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Модуль 4 «Торгівля та комплекс маркетингових комунікацій» 

Тема 4.1.: Торгівля. 

Вид заняття: лекція   

Навчальна мета: сформувати вміння: 

 Характеризувати торговельні організації за видами корисності, які вони 

забезпечують. 

 Пояснювати можливі напрями класифікацій торговельних організацій. 

 Описувати різні методи немагазинної торгівлі. 

 Класифікувати торговельні організації за критеріями матриці їх 

позиціювання. 

 Розробляти стратегії торгівлі в контексті життєвого циклу торговельної 

організації. 

Основні терміни та поняття, які має засвоїти студент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багатоканальні торговельні 

організації 
Районний торговельний центр 

Глибина товарної лінії Рівень обслуговування 

Життєвий цикл торгівлі Телемаркетинг 

Імідж торговельної точки Тип товарного асортименту 

Колесо торгівлі Торгівля 

Комбінована торгівля Торгівля за зниженими цінами 

Матриця позиціювання 

торговельної організації 
Торговельна вулиця 

Менеджмент категорій Торговельна зона 

Міжвидова конкуренція Форма власності 

Приміський торговельний 

центр 
Центральний діловий район 

 Ширина товарної лінії 
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Зміст заняття  

1. Цінність торгівлі (споживчі корисності, які пропонують за допомогою 

торгівлі, глобальний економічний вплив торгівлі). 

2. Класифікація торговельних організацій (форма власності, рівень 

обслуговування, формат торговельної організації, тип товарного 

асортименту). 

3. Принципи магазинної торгівлі. 

4. Принцип немагазинної торгівлі (торговельні автомати, пряме поштове 

розсилання й каталоги, продаж із використанням телебачення, 

інтерактивна торгівля, телемаркетинг, прямий продаж). 

Самостійне вивчення 

5. Стратегія торгівлі (позиціювання торгівельної організації, комплекс 

торгівлі: ціноутворення, місце розташування магазину, комунікації у торгівлі, 

управління товарним асортиментом). 

6. Мінлива природа торгівлі (колесо торгівлі, життєвий цикл торговельної 

організації). Майбутні зміни в торгівлі (багатоканальна торгівля, вплив 

технологій, зміни у купівельній поведінці). 

 

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. 441- 471 

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

Полянська, Ю.М. Булега. – К.: Аграрна освіта, 2011 ст. 182- 203 

 Питання самостійного вивчення 

 Стратегія торгівлі (позиціювання торгівельної організації, комплекс 

торгівлі: ціноутворення, місце розташування магазину, комунікації у торгівлі, 

управління товарним асортиментом). 

Мінлива природа торгівлі (колесо торгівлі, життєвий цикл торговельної 

організації). Майбутні зміни в торгівлі (багатоканальна торгівля, вплив 

технологій, зміни у купівельній поведінці). 

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. 459- 471 

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

Полянська, Ю.М. Булега. – К.: Аграрна освіта, 2011 ст. 182- 203 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ 

Вступ 

«МЕТРО ГРУП» – ДУХ ТОРГІВЛІ! 

  «Метро» позиціонує свої магазини на українському ринку як «гуртовий 

торговець» (магазини Cash&Carry). 

 a. Перший центр гуртової торгівлі «МЕТРО Кеш енд Кері» в Україні 

відкрився 20 серпня 2003 року в Києві на Теремках. Вклавши у цей 

проект понад 100 млн грн, «МЕТРО Кеш енд Кері» запропонувала 

Україні новий формат, який вдало доповнив наявну систему 

дистрибуції, заповнивши нішу між традиційною гуртовою і 

роздрібною торгівлею. 

 b. Понад 90 % товару « МЕТРО» закуповує в українських виробників й 

імпортерів. Це дозволяє не лише забезпечити відповідність 

асортименту сподіванням українського бізнес-покупця, а й 

підтримати українську економіку. 

  Корпоративна торговельна марка «Метро Груп» має 2445 

торговельних точок у 30 країнах світу (це найбільший показник серед усіх 

торговельних мереж) і складається з таких успішних мереж, як METRO Cash & 

Carry, Makro Cash & Carry, Real (гіпермаркет), Extra (супермаркет), Media Markt, 

Saturn (центри побутової техніки), Galeria Kaufhof, Galeria Inno (універмаги), 

Dinea, Grillpfanne, Axxe (мережі ресторанів). 

  Маркетингова стратегія « МЕТРО Груп» ґрунтується на двох 

ключових засадах: 1) досягнення сталого зростання ринкової вартості компанії; 

2) оптимізація концепції мерчендайзингу, поліпшення структури продуктового 

портфеля і підрозділів Групи. 

  З часу відкриття першого магазину в Україні «МЕТРО Кеш енд 

Кері» вклала в розвиток мережі понад 1 млрд грн, створивши понад п’яти тисяч 

робочих місць. Плануються нові мережі гуртової торгівлі. 

  «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» не лише стимулює та підтримує 

розвиток бізнесу, а й дбає про суспільство. За роки діяльності в Україні вона 

надала соціальним установам допомогу на понад 1 млн грн. У кожному з 

регіонів, де працює магазин мережі, «МЕТРО» опікується однією-двома 

соціальними організаціями. 

  Торгівля складається з усіх видів діяльності, що включають продаж, 

оренду і надання продуктів і послуг кінцевим споживачам для використання їх 

особисто, в родині або в господарстві. 

I. ЦІННІСТЬ ТОРГІВЛІ 

  Торгівля дозволяє виробникам і споживачам зустрічатися за допомогою 

дій з продажів у роздріб, а також створює споживацьку цінність у формі 

забезпечених корисностей. 

  Економічна цінність торгівлі залежить від кількості працівників у сфері 

торгівлі, а також від загальної суми грошей, що обертаються у продажу. 

 A. Споживчі корисності, які пропонують за допомогою торгівлі 
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  Більшість торговців пропонують корисності часу, місця, форми і 

володіння зі змінним ступенем, але одна корисність часто є найбільш 

підкресленою. 

  Споживачі можуть шукати додаткові корисності такі як розваги, 

відпочинок або інформація. 

 B. Глобальний економічний вплив торгівлі 

  Оборот підприємств торгівлі (оптова та роздрібна) в Україні за перші 

два місяці 2008 року становив 197,3 млрд грн., що більше, ніж ВВП, 

створений за цей же період (119 млрд грн.). 

  За межами України великі торговельні компанії представлені 

WalGMart, Home Depot і Target у США, Daiei в Японії, Printemps у 

Франції, Galeria Kaufhof у Німеччині й Marks & Spencer у 

Великобританії. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ 

 1. Яку форму корисності забезпечує компанія «Клює! Рибальська 

крамничка», коли дозволяє споживачам зробити вибір згідно з їхніми 

особистими уподобаннями? 

Відповідь: корисність форми. 

 

II. КЛАСИФІКАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

  За формою власності торгові точки поділяються на: індивідуальних 

підприємців, корпоративні мережі або договірні системи, що володіють 

торговою точкою. 

  Рівень обслуговування використовується для опису ступеня сервісу, 

що забезпечується споживачеві (самообслуговування, обмеженого і 

повного обслуговування). 

  Тип товарного асортименту описує, якою кількістю різноманітних 

типів продуктів володіє магазин і у якому асортименті. 

 A. Форма власності 

Існують три загальні форми власності в торгівлі: 

 1. Незалежна торговельна організація. 

 Одна з найпоширеніших форм власності в торгівлі – незалежний 

бізнес, власником якого виступає особа. Великим магазином може володіти 

група людей. 

Споживачам приватний магазин може запропонувати зручність у 

пошуку продукції повсякденного попиту, якісне обслуговування, близькість 

і розуміння його потреб, а також доброзичливу, майже родинну атмосферу 

невеликої крамниці, яка у невеликих містечках виступає одним із важливих 

осередків місцевого життя. 

 2. Корпоративна мережа. 

 Корпоративна мережа включає безліч торгових точок спільної 

власності, де відбувається централізація у прийнятті рішень і 

покупки. 

 Мережі магазинів пропонують споживачам наступні переваги: 

  Можуть укладати угоду з виробником для отримання сервісу, 

продукту або знижок на об‘ємах замовлень. 
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  Являють собою безліч торгових точок із схожими товарами і 

сумісною та послідовною політикою менеджменту. 

Торговельні організації розробили складну та вишукану систему 

менеджменту матеріально-виробничих запасів та систему 

контролю витрат, що дозволяють швидко змінювати ціни 

кожного продукту у кожному магазині. 

В Україні великі торговельні організації також впроваджують 

автоматизовані системи комерційного обліку потоку товарів, 

бухгалтерії, оптимізації цін, обслуговування клубних і 

дисконтних карток. 

 3. Договірні системи. 

Договірні системи включають магазини незалежної власності, що 

з‘єднані разом для взаємодії у якості мережі. Трьома їхніми 

видами є торговельні кооперативи, добровільні мережі під 

впливом гуртовика і франчайзингові системи. 

Торговельні кооперативи і добровільні мережі під впливом гуртовика 

можуть мати переваги за рахунок знижок на об‘єми покупок, що, як 

правило, доступні для мереж і також створюють враження стану 

великої мережі, яка може розглядатися більш сприятливо деякими 

споживачами. 

У франчайзинговій системі індивідуальний підприємець або фірма 

(франчайзі) укладає угоду з материнською компанією 

(франчайзером) із затвердження бізнесу або торгівельної точки. 

  Франчайзер допомагає у виборі місця розташування, 

заснуванні магазину або виборі обладнання, рекламуванні і 

доборі торгового персоналу. 

  Франчайзі сплачує одноразову плату і річний гонорар, як 

правило, пов‘язаний із продажами франчайзингової системи. 

 Існують два головних типи франчайзингових систем: 

  Франчайзингові системи бізнес-формату.  Франчайзер 

поступово забезпечує процедури і керівництво у найбільш 

ймовірних рішеннях, з якими стикатиметься франчайзі. 

  Товарно-розподільчі франчайзингові системи.  Вони 

включають представництва або дистриб‘юторів 

слабоалкогольних напоїв. 

 Франчайзинг привертає увагу, тому що: 

  Він дозволяє людям увійти до відомого бізнесу, що прижився, 

де забезпечуються оперативні управлінські поради. 

  Франчайзингова плата може бути меншою за вартість 

відкриття незалежного бізнесу. 

Коли франчайзингова плата поєднується із вартістю майна, 

обладнання та іншими витратами, повна інвестиційна сума може 

бути більшою. 

Хороший франчайзер підтримуватиме сильний контроль над 

торговими точками в умовах постачання і презентації товару і 

спробує збільшити впізнання франчайзингового імені. 
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 B. Рівень обслуговування 

Відмінності між роздрібними торговими точками є більш очевидними в 

умовах рівня обслуговування, а не форми власності. 

 1. Самообслуговування. Торгова точка вимагає від споживача діяти 

найбільш функціонально. 

2. Обмежене обслуговування.  Торгова точка забезпечує деякі види 

обслуговування, такі як кредит і повернення товару, також вимагає 

від покупців бути відповідальними за більшість дій під час 

відвідання магазину, хоча продавці є теж доступними. 

 3. Повне обслуговування.  Торгова точка забезпечує багато видів 

обслуговування своїм споживачам і включає найбільш спеціалізовані 

та універсальні магазини. 

С. Формат торговельної організації 

 Умовно торговельні організації можна розділити на організації роздрібної 

та гуртової торгівлі, що відрізняються цільовою аудиторією: супермаркет, 

гіпермаркет, дискаунтер, універмаг, торговельні центри, магазини «Кеш 

енд Керрі», магазин біля дому, універсам. 

 D. Тип товарного асортименту 

Торговельні організації також варіюються за товарним асортиментом, 

основаним на ширині та глибині виробів, що пропонуються 

споживачам. 

  Глибина товарної лінії означає, що магазин забезпечує великий 

асортимент кожного виробу. 

  До ширини товарної лінії відноситься розмаїття різних виробів, що 

забезпечує магазин. 

 1. Глибина товарної лінії. 

 a. Магазини, що забезпечують значний асортимент (глибину) 

спорідненої лінії виробів, є магазинами з обмеженою товарною 

лінією. 

b. Магазини, що забезпечують величезну глибину в одній первинній 

лінії товарів, є спеціалізованими магазинами з однією товарною 

лінією. 

 c. Магазини з обмеженим асортиментом і спеціалізовані магазини з 

однією товарною лінією часто відносять до спеціалізованих 

торговельних точок. 

  Торгові точки з дисконтними спеціалізованими виробами 

фокусуються на одному типі продукту. 

  Ці торгові точки відносяться до «вбивців» товарних категорій, 

тому що вони часто домінують на ринку. 

 2. Ширина товарної лінії. 

a. Магазини, що забезпечують широку товарну лінію з обмеженою 

глибиною відносяться до магазинів змішаного асортименту. 

 b. Традиційно, торгові точки забезпечували споріднені лінії товарів.  

Сьогодні комбінована торгівля пропонує декілька 

неспоріднених товарних ліній в окремому магазині. 
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 с. Комбінована торгівля є зручною для покупців, тому що вона 

зменшує кількість зупинок під час відвідання магазину. 

  Для торговельної організації така товарна політика означає 

існування конкуренції між дуже несхожими типами торгових 

точок, або міжвидова конкуренція. 

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

 1. Перевагою якої із форм власності виступає централізований процес 

прийняття рішення про купівлю? 

Відповідь: корпоративна мережа. 

 2. Наведіть кілька прикладів нових форм самообслуговування, які 

забезпечують торговельні організації. 

Відповідь: АЗС, термінали самообслуговування та реєстрації пасажирів 

авіакомпаній, готелі тощо. 

 3. Магазин, який торгує тільки чоловічим одягом великих розмірів, має 

широку або глибоку товарну лінію? 

Відповідь: має глибоку товарну лінію. 

 

IIІ. ПРИНЦИПИ МАГАЗИННОЇ ТОРГІВЛІ 

 Кожна торговельна точка дотримується певних принципів (стандартів) 

своєї роботи. Ці принципи різняться між собою, але в їх основі лежать 

закономірності купівельної поведінки споживача. 

 Магазинна торгівля здійсюється за 15 основними принципами: фейсинг, 

форвард-фейсинг, потік покупців, пріоритетне місце розташування продукції в 

точці продажу, торговельний запас, присутність, простір на полицях, порядок, 

корпоративний блок, «перший на полиці – перший у продажу», використання 

цінників, використання рекламних матеріалів, чистота, впровадження нової 

торговельної марки на ринок, «золотий трикутник». 

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

 1. Які завдання має вирішувати маркетолог торговельної точки, 

приймаючи рішення щодо управління товарним асортиментом? 

Відповідь: забезпечення брендових продуктів достатньою і зручною для 

дійових продажів площею; розміщення й виставлення продуктів має 

забезпечувати демонстрацію найбільш вигідних і привабливих якостей 

товару. 

 2. Якого правила мерчандайзингу стосується практика 

здійснення купівель, коли покупці більше звертають увагу на продукцію, 

розташовану праворуч від них? 

Відповідь: потік покупців. 

 

IV. ПРИНЦИПИ НЕМАГАЗИННОЇ ТОРГІВЛІ 

Численні види торговельної діяльності сьогодні не обмежуються лише 

продажами у магазині.  Немагазинна торгівля здійснюється за межами торгової 

точки за допомогою видів діяльності, що передбачають змінні рівні залучення 

покупців і торговельної організації. 
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 A. Торговельні автомати 

  Торговельні автомати роблять можливим обслуговування покупців, 

де і коли цього не можуть зробити магазини. 

  Підтримка і експлуатація торговельних автоматів є коштовною, отже 

ціни продуктів мають тенденцію бути вищими за ціни у магазинах. 

  Типово, що малі зручні продукти, такі як холодні напої, цукерки і 

закуски та інші продукти харчування, продаються у торговельних 

автоматах. Також можуть продаватися інші продукти, такі як офісні 

поставки і DVD. 

  Удосконалена технологія робить торговельні автомати більш 

легкими для користування і знижує потребу в готівці: 

 a. Багато автоматів вже приймають кредитні картки. 

 b. Незабаром мобільні телефони надаватимуть споживачам нагоду 

сплачувати покупки у торговельних автоматах за допомогою 

рахунків їх мобільних телефонів. 

 B. Пряме поштове розсилання й каталоги 

  Торгівля за допомогою прямого поштового розсилання й каталогу 

привертає увагу, тому що вона усуває витрати на магазини та персонал. 

  Каталоги удосконалюють маркетингову ефективність завдяки 

сегментуванню та вибору цільового ринку, а також вони створюють 

споживацьку цінність за допомогою забезпечення швидких та зручних засобів 

здійснення покупки. 

  Оскільки зросли покупки споживачів із використанням прямих 

поштових розсилань, кількість каталогів і кількість продуктів, проданих завдяки 

ним, також зростає. 

  Конкуренція і зростання поштової ставки спричинили торгівців за 

каталогами сфокусуватися на існуючих, аніж на потенційних покупцях. 

  Успішний підхід, що використовується багатьма торговцями за 

каталогами, представляє собою розсилання каталогів спеціалізованих виробів у 

ринкові ніші, що визначено в їхній базах даних. 

  Творчі форми торгівлі за каталогами також розвиваються у напрямку 

генерування продажів для збільшення потоку клієнтів у магазинах або із 

використанням пошти, телефону або інтерактивних замовлень. 

C.Продаж із використанням телебачення 

  Продаж із використанням телебачення відбувається тоді, коли 

споживачі дивляться будь-який телемагазинний канал, де розміщено 

продукти, на які потім розміщуються замовлення із використанням 

телефону або Інтернету. 

  Деякі програми телевізійних магазинів випробовують інтерактивну 

телевізійну технологію, яка дозволяє глядачам розмішувати 

замовлення із їх дистанційним контролем, ніж використовувати 

задля цього телефон. 

 D. Інтерактивна торгівля 

  Інтерактивна торгівля дозволяє споживачам шукати, оцінювати і 

замовляти продукти через Інтернет. 
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  Перевагами інтерактивної торгівлі є 24-годинний доступ, можливість 

зрівнювати магазини, домашня конфіденційність і різноманітність. 

  Споживачі здійснюють інтерактивні покупки, використовуючи 

наступне: 

 a. Сплачуй внески задля того, аби стати членом інтерактивного 

обслуговування зі знижками. 

 b. Використовуй «пошукові роботи» (своєрідних електронних 

агентів із закупівель) задля пошуку товарів в Інтернеті і надання 

звіту про місцезнаходження найкращих цінових пропозицій. 

 c. Йди прямо до інтерактивних ринків або продуктових веб-сайтів. 

 d. Використовуй інтерактивні аукціони задля запропонування 

продуктів. 

  Однією проблемою, з якою стикаються інтерактивні фірми, полягає 

у тому, що приблизно дві третини відвідувачів інтерактивних 

магазинів тільки перевіряють товарні пропозиції і потім залишають 

веб-сайт для того, аби порівняти витрати доставки і ціни на інших 

сайтах. 

 a. Серед відвідувачів, що залишають даний веб-сайт, 70 % не 

повертаються. 

 b. Один із шляхів, яким інтерактивні фірми можуть вирішити цю 

проблему – це запропонувати споживачам порівняти із 

пропозиціями конкурентів. 

 c. Інтерактивні фірми повинні думати про свої веб-сайти як про 

динамічні рекламні щити, якщо вони зацікавлені у залученні і 

збереженні покупців. 

  Інтерактивні фірми вдосконалюють інтерактивний досвід торгівлі 

шляхом додавання експериментальної й інтерактивної діяльності до 

своїх веб-сайтів за допомогою віртуальних моделей або можливості 

створення спеціалізованої покупки. 

 E. Телемаркетинг 

  Телемаркетинг включає використання телефону для взаємодії і 

продажів безпосередньо покупцям. 

  У порівнянні із прямим поштовим розсиланням, телемаркетинг часто 

розглядається як більш ефективний засіб впливу на цільових 

покупців. 

  Індустрія телемаркетингу пройшла крізь драматичні зміни як 

результат нового законодавства, що пов‘язане із особливостями 

телефонних комунікацій. 

  Деякі фірми розглядають зміщення своїх бюджетів на телемаркетинг 

у бік прямих поштових розсилань і наскрізної техніки «door-to-door» 

(«від дверей до дверей»). 

 F. Прямий продаж 

  Прямий продаж, який іноді називають торгівлею «door-to-door» («від 

дверей до дверей»), включають прямий продаж товарів і послуг 
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споживачам за допомогою персональної взаємодії у них вдома чи в 

офісі, забезпечуючи їх персоналізованим обслуговуванням та 

зручністю. 

  В Україні ці продажі знижуються, оскільки мережі торгівлі надають 

однакові продукти за зниженими цінами і також завдяки зменшенню 

професійних домогосподарств. 

  У відповідь на ці зміни багато торговельних організацій прямих 

продажів пересуваються на інші ринки, де нестача ефективних 

каналів дистрибуції збільшує важливість зручної торгівлі «від дверей 

до дверей», а також знання споживача про продукти і бренди 

збільшує потреби у підході персональних продажів. 

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

 1. У який спосіб торговельні організації збільшують споживчий інтерес 

і залучення до інтерактивної торгівлі? 

Відповідь: торговельні організації вдосконалили інтерактивний досвід 

торгівлі завдяки додаванню експериментальної діяльності або взаємодії на своїх 

веб-сайтах із використанням віртуальних моделей чи можливості замовлення 

спеціалізованої покупки. 

 2. Де прямий продаж характеризується найбільшим зростанням? Чому? 

Відповідь: торговельні організації із прямим продажем пересуваються на 

інші глобальні ринки завдяки браку ефективних каналів дистрибуції і знань 

споживачів про продукти та бренди. 

 

Питання самостійного вивчення  

Конспект 

СТРАТЕГІЯ ТОРГІВЛІ 

Торговельна організація розробляє і впроваджує стратегію торгівлі за 

допомогою позиціонування магазину і здійснення специфічних дій з 

комплексу торгівлі. 

 A. Позиціонування торговельної організації 

Класифікація альтернатив, представлена раніше, визначає позицію 

торговельної організації, пов‘язану з її конкурентами. 

 1. Матриця позиціонування торговельної організації. 

 a. Матриця позиціонування торговельної організації визначає 

позиції торгових точок за двома вимірами: ширина товарної лінії і 

додана цінність. 

  Ширина товарної лінії представляє собою діапазон продуктів, 

що продаються у кожній торговій точці. 

  Додана цінність включає такі елементи, як місце 

розташування, надійність продукту або престиж. 

 b. Матриця позиціонування торговельної організації на рисунку 16–

8 показує чотири можливі позиції.  Організація може бути 

успішною у будь-якій позиції, але у межах кожного квадранта 

потрібні унікальні стратегії. Розглянемо чотири магазини, 

показані в матриці: 
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 1. Білий лебідь. Висока додана цінність; широка товарна лінія. 

  Торговельні організації у цьому квадранті приділяють 

значну увагу дизайну магазину і товарним лініям. 

  Товар часто має високу маржу прибутку і є високоякісним. 

  Магазини у цій позиції типово забезпечують високі рівні 

обслуговування. 

 2. АТБ-маркет. Низька додана цінність; широка товарна лінія. 

  Фірми типово торгують за більш низькими цінами задля 

збільшення об‘ємів продажів. 

  Торговельні організації фокусуються на ціні з низькими 

рівнями обслуговування і на іміджі місця для хороших 

покупок. 

 3. Укрзолото. Висока додана цінність; вузька товарна лінія. 

  Торговельні організації типово продають дуже обмежений 

асортимент товарів, що мають високий статус якості. 

  Покупців забезпечено високими рівнями обслуговування. 

 4. Гефест. Низька додана цінність; вузька товарна лінія. 

  Такі торговельні організації є масовими торговцями 

спеціалізованими виробами. 

  Ці торгові точки апелюють до споживачів, що свідомо 

обирають цінність. 

  Економія на масштабах досягається завдяки 

централізованому рекламуванню, торгівлі, закупкам і 

дистрибуції. 

  Магазини подібні у дизайні, плануванні розміщення і 

торгівлі. 

 2. Ключ до розуміння позиціювання. 

 Успішне позиціювання магазину потребує визначення переваг, які 

він об‘єктивно має у порівнянні із конкурентами і переваг, які 

визнаються споживачами. 

 Компанія може мати торгові точки у декількох позиціях матриці, але 

цей підхід виконано з різними назвами магазинів. 

 Переміщення з одного поля до іншого можливо, але всі елементи 

стратегії торгівлі повинні бути досліджені знову. 

 B. Комплекс торгівлі 

  Комплекс торгівлі включає види діяльності, пов‘язані із 

управлінням магазином і торгівлею товарами в магазині. 

  Комплекс торгівлі є подібним до комплексу маркетингу і включає 

ціноутворення, місце розташування магазину, комунікації у торгівлі 

і управління товарним асортиментом. 

 1. Ціноутворення.  При встановленні цін на товар, торговельні 

організації повинні прийняти рішення щодо: 
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 Націнка має відношення до того, скільки повинно бути додано до 

вартості, яку сплатила торговельна організація за продукт, для 

того, щоб встановити остаточну ціну продажу. 

  Первинна націнка представляє собою різницю між вартістю 

товару для торговельної організації і первинною ціною 

продажу. 

  Різниця між остаточною ціною продажу товару і його вартістю 

для фірми є підтримуваною націнкою, яка також називається 

валовим прибутком. 

 Дисконтування продукту, або здійснення зниження ціни, 

відбувається, коли продукт не продається за первинною ціною і 

необхідне корегування. 

  Часто нові моделі або стилі примушують ціну існуючих 

моделей знижуватися. 

  Знижки також можуть бути застосовані задля зростання 

попиту на додаткові продукти. 

  Багато торговельних організацій застосовують зниження цін як 

тільки знижуються їхні продажі задля вивільнення цінного 

місця для продажу та готівкових ресурсів. 

  Інші магазини затримують зниження цін задля перешкоджання 

діяльності скупників і задля підтримання іміджу якості. 

  Торговельні організації повинні розглядати яким чином період 

часу зниження цін впливатиме на майбутні продажі, тому що 

часті промоції підвищують здібності споживачів до 

запам‘ятовування регулярних цін. 

 Багато торговельних організацій використовують цінові зниження як 

частину їх регулярної політики збуту. 

  Ціноутворення «низькі ціни щодня» підкреслює пслідовну 

політику низьких цін і усуває більшість цінових знижок.  

Брендове ім‘я продукту та імідж магазину стають важливими 

факторами у прийнятті рішення про покупку споживачами. 

  Ціноутворення «справедливі ціни щодня» відстоюється 

торговельними організаціями, що не пропонують найнижчі 

ціни, намагаючись створити цінність для споживачів через 

надання сервісу і за допомогою досвіду здійснення покупок 

споживачами. 

  Споживачі часто використовують ціни на еталонні або вказівні 

товари для того, аби сформувати загальне враження від цін 

даного магазину. 

 Особливою проблемою торговельних організацій для утримання 

низьких цін є усихання (скорочення) запасів, або гальмування і 

крадіжки товарів покупцями і службовцями. 

Торгівля за зниженими цінами означає продаж товарної лінії 

певної торговельної марки за цінами, нижчими за звичайні. 



Тема 4.1. 14 

  Різниця між торговельною організацією, що торгує за 

зниженими цінами і магазином, що надає цінові знижки 

полягає у тому, що товар за зниженою ціною купується 

фірмою у виробників із додатковими запасами за цінами 

нижчими за ціни оптової торгівлі, у той час як дисконтер купує 

за повною оптовою ціною, але стягує нижчу націнку, ніж це 

роблять традиційні універсальні магазини. 

  Вибір торговельної організації, що торгує за зниженими 

цінами є непередбачуваним і пошук варіантів укладання угод є 

популярним серед споживачів. 

  Торговельні організацйії, що торгують за зниженими цінами 

зберігають споживачеві до 70 % цін за традиційний 

універсальний магазин. 

 Складські клуби є різновидом торгівлі за зниженими цінами. 

  Ці великі магазини (більш ніж 30 тис. м2) є доволі 

абсолютними торговими точками із відсутністю складних для 

розуміння дисплеїв, системи обслуговування споживачів або 

доставки товару додому. 

  Вони вимагають щорічної членської плати (що вимірюється 

від 150 до 500 грн.) задля привілеїв здійснення покупок в них. 

  Вони мають більш менший асортимент виробів і, як правило, 

зберігають один бренд приборів або продуктів харчування. 

  Обслуговування є мінімальним і покупці, як правило, повинні 

сплачувати готівкою або чеками. 

  Покупців приваблюють за допомогою ультра-низьких цін і 

сюрпризних вигод обраного товару, хоча деякі складські клуби 

розпочали додавати допоміжні послуги задля їх диференціації 

від конкурентів. 

  Продажі цих торговців за зниженими цінами зростають 

скоріше за продажі інших представників галузі торгівлі. 

 Другим різновидом є торговельні точки виробників. 

  Торговельні точки виробників пропонують продукти на 25-30 

% дешевші за рекомендовану ціну торгівлі. 

  Виробники використовують свої магазини задля прозорого та 

вільного доступу до свого товару і для досягнення споживачів, 

які сфокусовані на ціннісному здійсненні покупки, також 

торговельні організації при цьому підтримують імідж 

пропонування товару за повною ціною у своїх первинних 

магазинах. 

  Наступною тенденцією є комбінування різних типів торговців 

за зниженими цінами у «ціннісні центри торгівлі». 

 Торговці з єдиною ціною або крайньою цінністю є третім різновидом 

роздрібних торговців за зниженими цінами. 
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  Ці магазини залучають покупців, які бажають мати цінність і 

«магазин на розі свого будинку», ніж мати досвід здійснення 

покупок у торговому суперцентрі. 

  Виробники використовують ці магазини задля прозорості 

доступу до товарів. 

  Ці торговельні організації відчувають зараз період значного 

зростання своєї діяльності. 

 2. Місце розташування магазину. Другий аспект комплексу торгівлі 

включає прийняття рішення про те, де розмістити магазин і скільки 

магазинів мати. 

 Універсальні магазини, що розпочинали свою діяльність у ділових 

частинах більшості міст, перенесли основне споживання у 

передмістя, і за останні роки більшість магазинів відкрилися у 

великих регіональних ринках. 

 Центральний діловий район є найстарішою установою торгівлі у 

діловій частині населеного пункту. 

  Зростання населення передмість, нестача місця для 

паркування, високий рівень злочинів і зовнішній вплив 

погодних умов, зменшили важливість здійснення покупок у 

діловій частині міста. 

  Багато міст втілили плани з оздоровлення здійснення покупок 

у центральних ділових районах за допомогою залучення нових 

офісів, розважальних комплексів і резидентів у ділову частину 

міста. 

 Приміські торговельні центри складаються з 50-150 магазинів, що 

типово залучають споживачів, які мешкають або працюють у 

відстані 8-16 км і часто включають два або три 

системоутворювальні магазини, що є відомими національними 

чи регіональними магазинами. 

 Районний торговельний центр, який типово має один первинний 

магазин (як правило, відділення універсального магазину) і часто 

близько 20-40 більш малих торгових точок, що обслуговують 

населення споживачів, які знаходяться на відстані 10-20 хвилин 

їзди на автомобілі. 

 Багато околиць мають групи (кластери) магазинів, що мають назву 

торговельна вулиця, які обслуговують людей, що знаходяться 

на відстані 5-10 хвилин їзди на автомобілі.  Поєднання цих 

магазинів не є запланованим. 

 Різновидом торгівельної вулиці для здійснення покупок є 

торговельна зона, яка представляє собою величезну торговельну 

вулицю з безліччю системоутворювальних (або національних) 

магазинів. 

  Торговельні зони мають зручне розташування у центрах 

торговельної вулиці і додатковий вплив іміджу національних 

магазинів. 
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  Ці великі складові торговельної вулиці часто мають від двох 

до п‘яти системоутворювальних магазинів і часто включають 

супермаркет, який щонеділі переносить покупця до 

торговельної зони. 

 Нові типи місця розташування торговельних організацій включають: 

візки, кіоски і настінні модулі, що є популярними в аеропортах і 

загальних ринкових площах. 

 3. Комунікації у торгівлі. 

 Комунікаційна діяльність торговельної організації може відігравати 

важливу роль у позиціюванні магазину і створенні його іміджу. 

 Імідж представляє собою «спосіб, у який магазин визначається у 

свідомості покупця» частково за його функціональними якостями 

і частково за аурою психологічних ознак. 

  Функціональні якості мають відношення до елементів 

комплексу, таких як рівні цін, плани розміщення магазину та 

ширина і глибина товарних ліній. 

  Психологічні ознаки є невідчутними, такі як: почуття 

приналежності, задоволення, стилю або тепла. 

  Імідж магазину заснований на сприйнятті споживачами 

корпорації, яка експлуатує його, типу брендів, якими він 

оперує, якості обслуговування і маркетингових дій. 

 Близьким і пов‘язаним із концепцією іміджу є атмосфера оточення 

магазину. 

  Торговельні організації вірять, що на продажі впливають: схема 

розміщення, колір, світло і музика у магазині, а також наскільки 

масовим є його відвідування. 

  Це також може мати вплив на службовців магазину. 

  Торговельна організація намагається залучити свою цільову 

аудиторію за допомогою того, що ті споживачі шукають від свого 

досвіду здійснення покупок, таким чином магазин укріплюватиме 

переконання й емоціональні реакції, на які шукають покупці. 

 4. Підбір товарів. 

 Популярний підхід до управління асортиментом товарів називається 

менеджмент товарних категорій. 

Цей підхід доручає менеджеру відповідальність за підбір усіх продуктів, які 

ринковий сегмент розглядає як замінники, задля максимізації продажів і 

прибутків у певній товарній категорії. 

Багато торговельних організацій розвивають вдосконалену форму 

менеджменту товарних категорій, що називається споживацький маркетинг у 

торгівлі. Ця практика включає: визначення проблем покупця, розробку рішень, 

що призводитимуть до дій комплексу торгівлі, виконання дружніх покупцеві 

програм всередині магазину і моніторинг характеристик товару. 

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

 1. Які два типи параметрів існують у матриці позиціювання 

торговельної організації? 
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Відповідь: ширина товарної лінії і додана цінність. 

 2. Чим первинна націнка відрізняється від підтримуваної? 

Відповідь: первинна націнка є різницею між вартістю продукту і первинною 

ціною, тоді як підтримувана націнка є різницею між остаточною ціною продажу 

товару і його вартістю для торговця. 

 3. Як називають величезну торговельну вулицю з багатьма 

системоутворювальними (якірними) магазинами? 

Відповідь: торговельна зона. 

 

МІНЛИВА ПРИРОДА ТОРГІВЛІ 

Торгівля є найбільш динамічним аспектом каналу розподілення, тому що 

торговельні організації завжди виходять на ринок у пошуках нових 

позицій, що привертатимуть увагу покупців. 

 A. Колесо торгівлі 

  Колесо торгівлі описує, яким чином нові форми торгових точок 

виходять на ринок, як показано на рисунку. 

 Вони, як правило, виходять як магазини з низьким статусом і 

низькою маржею. 

 Поступово ці торгові точки додають оснастки і прикрас до своїх 

магазинів задля підвищення привабливості для покупців.  Із цими 

доповненнями ціни і статус зростають. 

 Час минає, ці торгові точки додають більше послуг, їхні ціни і статус 

навіть продовжують зростати. 

 Це відкриває можливість для нової форми торгової точки – 

оператора із низькою ціною, маржею і статусом.  І колесо торгівлі 

обертається, оскільки цикл починає повторювати себе. 

  Магазини-дискаунтери були головною новою формою торгівлі у 

1960-х роках і встановлювали ціни на свої продукти нижчими за ціни 

універсальних магазинів.  Оскільки ціни магазинів-дискаунтерів 

зростали у 1980-х роках, вони переоцінили себе у порівнянні із 

новою формою торгової точки – складським клубом. Сьогодні 

торговці за зниженими цінами і  торговельні точки виробників 

пропонують ціни навіть нижчі за склади. 

 B. Життєвий цикл торгівлі 

Процес зростання і зниження кількості торгових точок, продажу 

товарів, набуття досвіду, описується поняттям життєвий цикл 

торгівлі. Його чотири стадії складають: 

  Раннє зростання. Торгова точка вперше з‘являється із гострим 

відривом від існуючої конкуренції. Ринкова доля зростає поступово, 

хоча прибутки є низькими по відношенню до витрат початку 

діяльності. 

  Прискорений розвиток. Ринкова доля і прибутки досягають своїх 

найбільших ступенів зростання. Співіснують безліч торгових точок. 

На ринок входять конкуренти. Метою є зайняття домінуючої 

ринкової частки. 
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  Зрілість. Деякі конкуренти відпадають, з‘являються нові форми 

торгівлі, магазини намагаються утримувати ринкову частку і 

трапляється цінове дисконтування. 

  Занепад. Прибутки і ринкова частка падають. Цим торговельним 

організаціям буде потрібно знайти шляхи запобігання звертання 

своїх покупців у торгові точки із більш низькою маржею, масовим 

збутом або у невеликі фірми (бутіки) із високою ціною і високим 

рівнем обслуговування. 

 МАЙБУТНІ ЗМІНИ В ТОРГІВЛІ 

Три тенденції, пов‘язані з цим – зростання багатоканальної торгівлі, 

зростаючий вплив технології, драматичні зміни у тому, яким чином ми 

здійснюємо покупки – ймовірно, призведуть до майбутніх змін для 

торговельних організацій і споживачів. 

 A. Багатоканальна торгівля 

  Багатоканальні торгівці використовуватимуть та інтегруватимуть 

комбінацію традиційних магазинних форматів і немагазинних 

форматів, таких як: каталоги, телебачення й інтерактивна торгівля. 

  Багатоканальні торгівці робитимуть здійснення покупки простішим і 

зручнішим, досягатимуть більш широкого профілю покупців і 

вигоди від синергізму розподілення інформації серед різних 

операцій у каналах збуту. 

 B. Вплив технологій 

  Однією із найзначніших змін, з якою можуть зіткнутися роздрібні 

торгівці у майбутньому, є спосіб, у який споживачі сплачують за свої 

покупки. 

  Кредитні картки, ймовірно, буде заміщено смарт-картами, які 

зберігають інформацію на комп‘ютерних чіпах замість магнітних 

стрічок. 

 Вони зберігатимуть інформацію про банківські рахунки і 

включатимуть інформацію про покупки споживача. 

 Ідея є вже дуже популярною у Європі та в Азії. 

 Переваги для споживачів включають більш швидкісне 

обслуговування – трансакція за допомогою смарт-карти є більш 

швидкісною, аніж наявність завіреного чеку або кредитної картки 

– і вони є більш зручним методом сплачування трансакцій 

маленьких рахунків. 

 Торгівці також одержують переваги, оскільки вони зберігатимуть 5-7 

%, які вони, як правило, сплачують компаніям, що виготовляють 

кредитні картки, або за втрату карток під час маніпуляції з ними. 

 Смарт-карти було розроблено для використання у пам‘яті мобільних 

телефонів, банківських угодах (PDA), комп‘ютерах і харчових 

товарних лініях. 

 C. Зміни у купівельній поведінці 

  За останні роки споживачі стали прискіпливими і точними 

покупцями.  Кількість магазинів, які відвідують споживачі, і 
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кількість разів, у які вони здійснюють свої візити в ці магазини, 

знижується щомісяця. 

  Покупці вимагають від торговельних організацій зручних годин і 

місця розташування, видатного обслуговування і обґрунтованих цін. 

  Вертикальні ринки розвиваються задля задоволення потреб міських 

робітників і резидентів. 

  Іншою реакцією є форма випуску спільних карток (co-branding), у 

якій дві торговельні організації спільно використовують місце 

розташування для того, щоб додати зручність обом фірмам. 

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

 

 1. Як би ви охарактеризували імідж нової, щойно створеної форми 

торгівлі згідно з колесом торгівлі? 

Відповідь: торгова точка з низьким статусом, маржею і ціною. 

 2. На якому етапі життєвого циклу торгівлі відбувається битва за 

ринкову частку між компаніям-конкурентами? 

Відповідь: зростання. 
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