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ПЕРЕДМОВА 

          Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Маркетингова 
товарна політика» укладено з метою надання практичної допомоги студентам 
заочної форми навчання, що готуються до складання заліку або екзамену.  

          Контрольна роботи укладено згідно з робочою програмою з 
урахуванням різних розділів та тем лекційного курсу.  

          Перед тим як виконувати контрольну роботу,  студент повинен 
обов`язково прослухати установчі лекції та закріпити теоретичний матеріал 
на практичних заняттях.  

          Після прослуховування установчих лекцій студент має право бути 
допущеним до складання заліку або екзамену. Умовою допуску до заліку або 
екзамену є вчасно представлена контрольна робота з дисципліни.  

          Контрольна робота розглядається як різновид самостійної роботи 
студентів,  що спрямована на формування вмінь самостійно працювати з 
теоретичним матеріалом,  аналізувати найважливіші категорії дисципліни,  
встановлювати взаємозв`язок між її головними поняттями.  У ході виконання 
контрольної роботи студент має навчитися визначати  практичну 
спрямованість та значущість  дисципліни, її зв`язок з іншими науками.       

        Ознайомившись із тематикою контрольних робіт,  студент виконує той 
варіант контрольної  роботи,  на який вказує викладач. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

 
Контрольна  робота  повинна  відображати  окремі  теоретико-

практичні проблеми з  відповідної  дисципліни і  виконуватися студентом 
після вибору ним тієї  чи іншої  теми (завдання).  Виходячи зі  специфічних 
особливостей навчальних дисциплін, контрольна робота виконується у формі 
реферату або контрольного завдання (в якому розв'язується конкретна 
аналітична ситуація). 

В  окремих  випадках  не  виключається  поєднання  вказаних  двох  
форм контрольної роботи. 

Контрольна робота у формі завдання з відповідної навчальної 
дисципліни є логічно сформульованим і  поставленим в проблемному плані  



конкретним науковим завданням, що виражається в пошуку можливих 
варіантів і шляхів його розв'язання. 

Незважаючи  на  різноманітність  контрольних  завдань,  обумовлених 
специфікою  відповідних  навчальних  дисциплін,  алгоритм  їх  виконання 
включає: 

1)   уточнення завдання,  виявлення необхідних джерел для роботи над ним; 

2)  виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із завдання, їх 
теоретичне обґрунтування та оцінка; 

3)  здійснення конкретного вирішення завдання (власний варіант),  його 

пояснення та інтерпретація; 

4)  формулювання  заключних   висновків  з   викладанням   прогнозу 

розвитку процесу (явища) в перспективі. 

Контрольна  робота  виконується  студентами самостійно.  Вона  
повинна бути викладена логічно та технічно правильно оформлена.  Робота 
пишеться чітким  і  розбірливим  почерком,  допускається  також  друкований  
або комп'ютерний її  варіант.  На кожній сторінці  повинні  бути залишені  
поля,  а сторінки, крім того,  мають бути пронумеровані. Обсяг контрольної 
роботи у формі  реферату  не  повинен  перевищувати  12-18  сторінок,  а  у  
формі контрольного  завдання  -  3-5  сторінок.  В кінці  роботи  вміщується  
список використаних  літературних  джерел,  ставиться  підпис  студента  і  
дата  виконання. 

Виконана робота повинна бути відправлена до Академії, її інститутів 
чи деканатів  не  пізніше  ніж за  1 місяць  до початку сесії.  Контрольна  
робота рецензується  викладачем та  оцінюється  ним,  як  правило,  за  
п'ятибальною шкалою.  При  отриманні  негативної  оцінки  робота  разом  з  
рецензією повертається студенту на доопрацювання, після чого з 
урахуванням зауважень передається  для  повторної  перевірки разом з  
рецензією.  Якщо  контрольна робота  виконана  без  дотримання  
рекомендацій  або  не  повністю,  вона повертається студенту без перевірки 
на доопрацювання. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Порядок виконання роботи 
 

1. За списком дізнатися свій варіант та визначити питання контрольної 
роботи. 

2. Знайти сторінку з питанням, прочитати зміст теми програми, з якої 
визначено питання, ознайомитися з методичними рекомендаціями до 
питання. 

3. У списку літератури, вміщеному наприкінці методичних 
рекомендацій, слід знайти літературу, яку можна використовувати при 
розкритті питання (дозволяється користуватися іншою літературою, якщо 
вона відповідає змісту питання та є сучасною). 

4.Потрібно ознайомитися з матеріалом питання та визначити, які 
положення слід відобразити в контрольній роботі. 

5. Виконуючи контрольну роботу, студент має дотримуватися таких 
вимог: 
1) контрольна робота має бути виконана відповідно до передбаченого 
варіанта. Якщо робота буде виконана не за своїм варіантом (хоча б одне 
питання),то вона повертається студенту без перевірки; 
2) робота має бути написана українською мовою; сторінки слід 
пронумерувати. 
3) слід правильно заповнити титульну сторінку, вказавши назву дисципліни, 
назву відділення куди здається контрольна робота, групу, курс, прізвище та 
ім’я 
студента; 
4) потрібно вказати номер варіанта; 
5) номери та назви завдань потрібно указати безпосередньо перед їх 
виконанням; 
6) наприкінці роботи потрібно навести перелік використаної літератури, 
поставити дату виконання роботи, підпис. 
7) обсяг роботи повинен становити 10-12 сторінок комп’ютерного набору у 
форматі А4 (шрифт 14), інтервал 1.5, поля знизу,зверху - 20 мм, зліва 30мм, 
справа 10 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Обов‘язкове  завдання 

Варіант № 1 
1. Охарактеризуйте основні етапи процесу виведення нового товару на ринок. 
2.Які Ви знаєте підходи до розробки новинки? 

 
Варіант № 2 

1.Охарактеризуйте підходи до забезпечення якості і конкурентоспроможності 
товарів. 
2.Розкрийте основні категорії асортиментної політики підприємства. 

 
Варіант № 3 

1.Охарактеризуйте стратегії товарного асортименту: поглиблення 
асортименту, підтримка марки, скорочення асортименту, звуження 
асортименту. 
2.Визначте сутність і функції упакування. 

 
Варіант № 4 

1.Охарактеризуйте рішення щодо упаковки: дизайн, вартість; розмір, колір, 
форма; зміст і місце етикетки. 
2.З якою метою здійснюється управління життєвим циклом товару? 

Варіант № 5 
1.Охарактеризуйте маркетингові стратегії на кожній фазі життєвого циклу 
товару: упровадження на ринок, зростання продажів, зрілість, спад. 
2.Які методи вивчення конкурентоспроможності товару Ви знаєте? 

Варіант № 6 
1. Розкрийте зміст алгоритму оцінки конкурентоспроможності товару. 
2. Які параметри конкурентоспроможності Вам відомі? 

Варіант № 7 
1.Охарактеризуйте параметричний метод оцінки конкурентоспроможності 
товарів. 
2.Назвіть головні причини, які можуть завадити успіху нової продукції на 
ринку. 

Варіант № 8 
1.Поясніть сутність та охарактеризуйте основні характеристики товарного 
асортименту 
2.Назвіть основні проблеми управління продукцією підприємства. 
 

Варіант № 9 
1.Визначте сутність і складові нововведення в маркетинговій товарній 
політиці підприємства. 
2. Які ризики пов'язані з упровадженням нововведень у маркетинговій 
діяльності підприємства? 



Варіант № 10 
1.Призначення, види та структура штрихових кодів 
2.Назвіть головні причини, які можуть завадити успіху нової продукції на 
ринку. 

Варіант № 11 
1.Кодування та маркування товарної інформації: функції, види, елементи. 
2.Які Ви знаєте підходи до розробки новинки? 

 
Варіант № 12 

1. Розкрийте зміст алгоритму оцінки конкурентоспроможності товару 
2.Які ризики пов'язані з упровадженням нововведень у маркетинговій 
діяльності підприємства? 

 
Варіант № 13 

1.Визначте сутність і функції упакування. 
2.Розкрийте зміст алгоритму оцінки конкурентоспроможності товару. 

Варіант № 14 
1.Назвіть головні причини, які можуть завадити успіху нової продукції на 
ринку. 
2.Що таке життєвий цикл товару? 

Варіант № 15 
1.Охарактеризуйте підходи до забезпечення якості і конкурентоспроможності 
товарів. 
2.Розкрийте сутність і основні складові маркетингової товарної політики 
підприємства. 

Додаткове  завдання 

Скласти синквейн 
Методичний коментар: 
Синквейн – це один із прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів. 
Слово походить від французького  «п’ять» і означає «вірш, що складається із 
п’яти рядків». 
 Синквейн – це такий вірш, що написаний у відповідності до особливих 
правил.: 
1 рядочок – заголовок, у який виноситься ключове слово, поняття, тема 
синквейну. Це має бути іменник. 
2 рядочок – два прикметники. 
3 рядочок – три дієслова. 
4 рядочок – фраза, в якій закладено головний зміст. 
5 рядочок – резюме, висновок, одне слово, іменник. 
 
Приклади 

Синквейн з теми «Держава»: 
Держава: 
Незалежна, правова. 
Збирає податки, виплачує заробітну плату, забезпечує розвиток. 
Держава – це ми! 
Захист. 

Синквейн з теми «Дитина»: 
Дитина… 
Весела, здорова. 
Грається, навчається, розвивається! 



Дитина має бути щасливою! 
Турбота. 
  
 


