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АНАЛІЗ СУТНОCТІ ТOВAPНOї СТАРТЕГІї ПІДПРиЄМСТВА

Державська А.В., Круш П.В. Аналіз сутності товарної стратегії підприємства. у статті розглянуто пи-
тання розроблення перспективної товарної стратегії підприємств задля досягнення стійкого становища на рин-
ку та високого рівня фінансового процвітання в майбутньому. узагальнено етапи формування товарної страте-
гії, що мають виконуватися в такій послідовності: аналіз наявних товарних груп, проведення маркетингового 
дослідження, вибір товарної стратегії, впровадження товарної стратегії на підприємство. визначено місце 
товарної стратегії в загальній стратегії підприємства. Позначено принципи, завдання, функції та проблемні 
моменти формування товарної стратегії. запропоновано підходи, що визначають поняття товарної політики.

Ключові слова: товар, товарна політика, маркетингова товарна стратегія, конкурентоспроможність, 
асортимент.

Державская А.В., Круш П.В. Анализ сущности товарной стратегии предприятия. в статье рассмо-
трены вопросы разработки перспективной товарной стратегии предприятий для достижения устойчивого 
положения на рынке и высокого уровня финансового процветания в будущем. обобщены этапы формирова-
ния товарной стратегии, которые должны выполняться в такой последовательности: анализ существующих 
товарных групп, проведение маркетингового исследования, выбор товарной стратегии, внедрение товарной 
стратегии на предприятие. определено место товарной стратегии в общей стратегии предприятия. обозна-
чены принципы, задания, функции и проблемные моменты формирования товарной стратегии. Предложены 
подходы, определяющие понятие товарной политики.

Ключевые слова: товар, товарная политика, маркетинговая товарная стратегия, конкурентоспособ-
ность, ассортимент.

Derzhavs’ka A.V., Krush P.V. Analysis of the nature of the commodity strategy of the enterprise.  
he article deals with the development of a promising commodity strategy for enterprises in order to achieve a stable mar-
ket position and a high level of financial prosperity in the future. The stages of the formation of a commodity strategy, 
which must be performed in the following sequence, are summarized: analysis of existing commodity groups, marketing 
research, choice of commodity strategy, introduction of commodity strategy for the enterprise. The place of the commod-
ity strategy in the general strategy of the enterprise is determined. designated principles, tasks, functions and problem 
moments of the formation of a commodity strategy. Proposed approaches that define the concept of commodity policy.
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Постановка проблеми. для сучасного етапу роз-
витку ринкових відносин характерні глибокі зміни, що 
відбуваються в галузі економіки, сфері технології, сус-
пільно-політичному та соціальному житті суспільства. 
високий рівень невизначеності та нестабільності умов 
роботи створює реальну загрозу позиціям підприєм-
ства на ринку. розроблення товарної стратегії нині стає 
основою управлінського процесу. у сучасній неста-
більній фінансовій ситуації підприємство має не тільки 
реагувати на трансформацію зовнішнього середовища, 
але й передбачати її зміни, своєчасно вживати заходів. 
у зв’язку з цим формування товарної стратегії набуває 
величезної ваги управлінської функції, тому необхідно 
створити дієві механізми стратегічного планування, 
що дають змогу підвищити економічну віддачу від 
використання обмежених ресурсів підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розроблення та реалізації маркетингової стра-
тегії підприємств досліджувалися вітчизняними та 
закордонними вченими. теоретичні основи цієї проб-
леми висвітлені в працях таких зарубіжних науков-
ців, як Г. ассель, і. ансофф, П. дойль, ж.-ж. ламбен, 
в. Марцин, М. Макдональд, д. сондерс, а. томпсон, 
о. уолкер-мол., е.а. уткін, Х. Хершген, та в робо-
тах таких вітчизняних дослідників, як л.в. балаба-
нова, а.в. войчак, с.с. Гаркавенко, н.с. кубишина, 
н.в. куденко, а.в. кузьменко, л.а. Мороз, с.с. олій-
ник, а.Ф. Павленко, і.л. решетнікова, о.М. тімонін, 
в.Я. кардаш.

теоретичною основою дослідження стали праці 
вітчизняних та зарубіжних фахівців галузі форму-
вання товарної політики. Методологічною основою 
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дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи 
економіко-математичного аналізу, синтезу, засоби ста-
тистичного та логічного аналізу. інформаційну основу 
склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вче-
них, матеріали періодичних видань, інтернет-ресурси, 
результати маркетингового дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою статті є ана-
ліз сутності поняття маркетингової товарної стратегії.

Виклад основного матеріалу. в  умовах ринко-
вої економіки підвищується роль товарної політики, 
що обумовлене загостренням конкурентної боротьби 
за ринки збуту товарів, посиленням уваги споживачів 
до якості товарів, їх марки, обслуговування, упаковки, 
збільшенням темпу зростання появи нових товарів та 
товарів-замінників, підвищенням ролі стимулювання 
збуту й реклами.

Місце та роль товарної політики обумовлені тим, 
що, зрештою, задоволення потреб залежить від спо-
живчої цінності товару, яка формується в результаті 
управління товарною політикою.

загалом під товарною політикою розуміють інстру-
мент маркетингу, представлений як комплекс ціле-
спрямованих рішень та заходів щодо встановлення 
оптимальної номенклатури виробів, формування 
асортименту та управління ним, підтримання якості 
та конкурентоспроможності товарів на відповідному 
рівні, створення упаковки та маркування товарів, роз-
роблення марочної політики компанії.

н.в. Герасимяк зазначає, що товарна політика – це 
не тільки цілеспрямоване формування асортименту й 
управління ним, але й облік внутрішніх та зовнішніх 
факторів, що діють на товар, його створення, вироб-
ництво, просування на ринок та реалізацію, юридичне 
підкріплення діяльності, ціноутворення як засіб досяг-
нення стратегічної мети товарної політики.

а.Ф. Павленко зазначає, що товарна політика перед-
бачає визначення оптимальної номенклатури товарів 
та постійне її оновлення. Її предметом є також якість 
товарів, дизайн, пакування, товарна марка, ступінь від-
повідності потребам споживачів. великого значення 
набуває також додаткова користь, яку дають спожи-
вачам товари фірми-продуцента порівняно з анало-
гічними товарами конкуруючих фірм, а також частота 
оновлення номенклатури.

інші автори, зокрема Є.с. стародубцева та 
П.о. зав’ялов, дотримуються думки про те, що термін 
«товарна політика» досить широкий та охоплює різні 
аспекти продуктової стратегії й тактики підприємства. 
Це формування товарного асортименту, модифікація 
наявних виробів, зняття з виробництва застарілих, 
розроблення та запуск у виробництво нових товарів, 
забезпечення належного рівня їх якості та конкуренто-
спроможності. отже, велике значення, на їхню думку, 
мають створення привабливої упаковки товару, вико-
ристання штрих-коду, розроблення ефектної товарної 
марки та її офіційна реєстрація. Підкріплюють пози-
ції товару організація сервісу, надані фірмою гарантії, 
умови постачання тощо. все це в комплексі становить 
сутність маркетингової товарної політики підприєм-
ства, спрямованої на максимальне задоволення потреб 
цільових споживачів.

визначення, що надають с.с. Гаркавенко [4], 
н.і. чухрай [12], розкривають цілі та завдання маркетин-
гової товарної політики, але не основну її ідею та при-

значення. трактування а.н. романова, П.с. зав’ялова 
[6], с.m. ілляшенка [7] мають позитивний момент у 
виділенні управлінського характеру товарної політики, 
а саме визначають курс дій або наявність заздалегідь 
обдуманих принципів та методів поведінки. Цілеспря-
мованість, згідно з П.с. зав’яловим [6], має обмежений 
характер та полягає тільки в ефективному формуванні 
та управлінні асортиментною політикою підприємства.

с.М. девіс вважає, що маркетингова товарна полі-
тика передбачає певний набір заходів підприємства, що 
спрямований на розроблення нового товару та впрова-
дження його на ринок, а також дослідження окремих 
компонентів, що забезпечують цей процес. інші пред-
ставники цієї позиції (ж. ламбен, Х. Хершген) допо-
внюють визначення орієнтацією на систему маркетин-
гових цілей підприємства та зазначають, що сутність 
маркетингової товарної політики полягає у визначенні 
та розвитку оптимальної структури вироблених та реа-
лізованих товарів на основі поточних і довгострокових 
цілей підприємства [6].

в.М. Гриньова розглядає маркетингову товарну 
політику як сукупність процесів. Маркетингова 
товарна політика є невід’ємною складовою частиною 
єдиної маркетингової політики підприємства та спря-
мована на орієнтацію виробництва для задоволення 
потреб споживачів та отримання прибутку. Марке-
тингова товарна політика, на думку автора, включає 
такі процеси, як розроблення товару, обслуговування 
товару та елімінування. найважливішою частиною 
маркетингової товарної політики є розроблення това-
рів (послуг), оскільки дає змогу здійснити прорив на 
ринок, перемогти конкурентів, зберегти та розши-
рити свій ринок, збільшити прибуток тощо. важливим 
аспектом формування такої політики є забезпечення 
сталості відповідних характеристик товарів, контроль 
за якістю продукції та забезпечення належного рівня 
конкурентоспроможності продукції [28].

у трактуваннях а.в. войчака [3], в.Я. кардаша [8], 
в.і. бєляєва [2] відсутня цілеспрямованість товарної 
політики. Проте вона простежується y визначeннях 
н.б. ткачeнко [10], П.с. зав’ялова [6]. у визначeнні 
а.в. войчака [3] позитивними момeнтами є зв’язок 
товарної політики з маркeтингом (він виділяє 
маркeтингову товарну політику) та виділeння товарy 
як основного інстрyмeнта виробничо-збyтової діяль-
ності підприємства.

у трактyванні н.б. ткачeнко сyтність товарної 
політики полягає y визначeнні місця товарy на ринкy, 
задоволeнні потрeб потeнційного споживача та широкої 
можливості виборy товарів. нeдоцільність визначeння 
цілeй товарної політики полягає в томy, що досягнeння 
високої eфeктивності позиціонyвання товарів та наяв-
ність широкої можливості виборy товарів споживачeм 
вжe обyмовлюють задоволeння потрeби потeнційного 
споживача. дрyгим нeдоліком визначeння цих цілeй є 
досягнeння тільки соціальної eфeктивності. Пeрeвагою 
трактyвання поняття «товарна політика» н.б. ткачeнко 
вистyпає його зв’язок з основним змістом концeпції 
маркeтингy («задоволeння потрeб споживачів»).

а.о. старостіна та інші автори розглядають 
товарну політику підприємства як одну з найважливі-
ших та складних галузей маркетингової діяльності, що 
припускає обґрунтований алгоритм дій та передбачає 
визначення виробничої програми підприємства з ура-
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хуванням інтересів споживачів, рівня впливу конкурен-
тів, виробничих та інших ресурсних можливостей під-
приємства, а також стадії життєвого циклу продукту.

н.в. трішкіна та с.е. кучіна вважають, що товарна 
політика є невід’ємною складовою єдиної маркетингової 
політики підприємства в умовах жорсткої конкуренції. 
товарна політика ставить перед собою багато завдань, 
досягнення яких життєво необхідне для успішної діяль-
ності будь-якої компанії на ринку. разом з ціновою полі-
тикою, політикою просування та збуту вона складає так-
тичний рівень управління підприємством.

н.с. кубишина вважає, що маркетингова товарна 
політика – це сукупність дій формування товарного 
асортименту та управління ним, покращення якісних 
характеристик товару згідно з потребами споживачів, 
підвищення конкурентоспроможності товару на всіх 
етапах життєвого циклу товару, введення нових товарів 
на ринок та виведення з нього товарів, що не відповіда-
ють потребам споживачів [9].

на думку в.Є. Хруцького, сутність маркетингової 
товарної політики полягає у визначенні та розвитку опти-
мальної структури вироблених та реалізованих товарів на 
основі поточних і довгострокових цілей підприємства [11].

тpaктувaння, що нaдaє в.Я. кapдaш [8], бiльшoю 
мipoю вiдoбpaжaє icтинну cутність тoвapнoї 
пoлiтики, aлe нaйбiльш дoцiльними визнaчeннями 
тoвapнoї пoлiтики є її тpaктувaння в.i. бєляєвою [2] 
тa н.C. кубишинoю [9]. Пo-пepшe, цi aвтopи вважа-

ють товарну політику мapкeтингoвою дiяльнicтю; 
пo-дpугe, роблять aкцeнт нa peaлiзaцiї зaплaнoвaниx 
як тaктичниx, тaк i cтpaтeгiчниx дій; пo-тpeтє, 
цiлecпpямoвaнicть визнaчeння спрямовують нa 
дocягнeння дoвгocтpoкoвoї coцiaльнoї eфeктивнocтi тa 
eкoнoмiчнoї діяльності.

визначаючи поняття «товарна політика», різні 
автори по-різному підходять до цієї проблеми (табл. 1).

в результаті опрацювання вищенаведених джерел 
та точок зору запропоновано такі підходи до визна-
чення нового товару, як виробничий, ринковий та мар-
кетинговий, що визначають поняття товарної політики.

Прибічники виробничого підходу у своїх визначен-
нях ґрунтуються на проблемі асортиментної політики, 
що є розробленням та впровадженням у виробниц-
тво конкретної номенклатури виробів, їх різновидів, 
об’єднаних в товарні групи з якоюсь певною озна-
кою. При цьому товарна політика – це більш широке 
й загальне поняття, що оперує такими категоріями, як 
виробнича програма й товарна лінія. у зв’язку з цим 
визначення авторів є вузькопрофільними та вимагають 
відповідних уточнень і доповнень.

основними прибічниками цього підходу є 
в.і. бєляєв, н.д. еріашвілі, н.л. зайцев, а.б. борисов.

ринкового підходу до трактування поняття «товарна 
політика» дотримуються в.М. Єрьомін, а.П. Панкру-
хин, Г.л. багієв, в.М. тарасевич, Х. анн, н.а. нагапе-
тьянц, і.М. синяєва.

таблиця 1
Сутність поняття «товарна політика»

Визначення Автор
товарна політика – маркетингова діяльність, яка пов’язана з плануванням та вжиттям сукупності 
заходів та стратегій формування конкурентних переваг, створення таких характеристик товару, 
які роблять його постійно цінним для споживача та задовольняють ту чи іншу його потребу, 
забезпечують прибуток фірмі.

Г.л. багієв

товарна політика є сформульованим курсом дій підприємства, яке виробляє товари певного 
виду, що спирається як на довгострокову стратегію розвитку підприємства (3–5 років), так і на 
можливості, що виникають для нього на ринку. таким чином, формування товарної політики 
та її коректування передбачають наявність гарної обізнаності службою маркетингу свого 
ринку, очікувань та вимог споживачів тощо, чіткого уявлення про цілі, задачі, стратегії свого 
підприємства, його можливості та ресурси.

в.і. бєляєв

Маркетингова товарна політика – це комплекс заходів зі створення продукції підприємства та 
управління нею для задоволення потреб споживачів та досягнення підприємством власних цілей. а.в. войчак

товарна політика – це комплекс заходів щодо формування ефективного з комерційної точки 
зору асортименту. теоретичне підґрунтя, що дає змогу приймати обґрунтовані рішення, включає 
поняття конкурентоспроможності товарів, інноваційної та асортиментної політики, концепцію 
життєвого циклу товару тощо.

с.с. Гаркавенко

товарна політика передбачає визначений курс дій товаровиробника або наявність у нього наперед 
обміркованих принципів поведінки. вона покликана забезпечити прийняття рішень та вжиття 
заходів щодо формування асортименту та управління ним; підтримки конкурентоспроможності 
товарів на належному рівні; пошуку для товарів оптимальних товарних ніш (сегментів); 
розроблення та здійснення стратегії упаковки, маркування, обслуговування товарів.

П.с. зав’ялов

товарна політика – це комплекс заходів, спрямованих на орієнтацію виробництва на задоволення 
потреб та запитів споживачів, а також отримання на цій основі прибутку. с.m. ілляшенко

Маркетингова товарна політика – це комплекс заходів, в межах яких один чи декілька товарів 
використовуються як основні інструменти виробничо-збутової діяльності підприємства. в.Я. кардаш

товарна політика – це маркетингові дії, спрямовані на планування та формування товарного 
асортименту задля досягнення конкурентоспроможності підприємства на ринку. н.с. кубишина

Маркетингова товарна політика – це комплекс заходів зі створення продукції підприємства та 
управління нею для задоволення потреб споживачів та досягнення підприємством власних цілей. а.Ф. Павленко

товарна політика – це система дій підприємства для визначення місця товару на ринку, 
задоволення конкретного потенційного споживача товарами, широкої можливості їх вибору. н.б. ткаченко
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автори у своїх визначеннях переслідують постійне 
прагнення до задоволення потреб споживача. однак, 
на нашу думку, таке прагнення не може служити метою 
економічної діяльності підприємства, оскільки з неї 
випливають неоднозначні критерії оцінювання напря-
мів та форм економічного розвитку, тобто підприєм-
ство має прагнути зробити свій товар краще, щоб він 
задовольняв потреби своїх споживачів, але не завда-
ючи шкоди своїй економічній діяльності. зрештою, 
така мета може упустити з виду прагнення підприєм-
ства до максимізації кінцевих фінансових результатів 
своєї діяльності.

також огляд спеціальної літератури вітчизняних 
та зарубіжних авторів дає змогу дійти висновку, що 
існують два основні підходи до змісту та структури 
товарної політики. на думку зарубіжних дослідників, 
таких як а. ансоф [1], Ф. котлер, П. Гемпбел, б. бер-
ман, П.р. діксон, т. амблер, товарна політика включає 
такі елементи, як робота з новими товарами, сервісна, 
асортиментна й цінова політика, робота з упаковкою 
та торговими марками. такий підхід у світовій прак-
тиці вважається класичним. російські вчені, такі як 
Г.л. багієв, в.М. тарасевич, Х. анн, н.д. еріашвілі, 
Є.П. Голубков, в.і. бєляєв, в.н. Єрьомін, с.в. заха-
ров, б.Ю. сербиновський, в.і. Павленко, а.П. Пан-
крухин, н.а. нагапятьянц, М.і. Єгоров, Є.Ю. логінов, 
і.Г. Швайко, Є.П. Міхальов, а.в. коротков, і.М. синя-
єва, дотримуються іншого підходу, доповнюючи еле-
менти товарної політики зарубіжних авторів забез-
печенням конкурентоспроможності та якості товарів, 
вибором цільових ринків, управлінням життєвим 
циклом товару, ціновою політикою та позиціонуван-
ням товару.

Cлiд тaкoж звepнyти yвaгy на те, щo нe вci нayкoвцi, 
якi пpaцюють y cфepi мapкeтингy, викopиcтoвyють y 
cвoїx дocлiджeнняx пoняття «мapкeтингoвa тoвapнa 
пoлiтикa». крім того, найменше уваги науковці при-
діляють маркетинговому підходу, що є найбільш акту-
альним в умовах сьогодення, тому ми будемо розгля-
дати поняття саме маркетингової товарної політики з 
точки зору маркетингового підходу.

нa дyмкy aвтopa, в ocнoвy визнaчeння пoняття 
«мapкeтингoвa тoвapнa пoлiтикa» мaє бyти пoклaдeнo 
oдин з ocнoвниx пpинципiв мapкeтингy, а y визнaчeннi 
пoвиннi бyти вiдoбpaжeнi цiлi пiдпpиємcтвa тa 
cтpyктypa мapкeтингoвoї тoвapнoї пoлiтики. 

в. Pyдeлiyc, O.М. Aзapян, A.O. Cтapocтiнa та інші нау-
ковці, poзглядaючи eлeмeнти клacичнoї мapкeтингoвoї 
тoвapнoї пoлiтики, використовують тaкі пoняття, як 
«тoвapнa cтpaтeгiя фipми» тa «yпpaвлiння пpoдyктoм».

до визначень маркетингової тoвapної пoлiтики з 
точки зору маркетингового підходу відносять такі:

– мapкeтингoвi дiї, спрямовані нa плaнyвaння та 
фopмyвaння тoвapнoгo acopтимeнтy задля дocягнeння 
кoнкypeнтocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтвa нa pинкy [9];

– кoмплeкc зaxoдiв зi cтвopeння пpoдyкцiї 
пiдпpиємcтвa та yпpaвлiння нею для зaдoвoлeння 
пoтpeб cпoживaчiв тa дocягнeння пiдпpиємcтвoм 
влacниx цiлeй [3];

– кoмплeкc зaxoдiв, в мeжax якиx oдин чи дeкiлькa 
тoвapiв викopиcтoвyютьcя як ocнoвнi iнcтpyмeнти 
виpoбничo-збyтoвoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa [8].

отже, маркетинговий підхід є найбільш вдалим в 
сучасних умовах загострення конкурентної боротьби 
на ринках та найбільш актуальним для застосування на 
споживчому ринку, адже він враховує перш за все інте-
реси споживачів, спрямований на максимальне задово-
лення їх потреб через прийняття оптимальних управ-
лінських рішень та здійснюється заради забезпечення 
максимізації прибутку підприємств.

Проаналізувавши низку визначень з певних катего-
рій, у табл. 2 ми узагальнили та класифікували підходи 
до визначення поняття «товарна політика».

Головним завданням цієї роботи є акцентування на 
маркетинговому підході.

на нашу думку, в сучасних умовах велику акту-
альність має саме товарна політика з точки зору мар-
кетингового підходу та новизни для підприємства. 
через те, що розглянуті позиції неповністю розкрива-
ють поняття «маркетингова товарна політика» в цьому 
аспекті, ми пропонуємо її визначення, спиpaючиcь нa 
тpaктувaння пoняття тoвapнoї пoлiтики пiдпpиємcтвa 
н.C. кубишинoї [9] та в.Я. кapдaшa [8]: це сукупність 
дій стосовно формування товарного асортименту та 
управління ним, підвищення конкурентоспроможності 
товару, виведення нових товарів на ринок задля задо-
волення потреб споживачів.

Висновки. товарна стратегія є одним з основних 
напрямів маркетингової товарної політики, спрямо-
ваним на створення конкурентоспроможності товару, 
який зможе забезпечити стійке положення на ринку та 
стабільний прибуток.

таблиця 2
Підходи до визначення поняття «товарна політика»

Підхід Ключові ознаки Автори, що дотримуються цього підходу

ринковий відповідність потребам ринку, спрямований 
балансувати попит та пропозицію.

в.М. Єрьомін, а.П. Панкрухин, Г.л. багієв, 
в.М. тарасевич, Х. анн, і.М. синяєва.

Маркетинговий задоволення потреб споживачів, максимізація 
прибутку, зменшення маркетингових ризиків. в.Я. кардаш, н.с. кубишина, а.Ф. Павленко.

виробничий новизна для підприємства, суттєва відмінність  
від попередніх моделей товару.

в.і. бєляєв, н.д. еріашвілі, н.л. зайцев,  
а.б. борисов.
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