
 

Силабус навчальної дисципліни 

    Назва дисципліни  Маркетингова товарна політика 
Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 07 “Управління та адміністрування” 

Спеціальність: 075 “Маркетинг” 

Освітньо-професійна програма: “Маркетинг” 

Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=844 
Рік навчання:  4 ; Семестр: 7 
Дні занять: (лекції – день, пара, ауд., Братів Тершаківців 2а,  
практичні заняття - день, пара, ауд. , Братів Тершаківців 2а) 
Консультації: (день, з 14.00 до 15.00, ауд.,  

корпус вул. Братів Тершаківців, 2а) 
Назва кафедри: кафедра маркетингу 
Мова викладання: українська 

Керівник курсу   

Викладач 

 проф. Дайновський Ю. А. 
 проф. Дайновський Ю. А. 

Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача: 
 http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-marketingu/dainovskii-jurii-
anatoliiovich/?L=324 

Контактна інформація  yddd@ukr.net    
 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: Маркетинг є дисципліною обов’язкової складової навчального плану, 

циклу дисциплін, які формують фахові компетентності. Студенти отримують теоретичні знання щодо 
суті і складових маркетингової товарної політики підприємств, а також практичні навички з її 
здійснення. 

Пререквізити: Передумовами для вивчення дисципліни “Маркетингова товарна політика” є 
попереднє освоєння дисциплін «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Теоретичні основи 
товарознавства», «Інфраструктура товарного ринку», виконання курсової роботи з маркетингу, а також 

проходження практики з комп’ютерної підтримки маркетингу. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних і лабораторних занять, 

самостійна робота студентів, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань. Студенти 

мають змогу отримувати індивідуальні консультації. Під час сесії формат очний.  

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної роботи 

студента 

4 120 4 4 екзамен 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 30 

Практичні заняття 16 

Лабораторні заняття 14 

Самостійна робота 60 

    у т.ч. індивідуальні науково-дослідні завдання 30  

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

ЗК3. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК5. Визначеність і 

ФК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані 

знання предметної області маркетингу. 

ФК2. Здатність критично аналізувати й узагальнювати 

положення предметної області сучасного маркетингу. 

ФК3. Здатність використовувати теоретичні положення 

маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ 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. 
 

процесів у маркетинговому середовищі. 

ФК4. Здатність проваджувати маркетингову діяльність на 

основі розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 

функціональних зв'язків між її складовими. 

ФК5. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та 

інструменти маркетингу. 

ФК6. Здатність проводити маркетингові дослідження у 

різних сферах маркетингової діяльності. 

ФК7. Здатність визначати вплив функціональних областей  

маркетингу на результати господарської діяльності 

ринкових суб’єктів. 

ФК8. Здатність розробляти маркетингове забезпечення 

розвитку бізнесу в умовах невизначеності. 

ФК12. Здатність обґрунтовувати, презентувати і 

впроваджувати результати досліджень у сфері маркетингу. 

ФК13. Здатність планування і провадження ефективної 

маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в 

кросфункціональному розрізі. 

ФК14. Здатність пропонувати вдосконалення щодо функцій 

маркетингової діяльності. 
 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми (ПРН) 

ПРН1. Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження 

маркетингової діяльності. 

ПРН2. Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування 

фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення 

маркетингової діяльності. 

ПРН3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері 

маркетингу. 

ПРН4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання 

необхідного аналітичного й методичного інструментарію. 

ПРН5. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, 

а також особливості поведінки їх суб’єктів. 

ПРН6. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх 

взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які характеризують 

результативність такої діяльності. 

ПРН7. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також 

програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та 

практичного застосування маркетингового інструментарію. 

ПРН8. Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища.  

ПРН9. Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень 

невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень.  

ПРН10. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття 

управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних 

структурних підрозділів ринкового суб’єкта. 

ПРН14. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані 

маркетингові рішення. 

ПРН16. Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати рівень 

особистої професійної підготовки.  

 

 

 

 



 

Дидактична карта дисципліни 
Назва теми, опис теми, завдання для 
самостійної роботи 

Календарний план 
курсу 

Вид 

навчаль-

ної 

діяльнос

ті 

Форми і методи 

навчання 
Оціню-

вання 

роботи, 

бали 
Тиждень  

семестру 
Дата 

Кіль-

кість 

годин 

Тема 1. Сутність, зміст і завдання товарної 
політики підприємства 
Формування компетентностей: ЗК3, 
ЗК7, ФК1, ФК4, ФК7, ФК14. 
Результати навчання: ПРН1, ПРН2, 
ПРН14. 
Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 
12-21, 23. 
Завдання для СРС: Згідно "Методичних 
вказівок та завдань до практичних занять і 
самостійної роботи студентів для 
здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня всіх спеціальностей 
і освітньо-професійних програм" (далі - 
Методичних вказівок) 

1-ий 1.09.2020  
 

2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

2-ий  1.09.2020- 

7.09.2020 

2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

1-2-ий 

 

1.09.2020-

7.09.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 2.  Товари і послуги в маркетинговій 
діяльності  
Формування компетентностей: ЗК4, 
ЗК7, ФК1, ФК4, ФК12. 
Результати навчання: ПРН1, ПРН2, 
ПРН10. 
Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 9, 10, 12-
20, 29. 
Завдання для СРС: Згідно "Методичних 
вказівок" 

1-ий 1.09.2020  

 
2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування  
1 

3-ій 14.09.2020 
 

2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

2-3-ій 7.09.2020-
14.09.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 3. Ціна в системі ринкових 
характеристик товару 
Формування компетентностей: ЗК5, 
ЗК6, ФК1, ФК12, ФК13. 
Результати навчання: ПРН1, ПРН8, 
ПРН13. 
Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 9, 10, 12-
19, 21. 
Завдання для СРС: Згідно "Методичних 
вказівок" 

2-ий 7.09.2020  2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

4-ий 21.09.2020 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

3-4-ій 14.09.2020-
21.09.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 4. Якість продукції та методи її 
оцінювання 
Формування компетентностей: ЗК3, 
ЗК6, ФК2, ФК7, ФК14. 
Результати навчання: ПРН2, ПРН6, 
ПРН8. 
Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 9, 10, 12-
19, 23. 
Завдання для СРС: Згідно "Методичних 
вказівок" 

3-ій 14.09.2020  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

5-ий 28.09.2020 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

4-5-ий 21.09.2020-
28.09.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 5. Конкурентоспроможність товару 
та її показники 
Формування компетентностей: ЗК4, 
ЗК6, ФК1, ФК4, ФК12. 
Результати навчання: ПРН1, ПРН3, 
ПРН13. 
Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 
10, 12-20, 33. 
Завдання для СРС: Згідно "Методичних 
вказівок" 

4-ий 21.09.2020  2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

6-ий 5.10.2020 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

5-6-ий 28.09.2020-
5.10.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 6. Ринок товарів і послуг 
Формування компетентностей: ЗК4, 
ЗК5, ФК1, ФК2, ФК3, ФК7. 
Результати навчання: ПРН3, ПРН5, 
ПРН6. 
Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 9, 10, 12-

5-ий 28.09.2020 2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

7-ий 12.10.2020  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування,  
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

http://virt.lac.lviv.ua/mod/resource/view.php?id=90232
http://virt.lac.lviv.ua/mod/resource/view.php?id=90232


 

19, 21. 
Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних вказівок" 

6-7-ий 5.10.2020-
12.10.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 7. Формування попиту на ринку 
окремого товару. Маркетингові 
дослідження товарного ринку 
Формування компетентностей: ЗК5, 
ЗК6, ФК2, ФК3, ФК6, ФК8, ФК10. 
Результати навчання: ПРН3, ПРН4, 
ПРН10. 
Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 9, 10, 12-
19, 23, 40. 
Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних вказівок" 

6-ий 5.10.2020 2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

8-ий 19.10.2020 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

7-8-ий 12.10.2020-
19.10.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 

Тема 8. Цільовий ринок товару і 
методика його вибору 
Формування компетентностей: ЗК3, 
ЗК6,  ФК2, ФК5, ФК7, ФК8, ФК13. 
Результати навчання: ПРН3, ПРН5, 
ПРН7, ПРН9. 
Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 8, 9, 10, 
12-19, 21. 
Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних вказівок" 

7-ий 12.10.2020 2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

9-10-

ий 

26.10.2020

-2.11.2020  
4 лабора-

торне 
заняття 

Вирішення завдань в 
комп’ютерному класі, 

тестування 

4 

9-10-

ий 
26.10.2020-

2.11.2020 

4 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 

Тема 9. Організація управління продуктом 
Формування компетентностей: ЗК4,  
ЗК7, ФК2, ФК7, ФК8, ФК12. 
Результати навчання: ПРН2, ПРН4, 
ПРН6 ПРН7, ПРН9. 
Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 8, 9, 10, 
12-19, 23, 35. 
Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних вказівок" 

8-9-ий 19.10.2020

-

26.10.2020  

4 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

11-12-

ий 

9.11.2020-

16.11.2020  
4 лабора-

торне 
заняття 

Вирішення завдань в 
комп’ютерному класі, 

тестування 

4 

11-ий 9.11.2020 2 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 

Тема 10. Життєвий цикл товару 
Формування компетентностей: ЗК5, 
ЗК7, ФК4,, ФК7, ФК8, ФК13. 
Результати навчання: ПРН6, ПРН7, 
ПРН9. 
Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 
12-20, 33. 
Завдання для СРС: Згідно "Методичних 
вказівок" 

10-11-

ий 

2.11.2020-

9-11-2020 
4 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування  
1 

13-14-

ий 

23.11.2020

-

30.11.2020  

4 лабора-
торне 

заняття 

Вирішення завдань в 
комп’ютерному класі, 

тестування 

4 

12-ий 16.11.2020 2 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 

Тема 11. Планування нового продукту 
і розроблення товару 
Формування компетентностей: ЗК4, 
ЗК5, ФК2, ФК3, ФК5, ФК13, ФК14. 
Результати навчання: ПРН2, ПРН7, 
ПРН8, ПРН10. 
Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 
12-19, 23, 25, 44. 
Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних вказівок" 

12-13-

ий 

16.11.2020

-

23.11.2020  

4 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

15-ий 7.12.2020  2 лабора-
торне 

заняття 

Вирішення завдань в 
комп’ютерному класі, 

тестування 

4 

13-ий 23.11.2020 4 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 

Тема 12. Призначення та види 
ідентифікування продукції. Упаковка в 
системі планування продукту 
Формування компетентностей: ЗК5, 
ЗК6,  ФК4, ФК7, ФК12, ФК14. 
Результати навчання: ПРН2, ПРН28, 
ПРН16. 
Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 
12-19, 21, 24. 
Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних вказівок" 

14-ий 30.11.2020- 2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

15-ий 7.12.2020 2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

14-15-

ий 
30.11.2020-
7.12.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

2 



 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 
Індивідуальні навчально-дослідні завдання мають на меті поглибити, узагальнити і закріпити 

знання, які студенти отримують у процесі вивчення дисципліни «Маркетингова товарна політика» та 
набути вмінь і навичок застосування цих знань у практичній діяльності.  

Упродовж семестру студенти в межах годин самостійної роботи виконують власні науково-
дослідні завдання.  

Виконання кожного з завдань передбачає представлення письмового звіту, який залежно 

від змісту завдання ілюструється вирізками, ксерокопіями роздруками, фотографіями, 

фізичними примірниками товарів.  

ІНДЗ №1 Придумати п’ять власних прийомів удосконалення товарів. Дати зрозумілу і по 

можливості лаконічну назву кожному з прийомів, описати його суть, навести приклади 

ІНДЗ №2 Зробити самостійно, знайти в Інтернет або у друкованих джерелах п’ять фотографій 

товарів, на прикладі яких можна проілюструвати певний конкретний напрям їх 

удосконалення. Описати, що саме ілюструє кожна з фотографій, лаконічно назвати 

напрям удосконалення і пояснити, при удосконаленні яких інших товарів цей напрям 

вже реалізований або може бути реалізованим 

ІНДЗ №3 Описати три приклади вдосконалення товару, яке вплинуло на його життєвий цикл. До 

опису додати ілюстрацію (малюнок, взірець, фото, проспект) 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

 

 Персональні комп’ютери з підключенням до Інтернет і доступом до Веб-центру ЛТЕУ 

(дистанційних курсів і електронної бібліотеки) для ознайомлення з навчальним контентом,  

виконання завдань самостійної роботи, проходження тестування. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 
1. Дайновський Ю.А. Маркетингова товарна політика. Дистанційний курс [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=844 
2. Дайновський Ю.А. Маркетингова товарна політика. Методичні вказівки та завдання до практичних 

занять і самостійної роботи студентів для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх 
спеціальностей і освітньо-професійних програм. – Львів : Видакництво ЛТЕУ, 2019. – 32 с. 

3. Дайновський Ю.А. Застосування прийомів товарної політики для пошуку інноваційних рішень // 
Товарна інноваційна політика : навчальний посібник. – Львів : „Новий світ - 2000”, 2016. – С. 155-214. 

4. Дайновський Ю.А. Завдання для контрольних робіт студентів 4 курсу факультету заочної освіти і для 
самостійної роботи студентів 4 курсу стаціонарної форми навчання спеціальності «Маркетинг» з дисципліни 
«Маркетингова товарна політика». - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – 15 с. 

5. Дайновський Ю.А. Маркетингова товарна політика. Тести для студентів ІV курсу спеціальності 
“Маркетинг” Львів: Електронна бібліотека Львівського торговельно-економічного університету, 2018. 

6. Дайновский Ю.А. Как усовершенствовать свой товар // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2005. 
- № 11.  

7. 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. 

8. Дайновський Ю.А., Сухорська У.Р. Завдання для роботи в комп'ютерному класі і методичні вказівки 
щодо їх виконання для студентів 4 курсу спеціальності "Маркетинг" з дисципліни "Маркетингова товарна 
політика" Львів: ЛКА, 2014. 

9. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник. – Суми: Університетська книга,2016.–234 с.  
10. Кучеренко В. Д. Маркетингова товарна політика : підручник / Кучеренко В. Д., Ткаченко Н. Б. / 

Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2018. — 186 с. 
11. Майковська В.І. Маркетингова товарна політика : Завдання та методичні вказівки до виконання 

контрольної роботи для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у галузі знань 0305 "Економіка і 
підприємництво" напрям підготовки 6.030507 "Маркетинг". - Харків : ХІНЕМ. – 2014. - 32 с. 

12. Маркетингова товарна політика [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ua- 
znatok.com/marketing/12238/index.html 

13. Маркетингова товарна політика [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://www.slv.com.ua/book/42/2939.html 

14. Маркетингова товарна політика [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://vip-gdz.ru/referat-
marketingova-tovarna-politika/ 

15. Маркетингова товарна політика [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://fm.kneu.edu.ua/ua/depts3/k_marketyngu/mark_prod_policy/ 

16. Маркетингова товарна політика [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://studopedia.ru/6_64875_marketingova-tovarna-politika.html 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=844


 

17. Маркетингова товарна політика [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://otherreferats.allbest.ru/marketing/00175677_0.html 

18. Маркетингова товарна політика [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://studentbooks.com.ua/content/view/114/1/1/6/ 

19. Маркетингова товарна політика [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/1924070140041/marketing/marketingova_tovarna_politika_pidpriyemstva 

20. Попова Л.О., Лутай О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник у структурно-логічних 
схемах. – Харків: ХДУХТ, 2015. – 77 с. 

21. Поспєлова Т.В. Маркетингова товарна політика : посібник для самостійного вивчення дисципліни. - 
Донецьк : Донуеп, 2014. 

22. Сухорська У.Р., Яхвак Д.М. Завдання для роботи в комп’ютерному класі і методичні вказівки щодо їх 
виконання з дисципліни «Маркетингова товарна політика» для студентів 4 курсу галузі знань «Економіка та 
підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг». – Львів : ЛКА, 2012. - 24 c. 

23. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2018. – 160 с. 

 

Допоміжна література 
24. Балук Н.Р. Розроблення й управління торговою маркою в контексті інноваційного маркетингу та 

менеджменту / Балук Н.Р., Бук Л.М. // Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія. – Суми : ТД «Папірус», 
2010. – 624 с. – С. 282-290. 

25. Басій Н.Ф. Стратегічний маркетинг: Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавництво Львівської 
комерційної академії, 2006. – 192 с.  

26. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2018. – 712 с. 
27. Дайновський Ю.А. Актуальні проблеми теорії і практики вітчизняного маркетингу / Дайновський Ю.А. 

// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 215-218. 
28. Дайновский Ю.А. Товарна інноваційна політика : навчальний посібник. – Львів : Видавництво 

Львівської комерційної академії, 2010. – 312 с. 
29. Дудла І.О. Товарознавчі аспекти маркетингу: навчальний посібник / Дудла І.О. – К.: ЦУЛ, 2017. –224 с. 
29. Ілляшенко С.М. Товарна інноваційна політика : підручник / Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. – Суми : 

Університетська книга, 2007. – 281 с. 
30. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навчально-методичний посібник для самостійного 

вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2003. – 250 с. 
31. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с. 
32. Крикавський Є. Маркетингова товарна політика: Навчальний посібник / Є. Крикавський, І.Дейнега, 

О.Дейнега, Р.Патора. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – 276 с. 
33. Криковцева Н.О. Маркетингова товарна політика : підручник / Н.О.Криковцева, Л.Г.Саркісян, 

О.Ю.Біленький, Н.В.Кортєльова ; за ред. Н.О.Криковцевої. — К. : Знання, 2017. — 183 с. 
34. Котлер Ф. Новые маркетинговые технологии. Методики создания гениальных идей. – СПб: 

Издательский дом «Нева», 2014. – 192 с. 
35. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник.  – 2-ге вид., виправл., 

доповн. – К.: Академвидав, 2007. – 464 с. 
36. Маркетинг : підручник / А.О.Старостіна, Н.П.Гончарова, Є.В.Крикавський та ін. ; за ред. 

А.О.Старостіної. – К. : Знання, 2009. – 1070 с. 
37. Маркетинг в Україні. Журнал Української асоціації маркетингу. 
38. Маркетинг і менеджмент інновацій. Науковий журнал. 
39. Новітній маркетинг : навч. посібник / За ред. Є.В.Савельєва. – К. : Знання, 2008. - 420 с. 
40. Полікарпов І.С., Шумський О.В. Товарна інформація: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 

2006. – 616 с. 
41. Скибінський С.В., Штуль В.П. Маркетинг: Навчальний посібник у схемах і таблицях. – К.: КНЕУ, 

2007. – 224 с. 
42. Скибінський С.В. Маркетинг. Ч. 2 : підручник. – Львів : ЛА «Піраміда», 2009. – 748 с. 
43. Сухорська У.Р. Формування маркетингових стратегій в системі управління підприємством : 

монографія / Сухорська У.Р. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – 240 с. 
44. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: 

Підручник. – К.: КОНДОР, 2016. – 398 с. 
 
 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 
Дистанційний курс з дисципліни «Маркетингова товарна політика» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=844 
- http://www.gmdh.net/pop/ustat.htm   

- http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/ 
- http://www.ukrstat.gov.ua 
- http://www.imf.org 
- http://www.unido.org 
- http://www.wb.org 
- http://www.iea.org 
- http://www.ukrdzi.com.ua 

- http://www.ukr.biz.net 
- http://www.ukrbusiness.com.ua 
- http://www.stat.lviv.ua 

http://www.gmdh.net/pop/ustat.htm
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
http://www.ukr.biz.net/
http://www.ukrbusiness.com.ua/
http://www.stat.lviv.ua/


 

- http://www.umg.com.ua 
- http://www.marketcenter.ru 
- http://pro-consulting.com.ua 
- http://www.rynok.biz 

 

Політика курсу 

Курс передбачає як індивідуальну роботу так і роботу у складі груп. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.  

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. 

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, навчання за кордоном за програмами обміну 

студентів) навчання може відбуватись у дистанційному режимі за погодженням із керівником 

курсу з презентацією виконаних завдань під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем 

лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблену проробку за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.  

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. 

При цьому оцінка знижується на 10 %. 

Здобувачі вищої освіти, які впродовж семестру набрали 90-100, отримують відмінну 

екзаменаційну оцінку автоматично. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності . 
 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 
опитування, письмовий контроль, тестовий контроль, виконання навчальних та індивідуальних 
завдань. 
 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами 
Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ Робота на лекціях: 

 - присутність на заняттях   за кожне відвідування 0,3 бала 

 - ведення конспекту   за кожну лекцію 0,3 бали 

 - участь у експрес-опитуванні   
за кожну правильну відповідь 0,1 

бала 

 Робота на практичних заняттях: 

 - присутність на заняттях  за кожне відвідування 0,3 бала 

 - доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни  

за кожну презентацію - до 5 балів 

 - усне опитування, тестування, 
рішення практичних задач 

за кожну правильну відповідь 0,1 
бала 

 - участь у навчальній дискусії, 
обговоренні ситуаційного завдання, 
діловій грі   

до 2 балів 

РУБІЖНИЙ КОНТРОЛЬ Контрольне тестування 1 за кожну вірну відповідь - 0,5 бала 

Контрольне тестування 1 за кожну вірну відповідь - 0,5 бала 

ДОДАТКОВА ОЦІНКА Участь у наукових конференціях, 
підготовка наукових публікацій, 
участь у  Всеукраїнських конкурсах 
наукових студентських робіт за 
спеціальністю, виконання 
досліджень тощо 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Екзамен проводиться у формі 

тестування  
Критерії оцінювання зазначено в 

таблицях 

 

http://www.umg.com.ua/
http://www.marketcenter.ru/
http://pro-consulting.com.ua/
http://www.rynok.biz/


 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння 
теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за ІНДЗ; оцінка 

(бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, виконання досліджень, підготовку наукових 
публікацій тощо. 

Розподіл балів з поточного контролю знань 

Етапи поточного контролю знань Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 КТ1 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 КТ2  

100 6 6 6 6 6 6 10 6 8 8 8 8 6 10 

Т1, Т2 ... Т12 – порядковий номер теми занять;  

КТ 1, КТ 2 – порядковий номер контрольного тестування. 

 

Шкала оцінювання для екзамену, який проводиться у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 

51 52 53 54 - 

55 

56 - 

57 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 - 

68 

69 -

70 
71 72 73 74 75 

Бал 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
 

Правильних 

відповідей, % 

76 77 - 

79 

80 81 82 83 84 85 86 87 - 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Бал 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

Числова (рейтингова) шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 (А) відмінно 

82-89    (В) 
добре 

74-81    (С) 

64-73    (D) 
задовільно 

60-63    (Е) 

35-59   (FX) незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34    (F) незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 
Результати освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюються відповідно до Положення 

про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти Львівського торговельно-економічного 
університету. 
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