МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ

Факультет № 6

Кафедра економіки та фінансів

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
навчальної дисципліни «Маркетинг»
обов’язкових компонент
освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
072 Фінанси, банківська справа та страхування
(Фінансова безпека та фінансові розслідування)
за темою 4 – Маркетингова товарна політика

м. Харків 2019

ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від «22» березня 2019 р. № 3

СХВАЛЕНО
Вченою радою факультету № 6
Протокол від «20»березня 2019 р. № 3

ПОГОДЖЕНО
Секцією Науково-методичної ради
Харківського національного
університету внутрішніх справ
з гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін
Протокол від «21» березня 2019 р. № 3

Розглянуто на засіданні кафедри економіки та фінансів факультету № 6
ХНУВС, протокол від 11 березня 2019 р. № 5

Розробники: зав. кафедри економіки та фінансів, д.е.н., доцент
Маковоз О.С., к.е.н., доцент Прядко О.М., к.е.н., доцент Тарасов І.Ю.

Рецензенти:
завідувач кафедри маркетингу і комерційної діяльності ХДУХТ, д.е.н.,
професор Савицька Н.Л.;
доцент кафедри соціальних та економічних дисциплін ХНУВС, к.е.н, доцент
Павленко Н.В.

ТЕМА 4. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА
План лекції:
1. Маркетингове розуміння товару.
2. Класифікація товару.
3. Товарна політика фірми.
4. Конкурентоспроможність товару.
5. Поняття асортименту товарів. Формування асортименту.
Рекомендована література
Основна
1. Липчук В.В., Дудяк Р.П., Бугіль СЯ.., Янишин Я.Н.; за заг. ред.
Липчука В.В. Маркетинг : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 2018. – 455 с.
2. Корнієв В.Л., Кулішов В.В., Одягайло Б.М. та ін.; за заг. ред.
Кулішова В.В. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006,
2018. – 383 с.
3. Корж, М.В. Маркетинг : навч. посіб. : рекомендовано МОН
України / М.В. Корж.— Київ : Центр учб. літ., 2016.— 343 с.
4. Петрова І.А. Введення до маркетингу: навч. посібник. Х.: ХЕПУ,
2004. 204 с.
5. Ковальов Є.В. Введення в маркетинг: навч. посібник. Х.: ФОП
Бровін О.В., 2013. – 74 с. Х.: ФОП Бровін О.В., 2013. – 74 с.
6. Липчук, В.В. Маркетинг: основи теорії та практики : навч. посіб :
рекомендовано МОН України / В.В. Липчук, С.Я. Бугіль, Р.П. Дудяк.—
Львів: Новий Світ - 2000: Магнолія Плюс, 2003.— 288 с.
7. Карпенко Н. В. Маркетинг: Навч. посіб. ¬¬ К.: Студцентр, 2004. ¬¬
208 с.
8. Мостенська Т. Л. Основи маркетингу: Навч. посіб. ¬¬ К.: Кондор,
2005. 240 с.
9. Котлер Ф. Основы маркетинга / пер.с англ. В.Б. Боброва. М. :
"Бизнес-книга", "ИМА–Кросс.Плюс", 1995. – 702 с.
10. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. - К.: Лібра, 2008. 720 с., С.
627 - 664.
Допоміжна
11. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Знання-Прес, 2004. 645 с.
12. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: Учебник. - М.:
КНОРУС, 2007. 672 с.
13. Бутенко Н.В. Маркетинг: Підручник. К.: Атіка, 2008. 300с.
14. Гончаров С. М. Практикум з маркетингу : навч. посібник / С. М.
Гончаров, Н. Б. Кушнір. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 208 с.
15. Дайновський Ю.А. Товарна інноваційна політика: навчальний
посібник. / Ю.А. Дайновський — Львів: Новий Світ — 2000, 2010. — 244 с.
16. Ілляшенко С. М. Маркетингова товарна політика : підручник /
С. М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 234 с.

17. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика : навч.-метод.
посібник для самост. вивч. дисц. / В. Я. Кардаш, М. Ю. Антонченко. – 3-тє
вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2006. – 248 с.
18. Крикавський Є.В. Стратегічний маркетинг: навч. посібник /
Є.В. Крикавський, Л.І. Третьякова, Н.С. Косар. - 2-ге вид. Серія «Світ
маркетингу і логістики». - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. Вип. 3 - 256 с.
19. Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент : пер. с англ..— СПб. : Питер,
2000.— 749 с.
20. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О. М. Азарян, О. А.
Виноградов та ін; Ред.-упоряд. О. І. Сидоренко, П. С. Редько ¬¬ 1-ше укр.
вид. К.: НМЦ Консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні, 2005.
422 с.
21. Маркетинг: Хрестоматия / Ред. В. И. Видяпин ¬¬ СПб.: Питер,
2004. Т.4. 1131 с.
22.Марченко С. М. Маркетинг: Навч. посіб. ¬¬ К.: МАУП, 2006. -104 с.
23. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика:
Навчальний посібник — К.: Центр учбової літератури, 2014. — 208 с.
24. Попова Л. О. Маркетингова товарна політика : навч. посібник для
самост. вивчення / Л. О. Попова, О. В. Данніков, О. М. Прядко. – Х. :
ХДУХТ, 2016. – 213 с.
25. Примак Т. О. Маркетинг: навч. посіб. ¬¬ 2-ге вид., випр. та допов.
К.: МАУП, 2007. 228 с.
26. Старостіна А.О. Маркетинг : навч. посіб. : рекомендовано МОН
України / А.О. Старостіна, Д.М. Черваньов, О.В. Зозульов.— Київ : ЗнанняПрес, 2002.— 191 с.
27. Ромат Е.В. Реклама. Теория и практика Е. Ромат, Д. Сендеров.
Учебник для вузов. Питер: 2013. 264с.
Інформаційні ресурси в Інтернеті
28. Сайт Верховної Ради України - www.rada.gov.ua
29. Сайт Кабінету Міністрів України - www.kmu.gov.ua.
30. Сайт Міністерства економіки України - www.me.gov.ua.
31. Сайт Національного банку України - www.bank.gov.ua
32. Сайт Міністерства фінансів України – www.minfin.gov.ua
33. Сайт Національної бібліотеки України ім. Вернадського www.nbuv.gov.ua.
34. Сайт наукової бібліотеки НаУКМА - www.librari.ukma.kiev.ua.
35. www.universalinternetlibrary.ru
36. www.readbookz.com
37. www.elibrary.ru
38. Американська асоціація маркетингу [Електроний ресурс] – Режим
доступу : < http://www.marketingpower.com>
39. Державний комітет статистики України [Електроний ресурс] –
Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

40. Клуб маркетологов MarketingJazz [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.marketingclub.org.ua.
41. Міністерства економіки України [Електроний ресурс] – Режим
доступу : http://www.ukraine-tipp.gov.ua
42. Смольянина А.
Методы
анализа
ассортиментного
портфеля предприятия [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_28/article_2963
43. Українська асоціація маркетингу [Електроний ресурс] – Режим
доступу : http:// www.uam.in.ua
44. Энциклопедия маркетинга [Електроний ресурс] – Режим доступу :
http://www.marketlng.spb.ru
45. Рейтинг сайтов [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://topping.com.ua.
46. Сайт Текстерра [Електроний ресурс] – Режим доступу :
https://texterra.ru
1. Маркетингове розуміння товару
Товар – поняття складне та багатогранне, його з різних точок зору
розглядають багато економічних дисциплін. У маркетингу товар
сприймається як комплекс відчутних і невідчутних властивостей, які можуть
вирішити проблеми споживача.
Товар – це все, що може задовольнити бажання чи потребу та
пропонується на ринку з метою привернення уваги, придбання, використання
або споживання. Товар є головним елементом комплексу маркетингу від
якого у вирішальній мірі залежить успіх ринкової діяльності фірми.
В маркетингу товар прийнято розглядати на чотирьох рівнях:
1-й рівень: Ядро товару (товар за задумкою) – є основним і відповідає
на питання яку саме потребу він задовольняє. Необхідно виявити приховані
за будь-яким товаром потреби та продавати не його властивості, а вигоди від
його використання.
2-й рівень: Товар в реальному виконанні – товар реально втілений в
життя по задумці. Він володіє 5 характеристиками:
- рівень якості;
- набір властивостей;
- специфічне оформлення;
- марочна назва.
3-й рівень: Товар з підкріпленням – додатковий перелік послуг і вигода
придбані разом з товаром (доставка, налагодження, гарантія).
4-й рівень: Імідж товару – його психологічне сприйняття більшістю
покупців.
2. Класифікація товару
Існують основні класифікаційні ознаки товару:
I. Товари промислового призначення:
1) матеріали та деталі:

- сировина;
- напівфабрикати та деталі.
2) капітальне майно:
- стаціонарні споруди;
- допоміжне обладнання.
3) допоміжні матеріали та послуги.
II. Товари народного користування:
1) в залежності від ступеню довговічності:
- товари довготривалого використання;
- товари короткострокового використання;
- товари одноразового використання або послуги.
2) в залежності від специфіки попиту:
- товари повсякденного попиту:
а) основні товари постійного попиту;
б) товари імпульсивної покупки;
в) товари для екстрених випадків.
- товари попереднього вибору;
- товари особливого попиту;
- товари пасивного попиту.
3) за товарною спеціалізацією:
- продовольчі;
- непродовольчі;
- послуги.
3. Товарна політика фірми
Товарна
політика
фірми
–
це
складова
маркетингової
політики. Товарна політика – комплекс практичних заходів, у межах якого
один або кілька товарів використовуються як основні інструменти
досягнення цілей фірми. Товарна політика повинна розроблятися відповідно
до вимог споживачів.
Маркетингова товарна політика – це комплекс заходів щодо
формування ефективного, з комерційної точки зору, асортименту.
Товарна політика спрямована на:
1) підвищення конкурентоздатності виробленої фірмою продукції;
2) оптимізація товарного асортименту;
3) розробка нових товарів;
4) заходи по максимальному продовженню ЖЦТ вироблених товарів.
На всіх етапах ЖЦТ від розробки товару до етапу спаду та виходу з
ринку необхідно знати споживацьке ставлення та відповідно його вивчати.
Розробка та здійснення товарної політики вимагають дотримання таких
умов: чіткої уяви про цілі виробництва та збуту на перспективу; наявності
стратегії виробничо-збутової діяльності фірми; доброго знання ринку та
характеру його вимог; чіткої уяви про свої можливості та ресурси
(дослідницькі, науково-технічні, виробничі, збутові) нині й на майбутнє.

4. Конкурентоспроможність товару – це сукупність характеристик,
що відрізняють його від товарів-конкурентів за ступенем задоволення
конкретних потреб індивідуального споживача, а також за рівнем витрат на
його купівлю та подальшого використання.
Основні складові конкурентоспроможності: показники якості, цінові,
ринкові показники. Розрізняють одиничний, комплексний та інтегральний
показники конкурентоспроможності.
Споживач завжди намагається отримати максимальний споживчий
ефект у розрахунку на одиницю своїх витрат. Тому конкурентоспроможність
товару (К) є максимізацією питомого споживчого ефекту.
К

споживчий (ккорисний) ефект
ціна споживання (ввідпускна ціна
вартість споживання )

Конкурентоспроможність завжди визначається відносно:
– конкретних ринків (груп споживачів);
– продукції конкурентів;
– конкретного часового періоду.
Інакше кажучи, конкурентоспроможність визначається порівнянням
товару підприємства з товарами-аналогами (конкурентами) на конкретному
ринку в конкретний період часу.
Основними елементами конкурентоспроможності є:
а) цінова конкурентоспроможність: співвідношення рівня цін на товар та
цін на аналоги та товари-субститути; дійовість системи диференціації цін
залежно від співвідношення попиту та пропозиції, а також політики
конкурентів; привабливість системи знижок;
б) якість продукції: функціональність, надійність, зручність експлуатації,
наявність додаткових функцій; престиж, супутні обставини (зручність
купівлі, оплати, утилізації);
в) конкурентоспроможність систем збуту, реклами, сервіс зручності
системи збуту, ефективність реклами, зручність і надійність системи
обслуговування
(технічного,
торговельного,
гарантійного,
післягарантійного), ефективність пропаганди.
Одиничні параметричні індекси i-го параметру (qi) розраховуються за
формулою:

qi

Pi
P100 ,

де PІ – i-й параметр товару;
P100 – аналогічний параметр гіпотетичного виробу (такого, що повністю
задовольняє ту чи іншу групу споживачів).

5. Товарний асортимент має велике соціально-економічне значення,
оскільки від нього залежить повнота задоволення купівельного попиту і
якість обслуговування субʼєктів товарного ринку.
Товарний асортимент – сукупність запропонованих товарів на ринку.
До структури товарного асортименту належать: вид товару (товарна
номенклатура); асортиментна група; асортиментна позиція (одиниця).
Товарний ринок, на відміну від інших видів ринку, охоплює
надзвичайно різноманітний і широкий асортимент товарів, так званий
торговий асортимент.
Торговий асортимент – комплекс товарів, визначений попитом
споживачів цільового сегменту, спеціалізацією, станом матеріально-технічної
бази, стратегією управління активами підприємства торгівлі та конкурентним
середовищем.
Торговий асортимент включає, як правило, товари різних виробників.
Винятки складають фірмові магазини організацій-виробників, стратегія яких
ґрунтується на збуті товарів лише конкретної фірми.
Торговий асортимент характеризує сукупність товарів виробничотехнічного призначення й особистого споживання, які перебувають у сфері
обігу, незалежно від місця їх зберігання.
Кожен товар у структурі асортименту має певні властивості й
характеристики, які надають йому здатність задовольняти ті або інші людські
потреби. Ці властивості так чи інакше стають явними для споживача й
визначають його намір придбати товар
Рівень різноманітності продукції, що виготовляється окремими
підприємствами, визначається за допомогою показників її номенклатури та
асортименту.
Товарна номенклатура – це систематизований перелік усіх
асортиментних груп і товарних одиниць, що пропонуються виробником для
реалізації. Основними показниками номенклатури продукції окремого
підприємства є її ширина, насиченість, глибина і гармонічність.
Широта асортименту – кількість видів, різновидів та найменувань
товару однорідних або різнорідних груп.
Глибина асортименту – кількість асортиментних груп товарів.
Насиченість асортименту – загальна кількість товарів, їх
асортиментних позицій.
Гармонійність асортименту – властивість набору товарів різних
груп, що характеризує ступінь їхньої близькості за забезпеченням
раціонального руху товарів, реалізації або використання.
Стабільність асортименту – здатність набору товарів задовольняти
попит на ті самі товари. Особливістю таких товарів є наявність стійкого
попиту на них.
Новизна (відновлення) асортименту – здатність набору товарів
задовольняти потреби, що змінилися, за рахунок нових товарів.

Під товарним асортиментом здебільшого розуміють набір однойменної
продукції (послуг), конкретизований назвами, видами, ґатунками, розмірами,
артикулами.
Асортиментна група – це товари одного призначення, але різних
функціональних властивостей, якості, ціни.
Формування торгового асортименту являє собою побудову оптимальної
асортиментної структури на основі попиту споживачів цільового сегменту
ринку, ресурсних можливостей підприємства торгівлі, взаємодії зі складниками
маркетинг-міксу з метою отримання прибутку.
Формування товарного асортименту – це розробка асортиментної
концепції, що включає в себе планування асортиментної структури та
товарної пропозиції та забезпечення найбільш ефективного використання
ресурсів підприємством. Способи розширення асортименту: нарощування,
насичення, їх різновиди.
Етапи формування асортименту:
– визначення потреб споживачів;
– оцінка товарів конкурентів. Оцінка торговельного асортименту;
– рішення щодо товарів, які треба включити або виключити з
асортименту;
– розгляд питання про введення на ринок оновлених та удосконалених
товарів;
– розробка специфікацій нових чи удосконалених товарів;
– вивчення можливостей виробництва нових та удосконалених товарів;
– тестування товарів;
- розробка рекомендацій щодо підвищення якості, зміни фасону,
упаковки, сервісу;
– управління асортиментом.
Головний принцип формування асортименту, якого дотримуються усі
підприємства – це отримання максимально можливого прибутку. Торговий
асортимент формують з огляду на концепцію життєвого циклу товарів.
Формулюючи й реалізуючи на ринку стратегію розвитку асортименту
продукції, маркетинг виконує свою основну функцію – досягнення
відповідності попиту та пропозиції.
Формування торгового асортименту базується на основі результатів
маркетингових досліджень, а саме вивчення:
– макроекономічних показників;
– попиту споживачів цільового сегмента ринку;
– пропозиції цього товару на ринку;
– ресурсного потенціалу підприємства торгівлі.
Цей процес може бути спрямований на забезпечення прибутку
підприємств торгівлі, збільшення товарообороту, збільшення частки ринку,
на якому діє підприємство торгівлі, зниження витрат на реалізацію товарів
тощо.
Особливе місце у формуванні торгового асортименту займає проблема
пошуку раціонального співвідношення товарів, що перебувають на різних

стадіях життєвого циклу й одночасно наявні на ринку. Метою такого пошуку
є створення достатньо стабільних загальних умов реалізації товарів і
компенсація витрат на інноваційні розробки, впровадження послуг-новинок,
а також підтримки товарів, що перебувають у стадії спаду й очікування
можливого збільшення споживчого попиту в доступній для огляду
перспективі.
Формування асортименту не може бути абстраговано від конкретного
торгового підприємства, а повинно базуватися на раніше обраній меті та
завданнях, які зумовлені напрямком розвитку асортименту. Це визначає
асортиментну політику торгового підприємства.
Асортиментна політика – мета, завдання й основні напрямки
формування торгового асортименту, зумовлені керівництвом організації.
Важливим фактором, що визначає асортиментну політику, є загальна
стратегія маркетингової діяльності підприємства, яка відображає шляхи
досягнення встановлених цілей діяльності і являє собою модель поведінки
підприємства на обраному споживчому ринку.
Асортиментна політика відіграє велику роль не тільки в торговельних
підприємствах, але й у сфері маркетингу й економіки в цілому. Вона є
частиною єдиної політики формування пропозиції.
Особливе місце в асортиментній політиці займає проблема пошуку
раціонального співвідношення товарів, що перебувають на різних стадіях
життєвого циклу й одночасно на ринку. Метою такого пошуку є створення
достатньо стабільних загальних умов реалізації товарів і компенсація витрат
на інноваційні розробки, впровадження послуг-новинок, а також підтримки
товарів, що знаходяться на стадії занепаду й очікування можливого
збільшення споживчого попиту в доступній для огляду перспективі.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:
1. Розкрийте зміст поняття «товар» з позиції його вагомості в
комплексі маркетингу.
2. Назвіть основні класифікаційні ознаки товару. Розкрийте їх зміст.
3. Дотримання яких умов вимагають розробка та здійснення товарної
політики?
4. Розкрийте суть поняття «конкурентоспроможність».
5. Дайте визначення поняттям «асортимент», «торговий асортимент»,
«формування асортименту», «управління асортиментом», «асортиментна
політика».
6. Як розрахувати широту, глибину й насиченість асортименту?
7. Назвіть та розкрийте етапи формування асортименту.

