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На сьогоднішній день ринок функціонує в умовах перенасичення товарними пропозиціями. У 
зв’язку з цим з одного боку у покупців виникають труднощі з вибором, а з іншого постачальники і рі-
тейлери мають складності з управлінням асортиментом через його вкрай велику кількість. У зв’язку з 
цим, виникає необхідність правильного формування асортименту, що потребує певного набору тех-
нік та правильного підходу. Таким цілісним підходом в 90-х роках став категорійний менеджмент – 
концепція управління торговим простором, згідно з якою асортимент ділиться на групи подібних за 
своїми якостями товарів [1].

Категорійний менеджмент - це стратегічне співробітництво рітейлера і постачальника, при 
якому сторони управляють категорією як стратегічною одиницею, і досягають зростання категорії 
(збільшення продажів і прибутку) шляхом набору дій, орієнтованих на покупця. Суть цього підходу 
полягає у тому, що категорії виділяються так, як їх виділяє покупець, а не так, як це робить поста-
чальник. Формування як всього асортименту, так і асортименту окремих категорій підпорядковане 
стратегії компанії-постачальника і ґрунтується на запитах і потребах покупців. Переваги даної стра-
тегії управління асортиментом полягають у тому, що постачальник частіш за все в рази більше орієн-
тується по ринку свого продукту, а отже і по ринку всієї категорії загалом. Це досягається за рахунок 
того, що постачальник, особливо той, що є лідером ринку по своєму напряму, на відміну від рітейле-
ра, вкладає значні кошти на маркетингові дослідження по своїй групі товарів, і тим самим виступає 
у ролі експерта перед мережею роздрібної торгівлі. Тому, використовуючи дані і знання компанії-
постачальника, рітейлер має змогу підвищити продажі певної «полиці» загалом, тим самим підвищу-
ючи і продажі товарів окремої компанії-постачальника, інструменти якої і дозволяють це зробити. А 
власне рітейлер ,згідно з принципами категорійного менеджменту, 

Варто зазначити, що принципи категорійного менеджменту являють собою комплексний під-
хід: зачіпаються всі бізнес-процеси управління товаром: від розробки концепції магазину до плану за-
ходів щодо стимулювання продажів в торговому залі[2]. При цьому весь ланцюжок - від вибору асор-
тименту до продажу товарів - з’єднаний і контролюється одним співробітником в рамках кожної ка-
тегорії (категорійним менеджером) і комерційним директором по всіх категоріях. Менеджер катего-
рії займається широким спектром стратегічних і тактичних завдань. Іншими словами, рітейлер пере-
лаштовує сам процес управління асортиментом, використовуючи процесне управління категоріями 
– виділяють посади категорійних менеджерів по групам товарів (бакалея, напої, м’ясо тощо) 

Для ефективного використання принципів категорійного менеджменту необхідно оперувати 
знаннями про весь процес втілення даної концепції, починаючи від етапу підготовки до останніх кро-
ків у вигляді втілення розроблених тактик і проектів у життя. Узагальнюючи, можна сказати, що прин-
ципи категорійного менеджменту дозволяють аналізувати ринок та споживачів, розуміти логіку і алго-
ритм управління категорією в мережах роздрібної торгівлі, збільшити конкурентоздатність власного 
бренда в рамках категорії рітейлера та, як результат, підвищити економічні показники компанії. Вар-
то зазначити, що ці принципи можна застосовувати для рітейлу FMCG, DIY, drogerie, рітейлу побуто-
вої техніки та електроніки – тобто для будь-якого виду роздрібної торгівлі. 

Згідно з опитуванням, що проводилося B2B Медіа-групою TradeMasterGroup, близько 95% 
підприємств роздрібної торгівлі вже працюють за принципами категорійного менеджменту, або зби-
раються це почати робити найближчим часом. Це свідчить про перспективність цього напряму не 
тільки на території України, а й у всьому світі.
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