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Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу Київського 

професійно-педагогічного коледжу ім. А. Макаренка заборонено. 

 

 

Укладач:  Т.Г.Пальчевська викладач , спеціаліст вищої категорії; 
 викладач методист 

 
 

 

Метою проведення практичних занять є опрацювання основних теоретичних 

положень курсу «Маркетингова товарна політика» і придбання навичок аналізу 

економічних ситуацій, необхідних в практичній діяльності. Заняття побудовані на 

прикладі розбору виробничих ситуацій з використанням індивідуальних завдань. 

Завдання практичних занять передбачають розв’язування задач та  

аналіз їх результатів щодо конкретної інформації, запропонованої у 

відповідних практичних завданнях. 
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орієнтованих економічних дисциплін (Профіль підготовки: «Маркетинг», 

«Комерційна діяльність») 

Протокол №___від «___»__________20___р. 

Голова методичної комісії _______________________Т.Г. Пальчевська  
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1. Пояснювальна записка 
Програма вивчення дисципліни «Маркетингова товарна політика» укладена  

відповідно до місця й значення дисципліни за структурно-логічною схемою, 

передбаченою освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки молодших 

спеціалістів відповідно до освітньо-кваліфікаційних вимог, й охоплює всі змістові 

модулі, визначені анотацією до мінімальної кількості годин. 

Робочою програмою дисципліни передбачено проведення практичних занять. 

Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач  організує 

детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом 

індивідуального  використання студентом відповідно сформульованих завдань. 

Проведення практичного завдання ґрунтується на попередньо підготовленому 

методичному матеріалі  – тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами 

необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для 

розв'язування їх студентами на занятті. 

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, вмінь 

і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення 

за участю студентів, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, 

оцінювання. 

 

Вивчення дисципліни «Маркетингова товарна політика» передбачає 

засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі 

самостійної й індивідуальної навчально-дослідної роботи, призначеної формувати 

практичні навички роботи студентів із спеціальною літературою, орієнтувати їх 

на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення 

теоретичних і практичних проблем маркетингу для підвищення якості 

професійної підготовки управлінських кадрів для підприємств. 

Практичне заняття – форма навчального заняття, спрямована на формування 

системи практичних знань із проблем сучасного стану та розвитку 

підприємств; знайомство з професійною термінологією. 
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За кожною з тем, включеною до курсу навчальної дисципліни «Маркетинг», 

проводиться практичне заняття з метою закріплення студентом 

теоретичних знань, набутих на лекційних заняттях чи самостійного вивчення 

необхідного матеріалу. 

Під час проведення практичних занять організовується дискусія за 

попередньо визначеними темами, до яких студенти готують реферати чи доповіді, 

а також обговорюються проблемні питання, на які мають бути знайдені відповіді 

під час дискусії. 

На практичних заняттях у студентів мають сформуватися вміння й навички 

вирішення маркетингових завдань і виконання відповідних функцій, а також 

виховання здатності творчого пошуку напрямків і резервів удосконалення 

маркетингової діяльності підприємств. 

Під час проведення практичного заняття студенти самостійно або у групах (у 

малих і великих) вирішують запропоновані завдання різного рівня складності, 

виробничі ситуації чи ділові ігри. Із метою виявлення рівня засвоєння матеріалу 

викладачем проводиться перевірка й обговорення роботи, 

яку виконували студенти, а також підбиття підсумків із одержанням студентами 

відповідних оцінок залежно від результатів виконаної роботи. 

Слід зазначити, що проведення практичних занять вимагає попередньо 

підготовленого матеріалу (тестів, різних завдань тощо).  

За кожне практичне заняття виставляються оцінки, які враховуються при 

виставленні поточної модульної оцінки з даної навчальної дисципліни. 

 

2. Методичні поради до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Маркетингова товарна політика» 

Підготовка до практичних занять розпочинається з опрацювання лекційного 

матеріалу. Студент повинен самостійно ознайомитися з відповідним розділом 

робочої програми, підготувати відповіді на контрольні питання, які подані в 

програмі у визначеній послідовності згідно з логікою засвоєння навчального 

матеріалу. 
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Практичні заняття збагачують і закріплюють теоретичні знання студентів, 

розвиваючи їхню творчу активність; допомагають набути практичних навичок 

роботи за навчальною дисципліною. 

Практична робота відображає мету завдання; ключові терміни; зміст роботи; 

рекомендовану літературу і безпосередньо завдання, а після закінчення роботи - 

висновки.  

Робота виконується на аркушах А4 і заповнюється від руки. На аркуші 

студент обов’язково має записати свої ініціали та номер групи, і вказати номер 

практичного завдання. 

Виконання практичного завдання полягає у детальні й відповіді, що 

включає міркування студента при вирішенні. Матеріал необхідно викласти своїми 

словами, підкріпивши конкретними прикладами з навчальної літератури та 

практики. Відповіді повинні бути конкретними і лаконічними. Рішення завдання 

полягає в поданні розгорнутого ходу рішення з розрахунками, якщо це 

передбачено в завданні. 

Висновки повинні мати практичну значущість, яка полягає в обґрунтуванні 

реальності її результатів для потреб практики. Під реальністю розуміється робота, 

що за змістом відповідає наявним проблемам, результати якої можуть 

використовуватися різними підприємствами, що проводять (займаються) 

маркетинговою діяльністю, для розв’язування актуальних проблем.  

У висновках указують результати, отримані під час проведення дослідження, 

пропозиції або рекомендації щодо вирішення поставленого завдання відповідно 

до результатів дослідження. 

У процесі підготовки до практичних занять самостійна робота студентів – 

обов'язкова частина навчальної роботи, без якої успішне та якісне засвоєння 

навчального матеріалу неможливе. Це свідчить про необхідність керування 

самостійною роботою студентів з боку викладача завдяки проведенню 

цілеспрямованих організаційних і контрольних заходів. 
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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. 
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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. 
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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. 
  
 

 


