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Система товарно – асортиментної полiтики пiдприємства, передбачає 

певний  курс  дiй  суб’єкта господарювання, або наявнiсть у нього 

заздалегiдь обмiркованих принципiв поведiнки щодо формування 

асортименту та управлiння ним, пiдтримання конкурентоспроможностi 

своїх товарiв, визначення для них оптимальних нiш (сегментiв) ринку, 

розробки упаковки, маркування, здiйснення  продажу  й  пiсля продажного 

обслуговування товарiв. Усе це вiдбувається в умовах жорсткої 

конкуренцiї, якої зазнає бiльшiсть товаровиробникiв, постачальникiв i 

роздрiбних фiрм України.  

Успiшна ринкова стратегiя базується на двох важливих елементах – 

продуктах та ринках. Рiшення, пов’язанi з розподiлом, цiноутворенням, 

просуванням товару, повиннi бути ретельно продуманi вiдповiдно до 

загального плану маркетингу, але тiльки продуктова пропозицiя – це те, 

що може задовольнити бажання споживачiв. Цi стратегiї повиннi 

розроблятись на основi дуже уважного дослiдження можливостей фiрми, 

оцiнки сильних i слабких сторiн конкурентiв, аналiзу ринку. 

Цiлi та завдання товарно – асортиментної полiтики, як i маркетингу 

загалом, можна проiлюструвати такими гаслами: «Вiдшукайте потреби та 

задовольнiть їх», «Робiть те, що можете продати, а не намагайтесь  продати 
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те, що зробили», тощо. Пiдприємство має завойовувати довiру споживача з  

конкретною метою – отримувати найбiльшi прибутки. 

Кожне виробниче пiдприємство має здiйснювати свою товарно – 

асортиментну полiтику на основi принципiв маркетингу, орiєнтуючись на 

вимоги та попит споживачiв. Тому, назрiла об’єктивна необхiднiсть та 

практична значущiсть удосконалення системи та процесу управлiння 

маркетинговою  товарно – асортиментною полiтикою, що дозволить 

пiдприємствам отримувати довгостроковi конкурентi переваги та 

своєчасно адаптуватися до змiни маркетингового середовища. 

У сучаснiй економiчнiй лiтературi велика увага придiляється 

питанням щодо товару, товарної полiтики, її складових, а саме, якiсть 

товару, його конкурентоспроможнiсть, товарний асортимент, життєвий 

цикл товарiв, новi товари (товарна iнновацiйна полiтика), товарна марка, 

бренд товару, його упаковка та сервiсна пiдтримка, позицiонування товару. 

З’явились новi науковi роботи  щодо комплексної системи управлiння 

маркетинговою товарною полiтико, яка ураховує комплексний, системний, 

процесний та стратегiчний пiдходи; методики та методологiї оцiнки 

стратегiчної товарної позицiї пiдприємств, соцiально-економiчної 

ефективностi управлiння маркетинговою товарною полiтикою. 

Але розробленi стратегiчнi концепцiї, пiдходи, дiї щодо управлiння 

маркетинговою товарною полiтикою знаходяться на стадiї становлення, 

потребують подальшого розвитку та удосконалення на основi 

використання системного, комплексного, стратегiчного, концептуального, 

процесного, прогнозного, програмно-цiльового, соцiально-поведiнкового 

пiдходiв, а також з урахуванням стратегiчного маркетингу, стратегiчного 

менеджменту та стратегiчного маркетингового менеджменту. 


