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Вступ та постановка проблеми. Сучасний етап роз-
витку економіки країни характеризується посиленням кон-
куренції виробників на ринку, подальшою глобалізацією 
бізнесу, жорсткою конкурентною боротьбою організацій у 
сфері торгівлі. На споживчому ринку виживають і виграють 
тільки ті організації, які випускають і реалізують високоя-
кісну, а значить, конкурентоспроможну продукцію. Удоско-
налення науки і практики показало, що ефективно вирішу-
вати проблему якості можна лише засобами менеджменту. 
Поява товарного менеджменту це не тільки «крок назустріч» 
менеджменту, а й крок у бік практики, оскільки без системи 
менеджменту неможливо ефективно виконувати вимоги 
замовників, а в торгівлі – вимоги споживачів [1, с. 10].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осно-
вні питання, що стосуються сфери товарного менедж-
менту, висвітлено у роботах таких зарубіжних вчених, як: 
Джонсон С. [9], Токарев Б.В., Ліфіц Й.М., Жукова Ф.А., 
Ніколаєва М.А. [1], Шевченко Д.А., Газієва К.Г. [5], Льо-
вушкіна С.В. [3], Давидов Р.М. [4] та ін. Необхідність дослі-
дження товарного менеджменту обумовлена фрагмента-
цією висвітлення цієї теми вітчизняними науковцями.

Метою даної роботи є вивчення функціональних осо-
бливостей та проблематики товарного менеджменту на 
сучасному етапі. У роботі використано методи аналізу, 
формалізації та узагальнення інформації.

Результати дослідження. Управління продуктом 
(товарний менеджмент) було створено як положення 
бренд-менеджменту. Уперше воно було визначено під 
час Великої депресії рекламодавцем з Нью-Йорку. 
У 1931 р. Ніл МакЕлрой (пізніше директор компанії 
Procter&Gamble) запропонував ідею «фірмової людини» – 
співробітника, який може управляти певним продуктом 
замість того, щоб відігравати традиційну ділову роль. Ця 
практика стала відомою як управління споживчим това-
ром, або товарний менеджмент. Результат – забезпечення 
крос-функціонального лідерства: заповнення прогалин у 
компанії між різними функціями, особливо між інженер-
ноорієнтованими командами, продажами і маркетингом, 
та підтримки [2].

Для розуміння сутності товарного менеджменту 
(управління продуктом, продакт-менеджменту) необхідно 
проаналізувати, як трактують науковці дане поняття.

Льовушкіна С.В. пропонує розглядати управління 
товаром як частину загального процесу управління мар-
кетингом компанії у двох напрямках (рис. 1) [3].

Давидов Р.М. уважає, що управління продуктом скла-
дається з певних елементів: формування товарного асор-
тименту, ціноутворення, відстеження якості, роботи із 
постачальниками, логістики, визначення цільового сег-
менту, просування продукту [4].
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Рис. 1. Складові товарного управління
Джерело: складено автором на основі [3]

Рис. 2. Спектр функціональних обов’язків менеджерів у сфері управління товаром
Джерело: розроблено автором на основі [5; 6; 7, с. 14; 8]
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Маркетинговий напрямок фунціоналу 
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Рис. 3. Стратегічний та технічний напрямки функціональних обов’язків 
товарного менеджера 

Джерело: розроблено автором на основі [5; 6; 7, с. 14; 8]

Рис. 4. Маркетинговий напрямок функціональних обов’язків  
товарного менеджера

Джерело: розроблено автором на основі [9–11]

Ліфіц Й.М., Жукова Ф.А., Нікола-
єва М.А. стверджують, що методологіч-
ною основою товарного менеджменту є 
система менеджменту якості [1].

На думку Шевченка Д.А., через 
відсутність однозначного визначення 
«менеджмент продукту» або «управ-
ління продуктом» поняття «продакт-
менеджмент», «продакт-менеджер», 
«менеджер по продукту», «товарний 
менеджер» необхідно розглядати в якості 
ідентичних. Він наголошує, що на прак-
тиці товарного менеджера нерідко плута-
ють із менеджером із продажів та бренд-
менеджером [5].

На перший погляд, функціональні 
обов’язки товарного менеджера, мене-
джера із продажів схожі, але мають 
відмінні особливості. На практиці не 
завжди зрозуміло, які саме функції пови-
нен виконувати товарний менеджер. 
Якщо на підприємстві крім товарного 
менеджера є бренд-менеджер або мене-
джер із продажів, виникають проблеми 
дублювання безпосередніх функціональ-
них обов’язків, а саме: аналіз ефектив-
ності продажів; планування продажів; 
реклама, PR; розробка комунікаційних 
стратегій; мерчандайзинг; ціноутво-
рення, виявлення незадовільних параме-
трів продукту.

Доцільним є порівняння функціо-
нальних обов’язків менеджерів із вио-
кремленням загальних та спільних функ-
цій (рис. 2).

Джонсон С., Юрчак О. та Ястре-
бова О.В. функції товарного менеджера 
виділяють у трьох напрямках: страте-
гічному, технологічному та маркетин-
говому (рис. 3, 4). На стратегічному та 
технічному напрямках фронтально роз-
глядаються аналіз ринку, стратегія, біз-
нес-планування та планування продажів. 
Маркетинговий напрямок розглядає про-
грами маркетингу, підтримку продажів 
та супроводження каналів продажів.

Узагальнивши літературу [12–14], 
можна виділити такі проблеми функціо-
нування товарного менеджменту:

- зовнішні:
• відсутність кваліфікованих 

кадрів. Це обумовлено двома факто-
рами: по-перше, відсутністю рекомен-
дацій, за допомогою яких підприємству 
можна самостійно вивчити менеджера. 
По-друге, відсутністю підготовки кадрів 
на державному рівні (в Україні тільки 
з 2016 р. у ВНЗ вводять спеціалізацію 
«Товарний менеджмент», відповідно, 
спеціаліст цієї області буде готовий за 
4–5,5 роки);

- внутрішні:
• проблема делегування і невизначе-

ності обов’язків та повноважень товар-
ного менеджера на підприємстві;

• конфлікти між виробничими та 
маркетинговими процесами;
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• складність побудови налагодженої організаційної 
структури підприємства;

• перехід до функціонування товарного менеджменту 
потребує часу та реорганізації підприємств;

• високий рівень відповідальності при обмежених 
важелях впливу.

Висновки. Товарний менеджмент – це управління 

інтелектуальними, фінансовими, матеріальними ресур-
сами при плануванні, розробці та контролі руху товарів 
на всіх етапах життєвого циклу товару з метою отри-
мання найбільшого прибутку. Це один із способів сис-
темної організації управління продуктовими категорі-
ями як однією з найважливіших стратегічних і доходних 
ланок бізнесу.
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Аннотация. В работе проанализировано понятие «товарный менеджмент». Рассмотрены отличительные особен-
ности работы товарного менеджера, менеджера по продажам, бренд-менеджера. Определены основа их деятель-
ности и функциональные обязанности. Установлено, что деятельность товарного менеджера ориентирована в трех 
направлениях: стратегическом, технологическом и маркетинговом. Сделан вывод о том, что в результате размытых 
приоритетов показатели деятельности товарного менеджера часто не определены или определены нечетко и не соот-
ветствуют его деятельности или не имеют полного влияния на результат. Определены проблемы функционирования 
товарного менеджмента.

Ключевые слова: управление, товарный менеджмент, товарный менеджер, товар, функции.
Summary. In this work there have been considers analyzed the concept of «product management». It’s considered the dis-

tinctive features of a trade manager, Sales manager, and brand manager. It’s determined basis of their activity and functional re-
sponsibilities. It was established that the activity of product manager focused in 3 areas: strategic, technological and marketing. 
It was concluded that due to vague priority trade performance manager is often not clearly defined or identified and its activities 
do not meet or do not have a full impact on the result. It’s defined the problems of product management functioning.

Key words: management, product management, product manager, product functions.


