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1. Життєвий цикл товару та характеристика його етапів.
Різновиди ЖЦТ
Життєвий цикл товару (ЖЦТ) – це час існування товару на ринку.
Концепція ЖЦТ виходить з того, що який би хороший товар не був, через
якийсь час він буде витіснений новим, більш досконалим. Різні товари мають
різний життєвий цикл: від декількох днів до десятків років.
Цей цикл складається з етапів, кожен з яких вимагає від фірми відповідної
стратегії та тактики ринкової поведінки.
Етапи ЖЦТ:
І. Етап виходу на ринок – обсяги продажів невеликі, прибуток
відсутній. Товар випускається невеликими партіями, так як технологія ще не
налагоджена, собівартість висока. Ціни високі, так як товар не має аналогів і
на ринку відсутня конкуренція. Рівень витрат на рекламу по відношенню до
товарообороту дуже високий. Реклама носить інформаційний характер.
ІІ. Етап зростання – обсяги виробництва та реалізації товару різко
зростають. Фірма починає отримувати прибуток, який різко зростає. Фірма
починає виробляти різні модифікації товару. Ціни трішки знижуються, так як
з`являються товари-аналоги конкурентів. Використовується агресивна
реклама. Витрати на неї в абсолютних показниках набагато вищі чим на
першому етапі, а рівень по відношенню до товарообороту нижчий.
ІІІ. Етап зрілості чи насиченості ринку – товар виготовляється
великими партіями, якість його висока. На ринку існує гостра конкуренція
через велику кількість товарів-аналогів і їх модифікації. Попит на товар
постійний і придбав характер стандартного. Ціна перетворюється в фактор,
що визначає покупку. Прибуток починає знижуватися. Фірма витрачає значні
кошти на розширення модифікацій товару та пошук нових сфер його
використання. Витрати на рекламу нижче, чим на попередньому етапі і упор
переноситься на залучення масового та консервативного покупця.
ІV. Етап спаду чи виходу з ринку – виробництво товару різко

зменшується через різке зменшення попиту. Ціни різко падають, якість
товару нестабільна. Прибуток різко знижується і фірма починає нести
збитки. Кількість конкурентів зменшується, так як вони починають виходити
з конкурентної боротьби. Використовується мінімальна кількість каналів
руху товарів і збуту. Товар морально старіє, знімається з виробництва та
заміняється новим.
2. Маркетингові стратегії на різних етапах життєвого циклу
товару
На різних етапах життєвого циклу товару обираються відповідні
маркетингові стратегії:
І. Етап виходу на ринок:
1) Стратегія інтенсивного маркетингу – передбачає встановлення
високої ціни на товар, і значні витрати на маркетинг. Висока ціна забезпечує
прибуток, а високі витрати – на маркетинг швидко вийти на ринок. Умови
застосування:
– покупці в більшості своїй не обізнані про товар;
– ті хто обізнані про товар, готові платити за нього велику ціну.
2) Стратегія вибіркового проникнення – висока ціна та низькі
витрати на маркетинг. Умови застосування:
– невелика місткість ринку;
– незначна конкуренція;
– товар відомий більшості споживачів;
– споживачі готові платити високу ціну за товар.
3) Стратегія широкого проникнення – низька ціна та великі витрати
на маркетинг. Вважається найбільш ефективним для швидкого виходу на
ринок і захоплення його максимально-важливої частки. Умови застосування:
– велика місткість ринку;
– покупці погано обізнані про товар;
– висока ціна не прийнятна для більшості споживачів;
– значний рівень конкуренції.
4) Стратегія пасивного маркетингу – низька ціна та низькі витрати
на маркетинг. Вона виправдана лише в тому випадку якщо рівень попиту
визначається ціною. Умови застосування:
– споживач добре обізнаний про товар;
– незначна небезпека конкуренції;
– відмова споживача від дорогих товарів;
– велика місткість ринку.
II. Етап зростання:
Маркетингові підходи можуть застосовуватися одночасно:
1) підвищення якісних характеристик;
2) придбання нових споживчих властивостей;
3) випуск нових моделей товарів;
4) проникнення в нові сегменти;
5) використання та пошук нових каналів руху товару.

III. Етап зрілості:
1) модифікація ринку – його метою є підвищення споживання товарів.
Модифікація ринку включає в себе пошук нових груп споживачів і
проникнення в нові сегменти;
2) модифікація товарів;
3) модифікація комплексу маркетингу.
IV. Етап спаду чи виходу з ринку:
1) спроба продовження ЖЦТ (шляхом інтенсивної реклами,
маневрування цінової політики, вдосконалення товару);
2) вижимання залишкового прибутку (розпродаж товару за будь-яку
ціну);
3) зняття товару з продажу.
3. Однією з важливих складових товарної політики фірми є розробка
нових товарів. Здатність створювати нові товари є ознакою ефективно
діючих фірмою орієнтованих на маркетинг.
Новий товар – кінцевий результат творчого пошуку, що суттєво сприяє
розв’язанню певної традиційної або цілком нової проблеми споживача.
Товар ринкової новизни – товар, який задовольняє нову потребу у
визначений час. Продукт, що збільшує коло споживачів завдяки новим або
додатковим функціональним можливостям.
Значну складність становить визначення різниці між модифікованим та
модернізованим товаром. Модифікація товару – зміна сфери застосування
товару. Модернізація товару – покращення споживчих властивостей товару.
Критерії визначення ринкової новизни товару: адаптація товару до
зміни потреб ринку, модифікація товару, модернізація товару, нововведення.
Визначення ступеня новизни товару: незначна новизна, новий вигляд, якісно
новий товар.
Від товару необхідно відрізняти виріб ринкової новизни. Це виріб
серійного або масового виробництва, що вперше засвоєно підприємництвом.
Важливо знати час, коли товар має ринкову новизну. Для цього
необхідно вивчити його життєвий цикл.
Товар має ринкову новизну у фазах виходу на ринок та продажу,
коли придбається споживачами-«новаторами». У міру того, як основними
споживачами стають споживачі-«послідовники», товар ринкової новизни
поступово переходить у традиційний.
Новаторство може бути справою дуже ризикованою. За даними
досліджень, на ринку товарів широкого попиту зазнає невдачі 40% усіх
пропонованих новинок, на ринку товарів промислового призначення – 20%, а
на ринку послуг – 18%.
Особливо великий рівень невдач нових товарів широкого попиту.
Ступінь
новизни товару

Якісно новий
(від 70% новизни)

Новий вид
(20...70% новизни)

Незначна новизна
(менше ніж 20%
новизни)

Рисунок 1 – Визначення ступеня новизни товару

Виготовлення та збут нових товарів потребують великих витрат, тому
важливим завданням маркетингу є вибір таких ідей, реалізація яких даватиме
належний зиск фірмі. Упровадження нового товару – завжди ризик. Отже,
необхідно бути готовим до того, що ринок відкине створений товар, а тому
мати напоготові інший виріб і його маркетингову товарну програму.
Існує пʼять підходів до розробки новинки, причому в кожному з них є
свої ризики:
1. Традиційний підхід припускає зміну продукції за результатами
тестування.
2. Випробний підхід полягає в поступовому відпрацюванні ринкової
стратегії з часу виведення новинки на ринок і одержання відгуків від
споживачів.
3. Експериментальний підхід відрізняється тим, що виведення
новинки на ринок здійснюється на базі ретельно проробленої маркетингової
стратегії, вивченого попиту й політики конкурентів.
4. Поступовий підхід звичайно використовується для товарів
виробничого призначення й бажаний для постійних споживачів, контакти з
якими дозволяють поступово вдосконалювати товар, пропонуючи нові його
варіанти з найменшим ступенем ризику.
5. Умоглядний підхід заснований головним чином на діловій інтуїції
менеджерів і маркетологів та сполучений із достатньо високим ступенем
ризику ринкового провалу.
За сучасних умов неможливо гарантувати порівняно низькі витрати на
науково-дослідні роботи та успіх на ринку, якщо не застосовувати маркетинг
у плануанні та управлінні процесами інновацій.
Діяльність служби маркетингу в інноваційному процесі умовно
поділяють на два напрями: забезпечення та реалізація. Запбезпечення
здійснюється за допомогою формування та розвитку постійної інноваційної
орієнтації працівників підприємств, ринкових досліджень товарівконкурентів і галузевих тенденцій щодо їхньої появи, консультування
керівництва фірм стосовно комерційних перспектив нового товару.
Методи генерування ідей

Прогностики:
– фактографічні
– експертні

Логістичні:
– асоціювання
– «мозковий
штурм»
– евристичний

Інверсії

Комбінування

Рисунок 2 – Загальні методи генерування ідей

Служба маркетингу під час розробки товару ринкової новизни визначає
план маркетингу, який має взаємодіяти майже з усіма підрозділами
підприємства.
План маркетингу включає в себе такі питання:
– вивчення місткості ринку в поточному та перспективному періоді;
– виявлення основних форм і методів збуту товарів;
– виявлення потенційних можливостей конкурентів;
– оцінка ступеня ризику одержання негативного результату від
виведення товару ринкової новизни.
4. Поняття про марочні товари та пакування
Марка – це ім`я, термін, символ, знак, малюнок чи їх поєднання
призначений для ідентифікації товару від аналогічних товарів-конкурентів.
Марочна назва – частина марки, яку можна вимовити.
Марочний знак (емблема, логотип) – частина марки, яку можна
впізнати, але неможливо вимовити.
Товарний знак – марка чи її частина, забезпечена правовим захистом.
Пакування – виробництво та розробка оболонки для товару.
Пакування як правило розглядається в трьох рівнях:
1-й рівень: внутрішнє пакування – безпосереднє вмістилище товару.
2-й рівень: зовнішнє пакування – матеріал, що служить безпосередньо
захистом для внутрішнього пакування.
3-й рівень: транспортне пакування – призначена для зручності під час
транспортування та служить захистом для зовнішнього пакування.
Причини широкого використання пакування:
1) самообслуговування в торгівлі – вона покликана привернути увагу
до товару, описати його властивості, вселити покупцю впевненість в товарі
та справити сприятливе враження в цілому;
2) зростання достатку покупців – ряд покупців, що готові платити
більшу суму за зовнішній вигляд, дизайн і престижність пакування (квіти);
3) образ фірми та образ марки – виробники визнають дієвість
пакування як помічника покупця в миттєвому впізнанні фірми або марки;
4) можливість для новаторства (збільшення строків зберігання).
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:
1. Назвіть основні етапи життєвого циклу товару. У чому полягають дії
маркетингової служби на даних етапах?
2. Наведіть маркетингові стратегії які використовуються на різних етапах
життєвого циклу товару.

3. Дайте визначення поняття «товар ринкової новизни».
4. Як визначається ступінь ринкової новизни товару?
5. Які джерела можна використовувати для придбання засобів для створення
товарів ринкової новизни?
6. У чому різниця понять «марка», «марочний знак» та «товарна марка»?
7. Яку роль відіграє пакування в товарної стратегії фірми?
8. Які функції пакування Ви знаєте?

