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Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов язкова вибіркова дисципліна обов язкова дисципліна

Семестр

Кількість кредитів

Загальна кількість годин

Кількість модулів

Лекції годин

Практичні семінарські годин

Лабораторні годин

Самостійна робота годин

Тижневих годин для денної форми навчання

аудиторних

самостійної роботи студента

Вид контролю екзамен

Мета та завдання дисципліни 

Мета здобуття майбутніми фахівцями теоретичних знань та опанування
практичних навичок пов язаних із розробкою та реалізацією маркетингової
комунікаційної стратегії та тактики підприємства в сучасних умовах
господарювання дослідження напрямів розвитку та управління комунікаційною
діяльністю обґрунтування вибору засобів масової інформації як рекламних носіїв
та оцінка ефективності їх використання підприємством

Завдання вивчення основних категорій маркетингових комунікацій
ознайомлення з методиками розроблення бюджету рекламного звернення до
цільової аудиторії набуття практичних навичок їх використання в процесі
просування товарів пошуку резервів удосконалення системи товаропросування
формування іміджу підприємства та його товарів інформування потенційних
споживачів про товари ціни особливості застосування товарів переваги товарів
над товарами конкурентів надання споживачам або посередникам інформації про
умови стимулювання збуту товару розроблення заходів маркетингових
комунікацій забезпечення зворотного зв язку зі споживачем



Структура дисципліни

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числ

л п с лаб срс

Модуль

Змістовий модуль Формування маркетингової товарної політики підприємства

Тема Сутність зміст і завдання
товарної політики підприємства
Тема Якість продукції та методи її
оцінювання
Тема Конкурентоспроможність товару
та її показники
Тема Управління товарним портфелем
та життєвим циклом товарів
Тема Управління ринковою
атрибутикою товарів
Тема Планування нового продукту і
розроблення товару
Разом за змістовим модулем

Змістовий модуль Управління маркетинговою товарною політикою підприємства

Тема Цільовий ринок товару і
методика його вибору
Тема Організація управління
продуктом
Тема Стратегії управління
маркетинговою товарною політикою
Тема Призначення та види
ідентифікації продукції
Разом за змістовим модулем

Усього годин

Теми семінарських практичних лабораторних занять

№ з п Вид та тема заняття Години

Семінар з виконанням розрахункових задач
Сутність зміст і завдання товарної політики підприємства
Семінар запитань і відповідей
Якість продукції та методи її оцінювання
Семінар розгорнута бесіда
Конкурентоспроможність товару та її показники
Семінар запитань і відповідей
Управління товарним портфелем та життєвим циклом товарів
Семінар запитань і відповідей
Управління ринковою атрибутикою товарів
Семінар з виконанням розрахункових задач
Планування нового продукту і розроблення товару
Семінар розгорнута бесіда
Цільовий ринок товару і методика його вибору
Семінар запитань і відповідей
Організація управління продуктом
Семінар запитань і відповідей
Стратегії управління маркетинговою товарною політикою
Семінар з виконанням розрахункових задач
Призначення та види ідентифікації продукції



Індивідуальні завдання

Огляд періодичної і монографічної наукової літератури
Підготовка рефератів доповідей та розробка презентацій за обраною темою
Добір статистичної інформації підготовка аналітичних довідок
Діагностика конкурентоспроможності українських товарів на споживчому
ринку
Формування продуктового портфеля на прикладі українського підприємства з
використанням матриці та ґрунтуючись на результатах АВС
аналізу



Обсяги зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль

Змістовий модуль Основні елементи маркетингових комунікацій

Семінар з
виконанням

розрахункових
задач

Сутність зміст і
завдання товарної

політики
підприємства

Законспектувати основні поняття теми
Джерела

Визначити основні етапи процесу формування
товарного асортименту та законспектувати його
основні характеристики
Джерело

Розв язати запропоновані керівником курсу задачі

Фронтальне та
індивідуальне

опитування перевірка
конспектів розв язання

задач

Семінар запитань і
відповідей

Якість продукції
та методи її
оцінювання

Ознайомитися з методами управління якістю
продукції українських підприємств з використанням
Інтернет ресурсів

Розробити алгоритм оцінки якості продукції
обраного українського підприємства Здійснити оцінку
та обґрунтувати висновки

Підготувати доповідь та презентацію за результатами
проведеного дослідження

Розв язати запропоновані керівником курсу задачі

Опитування перевірка
конспектів

заслуховування та
обговорення доповідей

розв язання задач

Семінар
розгорнута бесіда

Конкурентоспромо
жність товару та її

показники

Законспектувати методи оцінювання
конкурентоспроможності товару
Джерела

Здійснити оцінку конкурентоспроможності товарів
аналогів українських виробників навести графічну
інтерпретацію результатів з використанням побудови

багатокутника конкурентоспроможності та зробити
висновки Підготувати доповідь та презентацію

Розв язати запропоновані керівником курсу задачі

Перевірка конспектів
індивідуальне
опитування

заслуховування та
обговорення доповідей

розв язання задач

Семінар запитань і
відповідей
Управління
товарним

портфелем та
життєвим циклом

товарів

Законспектувати концепції життєвого циклу товару
Джерела

Вивчити умови впровадження відповідних стратегій
життєвого циклу товарів

Розв язати запропоновані керівником курсу задачі

Перевірка конспектів
індивідуальне

опитування розв язання
задач

Семінар запитань і
відповідей
Управління
ринковою

атрибутикою
товарів

Дослідити вимоги до упаковки товарів в Україні за
допомогою Інтернет ресурсів підготувати доповідь

Виявити на українському ринку приклади
інноваційних упаковок товару зробити презентацію

Фронтальне та
індивідуальне
опитування

заслуховування та
обговорення доповідей

Семінар з
виконанням

розрахункових
задач

Планування
нового продукту і

розроблення
товару

Дослідити механізм оцінювання ефективності
створення і комерціалізації нового товару
Джерела

Побудувати матрицю конкурентного профілю
обраного товару українського виробника

Розв язати запропоновані керівником курсу
ситуаційні завдання та задачі

Фронтальне та
індивідуальне
опитування

заслуховування та
обговорення доповідей

розв язання
ситуаційних завдань та

задач

Змістовий модуль Організація комунікаційної діяльності підприємства

Законспектувати методи сегментування
Джерело



Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар
розгорнута бесіда
Цільовий ринок

товару і методика
його вибору

Розробити практичні рекомендації з проведення
оцінки привабливості сегмента
Джерела

Дослідити особливості впровадження стратегії
маркетингу в залежності від рівня сегментації ринку на
прикладі українського підприємства підготувати
доповідь та презентацію

Розв язати запропоновані керівником курсу задачі

Перевірка конспектів
фронтальне опитування
обговорення доповідей

розв язання
задач

Семінар запитань і
відповідей
Організація
управління
продуктом

Законспектувати стратегії диверсифікації та
інтеграції
Джерела

Обґрунтувати фактори впливу на асортиментну
політику обраного підприємства Підготувати доповідь
та презентацію

Розв язати запропоновані керівником курсу задачі

Перевірка конспектів
фронтальне та
індивідуальне
опитування

заслуховування та
обговорення доповідей

розв язання задач

Семінар запитань і
відповідей
Стратегії

управління
маркетинговою

товарною
політикою

Дослідити стратегії управління
конкурентоспроможністю товарного портфеля
Джерела

Проаналізувати та законспектувати особливості
оптимізації структури товарного портфеля обраного
підприємства
Джерела

Підготувати доповідь та презентацію за результатами
аналізу

Розв язати запропоновані керівником курсу
ситуаційні завдання та задачі

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування
заслуховування та

обговорення доповідей
розв язання

ситуаційних завдань та
задач

Семінар з
виконанням

розрахункових
задач

Призначення та
види ідентифікації

продукції

Дослідити та проаналізувати практику реалізації
сертифікації підприємства на підприємствах України з
використанням Інтернет ресурсів

Розв язати запропоновані керівником курсу задачі

Фронтальне та
індивідуальне

опитування розв язання
задач

Результати навчання

Розуміння маркетингової сутності товару

Розуміння змісту складових маркетингової підтримки товару та етапів формування
маркетингової товарної політики підприємства
Розуміння відмінностей видів ідентифікації товару як ефективного інструменту
формування позитивного іміджу підприємства і товару

Знання інструментарію маркетингової товарної політики підприємства

Знання сутності принципів і функцій маркетингу цілей і завдань маркетингової товарної
політики

Уміння сформувати товарний портфель підприємства

Уміння обирати альтернативні маркетингові товарні стратегії

Уміння розробляти заходи з оптимізації товарного асортименту

Уміння використовувати функції елементи маркетингової товарної політики у практиці
підприємств
Уміння аналітичної експериментальної та асоціативної творчої роботи у рамках
формування та реалізації маркетингової товарної політики підприємства
Уміння використовувати сучасні інформаційно комунікаційних технології для оновлення
товарного асортименту підприємства
Здатність до прийняття обґрунтованих рішень на підприємстві за результатами здійснення
оперативного тактичного стратегічного планування управління підприємством на базі
впровадження відповідної концепції маркетингу та використання адаптивних
маркетингових методів та інструментів бенчмаркінгу розробки та реалізації маркетингової
товарної стратегії підприємства



Здатність формулювати пропозиції та рекомендації з удосконалення маркетингової
товарної політики

Здатність оцінювати стан та перспективи маркетингової товарної політики на підприємстві

Здатність обґрунтувати та визначити механізм ефективного управління брендом
підприємства товару
Здатність проводити тактичний та оперативний контроль маркетингової товарної політики
підприємств
Здатність генерувати інноваційні ідеї що дозволяють ефективно реалізовувати
маркетингову товарну політику підприємства

Здатність обирати релевантні методи елімінування товару

Здатність використовувати набуті знання уміння і навички на практиці в умовах швидкої
адаптації підприємств до зовнішнього середовища

Здатність аналізувати кон юнктуру ринку рекламних послуг

Здатність визначати вплив факторів маркетингового середовища на комунікаційну
діяльність підприємства

Форми навчання

Лекції семінарські заняття самостійна робота підготовка презентацій
рефератів самостійне опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури

Методи оцінювання

Екзамен



Розподіл балів які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ рівень
сформованності компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
екзамену на протязі семестру балів та при проведені підсумкового контролю
екзамену балів

Оцінювання протягом семестру

Вид роботи бали

№ теми
практичного

заняття

Тестові
завдання

Задачі
завдання

кейси тощо

Обговорення
теоретичних
питань теми

Індивідуальне
завдання ПМК Сума

балів

Модуль

Змістовий модуль Формування маркетингової товарної політики підприємства

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Разом
змістовий
модуль

Змістовий модуль Управління маркетинговою товарною політикою підприємства

Тема

Тема

Тема

Тема

Разом
змістовий
модуль
Усього
модуль



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп ютерної програми

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів
балів теоретична частина тестування
балів практична частина розрахункове завдання
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються Сума

складає загальну кількість балів отриманих за екзамен
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання тестових завдань
Оцінювання тестових завдань тестових завдань по балу проводиться на

основі інформації яку надає комп ютер за результатами тестування кількість
правильних відповідей Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в
один бал

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом
підбиття підсумку або сумування балів які набрали студенти під час тестування

Оцінювання результатів виконання практичної частини розрахункове
завдання на балів здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної
частини

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

Завдання виконано у повному обсязі відповідь обґрунтована висновки і
пропозиції аргументовані розрахунки правильні оформлення відповідає вимогам
Завдання виконано у повному обсязі але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні прийняті рішення недостатньо аргументовані
Завдання виконано не менше ніж на при правильному оформлені або не
менше ніж на якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні
Завдання виконано менше ніж на допущені помилки в розрахунках чи
оформленні прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп ютерної програми

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів
балів теоретична частина тестування
балів практична частина розрахункове завдання
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються

Сума складає загальну кількість балів отриманих за екзамен
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання тестових завдань

Оцінювання тестових завдань тестових завдань по балу проводиться на
основі підрахунку кількості правильних тестів Правильна відповідь на одне тестове
завдання оцінюється в один бал

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під
биття підсумку або сумування балів які набрали студенти під час тестування

Оцінювання результатів виконання практичної частини розрахункове за
вдання на балів здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної
частини

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

Завдання виконано у повному обсязі відповідь обґрунтована висновки і
пропозиції аргументовані розрахунки правильні оформлення відповідає вимогам
Завдання виконано у повному обсязі але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні прийняті рішення недостатньо аргументовані
Завдання виконано не менше ніж на при правильному оформлені або не
менше ніж на якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні
Завдання виконано менше ніж на допущені помилки в розрахунках чи
оформленні прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів отриманих за
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів
вивчення дисципліни модулю

Оцінка

бальна шкала Шкала Національна шкала

відмінно

добре

задовільно

незадовільно

Методичне забезпечення

Електронний конспект лекцій

Методичні вказівки з вивчення дисципліни

Комплекти індивідуальних завдань

Навчальна та наукова література нормативні документи



Рекомендована література

Основна

Ілляшенко С М Маркетингова товарна політика Текст підручник для студ
вищ навч закл С М Ілляшенко Суми Університетська книга с
Кардаш В Я Маркетингова товарна політика Текст навч метод посібник
для самост вивчення дисципліни В Я Кардаш М Ю Антонченко
Київський національний економічний ун т ім Вадима Гетьмана вид
доп та перероб К КНЕУ с
Корольчук О П Маркетингова товарна політика Текст навч посіб для
студ вищ навч закл О П Корольчук І Р Лошенюк Г В Любківська Київ
нац торг екон ун т К Київ нац торг екон ун т с
Кучеренко В Д Маркетингова товарна політика Текст підручник В Д
Кучеренко Н Б Ткаченко Київський національний торговельно економічний
ун т К КНТЕУ с
Маркетингова товарна політика Текст підруч С І Чеботар та ін К
Преса України с
Маркетингова товарна політика Текст підручник Євген Крикавський та
ін Нац ун т Львів політехніка тє вид допов і переробл Л Вид
во Львів політехніки с
Маркетингова товарна політика Текст підручник Н О Криковцева та
ін за ред проф Н О Криковцевої К Знання с
Окландер М А Маркетингова товарна політика Текст навч посіб для
студентів ВНЗ М А Окландер М В Кірносова Одес нац політехн ун т
Київ Центр учбової літератури с
Романенко Л Ф Маркетингова товарна політика Текст навч посібник Л
Ф Романенко Відкритий міжнародний ун т розвитку людини Україна
К ун т Україна с
Ткаченко Н Б Маркетингова товарна політика Текст навч посіб для студ
вищ навч закл Н Б Ткаченко Київський держ торговельно економічний
ун т К б в с
Фролова Л В Імперативи ідентифікації маркетингової товарної стратегії
підприємства Текст монографія Л В Фролова А О Наторіна Донец
нац ун т економіки і торгівлі ім Михайла Туган Барановського Кривий
Ріг Чернявський Д О вид с
Хамініч С Ю Маркетингова товарна політика Текст навч посібник для
студ вищих навч закл С Ю Хамініч Дніпропетровський національний ун
т ім Олеся Гончара Д Наука і освіта
Холодний Г О Маркетингова товарна політика Текст навч посібник Г О
Холодний Харківський національний економічний ун т Х Видавництво
ХНЕУ с
Шканова О М Маркетингова товарна політика Текст навч посіб О М
Шканова Міжрегіональна академія управління персоналом К МАУП

с

Допоміжна

Балабанова Л В Маркетингова товарна політика в системі менеджменту
підприємств Текст Л В Балабанова О А Бриндіна Донецький держ ун т
економіки і торгівлі ім М Туган Барановського Донецьк ДонДУЕТ

с
Заблодська І В Товарна політика підприємства механізм формування
Текст І В Заблодська Східноукраїнський національний ун т ім

Володимира Даля Луганськ СНУ с



Корольчук О П Маркетингова товарна політика Текст навч посіб для
студ вищ навч закл О П Корольчук І Р Лошенюк Г В Любківська Київ
нац торг екон ун т К Київ нац торг екон ун т с
Маркетингова товарна політика Текст зб завдань для практ занять та
самост роботи Дніпропетр ун т економіки та права ім Альфреда Нобеля
уклад С С Яременко О Є Гут Д Вид во ДУЕП с

Маркетингова діяльність підприємств сучасний зміст Текст монографія
Карпенко Н В та ін за заг ред д ра екон наук проф Н В Карпенко

Київ Центр учбової літератури с
Селищев В С Маркетингова товарна політика контрольні запитання до
практичних занять і завдання Текст навч посіб В С Селищев Нац
аерокосм ун т ім М Є Жуковського Харк авіац ін т Х ХАІ
с
Тараненко І В Маркетингова товарна політика Текст зб завдань для практ
занять та самост роботи І В Тараненко С С Яременко Дніпропетр ун т ім
Альфреда Нобеля Д б в с

Інформаційні ресурси

Закон України Про захист економічної конкуренції від
Електронний ресурс Режим доступу

Закон України Про захист прав споживачів від №
Електронний ресурс Режим доступу

Іщенко С В Дослідження методів формування товарної політики
промислового підприємства Електронний ресурс С В Іщенко Ефективна
економіка № Режим доступу

Малюк С О Асортиментні стратегії у комплексній системі маркетингу
підприємства Електронний ресурс С О Малюк Вісник аграрної науки
Причорномор я Вип С Режим доступу

Махнуша С В Наукові підходи та практичні аспекти оцінки ринкових
позицій бренда на прикладі галузі шоколадних і кондитерських виробів
України Електронний ресурс С В Махнуша С М Березова Маркетинг і
менеджмент інновацій № С Режим доступу

Наторіна А О Теоретичні та практичні аспекти вибору маркетингової
товарної стратегії підприємства Електронний ресурс А О Наторіна
Стратегія економічного розвитку України № С
Режим доступу
Офіційний сайт державного комітету статистики України Електронний
ресурс Режим доступу
Офіційний сайт Української асоціації Директ маркетингу Електронний
ресурс Режим доступу
Офіційний сайт Української асоціації маркетингу Електронний ресурс
Режим доступу
Телишевська Л І Підвищення інноваційної активності підприємств за умови
реалізації маркетингової товарної політики Електронний ресурс Л І
Телишевська Економіка промисловості № С
Режим доступу
Фролова Л Концептуальні положення щодо вибору маркетингової товарної
стратегії підприємства Електронний ресурс Л Фролова А Наторіна
Науковий вісник Одеського національного економічного університету

№ С Режим доступу


