


 

Назва курсу  Маркетингова товарна політика 

Адреса 

викладання курсу 

79000, Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, економічний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Кафедра маркетингу економічного факультету 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

07 «Управління та адміністрування», 075 «Маркетинг» 

Викладачі курсу Гнилякевич-Проць Ірина Зіновіївна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри маркетингу 

Контактна 

інформація 

викладачів 

iryna.hnylyakevych-prots@lnu@lnu.edu.ua  

https://econom.lnu.edu.ua/employee/hnylyakevych-prots-iryna-zinovijivna 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Щосереди, 9:00-11:30 год. (адреса економічного факультету: 79000, 

Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, ауд. 210) Консультації в день 

проведення лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю). 

Також можливі он-лайн консультації через Skype, Zoom, Meet або 

подібні ресурси. Для погодження часу онлайн консультацій слід писати 

на електронну пошту викладача або телефонувати. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/marketynhova-tovarna-polityka  

Інформація про 

курс 

Курс орієнтовано на вивчення особливостей розробки та управління 

маркетинговою товарною політикою підприємства. З’ясовуються 

принципи формування та управління товарним асортиментом 

підприємства. Розглядаються принципи визначення конкурентних 

позицій продукту на ринку. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Маркетингова товарна політика» є важливою 

нормативною дисципліною з спеціальності «Маркетинг» для освітньої 

програми «Маркетинг», яка викладається в 7-му семестрі в обсязі 4 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу 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. 

Основними завданнями дисципліни є:  

 ознайомити 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 

mailto:taras.kushnir@lnu.edu.ua
https://econom.lnu.edu.ua/course/marketynhova-tovarna-polityka


підприємства 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Методичне забезпечення: 

1. Гнилякевич-Проць І.З. Маркетингова товарна політика: Методичні 

поради та плани практичних занять для студентів економічного 

факультету спеціальності 075 - Маркетинг / Укл.: к.е.н., доц. 

Гнилякевич І.З. – ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – с. 29. 

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

поради організації самостійної роботи студентів економічного 

факультету спеціальності 075 - Маркетинг / Укл.: к.е.н., доц. 

Гнилякевич-Проць І.З. – ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – с. 64. 

 

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. 

Тривалість курсу __120__ год. 

Обсяг курсу 80 годин аудиторних занять. З них 48 годин лекцій, 32 години 

практичних занять та 40 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент буде:  

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, 

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/


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 

Ключові слова Маркетингова товарна політика, товар, товарна стратегія,посередники, 

номенклатура, асортимент, асортиментна політика, управління 

асортиментом, асортиментна матриця, якість, товарний ринок, 

упаковка, ціна, цінова політика, збутова політика тощо. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Тема 1. Сутність, зміст і завдання товарної політики підприємства 

Тема 2. Товари і послуги в маркетинговій діяльності 

Тема 3. Ціна в системі ринкових характеристик товару 

Тема 4. Якість продукції та методи її оцінювання 

Тема 5.Конкурентоспроможність товару та її показники 

Тема 6. Ринок товарів і послуг 

Тема 7. Формування попиту на ринку окремого товару 

Тема 8. Маркетингові дослідження товарного ринку 

Тема 9. Цільовий ринок товару і методика його вибору 

Тема 10. Організація управління продуктом 

Тема 11. Життєвий цикл товару 

Тема 12. Планування нового продукту і розроблення товару 

Тема 13. Призначення та види ідентифікування продукції 

Тема 14. Упаковка в системі планування продукту 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит в кінці семестру 

письмовий  

 

При викладанні дисципліни «Маркетингова товарна політика» 

використовуються такі методи контролю:  

- Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 

занять й змістових модулів і має на меті перевірку рівня підготовленості 



студента до виконання конкретної роботи. Його інструментами є 

контрольні роботи і тестування.  

- Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових 

результатів навчання і включає семестровий контроль у формі 

письмового семестрового іспиту. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких 

дисциплін як «Маркетинг», «Маркетингове ціноутворення», 

«Маркетинг промислового підприємства», достатніх для сприйняття 

категоріального апарату курсу, розуміння джерел досліджуваних 

об’єктів. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Основними методами навчання, що використовуються в процесі 

викладання навчальної дисципліни «Маркетингова товарна політика» є: 

- метод передачі і сприйняття навчальної інформації, пробудження 

наукового інтересу (лекції, ілюстрації, презентації);  

- метод практичного засвоєння курсу з допомогою складання тестових 

завдань, вирішення задач та ситуацій з метою набування умінь і 

практичних навичок (практичні заняття);  

- метод самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу у 

вигляді складання тестів, вирішення задач, написання рефератів на 

підставі самостійно опрацьованої базової літератури та додаткових 

джерел інформації (в т.ч. законодавчих актів) з метою конкретизації й 

поглиблення базових знань, необхідних умінь та практичних навичок 

(самостійна робота). 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу «Маркетингова товарна політика» потребує 

комп’ютера, мультимедійного обладнання, а також використання 

загально вживаних програм і операційних систем та електронних 

матеріалів платформи Moodle. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного 

Оцінювання 

проводиться за 

100-бальною 

шкалою. Бали 

нараховуються за 

наступним 

співвідношенням: 

7 виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням: 

• практичні/самостійні тощо: 30% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 30 • контрольні заміри (модулі): 20% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 20 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. 

Максимальна кількість балів 50. Підсумкова максимальна кількість 

балів 100. При викладанні дисципліни «Маркетингова товарна 

політика» використовуються такі методи контролю: - Поточний 

контроль здійснюється під час проведення практичних занять й 

змістових модулів і має на меті перевірку рівня підготовленості 

студента до виконання конкретної роботи. Його інструментами є 

контрольні роботи і тестування. - Підсумковий контроль проводиться з 

метою оцінювання підсумкових результатів навчання і включає 

семестровий контроль у формі письмового семестрового іспиту. 

Поточний контроль: 1) 30 балів нараховується за підготовку до 

семінарських занять: – за контрольні перевірки теоретичного матеріалу 

на семінарському занятті шляхом усного і письмового опитування; – за 

активність при розв’язуванні практичних вправ на занятті та виконання 

домашніх і самостійних завдань. 

Оцінювання відбувається за наступною бальною шкалою: від «1» до 

«5» балів – позитивна оцінка; «0» балів – негативна оцінка 

(неготовий(а)). Можливі додаткові бали: + 1, +2 бали - за активність на 

занятті: доповнення, ініціативність, самостійну роботу. - 1 бал – штраф 

за підказки, неуважність, порушення навчальної дисципліни, тощо. 

Проміжний контроль: 2 змістові модулі (контрольне тестування по 

модулю 1 та модулю 2). Час, відведений на написання одного модуля, 

не більше 45 хвилин, кількість завдань контрольного тестування по 1 і 2 



–му модулях – 50. За один модуль студент може набрати максимально 

10 балів. За проміжний контроль студент може набрати до 20 балів. 

Підсумковий контроль - іспит. 50 балів на іспиті набираються 

наступним чином: Білети містять 15 термінів, 20 тестових завдань. 

Оцінювання: - терміни – по 2 бали; - тести по 1 балу. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають індивідуальне 

письмове завдання у вигляді проекту. 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 
 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

1. Сутність, зміст і завдання товарної політики підприємства 

2. Цілі та сутність маркетингової товарної політики 

3. Розробка та реалізація товарної політики підприємства 



4. Процес товаропостачання і його учасники 

5. Товари і послуги в маркетинговій діяльності 

6. Товар та послуга  як категорії маркетингу 

7. Класифікація товарів 

8. Класифікація послуг 

9. Номенклатура й асортимент продукції 

10. Товарно-асортиментна політика підприємства 

11. Формування товарно-асортиментної політики підприємства 

12. Визначення ефективності товарно-асортиментної політики 

13. Ціна в системі ринкових характеристик товару 

14. Значення ціни в системі ринкових характеристик товару 

15. Політика ціноутворення: сутність, зміст та види 

16. Методи ціноутворення 

17. Якість продукції та методи її оцінювання 

18. Зміст та значення якості товару, її показники 

19. Оцінювання якості продукції 

20. Управління якістю продукції 

21. Джерела  інформації про  вимоги  ринку до  якості  товарів  та  

послуг 

22. Шляхи підвищення якості продукції 

23. Конкурентоспроможність товару та її показники 

24. Рейтинг товару і порядок його визначення 

25. Маркетингове розуміння конкурентоспроможності товару 

26. Оцінювання конкурентоспроможності товару 

27. Міжнародні критерії оцінювання конкурентоспроможності товару. 

Імідж товару. 

28. Ринок товарів і послуг 

29. Зміст ринку  з точки зору маркетингу 

30. Інфраструктура ринку товарів та послуг 

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

32. Тенденції розвитку ринку товарів та послуг 

33. Формування попиту на ринку окремого товару 

34. Економічні теорії споживчої поведінки 

35. Психологічні та соціологічні чинники вибору споживача 

36. Сучасні тенденції формування попиту 

37. Маркетингові дослідження товарного ринку 

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

39. Етапи і методи маркетингових досліджень 

40. Цільовий ринок товару і методика його вибору 

41. Основні об'єкти маркетингових досліджень 

42. Призначення та зміст сегментування ринку 

43. Методика вибору цільового ринку 

44. Види маркетингу на цільовому ринку 
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 



СХЕМА КУРСУ «МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА» 

Тиж. 

/ 

дата 

/ 

год. 

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література Завдання, год 
Термін 

виконання 

 Тема 1. Сутність, зміст і 

завдання товарної 

політики підприємства. 

Цілі та сутність 

маркетингової товарної 

політики. Розробка та 

реалізація товарної 

політики підприємства. 

Процес 

товаропостачання і його 

учасники 

лекція 1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна 

політика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2020. 

246 с. 

2. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: 

Підручник. – Суми ВТД «Університетська книга», 2005. – 

324 с. 

3. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. 

посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 2003. 

4. Ткаченко Н. Б. Маркетингова товарна політика: Навч. 

посіб. — К.: Вид-во КДТЕУ, 2000. — 149 с. 

5. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – Донецьк, 

2002. – с. 13-34, 45-74; 

6. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 

2006. – с. 13-20, 28-32, 53-55; 

7. Гончаров С.М. Маркетинг: Навч. посібник. – Рівне: 

НУВГП, 2007. – с. 10-38; 

8. Котлер Ф., Амстронг Г. Основы маркетинга, 9-е изд.: 

Пер. с англ. – М., 2005. – 1200с; 

9. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / 

За загальною редакцією С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД 

„Університетська книга”, 2004. – с. 11-12; 

10. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: 

Підручник.—К.:КНЕУ, 2003. – с. 3-24. 

Завдання для самооцінювання: 

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?  
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 Тема 2. Товари і послуги в 

маркетинговій діяльності. 

Товар та послуга  як 

категорії маркетингу. 

Класифікація товарів. 

Класифікація послуг. 

Номенклатура й 

асортимент продукції 

лекція 1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна 

політика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 

2020. 246 с. 

2. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: 

Підручник. – Суми ВТД «Університетська книга», 2005. – 

324 с. 

3. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. 

посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 2003. 

Завдання для самооцінювання: 

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? 
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4. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: 

Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 160 с. 

5. Основы маркетинга / Ф. Котлер и др.: Пер. с англ. 

— 2-е изд. — М.; СПб.; К.: Издат. дом “Вильямс”, 

1999. 

 

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. 

Значення ціни в системі 

ринкових характеристик 

товару. Політика 

ціноутворення: сутність, 

зміст та види. Методи 

ціноутворення 

лекція 1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна 

політика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 

2020. 246 с. 

2. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: 

Підручник. – Суми ВТД «Університетська книга», 

2005. – 324 с. 

3. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. 

посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 2003. 

4. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. 

посіб. — К.: МАУП, 2003. — 160 с. 

5. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг: 

Учебник. — М.: ЗАО “Бізнес-школа Интел-Синтез”, 

2000. 

6. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – Донецьк, 

2002. – с. 81-97, 99-123, 151-252; 

7. Войчак А.В., Федорченко А.В. Маркетингові 

дослідження: Підручник. – К.: КНЕУ, 2007. – 408 c.  

8. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 

2006. – с. 23-28, 60-85; 

9. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / 

За загальною редакцією С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД 

„Університетська книга”, 2004. – с. 20-30, 310-342; 

10. Ортинська В.В., Мельникович О.М. Маркетингові 

дослідження: Підручник. – К.: КНЕУ, 2007. – 376 с.  

11. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник.—

К.:КНЕУ, 2003. – с. 35-64. 

Завдання для самооцінювання: 

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? 

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? 
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 Тема 4. Якість продукції лекція 1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова Завдання для самооцінювання: 3 



та методи її оцінювання. 

Зміст та значення якості 

товару, її показники. 

Оцінювання якості 

продукції. Управління 

якістю продукції. 

Джерела інформації про  

вимоги ринку до якості 

товарів та послуг. Шляхи 

підвищення якості 

продукції 

товарна політика : підручник. Київ : Центр учбової 

літератури, 2020. 246 с. 

2. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – Донецьк, 

2002. – с. 298-352; 

3. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 

2006. – с. 220-256; 

4. Декрет КМУ “Про стандартизацію і сертифікацію” 

від 11.06.97. 

5. Джоббер Дэвид. Принципы и практика маркетинга: 

Учеб. пособие: Пер. с англ. — М.: Издат. дом “Вильямс”, 

2000. — 688 с. 

6. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: 

Підручник. – Суми ВТД «Університетська книга», 2005. – 

324 с. 

7. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: 

Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 239 с. 

8. Крикавський Є., Дейнега І., Дейнега О., Патора Р.. 

Маркетингова товарна політика: Навч. посібник / 2-ге вид. 

– Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2008. – 276 с. 

9. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний 

посібник / За загальною редакцією С.М. Ілляшенка. – Суми: 

ВТД „Університетська книга”, 2004. – с. 443-457; 

10. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб для вищ. 

навч. закл. / За ред. О. М. Азарян. — 2-ге вид., переробл. і 

доп. — К.: НМЦВО Міністерства освіти і науки України, 

НВФ “Студцентр”, 2001. — 320 с. 

11. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: 

Підручник.—К.:КНЕУ, 2003. – с. 86-103. 

12. Ткаченко Н. Б. Маркетингова товарна політика: Навч. 

посіб. — К.:Вид-во КДТЕУ, 2000. — 149 с. 

13. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: 

Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 160 с. 

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? 

 

 Тема 5. 

Конкурентоспроможність 

товару та її показники. 

Рейтинг товару і порядок 

його визначення. 

Маркетингове розуміння 

конкурентоспроможності 

товару. Оцінювання 

конкурентоспроможності 

лекція 1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна 

політика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 

2020. 246 с. 

2. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: 

Підручник. – Суми ВТД «Університетська книга», 

2005. – 324 с. 

3. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. 

посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 2003. 

4. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. 

Завдання для самооцінювання: 

1. Яка основна ідея оцінки якості та 

конкурентоспроможності продукції?  

2. Рейтинг товару і методика його 

визначення? 

3. Нормативні, технічні та економічні 

параметри конкурентоспроможності 

товару? 

4. Методика оцінки конкурентоспроможності 
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товару. Міжнародні 

критерії оцінювання 

конкурентоспроможності 

товару. Імідж товару 

посіб. — К.: МАУП, 2003. — 160 с. 

5. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – Донецьк, 

2002. – с. 356-381; 

6. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 

2006. – с. 276-361; 

7. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч. 

посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 393 с. 

8. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: 

Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 257 с. 

9. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник 

/ За загальною редакцією С.М. Ілляшенка. – Суми: 

ВТД „Університетська книга”, 2004. – с. 466-508; 

10. Павленко А.Ф, Корінєв В.Л. Маркетингова політика 

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

 

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. 

Зміст ринку  з точки зору 

маркетингу. 

Інфраструктура ринку 

товарів та послуг. 

Потреби, попит і 

пропонування на ринку 

товарів та послуг. 

Тенденції розвитку ринку 

товарів та послуг. 

лекція 1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна 

політика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 

2020. 246 с. 

2. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: 

Підручник. – Суми ВТД «Університетська книга», 

2005. – 324 с. 

3. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. 

посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 2003. 

4. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. 

посіб. — К.: МАУП, 2003. — 160 с. 

5. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 

2006. – с. 364-405; 

6. Кальченко А. Г. Логістика: Підручник. – К.: КНЕУ, 

2003. – 284 с. 

7. Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник / За 

загальною редакцією С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД 

„Університетська книга”, 2007. – с. 363-496; 

8. Москвітіна Т. Д. Торговельна логістика: Навч. 

посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 161 c. 

9. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник.—

К.:КНЕУ, 2003. – с. 170-213; 

10. Чухрай Н., Патора Р. Інновації та логістика товарів: 

Завдання для самооцінювання: 

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? 
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Навч. посібник. – Л.: Видавництво Національного ун-ту 

"Львівська політехніка", 2001. – 262 с. 

11. Щербак В.Г. Маркетингова політика розподілу: Навч. 

посібник. – Х.: ВД ІНЖЕК, 2004. — 175 с. 

 Тема 7. Формування 

попиту на ринку окремого 

товару. 

Економічні теорії 

споживчої поведінки. 

Психологічні та 

соціологічні чинники 

вибору споживача. 

Сучасні тенденції 

формування попиту 

лекція 1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна 

політика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 

2020. 246 с. 

2. Владимирська А. О., Владимирський П. О. Реклама: 

Навч. посібник. – К.: Кондор, 2009. – 334 с. 

3. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 

2006. – с. 408-458; 

4. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник / Пер. з англ. Д. 

Ядін – 2-ге укр. вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 

565 c. 

5. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: 

Підручник. – Суми ВТД «Університетська книга», 

2005. – 324 с. 

6. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. 

посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 2003. 

7. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник 

/ За загальною редакцією С.М. Ілляшенка. – Суми: 

ВТД „Університетська книга”, 2004. – с. 510-568. 

8. Москвітіна Т. Д. Торговельна логістика: Навч. 

посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 161 c. 

9. Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій: 

Курс лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 120 с. 

10. Павленко А. Ф., Войчак А. В., Примак Т. О. 

Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика: 

Монографія. - К.: КНЕУ, 2005. – 408 с. 

11. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. 

посіб. — К.: МАУП, 2003. — 160 с. 

 

Завдання для самооцінювання: 

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? 

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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 Тема 8. Маркетингові 

дослідження товарного 

ринку. 

Сутність, структура та 

основні об’єкти 

маркетингових 

досліджень. Етапи і 

лекція 1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна 

політика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 

2020. 246 с. 

2. Войчак А.В., Федорченко А.В. Маркетингові 

дослідження: Підручник. – К.: КНЕУ, 2007. – 408 c 

3. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: 

Підручник. – Суми ВТД «Університетська книга», 

Завдання для самооцінювання: 

1. Дайте визначення маркетингових 

досліджень? 

2. Визначте мету, завдання та основні 

принципи маркетингових досліджень? 

3. Охарактеризуйте зовнішнє бізнес-

середовище як об’єкт маркетингових 
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методи маркетингових 

досліджень 

2005. – 324 с. 

4. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. 

посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 2003. 

5. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий 

маркетинг: – Л.: Видавництво Національного ун-ту 

"Львівська політехніка", 2004. – 472 с. 

6. Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник / За 

загальною редакцією С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД 

„Університетська книга”, 2007. – с. 723-836; 

7. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / 

За загальною редакцією С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД 

„Університетська книга”, 2004. – с. 380-384, 575-578; 

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. 

10. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. 

посіб. — К.: МАУП, 2003. — 160 с. 

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. 

Основні об'єкти 

маркетингових 

досліджень. Призначення 

та зміст сегментування 

ринку. Методика вибору 

цільового ринку. Види 

маркетингу на цільовому 

ринку. 

лекція 1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна 

політика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 

2020. 246 с. 

2. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – Донецьк, 

2002. – с. 126-147; 

3. Войчак А.В., Федорченко А.В. Маркетингові 

дослідження: Підручник. – К.: КНЕУ, 2007. – 408 c 

4. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 

2006. – с. 139-157; 

5. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: 

Підручник. – Суми ВТД «Університетська книга», 

2005. – 324 с. 

6. Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник / За 

загальною редакцією С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД 

„Університетська книга”, 2007. – с. 24-31; 

7. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / 

За загальною редакцією С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД 

„Університетська книга”, 2004. – с. 356-366; 

8. Примак Т.О. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: МАУП, 

2004. – с. 30-48. 

Завдання для самооцінювання: 

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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9. Ткаченко Н. Б. Маркетингова товарна політика: Навч. 

посіб. — К.:Вид-во КДТЕУ, 2000. — 149 с. 

10. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. 

посіб. — К.: МАУП, 2003. — 160 с. 

 Тема 10. Організація 

управління продуктом. 

Товарно-асортиментна 

політика підприємства. 

Формування товарно-

асортиментної політики 

підприємства.  

Визначення ефективності 

товарно-асортиментної 

політики. 

лекція 1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна 

політика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 

2020. 246 с. 

2. Зозульов О.В. Ринкове позиціонування: з чого 

починається створення успішних брендів / О.В. 

Зозульов, Н.Л. Писаенко. – К.: Знання-Прес, 2004. – 199 

с. 

3. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: 

Підручник. – Суми ВТД «Університетська книга», 

2005. – 324 с. 

4. Ілляшенко С.М. Маркетингова тована політика 

помислового підприємства: управління стратегіями 

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

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

с. 

5. Маркетинг: Учебник для вузов / Н.Д. Эриашвили, К. 

Ховард, Ю.А. Цыпкин и др.; Под ред. Н.Д. Эриашвили. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

– с. 186-192 

6. 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.  

Завдання для самооцінювання: 

1. Механізм здійснення процесу управління 

продуктум? 

2. Суть товарно-асортиментної політика 

підприємства? 

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? 
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 Тема 11. Життєвий цикл 

товару. 

Визначення життєвого 

циклу товару та його 

різновиди. Етап 

упровадження й 

зростання продажу 

товару. Етапи зрілості і 

спаду продажу товару. 

Сучасні концепції 

життєвого циклу товару. 

лекція 1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна 

політика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 

2020. 246 с. 

2. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: 

Підручник. – Суми ВТД «Університетська книга», 

2005. – 324 с. 

3. Маркетинг: Учебник для вузов / Н.Д. Эриашвили, К. 

Ховард, Ю.А. Цыпкин и др.; Под ред. Н.Д. Эриашвили. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

– с. 192-207 

4. Ткаченко Н. Б. Маркетингова товарна політика: Навч. 

посіб. — К.:Вид-во КДТЕУ, 2000. — 149 с. 

5. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. 

посіб. — К.: МАУП, 2003. — 160 с. 

Завдання для самооцінювання: 

1. У чому сутність концепції життєвого 

циклу товару та маркетингової стратегії на 

різних етапах життєвого циклу товару?  

2. Зміст етапу впровадження товару на 

ринок.  

3. Стратегія інтенсивного маркетингу на 

етапі впровадження товару на ринок. 

4. Стратегія вибіркового проникнення на 

етапі впровадження товару на ринок.  

5. Стратегія широкого проникненя на етапі 

впровадження товару на ринок. 

6. Стратегія пасивного маркетингу на етапі 

впровадження товару на ринок 
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7. Суть етапів зрілості та спаду товарів. 

8. Модифікація ринку на стадії зрілості 

товару. 

9. Модифікація товару на етапі його зрілості. 

10. Модифікація маркетингових засобів на 

етапі зрілості товару. 

11. Припинення виробництва й реалізації 

товару. 

 Тема 12. Планування 

нового продукту і 

розроблення товару. 

Значення розробки нової 

продукції в товарній 

політиці фірми. 

Сутність, види та рівні 

нових товарів. Етапи 

Планування та створення 

нових товарів. 

Маркетингове 

забезпечення 

інноваційного продукту. 

Особливості окремих 

етапів життєвого циклу 

нових товарів. 

лекція 1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова 

товарна політика : підручник. Київ : Центр учбової 

літератури, 2020. 246 с. 

2. Зозульов О.В.Р инкове позиціонування: з чого 

починається створення успішних брендів / О.В. Зозульов, 

Н.Л. Писаенко. – К.: Знання-Прес, 2004. – 199 с. 

3. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: 

Підручник. – Суми ВТД «Університетська книга», 2005. – 

324 с. 

4. Ілляшенко С.М. Маркетингова тована політика 

помислового підприємства: управління стратегіями 

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

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

5. Маркетинг: Учебник для вузов / Н.Д. Эриашвили, К. 

Ховард, Ю.А. Цыпкин и др.; Под ред. Н.Д. Эриашвили. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – с. 186-

192 

6. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: 

Підручник.—К.:КНЕУ, 2003. – с. 217-224 

7. Примак Т.О. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: 

МАУП, 2004. – с. 197-203. 

8. 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.  

Завдання для самооцінювання: 

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. Переваги та вади створення стандартного 

товару? 

4. Етапи планування нової продукції?  

5. Попередній аналіз можливостей 

виробництва і збуту нової продукції? 

6. Розвиток виробництва і збуту нового 

товару? 

7. Дизайн нового товару? 

8. Головні етапи визнання споживачами нових 

товарів? 

9. Вилучення застарілих товарів з ринку? 

10. Причини створення невдалих товарів? 
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 Тема 13. Призначення та 

види ідентифікування 

продукції. 

Товарна марка, знак та 

бренд як способи 

ідентифікування 

продукції. Штрихове 

кодування інформації. 

лекція 1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна 

політика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 

2020. 246 с. 

2. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: 

Підручник. – Суми ВТД «Університетська книга», 

2005. – 324 с. 

3. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. М.: 

Издательство «Финпресс»,  1999. - с. 445-452; 

Завдання для самооцінювання: 

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 
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4. Зозульов О.В. Ринкове позиціонування: з чого 

починається створення успішних брендів / О.В. 

Зозульов, Н.Л. Писаенко. – К.: Знання-Прес, 2004. – 199 

с. 

5. Ілляшенко С.М. Маркетингова тована політика 

помислового підприємства: управління стратегіями 

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

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

с. 

6. Маркетинг: Учебник для вузов / Н.Д. Эриашвили, К. 

Ховард, Ю.А. 

7. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник.—

К.:КНЕУ, 2003. – с. 224-228; 

8. Примак Т.О. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: МАУП, 

2004. – с. 214-219. 

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.  

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. 

Зміст та значення 

упаковки продукції. 

Вимоги до упаковки 

продукції. Розробка 

упаковки. 

лекція 1. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна 

політика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 

2020. 246 с. 

2. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: 

Підручник. – Суми ВТД «Університетська книга», 

2005. – 324 с. 

3. Зозульов О.В. Ринкове позиціонування: з чого 

починається створення успішних брендів / О.В. 

Зозульов, Н.Л. Писаенко. – К.: Знання-Прес, 2004. – 199 

с. 

4. Примак Т.О. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: МАУП, 

2004. – с. 203-214 

5. Ткаченко Н. Б. Маркетингова товарна політика: Навч. 

посіб. — К.:Вид-во КДТЕУ, 2000. — 149 с. 

6. 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.  

Завдання для самооцінювання: 

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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