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1.  Охарактеризуйте основні етапи процесу виведення нового товару на ринок. 
2. Які Ви знаєте підходи до розробки новинки? 
3.  Охарактеризуйте відомі Вам типи ринкового тестування. 
4.  Охарактеризуйте підходи до забезпечення якості і конкурентоспроможності 

товарів. 
5.  Розкрийте основні категорії асортиментної політики підприємства. 
6. Охарактеризуйте стратегії товарного асортименту: поглиблення 

асортименту, підтримка марки, скорочення асортименту, звуження 
асортименту. 

7. Визначте сутність і функції упакування. 
8. . Охарактеризуйте рішення щодо упаковки: дизайн, вартість; розмір, колір, 

форма; зміст і місце етикетки. 
9.  З якою метою здійснюється управління життєвим циклом товару? 
10.  Що таке життєвий цикл товару? 
11.  Охарактеризуйте маркетингові стратегії на кожній фазі життєвого циклу 

товару: упровадження на ринок, зростання продажів, зрілість, спад. 
12. Які методи вивчення конкурентоспроможності товару Ви знаєте? 
13. . Розкрийте зміст алгоритму оцінки конкурентоспроможності товару. 
14. . Які параметри конкурентоспроможності Вам відомі? 
15. . Охарактеризуйте параметричний метод оцінки конкурентоспроможності 

товарів. 
16. Назвіть головні причини, які можуть завадити успіху нової продукції на ринку. 
17.  Поясніть сутність та охарактеризуйте основні характеристики товарного 

асортименту. 
18.  Поясніть сутність та охарактеризуйте методи елімінування продукції. 
19.  Поясніть сутність та охарактеризуйте види товарної диференціації та 

диверсифікації. 



 
 

20.  Охарактеризуйте основні організаційні форми управління продукцією 
підприємства. 

21. . Назвіть основні проблеми управління продукцією підприємства. 
 

22. Розкрийте сутність і основні складові маркетингової товарної політики 
підприємства. 
 

23.  Визначте сутність і складові нововведення в маркетинговій товарній політиці 
підприємства. 

24.  Які ризики пов'язані з упровадженням нововведень у маркетинговій діяльності 
підприємства? 

25. Дайте дефініцію товарної марки. 
26. У чому полягає сутність і значення логотипа і фірмового блоку? 
27. Охарактеризуйте рішення зі створення товарної марки: корпоративні символи, 

філософія створення марки, вибір назви марки, використання торговельних 
марок. 

28. Охарактеризуйте процес вибору марки споживачем. 
29. Призначення, види та структура штрихових кодів 
30. Кодування та маркування товарної інформації: функції, види, 

елементи. 
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