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лекцій – 20 год.  

практичних  

занять – 30 год.  
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Період  

навчання: 
бакалаврат, 

3 курс,  

5-й семестр.  

 

Форма підсумкового 

контролю: 

ЗАЛІК.  

 

ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ: 

теоретичні засади та практичні аспекти інформаційного 

забезпечення товарів як складової фахової торговельної 

діяльності на сучасному ринку товарів та послуг  
  
 
 

МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ: 
формування системи теоретичних знань і практичних навичок, які 

дозволять майбутнім фахівцям у галузі реклами та PR здійснювати 

діяльність у сфері інформаційного забезпечення товарів: отримання, 

аналіз, обробка та подання товарної інформації всім потенційним 

користувачам – суб’єктам комерційної діяльності.  
  



Навчальна дисципліна “ТОВАРНА ІНФОРМАЦІЯ”  
 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ДОДАТКОВО СПРИЯЄ ФОРМУВАННЮ У 

СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 061 “ЖУРНАЛІСТИКА” ТАКИХ ФАХОВИХ 

КОМПЕТЕНТОСТЕЙ: 
   

1. Здатність до абстракт-

ного мислення, застосу-

вання методів науково-

го пізнання 

2. Здатність вчитися та 

оволодівати новими 

знаннями 

 

3. Навички викори-

стання інформа-

ційних і комуні-

каційних техно-

логій, пакетів 

прикладник 

програм 

 

 

4. Здатність до прове-

дення досліджень, 

пошуку, оброблення 

та аналізу інформації 

5. Здатність до 

адаптації та дії у 

новій ситуації. 
 

 

6. Здатність брати участь 

у створенні ефективної 

комунікаційної інфра-

структури організації, 

забезпеченні внутріш-

ньої і зовнішньої 

комунікації 

 

7. Здатність 

сприймати нову 

інформацію та 

інтерпретувати її 

в контексті вже 

засвоєної 

інформації 

 

 

8. Здатність 

розв'язувати складні 

спеціалізовані задачі 

та практичні 

проблеми у галузі 

реклами та зв'язків з 

громадськістю 
 



Навчальна дисципліна “ТОВАРНА ІНФОРМАЦІЯ”   
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ: 

  

Тема 1. Поняття про 

інформацію і 

товарну інформацію. 

 

Тема 2. Засоби 

товарної інформації 

(ЗТІ). Маркування – 

основний вид ЗТІ. 

 

Тема 3. Торговельна 

документація, рекла-

ма і пропаганда та 

спеціальна літерату-

ра як види ЗТІ. 

 

Тема 4. Засоби 

товарної інформації 

(ЗТІ). Маркування – 

основний вид ЗТІ. 

 

Тема 4. Інформаційні товарні 

знаки як елемент товарного 

маркування та інших видів ЗТІ. 

 

Тема 5. Товарні знаки у 

комплексі логістичного сервісу. 

 

Тема 6. Товарна інформація в 

практиці недобросовісної 

конкуренції. 

 

Тема 7. Особливості 

інформаційного забезпечення 

окремих товарних груп 
 

 

Тема 8. Створення 

електронної бази даних 

об’єктів інтелектуальної 

власності (товарних знаків, 

торгових марок, товарних 

марок) суб’єктів 

господарювання 



Навчальна дисципліна “ТОВАРНА ІНФОРМАЦІЯ”   
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ та ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

  
 

1. Навчальна програма 

2. Робоча програма 

3. Силабус 

 

1. Авторський підручник 

2. Навчально-методичний 

посібник 

3. Навчально-наочний посібник 

 

1. Методичні вказівки та 

завдання до практичних 

занять з дисципліни 

2. Методичні вказівки та 

завдання для виконання СРС 

 

Тестові завдання для 

поточного контролю 

знань 

Дистанційний курс 

“Товарна інформація” 

http://virt.lac.lviv.ua/ 

course/view.php?id=184 : 
1. Лекційний курс 

2. Практичні заняття 

3. Ілюстративний 

матеріал 

4. Законодавчі акти та 

нормативі документи 

5. Наукові публікації до 

окремих розділів 

6. Навчальні тести 

7. Контрольні тести 

 

1. Наукові статті у фахових виданнях 

2. Публікації у збірниках матеріалів наукових 

конференцій  

 

1. База посилань на електронні літературні 

джерела та інформаційні ресурси 
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 
  

Кандидат 

технічних наук, 

доцент кафедри 

товарознавства 

та експертизи у 

митній справі 

 

ШУМСЬКИЙ 

Орест 

Васильович 

 
shumak-orest@ukr.net 

shumak-orest@gmail.com 

Viber/моб. 067-671-34-88 



“Хто володіє інформацією, той володіє світом”. 

Натан Ротшильд. Уїнстон Черчілль. 

Запрошуємо Вас до навчання !!! 


