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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Маркетингова товарна 

політика» складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра 

075 «Маркетинг». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Маркетингова товарна 

політика» є процеси реалізації й методологія оптимізації товарної політики 

суб'єктів господарської діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки:  

Вивчення дисципліни «Маркетингова товарна політика» 

забезпечується отриманими знаннями з курсів «Маркетинг», «Маркетингове 

ціноутворення», «Маркетинг промислового піприємства», «Основи 

економічної науки», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка 

підприємства», «Економіка України». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Товар як основний елемент маркетингової товарної політики 

2. Маркетингова діяльність підприємства 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення нормативної 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. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетингова 

товарна політика» є ознайомлення студентів з відповідними поняттями, 

категоріями, системами та алгоритмами маркетингової товарної політики; 

вивчити 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; аналіз структури маркетингової 

товарної політики підприємства та побудови асортиментної матриці 

підприємства; проаналізувати сучасні концепції життєвого циклу товарів та 

діяльності компаній на ринку; набуття практичних навиків формування 

торваного асортименту підприємства. 

Велике значення надається оволодінню студентами практичних 

навичок по застосуванню елементів маркетингової товарної політики на 

практиці. 

1.3.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; 

- 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 години 4 кредити 

ECTS. 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Товар як основний елемент маркетингової 

товарної політики 

 

Тема Лекції Практичні Самостійна 

робота 

Тема 1. Сутність, зміст і завдання 

товарної політики підприємства 

3 2 2 

Тема 2. Товари і послуги в маркетинговій 

діяльності 

4 2 3 

Тема 3. Ціна в системі ринкових 

характеристик товару 

3 2 3 

Тема 4. Якість продукції та методи її 

оцінювання 

4 2 3 

Тема 5.Конкурентоспроможність товару 

та її показники 

4 2 3 

Тема 6. Ринок товарів і послуг 3 3 3 

Тема 7. Формування попиту на ринку 

окремого товару 

4 3 3 

 

Змістовий модуль 2. Маркетингова діяльність підприємства 
 

Тема Лекції Практичні Самостійна 

робота 

Тема 8. Маркетингові дослідження 

товарного ринку 

3 2 2 

Тема 9. Цільовий ринок товару і 

методика його вибору 

3 3 3 

Тема 10. Організація управління 

продуктом 

3 2 3 

Тема 11. Життєвий цикл товару 3 2 3 

Тема 12. Планування нового продукту і 

розроблення товару 

4 3 3 

Тема 13. Призначення та види 

ідентифікування продукції 

3 2 3 

Тема 14. Упаковка в системі планування 

продукту 

4 2 3 

 

 



3. Рекомендована література 
 

Методичне забезпечення: 
1. Гнилякевич-Проць І.З. Маркетингова товарна політика: Методичні вказівки та 

плани практичних занять з дисциплін гуманітарного циклу  для студентів третього 

року навчання. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 28 с. 

2. Гнилякевич-Проць І.З. Маркетингова товарна політика: Методичні поради щодо 

організації самостійної роботи студентів IV курсу денної форми навчання. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 28 с. 

 

Базова література: 
1. Балабанова Л. В. Маркетингова товарна політика у системі менеджменту 

підприємств : навч. посібн. К.: ВД "Професіонал", 2006. 336 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. Заблодська І. В. Товарна політика підприємства: механізм формування. Луганськ : 

СНУ, 2006. 240 с.  

6. Зоріна О. І. , Сиволовська О. В. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. 

посіб. Харків : УкрДУЗТ, 2015. 190 с.  

7. Ілляшенко С. М. Маркетингова товарна політика [Текст] : підручник для студ. вищ. 

навч. закл. Суми : Університетська книга, 2005. 232 с.  

8. Кардаш В. Я., Антонченко М. Ю. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч.-

метод. посібник для самост. вивчення дисципліни. 3. вид., доп. та перероб. К. : 

КНЕУ, 2006. 248 с. 

9. Кардаш В. Я., Шафалюк О. К., Антонченко М. Ю. Маркетингова товарна політика 

[Текст] : підруч. 2-е вид., зі змінами. К. : КНЕУ, 2009. 419 с.  

10. Корольчук О. П., Лошенюк І. Р., Любківська Г. В. Маркетингова товарна політика 

[Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 

345 с.  

11. Кучеренко В. Д. Маркетингова товарна політика : підручник / Кучеренко В. Д., 

Ткаченко Н. Б. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : 

КНТЕУ, 2018. — 186 с 

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

Центр учбової літератури, 2020. 246 с. 

13. Попова Л.О., Лутай О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник у 

структурно-логічних схемах. – Харків: ХДУХТ, 2015. – 77 с. 21. 

 

Допоміжна література: 
1 Апопій В.В., Балабан П.Ю. та ін. Комерційна діяльність: Підручник; 2-ге вид., 

перероб. та доп./за редакцією В.В. Апопія. – Київ: Центр навчальної літератури, 

2008. – 624 с. 

2 Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін. Організація торгівлі: Підручник; 2 – 

ге видання, перероб. та доп./за редакцією В.В. Апопія. – Київ: Центр навчальної 

літератури, 2005. – 616 с. 



3 Аханенко Л., Коломищева С.І. Заходи щодо захисту прав споживачів у програмі 

соціально-економічного розвитку регіону до 2010 року/Торгівля і ринок України: 

Тем. збірн. – Донецьк: Дон ДУЕТ, 2000. – Вип. 10. – т.1 

4 Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник; 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Знання – 

Прес, 2004. – 645 с. 

5 Балабанова Л.В., Германчук Л.М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. – 

Навчальний посібник. – К.: Вд "Професіонал", 2004. – 288с. 

6 Кузик О. Маркетинг послуг: технології та стратегії. Львів: Видавництво ЛНУ імені 

Івана Франка, 2018. 338 с. 

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

ЛНУ, 2015. 240 с. 

8 Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний посібник. Львів: 

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

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

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

10 Маркетингова товарна політика [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://studopedia.ru/6_64875_marketingova-tovarna-politika.html 

 

Інформаційні ресурси:  

1. «Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / Доступно з 

http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/.  

2. «Маркетинг и реклама» / Науковий журнал / Доступно з http://mr.com.ua/.  

3. «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / Доступно з 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.  

4. «Маркетинг: теорія і практика» / Науковий журнал / Доступно з 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/index.html. 

5. «Новый маркетинг» / Науковий журнал / Доступно з http://marketing.web-

standart.net/.  

6. Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua.  

7. Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua/.  

8. Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org.  

9. Маркетинговий портал http://www.marketing-research.in.ua. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

 

При викладанні дисципліни «Маркетингова товарна політика» 

використовуються такі методи контролю: 

- Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 

занять й змістових модулів і має за мету перевірку рівня підготовки студента 

до виконання конкретної роботи. Його інструментами є контрольні роботи і 

тестування. 

Об'єктами поточного контролю знань студентів з дисципліни 

«Маркетингова товарна політика» є: 

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях; 

2) виконання модульних (контрольних) завдань; 

3) виконання самостійних (індивідуальних) завдань; 

http://studopedia.ru/6_64875_marketingova-tovarna-politika.html
http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/
http://mr.com.ua/
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/index.html
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://uam.in.ua/
https://www.ama.org/


При оцінці систематичності та активності роботи студента на 

практичних заняттях враховується: 

- рівень знань, продемонстрований у відповідях на практичних заняттях; 

- активність при обговоренні дискусійних питань; 

- результати виконання практичних робіт, завдань поточного контролю 

тощо. 

При оцінці виконання модульних (контрольних) завдань враховується 

загальний рівень теоретичних знань та практичні навички, набуті студентами 

під час опанування відповідного змістовного модуля. 

- Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових 

результатів навчання і проводиться у формі письмового іспиту.  

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів є важливим 

структурним компонентом навчально-виховного процесу. Підсумкове 

оцінювання знань студентів здійснюється за поточним та проміжним 

контролем знань протягом семестру. 

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни 

використовуються такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю - усне опитування, проведення тестування, 

розв’язування задач, розгляд ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модульного контролю, що 

включають тестування, теоретичні питання; 

- для підсумкового контролю – проведення письмового іспиту. 

 

5.1. Засоби поточного контролю: 

 

Засоби контролю 
Кількість 

балів 

Поточне опитування на практичних заняттях  20 

Індивідуальне завдання 10 

Тестування за змістовим модулем 1 10 

Тестування за змістовим модулем 2 10 

 



 


