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1. Сутність та структура маркетингової товарної політики 

 

     Маркетингова товарна політика – це комплекс заходів щодо створення  товарів (послуг) і 

управління ними з метою задоволення потреб споживачів і отримання підприємством прибутку. 

     Головними цілями товарної політики є: 

 збереження якості і конкурентоспроможності продукції; 

 створення нових товарів; 

 оптимізація асортименту; 

 розробка товарних марок; 

 створення ефективної упаковки; 

 продовження життєвого циклу товару. 

      

         Структура маркетингової товарної політики представлена на схемі: 

                                                  

       

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   Найважливішою частиною маркетингової товарної політики є  розробка товарів   (послуг). 

        Це створення нових товарів, які дадуть  змогу фірмі здійснити прорив на ринок, перемогти 

конкурентів, отримати високі доходи, або модифікування старих. 

Обслуговування  - це  забезпечення сталості відповідних характеристик товарів, що 

впроваджені на ринок і користуються попитом споживачів.   

       Елімінування -  це процес зняття застарілого продукту фірми з ринку.  
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2. Маркетингова концепція товару. Рівні  товару 

      Товар  - все, що пропонується на ринку або може бути запропоноване і здатне задовольнити 

потребу. 

Товаром можуть бути : продукція будь-якого виробництва, послуги, ідеї, інформація, місця, особи, 

організації, які пропонуються на ринку для привернення уваги, придбання та використання. 

     Товарна одиниця    -  відокремлена  цілісність, що характеризується показниками величини, 

ціни, зовнішнього  вигляду та іншими атрибутами.   

      Концепція товару – це система базисних уявлень підприємства-виробника про створюваний 

товар і його ринкові можливості 

      Для того, щоб товар користувався  попитом, був конкурентноздатним, при створенні його 

розробнику потрібно сприймати ідею на трьох рівнях. Три рівні товару - це фактори, за якими 

споживач оцінює товар, обираючи його серед подібних товарів. 

    Товар за задумом   (ядро товару) - основна вигода чи послуга, яку в дійсності купує споживач. 

(Потреба, заради задоволення якої створюється товар). 

     Товар у реальному виконанні -  це пропонований для продажу товар з певним набором 

властивостей, зовнішнім оформленням, рівнем якості, марочною назвою, упаковкою. 

      Товар з підсиленням  -  це товар у реальному втіленні разом з додатковими послугами: 

монтаж  устаткування, гарантія, сервіс. 

      Кожна фірма повинна приймати рішення про: 

1.  Марку  товару. 

2   Упаковку товару. 

3.  Маркірування товару . 

4.   Послуги покупцям. 

5.  Товарний асортимент. 

6. Товарну номенклатуру.    

 

Класифікація товарів 

Ознака класифікації Група товарів 

Призначення  товари споживчого попиту; 

 товари промислового (виробничого) призначення 

Термін  

використання 

 товари короткочасного користування; 

 товари довготривалого користування 

Кількість  

споживачів 

 товари масового користування; 

 товари індивідуального користування 

Характер 

споживання і ступінь 

обробки 

 сировина; 

 матеріали; 

 напівфабрикати; 

 деталі; 

 вироби 

Спосіб  

виготовлення 

 стандартна продукція; 

  продукція ексклюзивна або виготовлена за індивідуальним 

замовленням 

Походження  сільськогосподарського походження; 

 промислового походження 

Призначення  

і ціна 

 повсякденного попиту; 

 вибіркового попиту; 

 престижні товари; 

 предмети розкоші 

 

Характеристика видів споживчих товарів 

Вид товарів Характеристика 

Товари  

повсякденного 

попиту 

Це вироби та послуги широкого вжитку, які споживачі купують часто, 

щоденно, без роздумів, з мінімальним порівнянням (хліб, мило) 

Товари  

попереднього 

Купуються не дуже часто, споживач витрачає багато часу на збір 

інформації про товар, а також на порівняння різних марок за окремим 



вибору критеріями: придатністю, якістю, ціною, дизайном (одяг, меблі) 

Товари 

особливого 

попиту 

Це товари з унікальними характеристиками, для придбання яких покупці 

готові докласти додаткові зусилля (автомобілі, антикваріат, комп’ютери, 

одяг відомих дизайнерів) 

Товари пасивного 

попиту 

Це товари, про які споживач не знає або знає, але не замислюється про їх 

купівлю для реалізації цих товарів потрібні значні зусилля з боку 

продавців (страхові послуги, пристосування для відкорковування 

шампанського) 

 

 

 

Товари промислового призначення – товари, які купують приватні особи або організації для 

подальшої їх переробки або застосування у бізнесі. 

1. Матеріали та деталі: 

 сировина (продукти сільськогосподарського виробництва; природні ресурси; 

 напівфабрикати і деталі 

2. Капітальне майно: 

 стаціонарні споруди і устаткування; 

 допоміжне устаткування 

3. Допоміжні матеріали: 

 витратні матеріали; 

 ремонтні матеріали 

 

3. Товарна марка, її типи. Корпоративні символи    
 

       Праобразом  товарної марки вважається тамга. Ще з прадавніх часів люди, щоб відрізнити свої 

речі від чужих, застосовували знаки власності - тамги, які видавлювали на своєму посуді, 

випалювали на тілі своєї худоби, висікали на каменях, чурбанах,  які ставили у меж своїх 

земельних володінь.  

      З розвитком ремесла  і торгівлі людям стало небайдуже,  чиї товари вони купують. Майстри 

починають мітити  свої товари особливими клеймами, які нагадували тамги. Наявність на товарі  

клейма   відігравало вирішальну роль у спірних випадках, якщо належність товару ставилась під 

сумнів . Коли між виготівником і покупцем з’явився посередник  - купець, який вивозив товар 

далеко від місця виробництва, клеймо стало слугувати певною гарантією якості, оскільки 

репутація окремих майстрів була різною. Покупець віддавав перевагу товарам відомих йому 

майстрів,  які розпізнавав за знайомими клеймами. Пізніше з’явились цехові  клейма,  якими 

мітиться вся продукція цеху. Пізніше на базі цехів розвиваються мануфактури, які продовжили 

традиції цехів, створюють  і ставлять на всіх виробах свої клейма. 

      Розробляючи стратегію маркетингу конкретних товарів продавець повинен вирішити чи буде 

він пропонувати їх як марочні. 

      Представлення товару в якості марочного може підвищити його ціннісну значимість, але й ціна 

такого товару вища на 15-25%.  

        Марка - ім’я, знак або символ  (чи їх поєднання), що ідентифікують продукцію та послуги 

продавців.       

Типи марочних позначень: 

1. Марочна назва (фірмове ім’я)   - слово, літера або група слів чи літер, які можуть бути 

вимовлені. 

Підходи у присвоєнні марочних назв:     

      -     Індивідуальні марочні назви                                 

- Єдина марочна назва для всіх товарів               

-  Колективні марочні назви для товарних сімейств                            



- Торговельна назва фірми у поєднанні з індивідуальними марками товарів   

              

2. Марочний знак (фірмовий знак)  - символ, малюнок, характерний колір або позначка 

(емблема). 

3. Торговельний образ  - персоніфікована торговельна марка; 

4. Торговельний знак  - марка, або її  частина, які захищені юридично.   

      Фірмові імена, фірмові знаки  і торговельні  образи являють собою маркетингові позначення і 

не забезпечують юридичного захисту від використання конкурентами, якщо не зареєстровані як 

товарні знаки. 

 Зареєстрований знак  супроводжується позначкою             або спеціальними  позначками 

країн, до  яких експортується товар,  позначка “ТМ” - означає, що подана заявка на   

реєстрацію.  

 

      Перед виробником, який прийняв рішення про те, що його товар буде марочним, відкрито такі 

шляхи: 

по-перше, товар можна випустити на ринок під маркою самого  виробника (загальнонаціональною 

маркою); 

по-друге, виробник може продати товар посереднику, який присвоїть йому  “ приватну “  марку   

( марку посередника, дистриб’ютора або дилера); 

по-третє , виробник може продавати частину товарів під своєю власною маркою, а інші - під 

приватними  марками; 

по-четверте, існують спільні марки, що містять назву вже самої продукції, а не виробників, 

дилерів, поширюються переважно на цигарки, пиво, горілку та ін.                          

Основними функціями товарної марки є: 

1.  Забезпечення ідентифікації продукції. 

2.  Гарантування  певного рівня якості. 

3.  Реклама продукції. 

4.  Збільшення престижу продукції. 

5.  Полегшення збуту товарів. 

6.  Полегшення сегментації ринку. 

7.  Полегшення виходу нової категорії товарів на ринок та ін. 

 

Товарна марка має відповідати наступним вимогам: 

1.  Простота  - мінімум ліній , відсутність дрібних деталей , тобто всього того , що стає  на   заваді 

швидкому та точному  запам’ятовуванню. 

2.  Індивідуальність - має забезпечити характерність та пізнаваність знака. 

3.  Привабливість -  відсутність негативних емоцій, викликаних знаком. 

4.  Охороноздатність   - можливість зареєструвати  знак  офіційно. 

 

Фірмовий стиль – це сукупність прийомів (графічних, колірних,  мовних тощо), які забезпечують 

єдність усієї продукції виробника-продавця і водночас протиставляють виробника і його 

продукцію конкурентам і їхнім товарам.   

Фірмовий стиль – сукупність корпоративних символів, що використовуються для ідентифікації 

товарів і послуг. 

Елементами фірмового стилю є: 

1.  Товарний знак  

2. Логотип -  спеціально розроблений оригінальний  начерк  повного або скороченого  

найменування  фірми  ( фірмовий шрифтовий напис). 

3. Фірмовий блок   -  об’єднані  в композицію знак і логотип, а також різного роду   пояснювальні 

написи  ( країна, поштова адреса,  телефон тощо). 

4. Фірмові константи  (формат , система верстки тексту та ілюстрацій тощо. 

5. Фірмовий колір.  Колір робить ФС більш приваблюваним, він краще запам’ятовується ,  

здатний здійснювати  емоційний   вплив.  

6.  Фірмовий комплект шрифтів може підкреслювати різні особливості  образа фірми, вносити 

вклад в формування ФС. 

R

       



7.  Фірмовий лозунг -   (слоган) -  це постійно використовуваний фірмовий оригінальний девіз.  

Деякі слогани реєструються як товарні знаки. 

 

 

 

4. Концепція  життєвого циклу товару. Види кривих життєвого циклу товарів 

 

        Життєвий цикл товару - процес розвитку продажу товару і одержання прибутку, 

 який складається з чотирьох етапів: виведення товару на ринок, росту, зрілості та спаду.  

        Життєвий цикл товару – час існування товару на ринку. 

 

        Етап впровадження починається з надходження  у продаж першого зразка товару. 

        Збут зростає повільно, що пояснюється: 

1) затримками в розширенні виробництва; 

2) технічними проблемами; 

3) не налагодженістю каналів розподілу; 

4) небажанням покупців змінювати усталені звички; 

5) утрудненнями, пов'язаними з початковою ціною товару та ін. 

 

 

Витрати на стимулювання значні, що випливає з необхідності: 

 інформувати потенційного покупця про новий товар; 

 спонукати покупців до придбання товару; 

 забезпечити розповсюдження товару через роздрібну мережу. 

Отже фірма на цьому етапі або все ще зазнає збитків або прибуток її незначний. 

 

       Етап зростання  - характерний активізацією збуту товару, появою його нових модифікацій. 

 Водночас збільшується коло конкурентів. Ціни можуть дещо знижуватися, проте прибуток зростає. 

Стратегічні напрямки фірми: 

1) поліпшення якості продукту, створення його нових модифікацій; 

2) розширення сегментації ринку; 

3) вихід на основні канали збуту; 

4) організація реклами та стимулювання  продажу товарів. 

 

  Етап зрілості (насичення). Темпи зростання збуту гальмуються. Загострюється конкуренція.  

Ціни падають. Для підтримання високого рівня продажу необхідно: 

1) збільшувати  зручність та надійність; 

2) використовувати нові матеріали в конкуренції продукту; 

3) активізувати рекламу; 

4) підкреслювати нове в упакуванні; 

5) акцентувати безпечність товару; 

6) пропонувати набір моделей; 

7) множити послуги споживачам; 

8) використовувати нові канали збуту; 

9) виходити на нові сегменти ринку; 

10) знижувати ціни і т.д. 

 

    Етап спаду  (занепаду, скорочення ринку, оновлення товару). 

Для гальмування цього процесу необхідні інтенсивні заходи. Цілком доцільне і таке рішення: 

виробництво продукції припинити або передати його іншій (наприклад  дочірній ) фірмі. 

Прибутки різко знижуються. 

Фірмі необхідно: 

1) визначити товари, які різко втрачають свої споживчі  властивості; 

2) зібрати для цього всебічну інформацію і проаналізувати її; 

3) прийняти відповідне рішення щодо виробництва товару; 

4) вилучити товари з товарного асортименту фірми. 



 

         Види ЖЦТ різняться між  собою за часом і за формою. Традиційна  крива чітко включає 

названі раніше етапи. Класична крива (бум) описує досить популярний продукт  зі  стабільним 

збутом упродовж  доволі тривалого періоду. Крива збільшення (захоплення)  характерна для 

товару який на ринку має як швидкий зліт, так  і швидке падіння популярності. Тривале 

збільшення  (захоплення) проявляється у випадку, коли в певний період спаду все ж знаходяться  

споживачі, яким потрібні дані товари.  Сезонна крива (крива моди) відповідає  товарові, 

аналогічному до назви наведеної кривої. Крива відновлення (ностальгія) описує історію товару, 

потреба в якому приймається на певному  визначеному рівні. Крива провалу  свідчить  про 

серйозні недоліки в системі планування, вивченні ринку. 
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G .   Провал 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

Види деяких життєвих циклів товарів 

 

 

Викладач                                                                                                С.В.Верблюд 
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