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У статті розкрито сутність завдань та цілей мерчандайзингу. Запропоновано характеристику інструментів 

мерчандайзингу торгового підприємства у відповідності до поставлених завдань та цілей. Виявлено напрями 

застосування окремих інструментів мерчандайзингу на торговому підприємстві відповідно до бажаних результатів 

на ринку. З’ясовано, що мерчандайзинг є багатофункціональним та реалізовує свої функції за допомогою широкого 

асортименту інструментів. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 

торгівля характеризується, як складний, 

динамічний процес в умовах конкурентної 

боротьби. Таким чином, виробники, продавці, 

дистриб’ютори зацікавлені у стабільній, 

розвиненій та успішно функціонуючій системі 

збуту. Усі ці суб’єкти господарювання 

переслідують цілі, пов’язані з прагненням 

вигідно продати продукт чи послугу кінцевому 

споживачу, збільшити пропозицію та 

асортимент товарів, сформувати лояльність до 

виробника. Успішне досягнення поставлених 

завдань неможливе без знання основних 

інструментів мерчандайзингу та реалізації його 

загальної політики. 

Вдале застосування інструментів 

мерчандайзингу дає змогу торговельним 

підприємствам забезпечити ефективне 

представлення товарів та послуг на місцях 

продажу, створити особливу атмосферу 

закладу, сприятливі умови торгівлі, 

сформувати лояльність покупців, а отже, 

стимулювати обсяги продажу та отримати 

більші прибутки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення змісту та особливостей, завдань та 

інструментів мерчандайзингу присвячено праці 

відомих фахівців. Теоретичні питання 

реалізації мерчандайзингу на торгових 

підприємствах ґрунтовно розроблені в працях 

таких зарубіжних науковців, як К. Кананян, Р. 

Кананян, П. Смітта, В. В. Снєгірьова. 

 В Україні питанню та практичним аспектам 

застосування інструментів мерчандайзингу 

присвячені теоретичні та практичні доробки 

науковців: В. В. Божкової, Т. О. Башук, О. П. 

Іванова, Л. В. Капінус. Проте, незважаючи на 

численні наукові доробки вчених з проблем 

мерчандайзингу, й досі немає єдиного 

трактування основних інструментів 

мерчандайзингу, не приділяється належної 

уваги особливостям їх застосування.  

Невирішені частини проблеми. На 

сьогодні більшість зарубіжних наукових праць 

із досліджуваної тематики може 

використовуватись у країнах 

високорозвинених та таких, що розвиваються. 

Проблема створення високоефективної 

системи мерчандайзингу із застосуванням всіх 

його інструментів недостатньо вивчена в 

Україні. До того ж, в умовах політичної та 

економічної нестабільності, необхідно 

враховувати ряд факторів, що можуть впливати 

на діяльність торгового підприємства. 

Постановка завдання. Характеристика 

завдань та інструментів мерчандайзингу 

торговельного підприємства, з’ясування 

особливостей їх застосування.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Стрімкий розвиток технологій, інформатизація 

суспільства, істотне зростання конкурентного 

середовища призвели до того, що підприємцям 

для успішного функціонування необхідно 

створювати та застосовувати систему нових та 

ефективних комунікацій свого бізнесу з 

зовнішнім середовищем. Таким чином, ці умови 

зумовили необхідність у активізації 

торговельними підприємствами продажів, 
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застосуванні інструментів залучення та 

утримання покупців з метою забезпечення 

ефективності збуту, підвищення рентабельності. 

Таким інструментом впливу на покупця та 

досягнення довгострокового успіху у взаєминах з 

клієнтом є мерчандайзинг.  

Мерчандайзинг, як один з інструментів 

маркетингу, почав використовуватися з 60-х 

років минулого століття в США та був 

спричинений виникненням самообслуговування 

та посиленням конкурентної боротьби на ринку. 

В сучасній літературі існує величезна 

кількість визначення поняття «мерчандайзинг», 

кожне з яких описує напрями та особливості 

його застосування. Так, К. Канаян та Р. Канаян 

розуміють під мерчандайзингом маркетинг в 

роздрібній торгівлі, розроблення та реалізацію 

методів і технічних рішень, спрямованих на 

вдосконалення пропозиції товарів в тому місці, 

куди споживач традиційно приходить з ціллю 

здійснення купівлі [3, с. 15].  

На думку авторів В. В. Божкової та Т. О. Башук, 

мерчандайзинг є напрямком торговельного 

маркетингу, комплексом заходів, спрямованих 

на просування певного товару, марки, виду або 

упакування, тобто на збільшення обсягів 

продажу у роздрібній торгівлі. Основною 

метою мерчандайзингу, на думку науковців, є 

збільшення обсягів продажів [1]. 

А от в сучасному розумінні під 

мерчандайзингом розуміють прикладну науку, 

яка втілює в собі знання про методи торгівлі і 

реклами, логістики, психології і соціології, 

принципи дизайну і композиції. Це комплекс 

«маркетингу в стінах магазину», який включає 

програми зі стимулювання збуту, маркетингові 

комунікації, управління поведінкою покупців у 

торговельному залі [3, с. 17]. В сучасних 

умовах мерчандайзинг можна застосовувати в 

магазинах різноманітних типів, при продажі 

товарів та послуг різних груп. 

Незважаючи на різноманіття визначень 

цього поняття, спільним для усіх наведених є 

те, що мерчандайзинг сприяє збільшенню 

попиту та обсягів продажу товарів та послуг. В 

мерчандайзингу зростанню продажів сприяють 

такі фактори, як: ціна товару, рівень 

впізнаваності бренду, викладка товарів, 

асортимент продукції, PОS-матеріали. 

Більша частина зазначених умов 

забезпечується інструментарієм мерчандайзингу. 

Це пояснюється тим, що основними напрямами 

мерчандайзингу є: відстеження товарних 

запасів у підприємствах роздрібної торгівлі та 

контроль за їх своєчасним поповненням; 

формування асортиментної політики 

торговельного підприємства; розв’язання 

проблеми організації роботи з постачальниками 

товарів; оптимальне планування магазину і 

торгового залу; формування зовнішнього 

вигляду місця продажу товару; розробка й 

організація ефективних схем розміщення товару 

в магазині; просування товарів та формування 

системи інтегрованих маркетингових комунікацій 

в місцях продажу; забезпечення умов доступності 

торговельних підприємств і додаткових 

зручностей покупцям; підвищення ефективності 

роботи торговельного персоналу [5, с. 281]. 

Для того аби успішно конкурувати в умовах 

складного та багаторівневого бізнесу, коли 

навіть найкращий товар не може продатися 

самостійно, підприємствам необхідно залучати 

клієнтів, виявляти потреби споживачів, 

переконувати їх у доцільності придбання 

товарів та послуг, створити ефективні умови 

представлення продукції в магазинах.  

Створення і просування товарів та послуг на 

ринок є досить складним процесом, оскільки 

існує необхідність у виділенні свого товару 

серед інших, забезпеченні його попитом та, як 

наслідок, успішною реалізацією. 

Мерчандайзинг, як елемент маркетингової 

діяльності, що спрямований на збільшення 

обсягів, виконує низку функцій, серед яких: 

 оптимальне планування магазину і 

торговельної зали (виявлення конструктивних 

особливостей торговельного обладнання і 

принципів його розміщення в торговельній залі; 

 формування зовнішнього вигляду місця 

продажу товарів; 

 створення привабливої та зручної упаковки; 

 рекламне оформлення місця продажів; 

 контроль за своєчасним поповненням 

товарних запасів і за наявністю товарів в 

торговельній залі; 

 якість обслуговування покупців з 

врахування їх думки протягом всіх етапів 

здійснення покупки; 

 раціональні підходи до ціноутворення 

товарів, що продаються; 

 розроблення методів стимулювання 

продажів товарів конкретних торговельних 

марок [4, с. 7].  
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Таким чином, мерчандайзинг є 

багатофункціональним та реалізовує зазначені 

функції за допомогою широкого асортименту 

інструментів.  

Серед основних інструментів 

мерчандайзингу можна виділити такі: 

 зовнішній та внутрішній дизайн магазину; 

 товарний асортимент; 

 планограма магазину (зонування 

торговельного залу); 

 реклама та PОS-матеріали [6, с. 661]. 

До інструментів, спрямованих на 

формування атмосфери та іміджу 

торговельного закладу, можна віднести 

зовнішній та внутрішній дизайн. До 

зовнішнього дизайну належать оформлення 

прилеглих територій, стоянки автомобілів, 

фасадів, вхідних дверей. До внутрішнього – 

колір, запах, звук та освітлення магазину. Це 

саме ті інструменти, які формують атмосферу 

торговельного закладу. Під атмосферою 

магазину розуміють сукупність факторів 

торговельного підприємства, які здійснюють 

певний вплив на сенсорні рецептори і 

формують психологічний стан відвідувача [7, с. 

352]. До того ж, такий інструмент, як дизайн 

торгового простору сприяє зростанню 

спонтанних покупок. 

Прийняття рішень про розміщення відділів у 

магазині та викладка товарів у торговельному 

залі здійснюється не довільно, а за певними 

правилами і відповідно до розробленої схеми. 

Такою схемою є планограма викладення товару – 

документ, в якому детально зображується 

викладка товарів з точним зазначенням місць 

розміщення на певному торговельному обладнанні. 

Планограма включає і зонування цілих відділів в 

торговельному закладі загалом [9]. 

Важливим фактором представлення товару є 

збалансована та грамотно розроблена система 

освітлення, що дає змогу виділити товар серед 

інших. Різні види освітлення можуть або 

підкреслювати, або нейтралізувати основні 

кольори товару на полиці. Освітлення повинно 

привертати увагу та викликати інтерес до 

закладу у покупців, створювати особливу 

атмосферу. 

Неабияку увагу покупців привертає вдало 

підібраний репертуар музики, завдяки якій, 

перебування в магазині збільшується, а 

відвідування магазину стає приємним. 

Безпосередній вплив на поведінку споживача 

має кольорова гама. Саме колір сприймається 

покупцем на підсвідомому рівні і визначає 

подальшу активність. 

Функції інформування, залучення та 

орієнтування виконують PОS-матеріали. 

Спеціалісти з мерчандайзингу стверджують, 

що реклама в місцях продаж повинна 

нагадувати споживачу про існування певної 

марки, викликати в його пам’яті ті персонажі, 

які асоціюються з її рекламою. Вона також 

повинна забезпечити потенційного покупця 

додатковою інформацією на користь вибору 

ним того чи іншого товару. Як стверджують 

фахівці, в проведені реклами в місцях продаж 

зацікавлені в першу чергу виробники чи 

власники торгових марок. Але не менш вигідна 

вона і для роздрібних торговців [2, с. 39-41].  

Великий психологічний ефект на покупців і 

в значній мірі впливають на обсяги продажу 

здійснюють вітрини. Тому велике значення має 

неповторність оформлення вітрин, відмінність в 

презентації товарів від інших магазинів [7, с. 306]. 

Залежно від завдань, які повинні виконувати 

інструменти мерчандайзингу, їх можна 

поділити на: 

 інструменти, спрямовані на презентацію 

товарів в торговельному залі. Сюди відносять: 

асортимент, планограма торговельного залу, 

викладка товарів, торговельне обладнання; 

 інструменти, спрямовані на приваблення 

клієнтів та інформаційну підтримку товарів: 

зовнішні засоби реклами (вітрини, вивіски), 

внутрішні засоби реклами (PОS-матеріали); 

 інструменти, спрямовані на формування 

атмосфери та іміджу торговельного закладу. До 

таких інструментів належать зовнішній дизайн 

(оформлення прилеглих територій, стоянки для 

автомобілів, фасадів, вхідних дверей) та 

внутрішній дизайн (колір, запах, звук, 

освітлення) [10]. 

Різні суб’єкти ринкової діяльності 

застосовують мерчандайзинг по-різному. Так, 

існують розбіжності між цілями виробника та 

торгового підприємства. Виробник переслідує 

мету, пов’язану з створенням впізнаваності 

власної торгової марки та просуванні її на 

ринку. Що стосується роздрібного торговця, то 

він зацікавлений у якісних торгових марках, а 

ключовим для нього є максимальне залучення 

покупців у магазин, формування довіри до 

нього, вдосконалення та розширення 

асортименту, збільшення прибутку. 
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Таким чином, основними цілями 

мерчандайзингу для торгового підприємства є: 

 оптимізація торговельного асортименту 

за допомогою виявлення перспективних і 

неперспективних позицій і груп товарів; 

 забезпечення торговельної точки 

продукцією та її доступності для споживачів; 

 грамотне використання площі 

торговельної зали та простору на полицях; 

 створення конкурентної переваги 

магазину та окремих марок; 

 забезпечення покупців необхідною 

інформацією; 

 формування прихильності до магазину та 

до окремих торгових марок, 

 збільшення кількість лояльних покупців 

та завоювання нових; 

 привернення уваги покупця до товарів, 

нових продуктів та спеціальних пропозицій; 

 вплив на поведінку споживачів, 

дотримуючись соціальної законності норми; 

 підвищити міру задоволеності купленими 

товарами, завойовувати нових покупців через 

створення конкурентних переваг магазина; 

 підвищення рівня прийняття рішень 

покупцем безпосередньо в точці продажу, 

збільшуючи час перебування покупця в 

магазині та кількість здійснених покупок; 

 сформувати позитивний образ магазина за 

допомогою гарантії якості пропонованих товарів, 

забезпечення асортименту і підвищення 

культури обслуговування покупці [4]. 

Загалом, успішна організація мерчандайзингу 

залежить від усіх традиційних суб’єктів каналів 

розподілу: виробника, дистриб’ютора, 

продавця та споживача. Завдяки об’єднанню їх 

зусиль можливе ефективне просування товару 

певної торгової марки від виробника до 

кінцевого споживача.  

У системі взаємних зв’язків учасників 

торгівлі виробник створює і просуває марочний 

товар, удосконалює асортимент і упаковку, 

формує позитивний імідж і стимулює переваги 

споживача. Він забезпечує логістичне 

обслуговування роздрібних торговців, подає 

підтримку процесу продажів на всіх рівнях 

каналу руху товару. Основне завдання 

дистриб'ютора — забезпечувати постійну 

присутність необхідної кількості товарів в 

роздрібній торговельній мережі. Роздрібний 

торговець організовує безпосередній продаж 

споживачеві просувних по каналах товарів, при 

цьому здійснює викладення товарів і оформляє 

точки розміщення торговельних марок так, щоб 

привернути додаткову увагу кінцевих покупців 

і спонукати їх до здійснення покупки. 

Реалізація цих заходів дає очевидні переваги 

учасникам ринку: зростають продажі, 

збільшується товарообіг [8]. 

Оскільки мерчандайзинг є елементом 

маркетингової діяльності торгового 

підприємства, то в межах окремих складових 

комплексу маркетингу він виконує ряд завдань. 

Такий елемент комплексу маркетингу 

торгового підприємства, як товар, забезпечує 

виконання мерчандайзингом таких завдань: 

 прийняття рішення стосовно 

торговельного асортименту; 

 удосконалення дизайну упакування 

товарів для збільшення продажів; 

 забезпечення гарантій якості товарів [3, с. 113]. 

Ціна, як складова комплексу визначає такі 

завдання мерчандайзингу, як: 

 вдосконалення цінової стратегії; 

 здійснення гнучкої цінової політики [3, с. 113]. 

Завдання мерчандайзингу відповідно до 

просування як елементу комплексу маркетингу: 

 вдосконалення видів та способів 

використання реклами та інформації на місці 

продажів; 

 консультування щодо основних 

властивостей і переваг товарів та специфіки 

обслуговування торгового підприємства; 

 переконання покупців стосовно високої 

якості товарів, що пропонуються; 

 діяльність з популяризації конкретних 

товарів у межах торгового підприємства [3]. 

Місце розташування товару безпосередньо 

пов’язане з виконанням мерчандайзингом 

завдань, пов’язаних з: 

 створенням неповторної атмосфери закладу; 

 вдосконаленням планування торгового 

підприємства, розміщенням відділів та 

різноманітних груп товарів для створення 

максимальної привабливості для покупця; 

 ефективним використанням знаків та 

вказівників [3]. 

Варто зазначити, що мерчандайзинг є 

комплексом заходів, спрямованих на 

просування, збут товарів та послуг, збільшення 

прибутку. А взаємодія мерчандайзингу з 

компонентами маркетингової діяльності 

сприяє впливу на покупців та стимулювання їх 



Альманах науки 

 

20 

до імпульсних покупок товарів з подальшим 

повторенням покупки. 

Висновки. В науковій літературі наявна 

велика кількість визначень поняття 

мерчандайзингу, проте спільним для усіх є те, 

що мерчандайзинг сприяє збільшенню попиту 

та обсягів продажу товарів та послуг. Такий 

результат досягається шляхом дотримання 

основних правил мерчандайзингу та 

застосовування ефективного інструментарію 

відповідно до напрямів. Мерчандайзинг, як 

елемент маркетингової діяльності, що 

спрямований на збільшення обсягів, є 

багатофункціональним та виконує низку 

функцій та завдань за допомогою широкого 

асортименту інструментів. Мерчандайзинг 

взаємодіє з компонентами маркетингової 

діяльності, що сприяє впливу на покупців та 

стимулюванню їх до імпульсних покупок 

товарів з подальшим повторенням покупки.  

Перспективами подальших розробок за 

даним напрямом є дослідження специфіки 

використання та вдосконалення інструментів 

мерчандайзингу та використання індивідуального 

підходу, що сприятиме зростанню ефективності 

діяльності торгового підприємства. 
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Закашевська Ю. Ю.,  

МЕРЧАНДАЙЗИНГ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: ИНСТРУМЕНТЫ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

В статье раскрыта сущность задач и целей мерчандайзинга. Предложено характеристику инструментов 

мерчандайзинга торгового предприятия в соответствии с поставленными задачами и целями. Выявлены направления 

применения отдельных инструментов мерчандайзинга на торговом предприятии в соответствии с желаемым 

результатом на рынке. Выяснено, что мерчандайзинг является многофункциональным и реализует свои функции с 

помощью широкого ассортимента инструментов. 

Ключевые слова: мерчандайзинг, инструменты мерчандайзинга, торговое предприятие, маркетинговый комплекс, 

субъекты рынка. 

 

Zakashevska Y.,  

MERCHANDAZING OF THE TRADING ENTERPRISE: TOOLS, GOALS, TASKS AND FUNCTIONS 

The article describes the essence of objectives and objectives of merchandising. The description of the merchandising 

instruments of a trading enterprise is proposed in accordance with the set goals and objectives. The directions of application 

of separate instruments of merchandising in the trading enterprise according to the desired results on the market are revealed. 

It is revealed that merchandising is multifunctional and realizes its functions with a wide range of tools. 

Keywords: merchandising, merchandising tools, trading company, marketing complex, market players. 

 

 

 

 

 

http://www.trаdеmаnаgеmеnt.ru/tеrmіn/97/

