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Анотація. За результатами дослідження встановлено, що асортиментна політика 
становить курс дій з управління торговим асортиментом, який передбачає уточнення та 
конкретизацію стратегічної мети й поточних завдань; розробку та обґрунтування засобів, 
методів і форм діяльності з їх досягнення; визначення реального ресурсного забезпечення 
реалізації плану. Ідентифіковано складові асортиментної політики підприємства 
роздрібної торгівлі. Доведено, що за допомогою асортиментної політики забезпечується 
досягнення кінцевих цілей підприємства, пов’язуються воєдино складові комерційної 
стратегії та досягається можливість найбільш ефективного розпорядження ресурсами. 
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Ринкова орієнтація підприємств роздрібної торгівлі, залежність їх май-

бутнього від можливостей задоволення споживчого попиту зумовлюють не-
обхідність ретельного вивчення чинників, які сприяють формуванню широ-
кого спектра таких можливостей. Серед таких чинників важливе місце посі-
дає асортиментна політика, яка поряд з місцем розташування і ціновою полі-
тикою дозволяє сформувати у споживача певний рівень сприйняття підпри-
ємства роздрібної торгівлі.  

Вивченню питань формування асортиментної політики, їхнього впливу 
на майбутній розвиток та конкурентні позиції підприємства роздрібної тор-
гівлі присвячені праці багатьох зарубіжних вчених-економістів, зокрема 
Б. Бермана і Дж. Еванса [1], М. Саллівана і Д. Едкока [2], А. Катаєва [3], В. Сне-
гірьової [4] та ін. Проте, існуючі розробки здебільшого стосуються організа-
ційно-технічних заходів з формування асортименту. Водночас не дістали на-
лежного методологічного висвітлення питання обґрунтування значущості 
асортиментної політики в турбулентних ринкових умовах.  

Мета статті – теоретичне обґрунтування сутності та місця асортимент-
ної політики у сучасному управлінні підприємством роздрібної торгівлі. 

 
Результати дослідження 
 
За умов конкуренції торговельним підприємствам необхідно орієнту-

ватись на задоволення потреб споживачів, забезпечуючи при цьому економі-
чну ефективність своєї роботи. Реалізація цієї мети більшою мірою залежить 
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від асортименту товарів, що пропонується. Товар, за твердженням Р. Варлей, 
посідає центральне місце в будь-якій організації, незалежно від того, існує 
він у формі матеріального продукту чи в формі послуги, визначає специфіку 
її діяльності та впливає на всі аспекти бізнес-стратегій [5, с. 18]. Тому, сього-
дні, за умов зовнішнього оточення господарюючих суб’єктів, яке є досить 
динамічним, забезпечення довгострокового існування підприємства на рин-
ку потребує стратегічного підходу до питання формування асортименту то-
варів в роздрібній торгівлі, що забезпечується розробкою і реалізацією акти-
вної асортиментної політики підприємствами роздрібної торгівлі. 

Значущість проблем, що пов’язані з формуванням оптимальної асорти-
ментної політики підприємствами роздрібної торгівлі, підсилюється склад-
ністю, неоднозначністю та різноспрямованістю поняття асортименту, що ви-
тікає з його характеристики за різними напрямами, ознаками, категоріями, а 
також виявленням безлічі різноманітних чинників, які впливають на його 
формування та потребують відповідного управління. 

Розглядаючи економічний зміст та теоретичні аспекти поняття «асор-
тиментна політика», ми дійшли висновку, що не існує однозначного тлума-
чення цього терміну. Є певна невизначеність і при трактуванні таких понять, 
як «товарна політика», «асортиментна концепція», «асортиментна страте-
гія», «формування асортименту». Більш того, деякі автори ототожнюють їх, 
як між собою так і з «асортиментною політикою». 

Вчений С. В. Близнюк зазначає, що асортиментна політика передбачає 
формування товарного асортименту, який якнайкраще підходить для роботи 
на обраному ринку та забезпечує економічну ефективність діяльності підп-
риємства [6]. Таке трактування зводить сутність асортиментної політики до 
процесу формування асортименту, хоча і визначає його цілеспрямованість на 
забезпечення ефективності. Цей же автор характеризує асортиментну полі-
тику як сферу діяльності підприємства з формування асортименту та мисте-
цтво управління [6], розширюючи її спрямованість на визначення цілей і за-
собів для їх досягнення, але все ж таки обмежуючи зміст цієї політики проце-
сом формування асортименту. 

У визначенні Л. Б. Міротіна «асортиментна політика» трактується як 
цілі, завдання та основні напрямки формування асортименту продукції [7], 
що також можна охарактеризувати як спрощений погляд на дану проблему. 
Л. Л. Данилова вважає, що зміст та завдання асортиментної політики поля-
гають в тому, щоб у даний момент часу набір товарів, який пропонується пі-
дприємством, оптимально відповідав потребам споживача як за якісними ха-
рактеристиками, так і стосовно кількісних обсягів [8; 9]. Такий підхід, на наш 
погляд, ще більше звужує сутність асортиментної політики, бо акцентує ува-
гу тільки на організаційному аспекті формування асортименту. 

Вчені Р. Б. Ноздрьова і Л. І. Цигічко [10], В. П. Свідерський і 
А. М. Міщенко [11] дотримуються думки, що асортиментна політика – це ви-
значення набору товарних груп, що найбільше підходить для успішної праці 
на ринку та забезпечує економічну ефективність діяльності фірми в цілому. 
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Перевагою такого визначення, на нашу думку, є те що в ньому акцентується 
увага не тільки на організаційних і технічних аспектах процесу формування 
асортименту, а й тих, що безпосередньо їм передують, а саме маркетингових 
дослідженнях та економічних обґрунтуваннях. Позитивним є також орієнта-
ція асортиментної політики на досягнення загальних цілей підприємства. 

Автори Р. Б. Ноздрьова та Л. І. Цигічко підкреслюють також важливість 
визначення оптимального співвідношення товарів, що різняться за стадіями 
життєвого циклу, але одночасно знаходяться на ринку [10]. Більш змістовне 
визначення асортиментній політиці надає В. В. Снегірьова. На її думку, асор-
тиментна політика передбачає певний курс дій або наявність заздалегідь 
обміркованих принципів, завдяки яким забезпечувалась би послідовність 
рішень та заходів в сфері формування товарного асортименту. Основну мету 
асортиментної політики автор бачить у формуванні товарного асортименту 
з урахуванням стратегічних ринкових цілей, які стоять перед підприємством 
та взаємозв’язку рішень, які приймаються [4]. Надане визначення хоча й ха-
рактеризує стратегічну спрямованість асортиментної політики, але не ілюс-
трує чіткої відмінності між нею та формуванням асортименту. 

Центральним елементом комерційної стратегії діяльності підприємст-
ва роздрібної торгівлі називають асортиментну політику О. В. Пігунова [12], 
Ф. Г. Панкратов і Т. К. Серьогіна [13], що не тільки вказує напрямок завдань, 
що вирішуються, але й відображує підлеглий характер асортиментної полі-
тики асортиментній стратегії. Такої ж думки дотримуються Л. В. Балабанова 
[14] та Р. П. Валевич [15]. 

Більш досконалими, на нашу думку, є підходи до визначення асортиме-
нтної політики таких авторів, як А. А. Мазаракі і Н. М. Ушакова. Так, за їхньою 
думкою, асортиментна політика є системою заходів, які спрямовані на ви-
значення найближчих й віддалених цілей в розвитку асортименту товарів та 
розробку принципів, у відповідності з якими вона буде проводитись [16]. У 
цьому визначенні наголошено на системному характері асортиментної полі-
тики та відповідності її певним принципам. 

Подібний, але більш конкретизований підхід викладено Б. Берманом. 
За ним, асортиментна політика є інструментом реалізації стратегічних і так-
тичних цілей фірми через зміни асортименту та кількості товарів (послуг) 
відповідно до сутності та етапів здійснення цих цілей [1]. Автор підкреслює 
напрями завдань, що вирішуються, не тільки за часом, а й за характером, а 
також поетапну реалізацію поставлених цілей. 

Найбільш деталізованою позицією щодо визначення асортиментної 
політики є позиція Т. С. Мазепи. На думку вченого асортиментна політика є 
політикою підбору до реалізації окремих видів та різновидів товарів, плану-
вання та регулювання асортиментної структури товарообороту [17]. Цінним 
є наголос на розмежуванні оперативних (формування асортименту), тактич-
них (поточне планування асортиментної структури товарообороту) і страте-
гічних (стратегічне регулювання асортиментної структури товарообороту) 
завдань асортиментної політики. 
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Багатоцільовий підхід до формування стратегічних цілей підприємства 
не знімає актуальності питання щодо головної мети функціонування підпри-
ємства. Так, в якості головної цілі торговельного підприємства більшість 
економістів [18; 19] виділяють підвищення його конкурентної позиції на 
споживчому ринку.  

На реалізацію головної цілі можуть бути спрямовані такі стратегічні ці-
лі: 

- розширення сегменту споживчого ринку, охопленого діяльністю тор-
говельного підприємства; 

- пошук та заповнення нових ринкових ніш; 
- суттєве підвищення рівня торговельного обслуговування покупців; 
- зростання суми прибутку та рівня рентабельності торговельної дія-

льності; 
- зниження рівня господарських ризиків; 
- зростання суми власного капіталу та підвищення ринкової вартості 

підприємства. 
Для забезпечення досягнення стратегічних цілей підприємство розро-

бляє тактичні цілі. Такі цілі формуються для реалізації стратегічних цілей і 
спрямовані на постановку та вирішення окремих проблем, що є необхідними 
для досягнення цілей стратегічного характеру. У той же час сукупність так-
тичних цілей під час їх аналізу може впливати на коректування стратегічних 
цілей. Оперативні цілі орієнтують підприємство на вирішення поточних про-
блем, ставлять завдання, виконання яких забезпечує досягнення тактичних і 
стратегічних цілей. 

З урахуванням загальних цілей підприємства відповідно до характеру 
їх спрямованості та в їх розвиток формуються й цілі управління асортимен-
том: стратегічні, тактичні та оперативні. Система цілей торговельного підп-
риємства може бути сформована і в функціональному аспекті. За цим напря-
мком розрізняють: маркетингові, фінансово-економічні, інвестиційні, інно-
ваційні, організаційні цілі. 

В рамках функціональних цілей також формуються цілі управління 
асортиментом, бо, як зазначалось вище, ця діяльність торговельного підпри-
ємства є центральною складовою його комерційної діяльності. 

Асортимент можна розглядати з різних точок зору, а саме як: 
- засіб задоволення потреб споживачів; 
- предмет праці та товарні ресурси торговельних підприємств; 
- товарні запаси підприємств торгівлі; 
- складову обігових активів та майна підприємств; 
- об’єкт авансування фінансових ресурсів та об’єкт інвестування; 
- об’єкт спрямування інноваційної діяльності; 
- засіб вдосконалення організації торговельного обслуговування тощо. 
Зазначене підтверджує необхідність і важливість розробки та виділен-

ня цілей управління асортиментом в системі функціональних цілей з розпо-
ділом їх відповідно до масштабу завдань, які вирішуються. 
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Виділимо цілі управління асортиментом в системі цілей торговельного 
підприємства (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Цілі управління асортиментом в загальній системі цілей 

торговельного підприємства, адаптовано за [5] 
 
Стратегічні цілі управління асортиментом можна окреслити наступним 

чином: 
- максимальне задоволення потреб всіх цільових груп споживачів із од-

ночасним підвищенням ефективності взаємодії між постачальниками та ро-
здрібною торгівлею; 

- формування торгового асортименту, що забезпечить конкурентну пе-
ревагу підприємства і на цій основі максимізацію прибутку в довгостроковій 
перспективі; 

- завоювання та утримання певної частки підприємства на споживчому 
ринку; 

- переміщення в інші сегменти ринку; 
- формування певного іміджу підприємства; 
- забезпечення високого рівня обслуговування покупців; 
- зміцнення фінансового стану підприємства; 
- підвищення ринкової вартості підприємства тощо. 
Тактичними цілями управління асортиментом, на нашу думку, можуть 

бути: 

ЗАГАЛЬНІ ЦІЛІ ПІДПРИЄМСТВА 

Цілі залежно від функціональної сфери 

інноваційні організацій-
ні 

інвестиційні фінансово-економічні маркетин-
гові 

ЦІЛІ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ 

стратегічні 

оперативні тактичні 
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- формування поточної та перспективної асортиментної політики від-
повідно до попиту споживачів; 

- формування конкретного асортименту, що відповідає параметрам об-
раної ніші та враховує споживчі характеристики; 

- встановлення напрямків розширення асортименту відповідно до пот-
реб, які змінюються; 

- вдосконалення діяльності підприємств із взаємовідносин із постача-
льниками; 

- забезпечення достатньої широти, глибини та стійкості асортименту; 
- забезпечення рівноваги між авансованими в товари грошовими кош-

тами та надходженнями від їх продажу; 
- регулювання величини та структури товарних запасів, що забезпечує 

максимальну ефективність авансованих коштів; 
- забезпечення зростання обсягів реалізації та прибутку; 
- підтримання експлуатаційних витрат на мінімальному рівні; 
- прискорення оборотності товарних запасів; 
- оптимізація структури джерел покриття товарів з урахуванням забез-

печення фінансової стійкості підприємства; 
- управління ризиками. 
Оперативне управління асортиментом може здійснюватись за такими 

цілями: 
- забезпечення безперебійної реалізації товарів роздрібним покупцям; 
- формування базового асортименту з урахуванням комплексності спо-

живання; 
- розподіл окремих груп та підгруп товарів в розрізі споживацьких 

комплексів; 
- поповнення та регулювання асортименту; 
- організація господарських зв’язків, контроль їх здійснення; 
- забезпечення закупівлі товарів в обсязі, що відповідає запитам ринку 

та забезпечує оптимальний рівень товарних запасів; 
- раціональне використання торгової площі; 
- організація внутрішньомагазинної реклами та інформації щодо асор-

тименту; 
- раціональне застосування мерчандайзингу; 
- стимулювання реалізації тощо. 
Вірно сформульовані та систематизовані стратегічні цілі функціону-

вання підприємства є основою розробки стратегії його господарсько-
фінансової діяльності, яка є способом досягнення цих цілей. У загальному се-
нсі, стратегія – це система управління економічними структурами (націона-
льною економікою, територією, підприємством) за довгостроковими цілями 
[20]. Орієнтуючись на погляди класиків стратегічного планування, а саме: 
А. Чандлера щодо стратегії як визначення довгострокових завдань підприєм-
ства, прийняття курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для виконання по-
ставлених цілей [21] та М. Мескона, який визначає її як детальний всебічний 
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комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії 
та її цілей [22],  ми погоджуємося з О. В. Пігуновою в тому, що стратегією ді-
яльності роздрібного торговельного підприємства є перспективні, якісно ви-
значені напрямки розвитку її складових, які забезпечують досягнення стра-
тегічних цілей в сфері реалізації споживачу товарів та послуг. Вона має скла-
дну структуру, що містить ряд складових, які й визначають її зміст [12].  

В рамках загальної стратегії комерційної діяльності торговельного пі-
дприємства план управління торговим асортиментом, що забезпечує досяг-
нення цілей управління, називають асортиментною стратегією. Тобто асор-
тиментна стратегія – це загальний план розвитку торгового асортименту, 
який спрямовується на розширення частки задоволеного попиту та досяг-
нення певних результатів діяльності торговельного підприємства [23]. 

Оскільки стратегія є способом досягнення цілей, то ці способи можуть 
різнитись залежно від загальної стратегії підприємства. Таким чином, стра-
тегія підприємства розробляється на основі та для реалізації стратегічних 
цілей. Одночасно, як зазначалось вище, в розвиток стратегічних визначають-
ся тактичні цілі, досягнення яких забезпечується формуванням на підприєм-
стві тактики. Під тактикою розуміють короткострокові рішення та операції 
роздрібної фірми за кожним з елементів своєї стратегії [6]. 

Чільне місце в загальному процесі практичного управління відводить-
ся й тактиці управління асортиментом. 

Після розробки стратегічних і тактичних планів необхідно приступити 
до розробки додаткових орієнтирів для запобігання дезорієнтації й невірно-
го тлумачення цих планів. Таким етапом в процесі реалізації стратегічних і 
тактичних планів, як відзначають М. Мескон та інші, є розробка політики. На 
їх думку, політикою є загальне керування для дій та прийняття рішень, яке 
полегшує досягнення цілей [22].  

Політика визначається вищою ланкою керівництва на тривалий період 
часу. За словами Дж. Штейнера та Ф. Майнера, політику можна розглядати в 
якості «Кодексу законів», який визначає, в якому напрямку можуть здійсню-
ватись дії. Вона спрямовує дії на досягнення цілі або виконання задачі. Полі-
тика пояснює, яким чином повинні бути досягнуті цілі, встановлюючи орієн-
тири, яких слід дотримуватись. Тобто політика призначена для збереження 
сталості цілей, а також для запобігання прийняттю недальновидних рішень, 
які будуть базуватись на вимогах поточного моменту. Одночасно, політика 
не є жорсткою регламентацією рішень, які приймаються, зберігаючи значну 
свободу вибору дій та рішень [24]. 

Таким чином, політика містить правила та засоби реалізації рішень або 
планів. Одні правила мають широкий зміст, інші – досить вузький, що стосу-
ється окремого боку життя підприємства, функції або рішення. Тим самим, 
політика орієнтує функціонування підприємства в реалізації стратегії на до-
сягнення цілей. Отже, базою для формування певної політики є розроблені 
стратегія та тактика. Відповідно, асортиментна політика формується на ос-
нові асортиментної стратегії та тактиці управління асортиментом і спрямо-
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вується на вирішення проблеми вибору й оптимізації номенклатури товарів, 
які реалізуються. 

Враховуючи підходи науковців до трактування асортиментної політи-
ки, а також основні теоретичні положення стосовно політики підприємства, 
вважаємо за можливе запропонувати наступне визначення асортиментної 
політики торговельного підприємства. 

Асортиментна політика – це курс дій з управління торговим асортиме-
нтом, що передбачає уточнення та конкретизацію стратегічної мети й пото-
чних завдань; розробку та обґрунтування засобів, методів і форм діяльності з 
їх досягнення; визначення реального ресурсного забезпечення реалізації 
плану. Тобто асортиментна політика поєднує визначення цілей і засобів для 
їх досягнення та самі рішення й відповідні дії щодо їх реалізації.  

Реалізація оперативних цілей управління асортиментом здійснюється 
шляхом формування асортименту. Розглядаючи підходи деяких науковців 
щодо тлумачення цього поняття, ми відзначили його ідентичність, в певних 
випадках, з асортиментною концепцією та асортиментною політикою, або 
обмежене трактування цього терміну.  

Виходячи з розглянутих теоретичних положень процесу управління та 
завдань, які вирішуються в системі управління асортиментом, ми поділяємо 
наведені вище думки авторів щодо формування асортименту. Тобто асорти-
ментна політика є більш широким поняттям. Лише на основі розробленої 
асортиментної політики може проводитись формування асортименту як її 
результату. Вищевикладене дозволило визначити місце асортиментної полі-
тики в системі управління підприємством (рис. 2). 

Розглянемо більш детально зміст асортиментної політики. Це насампе-
ред, постановка її мети (цілей), а точніше, виділення мети зі стратегії та так-
тики, що ґрунтується на ринкових дослідженнях.  

Формуванню асортиментної політики передує аналіз альтернативних 
шляхів стратегічного і тактичного розвитку, що надасть змогу визначити 
сфери стратегії і тактики, в яких підприємство буде діяти через асортимент з 
посиланням і орієнтацією на місію та концепцію. Таким чином, мета асорти-
ментної політики залежить від місії, загальної стратегії та тактики підприєм-
ства і полягає в управлінні асортиментом для досягнення його цілей різного 
спрямування і характеру.  

Отже, розробка та здійснення асортиментної політики потребує до-
тримання, як мінімум, наступних умов: 

- чіткого уявлення про стратегічні цілі діяльності підприємства; 
- доброго знання ринку та його вимог; 
- уявлення про можливості підприємства та їх відповідність ринковим 

запитам. 
Тобто асортиментна політика встановлює зв’язок між вимогами ринку, 

з одного боку, та намірами і можливостями підприємства – з другого. У 
зв’язку з цим можна виділити такі складові асортиментної політики торго-
вельного підприємства на сучасному етапі: 

1. Сегментація ринку та вибір цільових ринкових сегментів. 
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2. Вивчення вимог споживачів до товарів, методів продажу, упаковки, 
сервісу та послуг.  

3. Визначення набору товарних груп, яким віддають перевагу спожива-
чі та які забезпечують економічну ефективність діяльності підприємства. 

4. Вибір найбільш ефективного методу формування асортименту з ура-
хуванням сучасних принципів. 

5. Визначення оптимального співвідношення товарів, що знаходяться 
на різних стадіях своїх життєвих циклів. 

6. Розробка асортиментної моделі та стратегії реалізації товарів. 
7. Реалізація даних напрямків передбачає вирішення наступних найва-

жливіших задач: 
- задоволення попиту конкретних груп споживачів; 
- гнучке реагування на вимоги ринку; 
- забезпечення фінансової стійкості торговельного підприємства. 
 

Рисунок 2 – Місце асортиментної політики в системі управління 
підприємства роздрібної торгівлі, адаптовано за [25] 
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Таким чином, можна стверджувати, що асортиментна політика торго-
вельного підприємства повинна будуватись на основі комплексного підходу, 
а також передбачати певні дії з урахуванням відповідних принципів. На дум-
ку багатьох науковців [8; 17; 19] асортиментна політика базується на таких 
принципах: 

1. Адекватність, що передбачає регулюючий характер асортиментної 
політики в діяльності підприємства взагалі. Дійсно, асортиментна політика 
встановлює зв’язок між запитами ринку з одного боку та напрямами і мож-
ливостями підприємства – з другого. Але це тільки «зовнішня» частина 
принципу. А його «внутрішня» частина охоплює відповідність потенціалу пі-
дприємства. Усе сказане можна зобразити схематично (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Елементи асортиментної політики торговельного підприємства 
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нтна політика регулює розвиток підприємства в цілому, постійно зіставляю-
чи його можливості та темпи згідно з запитами та динамікою ринку. 

2. Гнучкість асортиментної політики, яка передбачає пошук можливос-
тей і рішень досить складних проблем. Якщо асортиментна політика не буде 
повністю відкритою для нових ідей та методів, вона перетвориться на щось 
непорушне та не буде стимулювати розвиток підприємства. Ураховуючи цей 
принцип, необхідно зазначити, що орієнтація на ринок споживача є голов-
ним у цьому напряму. Вчені Р. Б. Ноздрьова та Л. І. Цигічко вважають, що під 
час розробки оптимальної асортиментної політики необхідно виходити та-
кож з принципу «синергізму». Це означає, що номенклатура товарів, що реа-
лізуються, повинна бути внутрішньо пов’язаною і окремі товари та види по-
слуг повинні доповнювати один одного [10]. На нашу думку, принципи, на 
яких базується асортиментна політика, слід доповнити принципами коорди-
нації та комплексності. 
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Висновки 
 
Комплексний характер асортиментної політики означає, що система 

заходів та підходів до управління асортиментом повинна бути спрямованою 
на формування конкурентоспроможної асортиментної моделі, яка б забезпе-
чувала стійкі позиції підприємства на ринку. 

Зазначене стосовно сутності, напрямів, завдань принципів асортимен-
тної політики та її місця в системі управління підприємством підтверджує, на 
наш погляд, попередньо зроблений висновок про те, що одним з напрямків 
управлінської діяльності торговельного підприємства є асортиментна полі-
тика, а не товарна. Кожне рішення, яке має відношення до даної сфери, по-
винно прийматись з урахуванням загальної комерційної стратегії на ринку. 
Саме за допомогою асортиментної політики забезпечується досягнення кін-
цевих цілей підприємства, пов’язуються воєдино складові комерційної стра-
тегії та досягається можливість найбільш ефективного розпорядження ресу-
рсами. 
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Abstract. In the result of research it has been found, that the assortment policy defines the 
course of actions for managing a point-of-sale assortment which foresees clarification and 
specification of strategic purpose and current tasks; development and grounding of facilities, 
methods and forms of activity for their achievement; determination of the real resources 
providing the realization of the plan. The constituents of assortment policy of enterprise of retail 
business are identified. It is well-proved that with the help of assortment policy achievement of 
ultimate goals of an enterprise is provided, the constituents of commercial strategy associate 
together and the possibility of the most effective usage of resources is arrived. 
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