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Мета  дисципліни  є формування у студентів комплексу знань і умінь з формування і ефективного 

управління товарною політикою сучасного підприємства у руслі концепції маркетингу.   

Завданням вивчення дисципліни є  навчання студентів теоретико-методологічним і методичним основам 

планування асортименту продукції у маркетингу, принципам і методам оптимізації товарної політики, 

підходам до розробки нової продукції. Вивчення класифікаційних ознак виробів і послуг споживчого і 

виробничо-технічного призначення, освоєння методів визначення якості і конкурентоспроможності товару, 

підходів до розробки упаковки і марочної політики. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:   

сутність товару в його маркетинговому розумінні та його властивості; 

основні принципи управління товарним асортиментом; 

комплексні підходи щодо забезпечення якості продукції; 

процес планування та організацію створення нового товару; 

сучасні методи і засоби генерування ідей 

вміти:  застосовувати отримані знання в своїй практичній діяльності; 

впроваджувати цільові маркетингові інноваційні заходи на місцях своєї постійної роботи;   

користуватись рекомендованою літературою; 

мислити перспективно і комплексно з елементами творчого пошуку щодо нових товарів і технологій.  



 

 
Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Товари та послуги в маркетинговій діяльності  
Сутність і роль маркетингу в сучасній економіці. Класифікація товарів та послуг. Номенклатура й 
асортимент продукції.  
Тема 2. Ціна та якість товару 
Значення ціни в системі ринкових характеристик товару. Політика і методи ціноутворення. Розгорнуте 
визначення якості товару.  Оцінювання якості продукції.  Управління якістю продукції. 
Тема 3. Конкурентоспроможність товару та її показники  
Рейтинг товару і порядок його визначення. Маркетингове розуміння конкурентоспроможності товару. 
Оцінювання конкурентоспроможності товару.  Міжнародні критерії оцінювання конкурентоспроможності 
товару. Імідж товару. 
Тема 4. Ринок товарів послуг  
Сучасна ринкова економіка та її структура.  Механізм функціонування ринку.  Потреби, попит і 
пропонування на ринку товарів та послуг.  
Тема 5. Формування попиту на ринку окремого товару  
Мікроекономічні теорії.  Психологічні та соціологічні теорії.  
Тема 6. Цільовий ринок товару методика його вибору  
Основні об'єкти маркетингових досліджень.  Призначення та зміст сегментування ринку.  Методика вибору 
цільового ринку 
Тема 7. Товарна політика підприємств  
Зміст товарної політики підприємств маркетингової орієнтації.  Визначення місця товару на ринку. 
Диверсифікація товарної політики.  Управління продуктом. 
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