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Категорiйний менеджмент – це процес управлiння асортиментом, при якому 

кожна товарна категорiя розглядається як самостiйна бiзнес-одиниця. Цiлi 

категорiйного менеджменту полягають у максимальному задоволеннi потреб 

покупцiв i одночасно в пiдвищеннi ефективностi взаємодiї мiж постачальником 

i продавцем. Реалiзацiя програми категорiйного менеджменту не завжди 

правильно розумiється менеджерами рiзних рiвнiв у торговельних i виробничих 

пiдприємствах. Справа в тому, що впровадження категорiйного менеджменту в 

торговiй або виробничої органiзацiї пов’язане найчастiше з змiною всiєї 

структури закупiвель i продажiв. Дана стратегiя спрямована в першу чергу на 

реалiзацiю тих програм i завдань, якi переслiдують дистриб’юторськi компанiї i 

роздрiбнi мережi, задовольняючи потреби кiнцевого покупця, тому головним 

iнструментом на пiдприємствi або органiзацiї стає не виробництво або просто 

служба продажiв, а категорiйний менеджер (асортиментний комiтет). Робота 

компанiї при цьому органiзується таким чином, що всi рiшення, прийнятi 

категорiйним менеджментом, пронизують всi структури пiдприємства i 

реалiзуються так, щоб в першу чергу i в максимально короткi термiни знiмати 

нагальнi питання, оптимiзувати всi необхiднi логiстичнi ланцюжки i отримувати 

максимальний фiнансовий результат. 

Категорiйний менеджмент в цьому випадку стає основою управлiння торгової 

компанiї: на досягнення зазначених цiлей спрямованi всi пiдроздiли i бiзнес-

процеси фiрми. Таким чином, категорiйний менеджер несе на собi максимальну 

тягар вiдповiдальностi за прийняття рiшень та отримання максимального 

економiчного ефекту. 

Категорiйний менеджмент може бути впроваджений як рiтелейрами, так i 

виробниками.  

Для виробникiв категорiйний менеджмент виступає вищою сходинкою 

товарної полiтики – вiдповiдно product management, brand management i category 

management – та iнструментом максимального задоволення потреб своїх 

споживачiв та iнтересiв дистриб’юторiв, роздрiбних мереж. Виробники товарiв 

премiум-сегменту радо навчають роздрiбнi мережi принципам категорiйного 

менеджменту, бо це дозволяє їм науково продемонструвати, що максимiзацiя 

прибутку роздрiбної мережi не є можливою без надання кращих мiсць на 

поличках та належної пiдтримки товарам премiум-сегменту. 
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Для рiтейлера категорiйний менеджмент є альтернативним пiдходом до 

управлiння асортиментом, що дозволяє максимiзувати прибутковiсть i оборотнiсть 

категорiй та лояльнiсть споживача до магазину. Упровадження категорiйного 

менеджменту передбачає змiну системи управлiння та органiзацiйної структури 

господарського суб’єкту та прописування нових бiзнес-процесiв. 

Аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй. Питання теорiї й практики 

застосування категорiйного менеджменту дослiджуються як на заходi, так i в 

рамках росiйської й вiтчизняної фахової проблематики. До найбiльш цiкавих, з 

нашої точки зору, можна вiднести роботи таких авторiв, як В. А. Гросул, 

A. О. Єсютин, Є. В. Карпова, Д. В. Сидоров, С. В. Сисоєва, Е. А. Бузукова, 

В. В. Снєгiрьова. Незважаючи на достатню кiлькiсть наукових розробок 

проблема ще залишається недостатньо вивченою, вiдсутнi дослiдження, якi б в 

повнiй мiрi вiдображали особливостi формування корпоративних кодексiв на 

вiтчизняних пiдприємствах торгiвлi i розкривали роль корпоративних правил у 

створеннi позитивного iмiджу пiдприємства. 

Теоретичнi аспекти категорiйного менеджменту висвiтлено у працях 

О. Войцехiвського як «… процес, який вiдбувається мiж блоками логiстичного 

ланцюга, де категорiї управляються як стратегiчнi бiзнес-одиницi i 

забезпечують покращенi фiнансовi результати завдяки зосередженостi на 

задоволеннi потреб споживача» [2, с. 42]. 

Заслуговує уваги точка зору В. Зайтекiна, який пiд категорiйним 

менеджментом розумiє «… процес управлiння асортиментом, при якому кожна 

категорiя товару розглядається, як самостiйна бiзнес-одиниця i ставить за мету 

максимальне задоволення потреб споживача, з одного боку, i пiдвищення 

ефективностi спiвпрацi мiж виробником i рiтейлером, з iншої» [3, с. 12]. 

Термiн «категорiйний менеджмент» Н.К. Мойсеєва, Т.Н. Голiков та 

Ю.С. Долгачева трактують як «… процес управлiння торговим пiдприємством, 

коли кожна категорiя товару розглядається як окрема бiзнес-одиниця, при роботi з 

якою переслiдуються цiлi максимального задоволення потреб споживача i 

пiдвищення ефективностi спiвпрацi мiж виробником i рiтейлером» [5, с. 103]. 

Дещо пiд iншим кутом зору визначає сутнiсть категорiйного менеджменту 

А. Веллхофф та Ж.Е. Масон: «це…процес, в якому одиницею управлiння є 

товарна категорiя, а не одиничний бренд». На думку С. Балакiрєва, категорiйний 

менеджмент – «… система управлiння асортиментом, в основi якої лежить 

виокремлення в структурi асортименту товарних категорiй з подальшим 

управлiнням ними як самостiйними бiзнес-одиницями» [1, с. 89]. 

Таким чином, аналiз представлених визначень дозволяє дiйти висновку, що 

пiд категорiйних менеджментом слiд розумiти технологiю управлiння товарним 

асортиментом, оскiльки в основi його концепцiї лежить орiєнтацiя на 

задоволення потреб споживача.  

Метою пiдготовчого етапу є визначення готовностi до спiвпрацi мiж 

пiдприємством торгiвлi та виробниками (постачальниками), а також оцiнка 

результативностi для обох сторiн вiд спiвпрацi. На етапi дослiдження та аналiзу 

товарної категорiї вiдбувається налагодження процесу категорiйного 

менеджменту, формуються параметри конкретної категорiї в дiяльностi 

пiдприємств торгiвлi в результатi чого рiшення має ключове значення для 
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конкурентної позицiї торговельної мережi на ринку i визначення стратегiї 

розвитку самої категорiї, рис. 1. 

 

Рис. 1. Характеристика етапу дослiдження та аналiзу товарної категорiї 

 

Загальна ж схема процесу управлiння товарною категорiєю на пiдприємствi 

торгiвлi представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема процесу управлiння товарною категорiєю на пiдприємствi торгiвлi 

Ключова мета: презентувати товарну категорію за обсягом i структурою, а також її 
місцем в торговому залі. Важливим є врахувати вiзiю споживача. 

Мета: визначити товари, що формують категорію та сегменти 

Структура ринку: 
Формує ключові характеристики 

товарiв i їх iєрархiю 

Сегментація: поділяє ринок на 
групи споживачiв за інтересами 
та схожими кластерами покупок 

Управлінське рiшення по товарній категорiї на пiдприємствi торгiвлi приймається 
на основi загальної стратегiї 
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1. Визначення товарної категорiї 

2. Визначення ролі товарної 
категорiї в асортиментнiй полiтицi 

пiдприємства торгiвлi 

3. Оцінка товарної категорiї 

4. Оцінка цілей товарної категорiї 

5. Формування стратегiї товарної 
категорiї 

6. Робота над тактикою товарної 
категорiї 

7. Iмплементацiя планів товарної 
категорiї 

8. Корегування та контроль за 
виконанням реалiзацiї проекту 

товарної категорiї 

Визначення товарних 
категорiй, принципів 

формування товарiв у групи з 
використанням дерева 

споживчих рiшень  

Визначення місця товарної 
категорiї за результатами 

аналiзу ринкових перспектив i 
поведінки споживачiв; аналiз 
потенціалу товарної категорiї 

за рахунок отриманої 
iнформацiї про споживачiв, 

постачальників, конкурентів.  

Розробка та iмплементацiя 
тактичних заходів в сфера 
асортиментної i цинової 

полiтики; оцiнка, моніторинг i 
корегування в процесі 

управлiння категорiйним 
менеджментом на 

пiдприємствi торгiвлi 
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Таким чином, цiлi категорiйного менеджменту полягають, з одного боку, в 

максимальному задоволеннi потреб покупцiв, а з iншого – у пiдвищеннi 

ефективностi спiвпрацi мiж виробником (постачальником) та мережами роздрiбної 

торгiвлi. Тому категорiйний менеджер – це фахiвець вищої квалiфiкацiї. Вiн 

вiдповiдає за весь комплекс робiт з придбання та просуванню товарiв певної, чiтко 

сформованої асортиментної групи, встановлює дiловi зв’язки з постачальниками 

або роздрiбними операторами, шукає шляхи оптимiзацiї витрат на постачання i 

логiстику, органiзовує i курирує промо-заходи. 
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Сучасні умови господарювання характеризуються невизначеністю 

зовнішнього середовища, високими ризиками та високим рівнем конкуренції. 

Все це потребує від малих промислових підприємств відповідної, заздалегідь 

продуманої реакції у вигляді прийняття відповідних стратегічних рішень. Від 

кожного малого промислового підприємства потребується не стільки зусиль 

щодо ефективної діяльності, скільки задоволення потреб споживачів і 

забезпечення життєдіяльності, вирішення завдання виживання в умовах 

посиленого конкурентного середовища. 

В табл. 1 представлений огляд економічних умов в Україні, які особливо 

актуальні для розвитку малого і середнього бізнесу. Як видно з таблиці, існує 

небагато сприятливих умов для розвитку МСП в Україні. 

 


