Навчальна дисципліна: «Маркетингова товарна політика»
Статус: нормативна
Курс: 4
Семестр: 7
Попередні умови для вивчення: навчальні дисципліни – “Макроекономіка“,
“Мікроекономіка», «Маркетинг», «Поведінка споживачів»
Опис дисципліни
Мета: формування теоретичних знань та практичних навичок
маркетингового планування продукту, оптимізації товарної політики та
розроблення товарів і послуг ринкової новизни.
Завдання: вивчення теорії маркетингової товарної політики організацій,
набуття умінь і навичок визначення конкурентоспроможності та місця товару на
ринку, підвищення ефективності управління плануванням і розробленням
продукту, упаковки, товарної марки.
Предмет: закономірності й методи визначення, створення і підтримування
конкурентоспроможного товарного пропонування.
Змістові модулі:
Модуль 1. Сутність та завдання товарної політики. Керування та планування
якістю та конкурентоспроможністю.
Модуль 2. Керування та планування ЖЦТ
Модуль 3.
Керування
та
планування
товарним
асортиментом,
номенклатурою.
Форми та методи навчання: лекції, ситуації, case-study, розрахунковоаналітичні завдання, реферати.
Форми організації контролю знань, система оцінювання:
іспит – 7 семестр,
Іспит: 60 % – модульний контроль (3),
40 % – підсумковий контроль: екзаменаційна робота в письмовій
формі (3 ак. години)
Оцінювання відбувається за чотирьохбальною шкалою та шкалою ЕСTS.
Критерії оцінки знань наведені в робочій програмі
Мова викладання: українська, російська.
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