 

6. Які основні товарні стратегії може застосувати у своїй діяльності фірма? У 

чому полягає їхня сутність?  

 

Тема 2. Товари і послуги в маркетинговій діяльності 

1. Товар та послуга  як категорії маркетингу 

2. Класифікація товарів 

3. Класифікація послуг 

4. Номенклатура й асортимент продукції 

Рекомендована література 

1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика : підручник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2020. 246 с. 

2. Вершигора Є. Ю. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студентів 

ВНЗ. Тернопіль : Астон, 2015. 407 с  

3. Дайновський Ю.А. Прийоми маркетингової товарної політики / Дайновський 

Ю.А. // План маркетингу торговельного підприємства / Іванова Л.О., 

Дайновський Ю.А., Прохоренко К.М. – Львів : Видавництво Львівської 

комерційної академії, 2010. – 116 с. – С. 57-65. 

4. Дима О. О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства 

[Текст] : монографія. Київ : КНЕУ, 2015. 431 с. 

5. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с. 

6. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний посібник. 

Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192 с. 

7. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник. – Суми ВТД 

«Університетська книга», 2005. – 324 с. 

8. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.: Вид-во 

КНЕУ, 2003. 
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Основні поняття і терміни 

Товар  

Товарна одиниця 

Товар за задумом  

Товар у реальному виконанні  

Товар з підкріпленням  

Споживчі товари та послуги; 

Товари та послуги виробничого 

призначення. 

Товари повсякденного попиту: 

Товари попереднього вибору: 

Товари особливого попиту.  

Товари пасивного попиту. 

Послуга  

Споживчі послуги 

Виробничі послуги 

Матеріальні послуги  

Нематеріальні послуги 

Товарна номенклатура  

Товарний асортимент 

Властивості асортименту 

Стійкість асортименту 

Асортиментний мінімум  

Раціональність асортименту  

Гармонійність асортименту 

Контрольні запитання і завдання 

1. Сучасні визначення  товару?  

2. В чому полягає відмінність товару-виробу і товару-послуги? Які їх спільні 

риси? 

3. Послуги та їх визначення? 

4. Методи  визначення характеристик товару? 

5. Головні критерії класифікації споживчих товарів? 

6. Головні критерії класифікації споживчих послуг? 

7. Товари виробничого призначення та їх класифікація?  

8. Різновиди виробничих послуг? 

9. Товарна  номенклатура та її  показники? 

10. Призначення показників асортименту продукції? 

11. Визначення структури, основного, додаткового, обмеженого, 

впорядкованого ассортименту? 

12. Управління товарною номенклатурою. Рівні управління та інструментарій? 

 

 

Тема 3. Ціна в системі ринкових характеристик товару 

1. Значення ціни в системі ринкових характеристик товару 

2. Політика ціноутворення: сутність, зміст та види 

3. Методи ціноутворення 
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Рекомендована література 

1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика : підручник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2020. 246 с. 

2. Вершигора Є. Ю. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студентів 

ВНЗ. Тернопіль : Астон, 2015. 407 с  

3. Дайновський Ю.А. Прийоми маркетингової товарної політики / Дайновський 

Ю.А. // План маркетингу торговельного підприємства / Іванова Л.О., 

Дайновський Ю.А., Прохоренко К.М. – Львів : Видавництво Львівської 

комерційної академії, 2010. – 116 с. – С. 57-65. 

4. Дима О. О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства 

[Текст] : монографія. Київ : КНЕУ, 2015. 431 с. 

5. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с. 

6. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний посібник. 

Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192 с. 

7. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 

257 с. 

Основні поняття і терміни 

Ціна  

Калькуляція планової собівартості 

Постійні витрати 

Змінні витрати 

Сукупні витрати 

Еластичність попиту 

Беззбитковий обсяг виробництва 

Стратегія справедливих цін 

Стратегія регулярно низьких цін 

Стратегія екстремальних цін 

Встановлення цін в рамках 

товарного ассортименту 

Встановлення цін на товари, що 

доповнюють основний 

Встановлення цін на обов’язкові 

додатки  

Встановлення цін на побічні продукти 

виробництва 

Встановлення цін на комплекти 

Ціноутворення зі знижками і заліками 

Диференційоване ціноутворення 

Ціноутворення з врахуванням 

особливостей споживача 

Ціноутворення для стимулювання збуту 

Ціноутворення за географічним 

принципом 

Ціноутворення на міжнародному рівні 

Знижка  

Надбавка  

Контрольні запитання і завдання 

1. Ціна як акумулюючи характеристика товару. Що повинна враховувати ціна? 

2. Поняття цінової еластичності попиту. Методи її визначення? 

3. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту. Приклади його застосування? 

4. Порівняльна характеристика основних методів ціноутворення? 
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5. Наведіть приклади та охарактеризуйте підстави встановлення надбавок на ціну 

для конкретних товарів? 

6. Наведіть приклади та охарактеризуйте підстави встановлення знижок на ціну 

для конкретних товарів? 

7. Яким чином і за якими формальними показниками можна вибрати кращий з 

товарів аналогів? 

8. Які підрозділи підприємства встановлюють ціну на свою продукцію? 

 

Тема 4. Якість продукції та методи її оцінювання 

1. Зміст та значення якості товару, її показники 

2. Оцінювання якості продукції 

3. Управління якістю продукції 

4. Джерела  інформації про  вимоги  ринку до  якості  товарів  та  послуг 

5. Шляхи підвищення якості продукції 

Рекомендована література 

1. Декрет КМУ “Про стандартизацію і сертифікацію” від 11.06.97. 

2. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика : 

підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2020. 246 с. 

3. Вершигора Є. Ю. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для 

студентів ВНЗ. Тернопіль : Астон, 2015. 407 с  

4. Дайновський Ю.А. Прийоми маркетингової товарної політики / 

Дайновський Ю.А. // План маркетингу торговельного підприємства / 

Іванова Л.О., Дайновський Ю.А., Прохоренко К.М. – Львів : Видавництво 

Львівської комерційної академії, 2010. – 116 с. – С. 57-65. 

5. Дима О. О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства 

[Текст] : монографія. Київ : КНЕУ, 2015. 431 с. 

6. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с. 

7. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний посібник. 

Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192 с.  

8. Кузик О.В. Стратегічний маркетинг: теорія та методологія: навч. посіб. 

Львів: ЛНУ, 2015. 240 с. 

9. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник. – Суми ВТД 

«Університетська книга», 2005. – 324 с. 
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10. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. 

– 239 с. 

 

Основні поняття і терміни 

Ідентифікація 

Інвайронменталізм 

Клас (гатунок) 

Споживча властивість товару 

Управління  якістю  

Якість 

Якості  показник  

Показники  призначення  

Показники  надійності  

Ергономічні  показники  

Естетичні  показники  

Поліпшення  якості  

Дефект  

Індекс дефектності 

«Петля якості» 

Система якості 

Стандартизацією 

Стандарти і технічні умови 

Поліпшення  якості  

Дефект  

Індекс дефектності 

«Петля якості» 

Система якості 

Стандартизацією 

Стандарти і технічні умови 

 

Контрольні запитання і завдання 

1. Визначення  якості, гатунку, класу  продукції? 

2. Категорії  якості  обслуговування? 

3. Визначення рівня якості  продукції? 

4. Показники  якості продукції? 

5. Показники  якості  виготовлення  продукції?   

6. Джерела  інформації  щодо  вимог  до  показників  якості  продукції? 

7. Поняття  якісного  та  високоякісного  товару  з  позицій  споживача? 

8. Призначення  Міжнародних  стандартів  серії ІСО 9000? 

9. Головні  напрямки  загальної  політики підприємства  щодо  якості  

продукції? 

10. Вимоги системи управління якістю до  функції  маркетингу? 

11. Вимоги  «Систем якості» до  матеріально-технічного  постачання? 
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Тема 5. Конкурентоспроможність товару та її показники 

1. Рейтинг товару і порядок його визначення 

2. Маркетингове розуміння конкурентоспроможності товару 

3. Оцінювання конкурентоспроможності товару 

4. Міжнародні критерії оцінювання конкурентоспроможності товару. Імідж 

товару. 

Рекомендована література 

1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика : підручник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2020. 246 с. 

2. Вершигора Є. Ю. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студентів 

ВНЗ. Тернопіль : Астон, 2015. 407 с  

3. Дайновський Ю.А. Прийоми маркетингової товарної політики / Дайновський 

Ю.А. // План маркетингу торговельного підприємства / Іванова Л.О., 

Дайновський Ю.А., Прохоренко К.М. – Львів : Видавництво Львівської 

комерційної академії, 2010. – 116 с. – С. 57-65. 

4. Дима О. О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства 

[Текст] : монографія. Київ : КНЕУ, 2015. 431 с. 

5. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с. 

6. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний посібник. 

Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192 с. 

7. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 

257 с. 

8. Павленко А.Ф, Корінєв В.Л. Маркетингова політика ціноутворення: 

Монографія. – К.: КНЕУ, 2004.- 332 с. 

Основні поняття і терміни 

Імідж 

Конкурентоспроможність 

Рейтинг 

Показники споживчих якостей товару  

Показники передпродажного 

обслуговування 

Післяпродажного обслуговування  

Показники іміджу товару  

Вартісні показники придбання  

Вартісні показники споживання та 

утилізації 

Нормативні параметри 

Показники призначення  

Показники надійності  

Ергономічні показники  

 

Контрольні запитання і завдання 

1. Яка основна ідея оцінки якості та конкурентоспроможності продукції?  

2. Рейтинг товару і методика його визначення? 
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3. Нормативні, технічні та економічні параметри конкурентоспроможності 

товару? 

4. Методика оцінки конкурентоспроможності товару за  нормативними  

параметрами? 

5. Визначення значущості техічних і економічних параметрів 

конкурентоспроможності продукії? 

6. Визначення групового показника конкурентоспроможності за технічними 

та економічними параметрами? 

7. Інтегральний показник конкурентоспроможності товару? 

8. Нецінові чинники конкурентоспроможності? 

9. Міжнародні критерії оцінки конкурентоспроможності товару, 

підприємства, країни? 

10. Імідж товару та його визначальні чинники? 

11. “Паблік рілейшнз” її призначення та заходи? 

12. Значення сертифікації для формування та посилення іміджу товару? 

 

Тема 6. Ринок товарів і послуг 

1. Зміст ринку  з точки зору маркетингу 

2. Інфраструктура ринку товарів та послуг 

3. Потреби, попит і пропонування на ринку товарів та послуг 

4. Тенденції розвитку ринку товарів та послуг 

Рекомендована література 

1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика : підручник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2020. 246 с. 

2. Вершигора Є. Ю. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студентів 

ВНЗ. Тернопіль : Астон, 2015. 407 с  

3. Дайновський Ю.А. Прийоми маркетингової товарної політики / 

Дайновський Ю.А. // План маркетингу торговельного підприємства / Іванова 

Л.О., Дайновський Ю.А., Прохоренко К.М. – Львів : Видавництво Львівської 

комерційної академії, 2010. – 116 с. – С. 57-65. 

4. Дима О. О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства 

[Текст] : монографія. Київ : КНЕУ, 2015. 431 с. 



 

15 

5. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с. 

6. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний посібник. 

Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192 с. 

7. Щербак В.Г. Маркетингова політика розподілу: Навч. посібник. – Х.: ВД 

ІНЖЕК, 2004. — 175 с. 

 

Основні поняття і терміни 

Інфраструктура ринку товарів 

Організаційно-технічна 

інфраструктура товарного ринку 

Фінансово-кредитна інфраструктура 

товарного ринку 

Науково-дослідна інфраструктура 

товарного ринку 

Цінова конкуренція 

Нецінова конкуренція 

Споживач 

Споживча поведінка 

Нужда 

Потреба  

Ринок 

Послуга 

Цінності 

Контрольні запитання і завдання 

1. Поняття товарного ринку. Класифікація ринків? 

2. Основні ринкові механізми. Методи регулювання ринку? 

3. Визначення та склад інфраструктури ринку товарів та послуг?  

4. Класифікаційні ознаки ринків товарів та послуг?  

5. Основні складові механізму функціонування ринку?  

6. Характерні  особливості сучасного  ринку  товарів та  послуг? 

7. Головні тенденції змін форм підприємницької діяльності сучасного ринку? 

8. Потреби та цінності людини, їх класифікація? 

9. Чинники товарного попиту та пропозиції? 

 

Тема 7. Формування попиту на ринку окремого товару 

1. Теоретико-методологічні основи формування ринкового попиту на основі 

врахування інтересів суб’єктів ринку 

2. Засоби формування ринкового попиту 

3. Підходи до оптимізації витрат на формування споживчого попиту 

4. Урахування внутрішніх і зовнішніх факторів мотивації при формуванні 

споживчого попиту 
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Рекомендована література 

1. Владимирська А. О., Владимирський П. О. Реклама: Навч. посібник. – К.: 

Кондор, 2009. – 334 с. 

2. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник / Пер. з англ. Д. Ядін – 2-ге укр. вид., 

випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 565 c. 

3. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний посібник. 

Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192 с. 

4. Москвітіна Т. Д. Торговельна логістика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 

161 c. 

5. Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій. – К.: МАУП, 

2003. – 120 с. 

6. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика : підручник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2020. 246 с. 

7. Вершигора Є. Ю. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студентів 

ВНЗ. Тернопіль : Астон, 2015. 407 с  

8. Дайновський Ю.А. Прийоми маркетингової товарної політики / Дайновський 

Ю.А. // План маркетингу торговельного підприємства / Іванова Л.О., 

Дайновський Ю.А., Прохоренко К.М. – Львів : Видавництво Львівської 

комерційної академії, 2010. – 116 с. – С. 57-65. 

9. Дима О. О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства 

[Текст] : монографія. Київ : КНЕУ, 2015. 431 с. 

10. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с. 

Основні поняття і терміни 

Попит  

Споживач 

Виробники 

Реклама 

Пропаганда 

Особистий продаж 

Стимулювання збуту 

Корисність 

Загальна корисність 

Гранична корисність 

Гранична  норма  заміщення  

Раціональність 

Контрольні запитання і завдання 

1. Сутність формування і стимулювання споживчого попиту як одного з 

головних завдань маркетингу? 

2. Розкрити зміст моделі поведінки споживачів на ринку? 

3. Основні мотиви поведінки суб'єктів ринку, проблеми їх узгодження в 

процесі формування ринкового попиту? 
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4. Схема взаємодії суб'єктів ринку. Її застосування в практиці формування 

товарної політики підприємства? 

5. Методичні підходи до оцінки ступеня відповідальності товару інтересам 

суб'єктів ринку. Визначення на цих засадах шансів товару на ринковий 

успіх? 

6. Виконати порівняльний аналіз основних засобів формування споживчого 

попиту. Навести приклади їх застосування на практиці? 

7. Суть методичних підходів до оптимізації витрат на формування споживчого 

попиту? 

8. Охарактеризувати внутрішні фактори мотивації, які враховуються при 

формуванні споживчого попиту? 

9. Охарактеризувати зовнішні фактори мотивації, які враховуються при 

формуванні споживчого попиту? 

10. Цінові методи формування споживчого попиту, їх сутність і зміст? 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 8. Маркетингові дослідження товарного ринку 

1. Сутність, структура та основні об’єкти маркетингових досліджень 

2. Етапи і методи маркетингових досліджень 

Рекомендована література 

1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика : підручник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2020. 246 с. 

2. Вершигора Є. Ю. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студентів 

ВНЗ. Тернопіль : Астон, 2015. 407 с  

3. Дайновський Ю.А. Прийоми маркетингової товарної політики / Дайновський 

Ю.А. // План маркетингу торговельного підприємства / Іванова Л.О., 

Дайновський Ю.А., Прохоренко К.М. – Львів : Видавництво Львівської 

комерційної академії, 2010. – 116 с. – С. 57-65. 

4. Дима О. О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства 

[Текст] : монографія. Київ : КНЕУ, 2015. 431 с. 

5. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с. 

6. Войчак А.В., Федорченко А.В. Маркетингові дослідження: Підручник. – К.: 

КНЕУ, 2007. – 408 c 

7. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.: Вид-во 

КНЕУ, 2003. 

8. Скибінський С.В. Поведінка споживачів: Навч. посібник. – Л.: Видавництво 

Львівської комерційної академії, 2008. – 268 c. 

9. Старостіна А.О., Длігач А.О., Кравченко В.А. Промисловий маркетинг: 

Теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник. – К. : Знання, 2005. 

– 764 с. 

Основні поняття і терміни 

Маркетингове дослідження 

Пошукове дослідження 

Описове дослідження 

Причинне дослідження 

Первинна інформація 

Вторинна інформація 

Спостереження 

Опитування 

Експеримент 

Планування вибірки 

Маркетингова база даних  

Система аналізу маркетингової 

інформації  

Вибірка  

Глибинне інтерв’ю 

Фокус-група 

Дескриптивне маркетингове 

дослідження 

Пошукове маркетингове 

дослідження 
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Маркетингова інформація Причинно-наслідкові маркетингове 

дослідження 

Контрольні запитання і завдання 

1. Дайте визначення маркетингових досліджень? 

2. Визначте мету, завдання та основні принципи маркетингових досліджень? 

3. Охарактеризуйте зовнішнє бізнес-середовище як об’єкт маркетингових 

досліджень? 

4. Особливості маркетингових досліджень мікросередовища підприємства? 

5. Критерії за якими класифікують маркетингові дослідження? 

6. Основні етапи процесу маркетингових досліджень? 

7. Хто і як проводить маркетингові дослідження? 

8. Назвіть і охарактеризуйте основні методи польових досліджень? 

9. Пояснити відмінності між кількісними та якісними маркетинговими 

дослідженями? 

 

Тема 9. Цільовий ринок товару і методика його вибору 

1. Призначення та зміст сегментування ринку 

2. Методика вибору цільового ринку 

3. Види маркетингу на цільовому ринку 

4. Стратегічні підходи до охопленняринку 

Рекомендована література 

1. Войчак А.В., Федорченко А.В. Маркетингові дослідження: Підручник. – К.: 

КНЕУ, 2007. – 408 c 

2. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник. – Суми ВТД 

«Університетська книга», 2005. – 324 с. 

3. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика : підручник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2020. 246 с. 

4. Вершигора Є. Ю. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студентів 

ВНЗ. Тернопіль : Астон, 2015. 407 с  

5. Дайновський Ю.А. Прийоми маркетингової товарної політики / Дайновський 

Ю.А. // План маркетингу торговельного підприємства / Іванова Л.О., 

Дайновський Ю.А., Прохоренко К.М. – Львів : Видавництво Львівської 

комерційної академії, 2010. – 116 с. – С. 57-65. 
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6. Дима О. О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства 

[Текст] : монографія. Київ : КНЕУ, 2015. 431 с. 

7. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с. 

Основні поняття і терміни 

Недиференційований маркетинг 

Диференційований маркетинг 

Концентрований маркетинг 

Ринок  

Ніша ринку 

Сегмент рингу 

Сегментування  

Цільовий сегмент  

Канали збуту 

Локальний маркетинг 

Індивідуальний маркетинг 

Вибір цільового сегменту ринку 

Концентрація зусиль на одному 

сегменті 

Вибіркова спеціалізація 

Товарна спеціалізація 

Ринкова спеціалізація 

Контрольні запитання і завдання 

1. Місткість ринку та методика її визначення? 

2. Особливості вивчення можливостей продажу товарів споживчого та 

виробничого призначення? 

3. Дайте визначення сегмента, сегментації, цільового сегмента, цільового 

ринку? 

4. Фактори сегментації ринку? Поняття однофакторної, багатофакторної 

сегментації ринку? 

5. Визначення сегменту ринку та критерії його вибору? 

6. Особливості сегментування ринку товарів виробничого та споживчого 

призначення? 

7. Оцінка доступності ринку? 

8. Оцінка можливостей освоєння сегменту ринку? 

9. Методика вибору цільового сегменту? 
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Тема 10. Організація управління продуктом 

1. Товарно-асортиментна політика підприємства 

2. Формування товарно-асортиментної політики підприємства 

3. Визначення ефективності товарно-асортиментної політики 

Рекомендована література 

1. Зозульов О.В. Ринкове позиціонування: з чого починається створення 

успішних брендів / О.В. Зозульов, Н.Л. Писаенко. – К.: Знання-Прес, 2004. – 

199 с. 

2. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика : підручник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2020. 246 с. 

3. Вершигора Є. Ю. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студентів 

ВНЗ. Тернопіль : Астон, 2015. 407 с  

4. Дайновський Ю.А. Прийоми маркетингової товарної політики / 

Дайновський Ю.А. // План маркетингу торговельного підприємства / Іванова 

Л.О., Дайновський Ю.А., Прохоренко К.М. – Львів : Видавництво Львівської 

комерційної академії, 2010. – 116 с. – С. 57-65. 

5. Дима О. О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства 

[Текст] : монографія. Київ : КНЕУ, 2015. 431 с. 

6. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с. 

7. Щербань В.М. Ствоення товару: маркетингове, конструкторське, 

технологічне забезпечення: навчальний посібник / В.М. Щербань, К.М. 

Таньков, І.С. Задорожний. – К.: Професіонал, 2007. – 288 с.  

Основні поняття і терміни 

Товарний асортимент 

Ширина асортименту 

Глибина асортименту 

Стійкість асортименту 

Гармонійність асортименту 

Динамічнічність асортименту 

Основний асортименту 

Додатковий асортименту 

Оптимальний асортимент 

Формування товарного асортименту 

Груповий асортимент  

Асортиментні групи 

Твердосформований попит 

Альтернативний попит 

Імпульсивний попит 

Товарна номенклатура 

Ширина товарної номенклатури 

Глибина товарної номенклатури 

Гармонійність товарної 

номенклатури 

Контрольні запитання і завдання 

1. Механізм здійснення процесу управління продуктум? 

2. Суть товарно-асортиментної політика підприємства? 
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3. Основні етапи формування товарної політики підприємства? 

4. Основні етапи формування асортиментної політики підприємства? 

5. Визначення ефективності товарно-асортиментної політики? 

6. Основні етапи процесу управління продуктом підприємства? 

 

Тема 11. Життєвий цикл товару 

1. Визначення життєвого циклу товару та його різновиди 

2. Етап упровадження й зростання продажу товару 

3. Етапи зрілості і спаду продажу товару 

4. Сучасні концепції життєвого циклу товару 

Рекомендована література 

1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика : підручник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2020. 246 с. 

2. Вершигора Є. Ю. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студентів 

ВНЗ. Тернопіль : Астон, 2015. 407 с  

3. Дайновський Ю.А. Прийоми маркетингової товарної політики / Дайновський 

Ю.А. // План маркетингу торговельного підприємства / Іванова Л.О., 

Дайновський Ю.А., Прохоренко К.М. – Львів : Видавництво Львівської 

комерційної академії, 2010. – 116 с. – С. 57-65. 

4. Дима О. О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства 

[Текст] : монографія. Київ : КНЕУ, 2015. 431 с. 

5. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с. 

6. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник. – Суми ВТД 

«Університетська книга», 2005. – 324 с. 

7. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.: МАУП, 

2003. — 160 с. 

Основні поняття і терміни 

Концепція життєвого циклу 

товару 

Стиль 

Мода  

Захоплення 

Розробка товару 

Управління життєвим 

циклом товару 

Модифікація ринку 

Стратегія швидкого зняття вершків 

Стратегія швидкого проникнення на ринок 

Стратегія повільного проникнення на ринок 

Стратегія модифікації ринку 

Стратегія модифікації продукту 

Стратегія підвищення якості 

Стратегія поліпшення властивостей 

Стратегія покращення зовнішнього 

оформлення 
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Модифікація товару 

Модифікація маркетингу 

Стратегія модифікації комплексу маркетингу 

Контрольні запитання і завдання 

1. У чому сутність концепції життєвого циклу товару та маркетингової 

стратегії на різних етапах життєвого циклу товару?  

2. Визначення та види життєвого циклу товару на ринку. 

3. Зміст етапу впровадження товару на ринок.  

4. Стратегія інтенсивного маркетингу на етапі впровадження товару на 

ринок. 

5. Стратегія вибіркового проникнення на етапі впровадження товару на 

ринок.  

6. Стратегія широкого проникненя на етапі впровадження товару на ринок. 

7. Стратегія пасивного маркетингу на етапі впровадження товару на ринок 

8. Суть етапів зрілості та спаду товарів. 

9. Модифікація ринку на стадії зрілості товару. 

10. Модифікація товару на етапі його зрілості. 

11. Модифікація маркетингових засобів на етапі зрілості товару. 

12. Припинення виробництва й реалізації товару. 

 

Тема 12. Планування нового продукту і розроблення товару 

1. Значення розробки нової продукції в товарній політиці фірми 

2. Сутність, види та рівні нових товарів 

3. Етапи Планування та створення нових товарів 

4. Маркетингове забезпечення інноваційного продукту 

5. Особливості окремих етапів життєвого циклу нових товарів 

Рекомендована література 

1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика : підручник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2020. 246 с. 

2. Вершигора Є. Ю. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студентів 

ВНЗ. Тернопіль : Астон, 2015. 407 с  

3. Дайновський Ю.А. Прийоми маркетингової товарної політики / 

Дайновський Ю.А. // План маркетингу торговельного підприємства / Іванова 
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Л.О., Дайновський Ю.А., Прохоренко К.М. – Львів : Видавництво Львівської 

комерційної академії, 2010. – 116 с. – С. 57-65. 

4. Дима О. О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства 

[Текст] : монографія. Київ : КНЕУ, 2015. 431 с. 

5. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с. 

6. Зозульов О.В.Р инкове позиціонування: з чого починається створення 

успішних брендів / О.В. Зозульов, Н.Л. Писаенко. – К.: Знання-Прес, 2004. – 

199 с. 

7. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник. – Суми ВТД 

«Університетська книга», 2005. – 324 с. 

8. Ілляшенко С.М. Маркетингова тована політика помислового підприємства: 

управління стратегіями диверсифікації: Монографія / С.М. Ілляшенко, Г.О. 

Пересадько: – Суми: Унівеситетська книга, 2009. – 328 с. 

9. Щербань В.М. Ствоення товару: маркетингове, конструкторське, 

технологічне забезпечення: навчальний посібник / В.М. Щербань, К.М. 

Таньков, І.С. Задорожний. – К.: Професіонал, 2007. – 288 с.  

 

Основні поняття і терміни 

Новинка 

Сприйняття 

Ідея товару 

Інноваційна діяльність 

Інновація 

Ідея 

Генерація ідей  

Вибір ідей 

Розробка задуму інновації 

Розробка маркетингової стратегії 

просування інновації 

Конструкторська документація 

Комерційне виробництво інновації 

Ризики макросередовища 

Субєктивні ризики інноваційного 

процесу 

Контрольні запитання і завдання 

1. У чому сутність основних етапів процесу розробки нових товарів? Які 

основні ризики пов'язані з розробкою товарів?  

2. Місце нової продукції в товарній політиці підприємств?  

3. Головні критерії попередньої оцінки можливостей створення нового 

товару?  

4. Переваги та вади створення стандартного товару? 

5. Етапи планування нової продукції?  

6. Генерувння ідей нової продукції?  
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7. Попередній аналіз можливостей виробництва і збуту нової продукції? 

8. Проектування нового товару? 

9. Розвиток виробництва і збуту нового товару? 

10. Дизайн нового товару? 

11. Інформаційне забезпечення створення наукомісткої та високотехнологічної 

продукції? 

12. Маркетингове забезпечення інноваційного продукту? 

13. Головні етапи визнання споживачами нових товарів? 

14. Вилучення застарілих товарів з ринку? 

15. Причини створення невдалих товарів? 

 

Тема 13. Призначення та види ідентифікування продукції 

1. Товарна марка, знак та бренд як способи ідентифікування продукції 

2. Штрихове кодування інформації 

Рекомендована література 

1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика : підручник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2020. 246 с. 

2. Вершигора Є. Ю. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студентів 

ВНЗ. Тернопіль : Астон, 2015. 407 с  

3. Дайновський Ю.А. Прийоми маркетингової товарної політики / Дайновський 

Ю.А. // План маркетингу торговельного підприємства / Іванова Л.О., 

Дайновський Ю.А., Прохоренко К.М. – Львів : Видавництво Львівської 

комерційної академії, 2010. – 116 с. – С. 57-65. 

4. Дима О. О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства 

[Текст] : монографія. Київ : КНЕУ, 2015. 431 с. 

5. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с. 

6. Зозульов О.В.Р инкове позиціонування: з чого починається створення 

успішних брендів / О.В. Зозульов, Н.Л. Писаенко. – К.: Знання-Прес, 2004. – 

199 с. 

7. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник. – Суми ВТД 

«Університетська книга», 2005. – 324 с. 

8. Ілляшенко С.М. Маркетингова тована політика помислового підприємства: 

управління стратегіями диверсифікації: Монографія / С.М. Ілляшенко, Г.О. 

Пересадько: – Суми: Унівеситетська книга, 2009. – 328 с. 
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9. Щербань В.М. Ствоення товару: маркетингове, конструкторське, 

технологічне забезпечення: навчальний посібник / В.М. Щербань, К.М. 

Таньков, І.С. Задорожний. – К.: Професіонал, 2007. – 288 с.  

Основні поняття і терміни 

Бренд  

Брендінг 

Створення бренда 

Товарна марка 

Маркування  

Упаковка  

Штрих-код 

Індекси Маркування Продукції 

Фірмовий стиль 

Знак  

Ідентифікування продукції 

Товарний знак 

Контрольні запитання і завдання 

1. Які рішення приймаються в системі управління товаром щодо торгової 

марки, товарного асортименту й товарної номенклатури?  

2. Сутність товарної марки. Види товарних марок та їх характеристики? 

3. Типи позначення товарних марок та торгових знаків? 

4. Зміст поняття «фірмовий стиль»? 

5. Маркірування і штрихове кодування товару? 

6. Знаки відповідності та їх призначення? 

 

Тема 14. Упаковка в системі планування продукту 

1. Зміст та значення упаковки продукції 

2. Вимоги до упаковки продукції 

3. Розробка упаковки 

Рекомендована література 

1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика : підручник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2020. 246 с. 

2. Вершигора Є. Ю. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студентів 

ВНЗ. Тернопіль : Астон, 2015. 407 с  

3. Дайновський Ю.А. Прийоми маркетингової товарної політики / Дайновський 

Ю.А. // План маркетингу торговельного підприємства / Іванова Л.О., 

Дайновський Ю.А., Прохоренко К.М. – Львів : Видавництво Львівської 

комерційної академії, 2010. – 116 с. – С. 57-65. 

4. Дима О. О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства 

[Текст] : монографія. Київ : КНЕУ, 2015. 431 с. 
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5. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник. – Суми ВТД 

«Університетська книга», 2005. – 324 с. 

6. Зозульов О.В. Ринкове позиціонування: з чого починається створення 

успішних брендів / О.В. Зозульов, Н.Л. Писаенко. – К.: Знання-Прес, 2004. – 

199 с. 

7. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с. 

8. Ткаченко Н. Б. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.:Вид-во 

КДТЕУ, 2000. — 149 с. 

9. Щербань В.М. Ствоення товару: маркетингове, конструкторське, 

технологічне забезпечення: навчальний посібник / В.М. Щербань, К.М. 

Таньков, І.С. Задорожний. – К.: Професіонал, 2007. – 288 с.  

Основні поняття і терміни 

Упаковка 

Роробка упаковки 

Після продажне обслуговування 

Збереження товару 

Вимоги до упакування продукції 

Функції упаковки  

Інновації в упаковці 

Оновлення упаковки 

Контрольні запитання і завдання 

1. Упаковка в системі планування продукції і її складові? 

2. Головні функції упаковки? 

3. Основні вимоги до упаковки? 

4. Основні етапи процесу розробки упаковки? 

5. Які відділи компанії відповідають за розробку упаковки? 
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Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу 

інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 

особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під 

час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

0-50 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 
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Таблиця 1. 

Критерії оцінювання знань студентів 

№ 

п/п 
Оцінка 

Ко

д 

оці

нки 

Рівень сформованих знань та вмінь 

 

1. 

 

відмінно 

 

5 

Заслуговує студент (студентка), який (яка) виявив (виявила) 

всебічні, системні й глибокі знання навчального матеріалу і вміння 

вільно виконувати передбачені програмою завдання, ознайомлений 

(ознайомлена) з основною і додатковою літературою. Зазвичай, оцінка 

«відмінно» ставиться студентам, які засвоїли основні поняття та 

принципи сучасної економічної теорії, вільно оперують економічними 

категоріями та інтерпретують графічні економічні моделі, усвідомлюють 

зв’язки між основними економічними явищами та процесами, творчо та 

коректно використовують їх при розв'язанні задач. 

 

2. 

 

добре 

 

4 

Заслуговує студент (студентка), який (яка) виявив (виявила) повне 

знання навчального матеріалу, успішно виконав (виконала) передбачені 

програмою завдання, засвоїв (засвоїла) рекомендовану основну 

літературу. Як правило, оцінка «добре» виставляється студентам, які 

засвідчили системні знання понять та принципів економічної теорії і 

здатні до їх самостійного поповнення та оновлення під час подальшої 

навчальної роботи і професійної діяльності. Одночасно вони допустили 

певні неточності, пропуски, помилки, які зумовили некоректність 

окремих результатів та висновків. 

 

3. 

 

задовільно 

 

3 

Заслуговує студент, який виявив знання основного навчального 

матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого навчання і майбутньої 

роботи за професією, частково впорався з виконанням передбачених 

програмою завдань, ознайомлений із частиною рекомендованої основної 

літератури. Зазвичай, оцінка «задовільно» виставляється студентам, які 

допустили суттєві помилки в усних відповідях та при виконанні завдань 

контрольних робіт, мали серйозні труднощі у спробах усунути ці 

помилки самостійно. 

 

4. 

 

незадовільно 

 

2 

Виставляється студентові, який виявив значні прогалини в 

знаннях основного навчального матеріалу, допустив грубі помилки у 

виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною 

літературою. Як правило, «незадовільна» оцінка виставляється 

студентам, у яких відсутні знання базових положень сучасної 

економічної теорії або їх недостатньо для продовження навчання чи 

початку професійної діяльності. 

 

 

 


