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«Нестле» – найбільша компанія-виробник харчових продуктів у світі. Девізом  компанії є 

вже відома споживачам фраза «Якість продуктів, якість життя», що уособлює у собі мету 

підприємства – покращувати життя своїх споживачів, пропонуючи смачну продукцію із хорошим 

складом. Також не менш важливою націленістю є екологічна діяльність компанії. В Україні 

розпочала свою діяльність у 1994 році, а у 2003 році купує акції підприємства «Волиньхолдинг», 

з того часу і почалась нова історія ТМ «Торчин», продукція якої згодом стала найбільшим 

сегментом бізнесу Нестле в Україні. [1] 

Продукція ТМ Торчин дуже різноманітна та включає в себе різні категорії. У товарному 

портфелі ТМ Торчин є такі позиції, як кетчуп, майонез, гірчиця, готові соуси на майонезній та 

томатній основах. Такі категорії, як салатні заправки, маринади та основи для страв, компанія 

почала продавати першою на ринку України. Також, Нестле  викупила ТМ «Новаро», яка на 

фабриці «Техноком» виробляла соєві соуси та включила їх у свій власний продуктовий 

портфель. Уся продукція представлена у середньому ціновому сегменті. Також виробник часто 

проводить промо-акції та запроваджує цінове стимулювання збуту.  

Як вже зазначалось, ТМ «Торчин» задає тренди на ринку холодних соусів України. 

Формування ринкових трендів є дуже ефективним інструментом побудови сильного бренду і 

забезпечення його тривалої конкурентоспроможності. Адже якщо бренд є розробником 

стандартів певного ринка, від перетворюється на лідера всієї галузі [3]. Якщо при цьому він 

також дотримується стратегії випереджального розвитку [4], то тим самим він не тільки 

забезпечує довготривалу економічну ефективність бренду, але й також стає впливовим 

орієнтиром для галузі, з його думкою будуть рахуватися у споріднених галузях. А це у свою 

чергу може перетворитися на позитивний вплив на економіку певної країни чи декількох країн.  

Однак, очікуваним і природнім результатом таких дій бренду стає факт, що ринок починає 

активно розвиватися та конкуренція посилюється. З одного боку, це також сприяє розвитку 

економіки країни. Наприклад, ТМ «Чумак» також розпочала продаж  соусів на майонезних та 

томатній основах та постійно розширює свій асортимент. Однак, з іншого боку, відтоді це стало 

серйозною загрозою для Нестле. У зв’язку з цим, ТМ «Торчин» дедалі складніше завойовувати 

перші позиції та  дивувати споживачів новими різновидами соусів. Це відображається на таких 

аспектах як фінансовий результат, лояльність споживачів та прибуток компанії. Саме тому 

необхідно вигадувати та досліджувати альтернативні способи підвищення прибутку та 

лояльності клієнтів і на підставі таких результатів розробляти інноваційні маркетингові 

інструменти.  

Згідно з даними IMF Group [5], дохід українців стабільно зростав. Однак, циклічність 

економіки прогнозуватиме наступну економічну кризу, що буде особливо загострена наслідками 

пандемії [7]. Це відображалося і на споживчому кошику споживачів. Так, дані Nielsen [6] 

ілюструють підвищення попиту на імпортні й більш дорогі продукти. Ця тенденція 

спостерігається і на ринку холодних соусів. Частка ринку таких торгових марок, як Heinz, 

Hellman`s, Kuhne поступово зростає.  Наразі ринок змінюється, оскільки пандемія внесла 

корективи у економіку та , відповідно, доходи споживачів. У світі збільшується частка 

безробітних та багато сімей потерпають від зменшення доходів. Саме тому, сегмент преміальних 

соусів може відчутно зменшитись, імпортні соуси будуть купувати менше, обираючи 

вітчизняного виробника.  
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Варто зазначити, що у вище згаданому сегменті преміальних холодних соусів, відсутні 

виробники вітчизняних продуктів. Так склалось, що українські торгові марки представлені лише 

у сегменті масс-маркету. Така сукупність обставин підштовхує на роздуми щодо доцільності 

виходу ТМ «Торчин» на ринок у преміальний сегменті. Шляхом розширення товарного 

асортименту ТМ «Торчин» продукцією, вартість якої буде на рівні з преміальними продуктами. 

Це дало б змогу ТМ «Торчин» бути першою серед в ряді українських преміальних торгових марок 

преміального сегменту соусів.  

Що ж відрізняє преміальний соус від звичайного очима цільової аудиторії споживачів? 

Насамперед, це упаковка. Зазвичай,  соуси, вартість яких вища за середню, мають скляну 

упаковку та сучасний дизайн. Скляна упаковка дає можливість споживачу бачити, що він купує, 

не відкриваючи товар. Шматочки овочів, які споживачі бачать скрізь скляну упаковку запевняє 

їх, що продукт є натуральним та дійсно має хороший склад, що також є ефективним елементом 

«преміальності». Важливими факторами «преміальності» соусів для споживачів також є, 

безумовно, смак, аромат, консистенція, колір і т. д. Також раніше проведені компінією «Нестле» 

дослідження (внутрішня інформація) показують, що споживачі можуть підкреслити для себе, що 

в преміальних лінійках присутні незвичайні поєднання інгредієнтів та екзотичні види соусів.  

Дослідження бар’єрів та ризиків виходу на ринок є дуже важливим питанням. Адже, для 

запуску нової асортиментної лінії, потрібно багато ресурсів. Насамперед, необхідно провести 

нові дослідження та відслідкувати реакцію на преміальний соус від ТМ «Торчин» саме в нових 

економічних умовах, у які входитиме Україна після пандемії. Споживачі багато років 

спостерігають за діяльністю ТМ «Торчин» в Україні. Компанія має лояльність споживачів, які 

обирають соуси за середньою або ж низькою ціною. Новим викликом для компанії буде 

доведення споживачам, чому вони повинні платити більше за соус у склі, ніж у звичайній їх 

упаковці. Необхідно визначити, чи будуть споживачі сприймати преміальну пропозицію від ТМ 

«Торчин» на рівні з імпортною продукцією. Також, важливим питанням є очікування споживача 

від преміальної пропозиції ТМ «Торчин». Необхідно визначити, яку саме вартість українці готові 

заплатити за соус від українського виробника. Також, необхідно дізнатися, які критерії для 

вибору є найважливішими та принциповими. Ваговим аспектом успіху є комунікація із 

споживачем. Варто краще дізнатись та скласти портрет споживача, який купує соуси за ціною, 

яка перевищує середню. Важливою є інформація з чим вони їдять соуси, які їх улюблені страви, 

як вони люблять проводити час тощо.       

Отже, ринок холодних соусів в Україні стрімко розвивається. Поки немає чітких прогнозів 

щодо того, як себе буде поводити ринок після пандемії. Конкуренція зростає та увагу споживача 

все важче привернути та завоювати його лояльність. Відслідковується тенденція зростання 

попиту на  преміальні соуси, в даному сегменті представлені лише іноземні виробники. Це дає 

можливість ТМ «Торчин» стати першим українським представником  сегменту. Також, є багато 

інформації, яку потрібно отримати, вивчаючи доцільність виведення на ринок преміальних 

соусів вітчизняного виробника для того, щоб не витрачати дарма ресурси.  
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Асортиментна політика є важливою складовою у структурі бізнесу, адже дозволяє 

підприємству зберігати своє положення на ринку в умовах конкурентної боротьби. Щоб 

забезпечувати конкурентоспроможність, підприємство має в правильний час надавати 

споживачам сукупність товарів, які, задовольняють потреби споживачів. Дана сукупність 

товарів називається асортиментом, а асортиментною політикою називають комплекс заходів 

направлених на планування, формування та управління товарним асортиментом, основним 

завданням якого є здобуття додаткових конкурентних переваг на ринку за рахунок 

максимального задоволення потреб споживачів та ефективного використання внутрішніх 

ресурсів компанії. Асортимент товару є стратегічним аспектом діяльності підприємства. 

Оптимальне коригування асортиментної політики дає можливість зменшити ринкові ризики 

завдяки продуктово-ринкової диверсифікації, збільшити прибуток та зменшити витрати. 
Процес управління та удосконалення асортиментної політики підприємства досліджувався 

провідними українськими вченими, серед яких Балабанова Л.В., Павленко І. А., Кубишина 

Н.С, Зозульов О. В., Ілляшенко С. М., Кардаш В. Я., Варламов А.С, Шаповалов Г. М., Романов 

А. Н., Беляев В. І. Щодо зарубіжних вчених, то витаннями управління асортиментною 

політикою займались Ф. Котлер, Х. Хершген, Е. Дихтль, Вейтц Б. А.  
Ціллю дослідження є розробка узагальненої процедури коригування асортименту. Під 

коригуванням товарного асортименту розуміють зміну стану набору товарів, яка здійснюються 

з метою підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок росту 

конкурентоспроможності товарів та самого асортименту [1]. 
Процедуру коригування асортименту пропонується проводити в чотири етапи (рис.1). 
Перша етап – це аналіз маркетингового середовища, що допоможе виявити основні 

ринкові тенденції, попит на досліджуваний товар, дослідити представлення конкурентів на 

ринку, розглянути товари аналоги та власні внутрішні процеси. Висновки першого етапу 

подаються у вигляді SWOT-таблиці.  
Другим етапом є внутрішній аналіз асортименту, для якого застосовуються групи методів 

досліджень:  
• Група методів економічного аналізу (АВС-XYZ аналіз, Дібба-Симкіна, Маркон, 

лінійного програмування); 

• Група методів портфельного аналізу(мартиця BCG, матриця GE/McKinsey, матриця 

розробки товару). 

Третій етап - планування внесення змін в асортимент. Керівництво обирає на основі 

зазначених методів тип коригування асортименту. Розширення – це коли підприємство 

приймає рішення до поточного асортименту добавити нові види. Поглиблення – це коли 

компанія додає нові типи, види товару які присутні всередині однієї товарної лінії. Модифікація 

– коригування товару який присутній у асортиментному ряді. 
Останнім етапом є визначення шляху реалізації обраного напряму формування 

асортименту. На даному етапі підприємство генерує ідеї, щодо нового або модифікованого 

товару, потім реалізують ідею, аналізують її доцільність та приймають рішення, щодо 

коригування асортименту підприємства. 
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