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Модуль 3 «Формування комплексу маркетингу» 

 

Тема 3.1.: Розроблення нових продуктів і послуг 

Вид заняття: лекція з використанням опорного конспекту у вигляді комп’ютерної 

презентації    

Навчальна мета: сформувати вміння: 

 Давати визначення різним термінам, що стосуються продуктів і послуг. 

 Визначати способи, за якими можна класифікувати споживчі та 

промислові продукти й послуги. 

 Характеризувати можливі способи бачення «новизни» у нових 

продуктах і послугах. 

 Описувати чинники, що спричиняють невдачу продукту чи послуги на 

ринку. 

 Пояснювати цілі кожного етапу створення нового товару. 

 Основні терміни та поняття, які має засвоїти студент 

Бізнес-аналіз  Товар 

Генерація ідей  Товари виробничого 

призначення 

Допоміжні товари  Товари особливого попиту 

Комерційна реалізація Товари пасивного попиту 

Оцінювання й відбір ідей Товари повсякденного попиту 

Процес створення нового 

товару 

Товари попереднього вибору 

Ринкове тестування Товари промислового 

призначення  

Розроблення стратегії нового 

товару 

Товарна лінія  

Розроблення товару Товарна номенклатура 

Споживчі товари «Шість сигм» 

Зміст заняття  

1. Різновиди товарів (товарна лінія й товарна номенклатура, класифікація 

товарів). 

2. Класифікація споживчих товарів і товарів промислового призначення. 

3. Нові товари і причини їх успіхів і невдач. 

4. Процес створення нового товару (розроблення стратегії нового товару, 

генерування ідей, оцінювання й вибір ідей, бізнес-аналіз, розроблення товару, 

ринкове тестування, комерційна реалізація). 

Домашнє завдання : 

Література:  

1. Маркетинг: Підручник/ В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін.: 

Ред.-упор. О.І.Сидоренко, Л.С. Макаров. – 4-те видання. – К.: Навчально-

методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 

2009 ст. 272-301 

2. Маркетинг: навчальний посібник/ Н.М. Роздайбіда., М.Р. Муц, Л.С, 

Полянська, Ю.М. Булега. – К.: Аграрна освіта, 2011 ст.102-117 



Тема 3.1. 2 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ 

Вступ 

НАЩАДОК БАГАТОВІКОВИХ ТРАДИЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПИВОВАРІВ 

  «САН ІнБев Україна» шукає нові сфери для застосування технологій 

задля задоволення потреб, що існують на ринку. Така маркетингова стратегія 

призводить до створення нових товарів для різних ніш ринку, об’єднуючи 11 

брендів у портфелі своїх продуктів. 

  Маркетингові проблеми з якими зіштовхнулась компанія «САН ІнБев 

Україна» при виготовленні нового бренду пива «Чернігівське Біле»: 

  Товар.  Компанія «САН ІнБев Україна» застосувала свою революційну 

технологію і багатовіковий європейський досвід при виготовленні нового для 

українського ринку сорту нефільтрованого пива «Чернігівське Біле». 

 Цільовий ринок. Споживачі, які цінують природність продукту, що 

дозволяє отримати ще більше задоволення від вживання м’якого, насиченого 

смаком й особливим ароматом натурального й корисного пінного напою. 

 Особлива задача маркетингу. Посилення сильної репутації бренду 

«Чернігівське Біле» через використання своїх передових технологій у виготовленні 

інноваційних, високоякісних товарів. 

  «САН ІнБев Україна» розробила маркетингову програму для виведення 

свого нового товару «Чернігівське Біле» на український ринок, що мала такі 

складники: 

 Використання зонтичної ТМ «Чернігівське» – однієї з трьох 

найсильніших пивних марок. 

Незвичайність пива, яка була високо оцінена споживачами під час тестування. 

Привабливе упакування, що помітно виділялося на полиці. 

Преміальна ціна – для підкреслення природності й шляхетності продукту. 

Донесення до споживачів продуктових переваг та особливого ритуалу 

споживання, побудованих на природному походженні пива. 

  Виклик, що постає перед «САН ІнБев Україна», полягає в тому, що 

потрібно донести інформацію про переваги товару через його упаковку та заходи 

просування до цільових ринків: роздрібних торговців та покупців для того, щоб 

збільшити упізнаність бренду «Чернігівське Біле» на вітчизняному ринку пива. 

 Товар – це річ, послуга або ідея, яка складається із сукупності матеріальних і 

нематеріальних характеристик, завдяки яким їх купують в обмін на гроші чи інші 

цінності. 

I.  РІЗНОВИДИ ТОВАРІВ 

Товари відрізняються в залежності від того чи є вони споживчими товарами 

чи товарами промислового призначення. 

 A. Товарна лінія і товарна номенклатура 

  Товарна лінія – це товари, тісно пов’язані між собою за призначенням, 

спільним використанням, продажем одним і тим самим групам 

споживачів, поширенням тими самими каналами збуту або належністю 

до одного й того самого рівня цін. 
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  У рамках кожної товарної лінії є товарна одиниця – певний 

продукт, що відрізняються унікальними марочними назвами, 

розмірами або ціною. 

Одиниця обліку запасів – окрема товарна одиниця, якій привласнюють 

порядковий номер для цілей замовлення та інвентаризації (обліку). 

  Товарна номенклатура – це сукупність товарних ліній, які пропонує 

компанія. 

 B. Класифікація товарів 

Підприємства проводять класифікацію товарів для полегшення процесу 

розроблення схожих маркетингових стратегій для широкого асортименту 

запропонованих товарів. 

 1. Тип користувача.  Складається з двох категорій: 

 Споживчі товари – це товари, які купують кінцеві споживачі. 

 Товари промислового призначення (ще мають назву промислові 

товари чи товари для організацій) – це продукти, які у прямий чи 

непрямий спосіб використовуються організаціями під час 

виробництва інших товарів. 

  Деякі продукти можна розглядати і як споживчі, і як товари 

промислового призначення (наприклад, персональні комп’ютери). 

 2. Ступінь матеріальної відчутності.  Поділяється на три категорії: 

Товари короткотермінового користування, що споживаються за один або 

кілька циклів використання. 

  Ці товари мають порівняно низьку ціну і часто купляються. 

  Реклама для споживачів і розподіл у широкій мережі роздрібних 

магазинів має дуже важливе значення. 

Товари тривалого користування, які витримують багаторазове використання. 

  В більшості випадків коштують дорожче і споживаються довше 

ніж товари короткотермінового користування. 

  Персональний продаж є важливою маркетинговою практикою 

при відповіді на запитання споживачів. 

Послуги – нематеріальні товари або вигоди, пропоновані на продаж.  Зазвичай 

потрібні спеціальні маркетингові зусилля для того щоб переконати споживача у 

вигодах придбання такого специфічного товару. 

 3. Послуги й розроблення нового продукту. 

У процесі розробки нових послуг часто важко виділити послідовні 

етапи. 

 

II.  КЛАСИФІКАЦІЯ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ І ТОВАРІВ 

ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Споживчі товари і товари промислового призначення можуть бути 

класифіковані таким чином. 

 A. Класифікація споживчих товарів 

Спосіб, за яким класифікуються споживчі товари, залежить від 

конкретного індивіда.  Виділяють чотири типи споживчих товарів, які 

відрізняються в залежності від: (1) зусиль, які споживач докладає для 

прийняття рішення про купівлю; (2) поведінки; (3) частоти купівлі: 
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Товари повсякденного попиту – це товари, які споживач купує часто, 

без роздумів, із найменшими зусиллями на придбання. 

Товари попереднього вибору – це товари, купуючи які, споживач 

порівнює кілька можливих варіантів за ціною та якістю, зовнішнім 

оформленням. 

Товари особливого попиту – це товари, на пошук і придбання яких 

споживач витрачає значні зусилля. 

Товари пасивного попиту – це товари, про які споживач не знає, а якщо і 

знає, то за звичайних умов не думає про їх придбання. 

 B. Класифікація товарів промислового призначення 

Основною характеристикою товарів промислового призначення є те, що їх 

збут – це результат похідного попиту, тобто збут товарів промислового 

призначення є похідним від збуту споживчих товарів.  Товари 

промислового призначення поділяють на два види: 

 1. Товари виробничого призначення –  товари, що використовуються 

у виробництві інших товарів і стають частиною кінцевого продукту, 

такі як сировина чи комплектуючі вузли, що продаються 

безпосередньо промисловим споживачам. Важливу роль при купівлі 

мають фактори: ціни, якості, своєчасності постачання, сервісу. 

 2. Допоміжні товари – це товари, які складаються з продуктів, які 

закуповуються з метою забезпечення процесу виробництва інших 

товарів та послуг і включають: 

  Споруди.  Складаються з будівель і стаціонарного устаткування. 

  Оскільки закупівля споруд потребує капіталовкладень, промисловий 

споживач має справу з торговельними представниками будівельних компаній і 

виробників. 

  Ціну на споруди встановлюють зазвичай у процесі торгів. 

  Допоміжне устаткування. 

  Складається з ручного інструменту, офісного устаткування і, зазвичай, 

закуповується споживачами невеликими партіями. 

  Продавці допоміжного промислового устаткування діють через 

дистриб'юторів, щоб вийти на максимальну кількість клієнтів. 

  Допоміжні матеріали. 

  Подібні до споживчих товарів повсякденного попиту і купуються з 

мінімальною витратою зусиль методом повторних закупівель без змін. 

  Основними критеріями є ціна товару та умови постачання. 

  Промислові послуги. Це заходи щодо надання допомоги промисловому 

споживачеві. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ 

 1. У чому полягає відмінність між товарною номенклатурою і товарною 

лінією? 

Відповідь: товарна номенклатура – це сукупність товарних ліній, які пропонує 

компанія.  Товарна лінія – це товари, тісно пов’язані між собою за призначенням, 

спільним використанням, продажем одним і тим самим групам споживачів, 

поширенням тими самими каналами збуту або належністю до одного й того самого 

рівня цін. 
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 2. Назвіть чотири основні типи споживчих товарів. 

Відповідь: товари повсякденного попиту, товари попереднього вибору, товари 

особливого попиту і товари пасивного попиту. 

 3. До товарів якого типу (промислового призначення або споживчого) 

зазвичай застосовують термін «похідний попит»? 

Відповідь: промислового призначення. 

 

III.  НОВІ ТОВАРИ І ПРИЧИНИ ЇХ УСПІХІВ І НЕВДАЧ 

Нові товари – джерело зростання й успішної діяльності підприємства, однак 

їх випуск пов’язаний із великим ризиком. 

 A. Що таке новий товар? 

Термін новий стосовно товару визначити складно. Відповідь залежить від 

точки зору. 

 1. Новизна порівняно з наявними товарами. 

  Якщо товар за функціональними характеристиками відрізняється від 

наявних на ринку, то його можна вважати новим. 

 В інших випадках додаткові властивості додаються до вже наявних 

товарів у спробі зацікавити більше споживачів. 

  2. Новизна з погляду компанії.  Компанії розглядають новизну та 

нововведення у своїх товарах на трьох рівнях: 

Найнижчий рівень, який є найменш ризикованим, передбачає розширення 

товарної лінії. Це – послідовне удосконалення наявних товарів, що виробляються 

компанією. 

Другий рівень новизни характеризується значним досягненням у сфері 

інновацій і технологій. 

Третій рівень новизни представлений справжнім новаторством, принципово 

новим товаром. 

 3. Новизна з погляду споживача.  У межах цього підходу нові товари 

класифікуються за мірою зусиль, що вимагаються від споживача для їх 

освоєння. 

  Спадкоємне нововведення. 

  Не вимагає від споживача нових звичок. 

  Ефективний маркетинг товарів, що вимагає незначного навчання 

споживачів, спрямований на формування поінформованості споживачів та 

організацію продажу продукту через торговельні точки. 

  Динамічно спадкоємне нововведення. 

  Для використання від споживача потрібні лише незначні зміни у 

поведінці. 

  Маркетингова стратегія має полягати в переконанні споживачів у 

вигодах, перевагах нового товару і в освіті для правильного його використання. 

   

Принципове нововведення. 

  Для освоєння потрібні зовсім нові схеми поведінки споживача. 

  Маркетингові зусилля спрямовуються на рекламу новизни 

товару, вигод, а також правил користування новинкою. Ці заходи можуть 

коштувати мільйони доларів. 
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 B. Причини невдач нових товарів 

Хоча є багато прикладів великих успіхів нових товарів, але щорічно 

зазнають невдачі тисячі товарів. За результатами дослідження було 

виявлено, що для того, щоб виготовити один комерційно успішний 

продукт, потрібно близько 3000 незавершених ідей. 

Що відрізняє успішні товари від невдалих? 

Р. Дж. Купер та І. Дж. Кляйншмідт вивчили 203 нових промислових продукти для 

того, щоб краще зрозуміти, які фактори впливають на успіх продукту.  П’ять 

факторів, які впливають на успіх: 

 1. Відмітні характеристики товару або його унікальні властивості. 

 2. Чітко визначена концепція товару вже на початку його розвитку. 

 3. Відповідність між заходами комплексу маркетингу і синергією. 

 4. Якість проведення заходів комплексу маркетингу. 

 5. Привабливі ринки з великою місткістю та великими темпами росту. 

 1. Причини невдач нових товарів. 

 Недостатні «відмітні характеристики» мають досягатися за рахунок 

додавання товару характеристик, що надають споживачеві унікальні вигоди. 

 Недостатньо чітке визначення ринку або товару до початку його 

фактичного створення. 

  Новий товар має розроблятися на підставі чіткого бачення: (1) 

цільового ринку; (2) специфічних потреб споживачів; (3) властивості та 

призначення товару. 

  Без чітких орієнтирів кошти витрачаються марно, оскільки відділ 

науково-дослідних розробок (НДР) розроблює «розпливчастий» товар для 

«умовного» ринку. 

 Переоцінка ступеня привабливості ринку. 

  Менеджери, відповідальні за розробку нових товарів шукають 

ринки з великою місткістю і високими темпами росту. 

  Під час пошуку ринкових ніш, може статися так, що цільовий 

ринок буде замалим та занадто конкурентним для того, щоб можна було б 

гарантувати відшкодування витрат на науково-дослідницькі роботи, розробку 

товару, маркетингові заходи. 

 Неефективна реалізація комплексу маркетингу.  Якщо якийсь елемент 

з комплексу маркетингу, як, наприклад, товар, ціна, розподіл та просування не 

будуть ефективно реалізовуватись, це може призвести до невдачі товару на ринку.  

 Низька якість товару за ключовими вимірами.  Низька якість товару за 

одним-двома такими вимірами може призвести до його провалу, навіть якщо 

загальний рівень якості буде високий. 

 Невдалий вибір часу. Ідеться про ситуацію, коли товар виводиться на 

ринок занадто рано, занадто пізно чи тоді, коли уподобання споживачів різко 

змінюються. 

 Відсутність економічно вигідного доступу до споживачів. 

  На багатьох ринках канали доступу до споживачів 

контролюються порівняно невеликою кількістю мереж. В результаті битва за місце 

на магазинній полиці має запеклий характер та потребує великих витрат на 

рекламу і викладання товару. 
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 2. Стислий огляд деяких товарних невдач.  Просте дослідження 

споживачів може виявити багато можливих проблем, зазначених вище. 

 Спільний українсько-російський проект літака «Ан-70» зазнав невдачі, 

тому що призначався для європейського ринку транспортних перевезень за 

відсутності об’єднання із західними компаніями. 

Мінеральна вода ТМ «Куяльник» не мала ефективних каналів збуту, хоча 

досягла 80 % знання про бренд на своєму цільовому ринку. 

Американська франчайзингова компанія «Office 1Superstore» оголосила про 

ймовірне закриття свого бізнесу в Україні через те, що на ринку канцелярської 

роздрібної торгівлі в Україні сьогодні немає передумов для розвитку 

франчайзингової системи; відрахування франчайзі скорочують і без того низькі 

прибутки; немає брендів національного рівня, які б упізнавалися в регіонах. Це 

робить досягнення мети маркетингу малопривабливим через низьку 

прибутковість та високі витрати. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. До якого типу нововведень, з погляду споживача, можна віднести 

модифіковану електричну зубну щітку? 

Відповідь: до спадкоємного нововведення. 

2. Що означає словосполучення «недостатні відмітні характеристики». 

Яка причина невдачі товару-новинки? 

Відповідь: до товару мають додаватися характеристики, що надають 

споживачеві унікальні вигоди, кращі в порівнянні з товарами-конкурентами. 

 

IV.  ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ 

Процес створення нового товару складається з семи етапів, які починаються 

з визначення економічних і технологічних можливостей реалізації ідей, що 

втілюються у товар, а закінчуються його комерційною реалізацією. 

 A. Розроблення стратегії нового товару 

На етапі розроблення стратегії нового товару, підприємство визначає роль 

нового товару з погляду своїх корпоративних цілей.  Він дає змогу зосередити 

зусилля на ідеях, що розроблюються на наступних етапах. 

 1. Завдання етапу: визначити ринки збуту і стратегічні цілі. Компанія 

застосовує аналіз зовнішнього середовища, детальніше описаний у 

розділі 3, з виявленням тенденцій, нових можливостей або загроз. 

Визначаються ринки, для яких призначено нові товари, а також 

стратегічні цілі, яких треба досягнути з урахуванням сильних і слабких 

сторін підприємства. 

 2. 3M: Міжфункціональні команди та правило «Шести сигм». 

 Успіхові компанії «3М» у створенні нових товарів сприяли 

міжфункціональні команди – невеликі групи фахівців з різних відділів компанії, які 

відіграють важливу роль у створенні новинок, оскільки є взаємно відповідальними 

за виконання поставлених цілей.  

 Правило «Шести сигм» є засобом для того, щоб «викликати захоплення 

у споживача» шляхом досягнення якості на основі високо дисциплінованого 

процесу. В цьому випадку компанія зосереджується на тому, щоб розробляти і 

виготовляти товари та послуги майже неперевершеної якості. Слово 
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«неперевершений» в цьому контексті означає досягнення 99,9997 % якості чи 

можливості виявити три-чотири дефекти на мільйон виготовлених виробів. 

 B. Генерація ідей 

  Генерація ідей – це етап процесу створення нового товару, який 

передбачає створення сукупності концепцій нових товарів, які можуть 

бути прийняті на основі аналізу результатів попереднього етапу. 

  Джерелами ідей нових товарів можуть бути споживачі, працівники 

фірми, проведені компанією фундаментальні дослідження і розробки, а 

також конкуренти. 

 1. Пропозиції споживачів і постачальників. 

Зараз дослідники бізнесу наголошують на більш активному залученні 

споживачів та постачальників до процесу створення нового товару. 

Часто це значить, що потрібно зосередитися на тому, що новий продукт 

може реально зробити для них, аніж те, що вони просто бажають. 

 2. Пропозиції працівників компанії. 

Співробітників фірми можна стимулювати до висування ідей про нові 

товари шляхом використання спеціальних скриньок для пропозицій 

або проведення конкурсів. 

У випадку з моделлю YCC («Ваш концепт-кар») від «Volvo» команда 

дизайнерів, яка складалася виключно з жінок, спочатку отримала 

ідеї стосовно нових особливостей автомобілів в результаті 

проведення фокус-груп, де брали участь робітниці шведських 

автозаводів. 

 3. Досягнення НДР. 

Іншим джерелом ідей для створення нових товарів є дослідження 

компанії, але витрати можуть бути дуже великими. 

Професійні науково-дослідницькі лабораторії, такі як науково-технічна 

корпорація «ІЕЗ», також можуть надавати ідеї стосовно нових 

товарів. Сесії з «мозкового штурму», які проводяться в «ІЕЗ», здатні 

генерувати до 100 ідей за годину. 

 4. Конкуруючі товари. Ідеї нових товарів з'являються під час аналізу 

конкурентів за допомогою придбання їхніх товарів чи користування 

їхніми послугами для того, щоб оцінити сильні та слабкі сторони цих 

продуктів порівняно з власними. 

 C. Оцінювання й відбір ідей 

Оцінювання й відбір ідей – це етап процесу створення нових товарів, 

який передбачає проведення внутрішнього і зовнішнього аналізу ідей 

нових товарів та покликаний відсіяти ті з них, що не виправдовують 

подальших зусиль. 

 1. Внутрішній аналіз. 

У межах внутрішнього аналізу компанія оцінює технічне здійснення 

конкретного проекту, а також визначає, чи узгоджується така ідея із стратегічними 

цілями, встановленими відносно нового товару на першому етапі. 

Вже після того, як компанія Medtronic вклала 10 млн дол. у проект зі створення 

ангіопластичного катетера, внутрішній аналіз засвідчив, що цей пристрій на два 
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роки відстає від таких само, які розробляють конкуренти і компанія змушена була 

згорнути роботи. 

 2. Зовнішній аналіз. 

Перевірка концепції товару передбачає попереднє тестування ідеї товару-

новинки із залученням споживачів. 

Ці перевірки бувають більш корисними при використанні вже існуючих товарів 

з незначними модифікаціями, аніж з насправді новими, інноваційними товарами. 

Ідея товару зазвичай презентується споживачам у вигляді опису продукту, 

доповненого малюнками, макетами або рекламною літературою. 

Під час тестів ставлять такі запитання: (1) як саме споживач сприймає товар; (2) 

хто буде його використовувати; (3) як саме він буде використовуватись? 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ   

 1. Які етапи включає процес створення нового товару? 

Відповідь: розроблення стратегії нового товару; генерування ідей; оцінка і 

відбір ідей; бізнес-аналіз; розроблення товару; ринкове тестування; комерційна 

реалізація. 

 2. Назвіть чотири джерела ідей нових товарів. 

Відповідь: пропозиції споживачів і постачальників, пропозиції працівників 

компанії, досягнення НДР та конкуруючі товари. 

 3. У чому полягає відмінність між внутрішнім і зовнішнім аналізом ідей? 

Відповідь: при внутрішньому аналізі робітники компанії оцінюють 

можливість реалізації ідей нових товарів.  При зовнішньому аналізі та участі 

споживачів перевіряється тільки концепція (не сам товар). 

 

D.Бізнес-аналіз 

  Бізнес-аналіз – це етап процесу розробки нового товару, який включає 

визначення властивостей товару і параметрів маркетингової стратегії його 

комерційної реалізації, складання необхідних фінансових прогнозів.  

  Це останній контрольний етап перед значними капіталовкладеннями, 

які потрібні для створення прототипу товару. 

  На цьому етапі також проводиться економічний аналіз і дослідження 

правових аспектів, пов'язаних із запланованим товаром. 

 Економічний аналіз. В ньому розраховуються прогнози прибутків, які 

базуються на підрахунку виробничої програми, витрат на науково-дослідницькі 

роботи, виробництво та маркетинг. 

Перегляд маркетингової стратегії. Визначається, наскільки вибрана 

маркетингова стратегія може сприяти чи зашкодити продажу існуючого товару, а 

також чи зможе цей товар бути проданим через існуючі канали збуту чи необхідні 

нові. 

Юридична захищеність. Новий товар аналізується для того, щоб визначити, 

наскільки він юридично захищений та запатентований від копіювання технології 

самого товару чи його бренду. 
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E. Розроблення товару 

 Ідеї нових товарів, які пройшли бізнес-аналіз та просуваються безпосередньо до 

стадії розробки нового товару, яка повязана з перетворенням ескізу на 

прототипу, який можна демонструвати та невдовзі й виробляти. 

 Стадія розробки містить в собі як виробництво товару, так і виконання 

лабораторних контролів та споживчих тестів, щоб відповідати стандартам якості 

та безпеки. 

F. Ринкове тестування 

  Ринкове випробування – це стадія в процесі створення нового товару, яка 

повязана з        демонструванням товару потенційним покупцям в реальних умовах 

здійснення покупки, щоб дізнатися чи придбають вони цей товар. 

1. Пробний маркетинг. 

Пробний маркетинг – це продаж товару обмеженими партіями на обмеженій 

території, з метою визначити чи придбає покупець товар, чи ні, а також 

випробувати різні засоби продажу товару. 

 В результаті маркетингового випробування тільки третина товарів дійсно має 

попит та виходить на справжній ринок. 

 Маркетингове випробування зазвичай відбувається у містах, які: 

 відповідають демографічним та брендовим стандартам США; 

 в невеликих містах, достатньо віддалених від великих торгових 

центрів, з метою перевірити, наскільки ефективна низько бюджетна реклама, а 

також дослідити різноманітні методи дистрибуції; 

 мають кабельну систему доставки реклами населенню, а також 

систему пошуку знаходження точок роздрібної торгівлі, подібна тим, що існують у 

AC Nielsen для визначення обсягу продажу. 

Випробування ринку: 

 дають компанії інформацію про обсяги потенційного продажу, а також 

можливу долю ринку на території здійснення тестування; 

 дають змогу перевірити інші елементи маркетингового міксу; 

 потребують часових та грошових витрат, повязаних з виробництвом та 

маркетингом; 

 відкривають плани компанії, що дають змогу конкурентам товар у 

національній збутовій системі першими, а також можливість зірвати дослідження. 

В результаті деякі фірми ігнорують тестування. 

2. Імітаційне тестування. 

Через те, що маркетингові тестування потребують великих витрат часу та 

грошей, а також  проблеми конфіденційності інформації при випробуванні, 

компанії з упаковки споживчих товарів звертаються до імітованого тестування – 

підхід, який імітує повноцінне маркетингове випробування, але в обмеженому 

масштабі. 

Імітаційне тестування зазвичай відбувається у спонтанних торгових точках, де 

покупцям: 

 Ставлять питання, щоб визначити: хто користується товаром, навколо якого 

відбувається тестування, також запитують про привід для придбання цього товару 

та його важливі атрибути. 
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 Демонструють телевізійну та друковану рекламу товару, навколо якого 

здійснюється дослідження разом з рекламою конкурентів, а також покупцям на які 

вони мають вирішити придбати товар цієї фірми або фірми-конкурента у реальній 

чи імітованій торговій точці. 

 Використовуються на початку процесу розробки, з метою приховати ідеї 

нового товару, а також на наступному етапі, щоб здійснити перспективні продажі. 

3. Причини, через які ринкове тестування не спрацьовує. 

Тестування послуг на відстані від концептуального рівня набагато 

важче, через те, що послуга є невідчутною. 

Тестування дорогих споживчих товарів є непрактичним; можлива 

тільки реакція на макет або прототип. 

G.  Комерційна реалізація 

 Комерційна реалізація – це стадія нового товару, яка містить у собі 

позиціонування та випуск нового товару у повному обсязі виробництва та 

продажу. 

 Це найбільш коштовна стадія, особливо для споживчих товарів. 

 Якщо конкуренти просувають товар, який виявився кращим за новий 

товар вашої фірми або значно поглотив власні існуючі товари, фірма може 

зупинити випуск даного нового товару. 

 Для того щоб мінімізувати ризик, повязаний з поразкою нового 

товару, деякі компанії використовують масовий регіональний випуск товару та 

послідовно виводять його на регіональні ринки України. Це дозволяє 

контролювати послідовне зростання рівня виробництва та обсяги маркетингових 

заходів. 

1. Ризик і невизначеність етапу комерційної реалізації. Бакалійні товари 

створюють проблеми комерціалізації: 

Через брак місця на торгових полицях більшість супермаркетів вимагають від 

виробників плату за розміщення нових товарів на полицях магазинів роздрібної 

торгівлі. 

 Якщо нові бакалійні товари не досягають необхідного обєму продажу, то деякі 

роздрібні торговці вимагають плату у випадку провалу, пеню, яку виробник 

сплачує, щоб компенсувати торговцеві простоювання торгових полиць. 

2. Швидкість як чинник успіху нового товару.  

 Багато компаній зясували, що прискорення виходу на ринок часто є 

необхідним в просуванні нового товару. Нещодавні дослідження виявили, що 

високотехнологічні товари, які своєчасно вийшли на ринок більш прибуткові ніж 

ті, які вийшли згодом. 

 Паралельне розроблення – підхід до розроблення нового товару, який 

передбачає одночасне розроблення як самого товару, так і виробничого процесу. 

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1. Які методи тестування товару-новинки на етапі розроблення застосовуються у 

компанії та за її межами? 

Відповідь: в межах підприємства – лабораторні тестування з метою дізнатися 

чи досягає товар стандартів безпеки та якості; за межами підприємства – 

відбувається випробування споживачів. 
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2. Що таке ринкове тестування? 

Відповідь: ринкове тестування – це місце, яке розглядається як представник 

вітчизняних споживачів, відповідає демографічним та брендовим стандартам, 

достатньо віддалене від крупних торгових центрів, припускає низькобюджетну 

рекламу та має пошукову систему для визначення обсягу продажу. 

3. У чому полягає комерційна реалізація нового товару? 

Відповідь: комерційна реалізація містить у собі позиціонування та випуск 

нової продукції в повному обсязі виробництва та продажу, а також це найбільш 

коштовна стадія. 
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