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Постановка проблеми.  В  умовах  інтеграції 
України у світовий економічний простір, коли домі-
нантними пріоритетами є підвищення рівня конку-
рентоспроможності вітчизняних суб'єктів господа-
рювання, гарантом позитивної реакції підприємств 
на зміни зовнішніх та внутрішніх умов їх функціо-
нування є наявність дієвих механізмів управління 
товарною  політикою.  Зазначене  потребує  поси-
лення  уваги  до формування  та  реалізації  товар-
ної  політики  підприємства  як  однієї  із  складових 
загального  потенціалу  промислового  підприєм-
ства для забезпечення розробки і реалізації плану 
його сталого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми  управління  товарною  політикою  під-
приємств  розглядаються  в  працях  закордонних 
та вітчизняних вчених: І. Ансоффа, Г. Армстронга, 
О. Бартко, В. Блонської, Д. Войта, В. Верби, Л. Голо-
вацької, С. Ілляшенка, Р. Ковбеля, В. Колеснікова, 
Д. Лема, Ф. Котлера, М. Окландера, В. Полторака, 
Н. Трішіної, М. Портера, А. Череп, Р. Уотермена, 
О. Шпилик, В. Щербак та інших. Однак, за сучас-
них умов значно змінюється місце і роль товарної 
політики в загальній системі управління підприєм-
ствами. Це пояснюється тим, більшість з них про-
ходять  складний  етап,  обумовлений  переходом 
від  планування  товарного  асортименту  до  роз-
робки товарної політики, що, в свою чергу, зумов-
лює необхідність постійного вивчення особливос-
тей її формування. 

Отже,  незважаючи  на  посилення  уваги  до 
визначеної проблематики останнім часом, можна 
констатувати,  що  недостатньо  дослідженим  є 
саме  управління  то варною  політикою  промисло-
вих підприємств.

Формулювання цілей статті.  Мета  статті 
полягає  у  дослідженні  особливостей  управління 
товарною політикою промислових підприємств та 
розробці напрямків її ефективного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зміни, що відбуваються в зовнішньому середовищі 
висувають чіткі вимоги до ефективного управління 
та планування товарної по літики вітчизняних про-
мислових підприємств.

Товарна  політика  –  це  комплекс  практичних 
заходів,  у  межах  яких  товари  використовуються 
як  основні  інструменти  досягнення  цілей  підпри-
ємства [1]. Слушною є позиція авторського колек-
тиву  [1]  стосовно  того,  що  товарна  політика  як 
органічна  частина  маркетингової  діяльності  під-
приємств  сприяє  підвищенню  ефективності  про-
дажу товарів. 

На сьо годні в умовах жорсткої конкуренції спо-
стерігається зниження попиту на продукцію класу 
товарів  промислового  призначення  українського 
виробництва, при тому, що вітчизняна продукція, 
особливо в секторі обладнання та комплектуючих, 
по своїм техніко-економічним показникам є досить 
конкурентоздатною  на  ринках  і  володіє широким 
спектром конкурентних переваг. Однак, досліджен-
нями встановлено, що для більшості підприємств 
характерною  причиною  падіння  попиту  на  про-
мислову продукцію українського виробництва є не 
стільки втрачені економічні зв'язки, пов'язані з від-
сутністю  гарантованих  ринків  збуту,  а  в  більшій 
мірі  це  неспроможність  менеджерів  ефективно 
просувати продукцію власного виробництва, ство-
рюючи і завойовуючи при цьому нові ринки збуту 
та  відновлюючи  старі.  Відтак,  вирішальна  роль 
в подоланні ситуації яка склалася має бути відве-
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дена управлінським заходам щодо вдосконалення 
товарної політики підприємства. 

Зважаючи  на  викладене,  автор  поділяє  точку 
зору  науковців  [2],  та  вважає, що  для  ефективних 
управлінських  рішень  менеджерам  промислових 
підприємств  варто  не  інтуїтивне  їх  прийняття,  а 
практичне  застосування  сучасних  методів  товар-
ної політики, які дозволяють визначати конкурентні 
позиції  стратегічних  бізнес-одиниць  та  розробляти 
пропозиції щодо подальшого розвитку підприємства.

Для практичного застосування сучасного мето-
дичного  інструментарію  до  управління  товар-
ною політикою, нами обрано в якості модельного 
об’єкта ТОВ «НВП «Промтрансенерго» (м. Суми), 
предметом  діяльності  якого  є  виробництво  про-
мислової продукції: масляних радіаторів для охо-
лодження масла двигуна, масляних радіатори для 
охолодження масла трансмісії, радіаторів опалю-
вачів, опалювачів салону, тролейбусних опалюва-
чів тощо.

Таблиця 1
PEST- аналіз діяльності ТОВ «НВП «Промтрансенерго» м. Суми

№
п/п Фактори Вагомість Оцінка Сила 

впливу
1. Політичні чинники

1. Відсутність державної політики у напрямку розвитку галузі.  0,25 6 1,50
2. Відсутність підтримки з боку держави 0,30 5 1,50
3. Постійні зміни в податковому законодавстві 0,45 7 3,15

2. Економічні чинники

1. Висока сумарна податкове навантаження на підприємство і можливість  
його посилення 0,25 5 1,25

2. Зростання цін на сировину, матеріали та транспортні витрати. 0,15 8 1,20
3. Зростання цін на енергоносії 0,30 6 1,80
4. Зростання темпів інфляції.  0,30 5 1,50

3. Соціальні фактори

1. Вузький регіональний ринок праці. Відсутність на ринку фахівців 
потрібної кваліфікації. 0,40 5 2,00

2. Зростання вартості споживчого кошика, що вимагає адекватного 
зростання заробітної плати. 0,45 4 1,80

3. Відтік кваліфікованих фахівців закордон. 0,25 6 1,50
4. Технологічні фактори

1. Відсутність в Україні вітчизняного технологічного обладнання потрібного 
класу якості та продуктивності. 0,45 3 1,35

2. Швидке «старіння» імпортного устаткування і короткий термін його 
експлуатації 0,25 5 1,25

3. Можливість появи нових технологій (нанотехнологій), здатних корінним 
чином трансформувати виробництво 0,30 4 1,20

Джерело: складено автором на основі [2; 3]
Таблиця 2

Вихідні дані і розрахунки для побудови матриці BCG у ТОВ «НВП «Промтрансенерго»  
м. Суми, 2017 р.

№ 
п/п Вид продукції

Обсяг 
реалізації,  

тис. грн

Частка  
у загальному 

обсязі,%

Темпи 
зростання 

ринку,%

Відносна 
ринкова 
частка

1 масляні радіатори для охолодження масла 
двигуна 15689 27,79 8 1,37

2 масляні радіатори для охолодження масла 
трансмісії 2835 5,02 6 1,60

3 радіатори опалювачів 1783 3,16 7 0,80
4 опалювачі салону 2590 4,59 3 1,75
5 тролейбусні опалювачі 4670 8,27 4 0,77
6 охолоджувачі надувного повітря 6950 12,31 7 1,74
7 рідинно-масляні теплообмінники 2781 4,93 1,5 0,91
8 конвектори 6757 11,97 2 1,66
9 маслоохолоджувачі 6985 12,37 1 1,72
10 калорифери промислові 2650 4,69 5 0,68
11 водяні радіатори 2767 4,90 3 0,44

∑ 56457 100,00 - -
Джерело: складено за даними форм звітності ТОВ «НВП «Промтрансенерго» м. Суми
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Таблиця 3
Інформація щодо відносної частки ринку ТОВ «НВП «Промтрансенерго» м. Суми, 2017 р.

№ 
п/п Вид продукції ТОВ «НВП 

«Промтрансенерго»
ТОВ «Форма 

Партс» 
 м. Київ

ТОВ «ТПК «Омега-
Автопоставка» 
Харківська обл.

Інші ∑

1 масляні радіатори для 
охолодження масла двигуна 39,7 12,6 28,9 18,8 100

2
масляні радіатори для 
охолодження масла 
трансмісії

56,1 35,1 6,2 2,6 100

3 радіатори опалювачів 20,5 25,7 10,5 43,3 100
4 опалювачі салону 11,8 10,8 20,7 56,7 100
5 тролейбусні опалювачі 15,4 19,9 8,5 56,2 100

6 охолоджувачі надувного 
повітря 27,2 2,7 15,6 54,5 100

7 рідинно-масляні 
теплообмінники 7,4 8,1 2,3 82,2 100

8 конвектори 30,8 12,1 18,6 38,5 100
9 маслоохолоджувачі 27,1 14,3 15,8 42,8 100
 10 калорифери промислові 26,4 16,7 39,1 17,8 100
 11 водяні радіатори 19,8 5,9 45,2 29,1 100

Джерело: розроблено автором за даними форм звітності підприємств

Рис. 1. Матриця BCG для аналізу обсягу виробництва  
ТОВ «НВП «Промтрансенерго»

Джерело: побудовано автором на основі [1, с. 150]
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Для  виявлення  впливу  факторів  на  ефек-
тивність  діяльності  підприємства  з  боку  зовніш-
нього  середовища  частіше  за  все  застосовують 
PEST-аналіз  (табл.1.).  Тобто  дослідження  ринку 
за  чотирма  групами факторів  макросередовища: 
політичними, економічними, соціальними  і  техно-
логічними.  Результати  аналізу  є  підґрунтям  при 
виборі стратегії поведінки фірми в умовах неста-
більного ринкового середовища [3].

Оцінюючи  вплив факторів  зовнішнього  серед-
овища (табл. 1), можемо констатувати, що на гос-

подарську  діяльність  суб’єкта  дослідження  най-
більше  впливають:  постійні  зміни  в  податковому 
законодавстві,  зростання  темпів  інфляції,  цін 
енергоносіїв,  відсутність  кваліфікованих  робітни-
ків на ринку праці та відсутність в Україні високоя-
кісного обладнання. Безперечно, викладене нега-
тивно  відображається  на  темпах  розвитку  ТОВ 
«НВП «Промтрансенерго».

Для  аналізу  стратегічних  пріоритетів  розви-
тку  підприємства  та  стану  управління  товарною 
політикою  менеджерам  варто  використовувати 
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класичну портфельну модель – матрицю Бостон-
ської  консультативної  групи  (БКГ  (BCG,  Boston 
Consulting  Group),  яку  розроблено  та  апробо-
вано ще в 70-ті роки минулого сторіччя  [2]. Дана 
матриця складається із чотирьох квадрантів (2x2), 
в основі якої лежить прийом співставлення різних 
стратегічних  зон  господарювання  (СЗГ),  де  пра-
цює (чи бажає працювати) підприємство.

Також  управлінцям  доцільно  звертатись  до 
інструментів  АВС-  XYZ  аналізу,  за  результатами 
якого у підприємства з’явиться можливість підви-
щення частки висо коприбуткових товарів в складі 
товарного  портфелю  та  визначення  ключових 
товар них позицій щодо оптимізації товарної полі-
тики. 

Щоб встановити можливість підвищення частки 
рента бельних  товарів  в  складі  товарного  порт-
фелю господарюючого суб’єкта слід використову-
вати метод Дібба Сімкіна. 

  Отже,  на  прикладі  ТОВ  «НВП  «Промтрансе-
нерго» з метою аналізу бізнес портфеля виробни-
цтва  продукції,  скориставшись  моделлю  матриці 
BCG  (Boston  Consulting  Group)  визначимо  най-
більш прибуткові види продукції, та ті, що потребу-
ють додаткових капіталовкладень для підвищення 
рівня конкурентоспроможності (табл. 2).

Відносна ринкова частка ринку – показник, що 
характеризує конкурентне становище між підпри-
ємствами  галузі  і  розраховується  як  відношення 
ринкової  частки досліджуваного підприємства до 
ринкової частки найсильнішого конкурента [4].

Результати розрахунків відображено на рис. 1. 
Після  проведеного  аналізу  та  побудови 

матриці можемо зробити висновки по конкреному 
підприємству. Отже: 1) у полі «Важкі діти» – зна-
ходиться  продукція  «радіатори  опалювачів». 
Для  даної  продукції  слід  застосувати  стратегію 
інтенсивного розвитку та подальше інвестування 
коштів;

2) у полі «Зірки» («швидке зростання – велика 
частка»)  і є лідером на ринку, який швидко зрос-
тає,  опинилися  –  «масляні  радіатори для  охоло-
дження масла двигуна», «охолоджувачі надувного 
повітря» та «масляні радіатори для охолодження 
масла трансмісії». Рекомендуємо підтримку ліди-
руючих позицій цих товарів на ринку, використову-
ючи стратегію конкурентних переваг;

3)  до  «Дійних  корів»  потрапила    продукція  – 
«опалювачі  салону»,  «конвектори»,  «маслоохо-
лоджувачі».  Для  вказаних  товарів  пропонуємо 
застосувати стратегію «збирання врожаю», а вико-
ристання коштів від прибутків може бути застосо-
ване для модернізації виробництва чи створення 
нових товарів;

4)  «Собаки»  –  товари  «калорифери  промис-
лові»,  «водяні  радіатори»,  «рідинно-масляні 
теплообмінники»  та  «тролейбусні  опалювачі». 
Продукція не є привабливою.



371

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

В  цілому,  бізнес-портфель  взятого  для  при-
кладу  промислового  підприємства  є  збалансо-
ваним. Про це  свідчить присутність  всіх  елемен-
тів    моделі  в  кожному  квадранті  матриці.  Так, 
наявність в товарній структурі «Дійних корів» свід-
чить про те, що діяльність підприємства є прибут-
ковою, що дає змогу інвестувати частину прибутків 
в подальший розвиток «Важких дітей» та «Зірок». 
Перспективним для досліджуваного підприємства 
є виробництво нових видів продукції, яке б базу-
валось  на  застосуванні  джерел  альтернативної 
енергетики.

Також,  вважаємо,  що  менеджерам  промис-
лових  підприємств  для  ефективного  управління 
товарною  політикою,  слід  використовувати мето-
дику  аналізу  ключових  факторів  успіху  (КФУ), 
застосування  якої  дозволить  досліджувати:  дії, 
стратегії,  конкурентні  можливості,  результати 
діяльності, які  господарюючий суб’єкт має забез-
печити для утримання рівня конкурентоспромож-
ності  або  досягнення  успіху.  Приклад  аналізу  за 
методикою КФУ наведено в таблиці 4.

В  результаті  проведеного  аналізу  за  мето-
дикою  КФУ  встановлено,  що  досліджуване  ТОВ 
«НВП «Промтрансенерго» має суттєві  конкуренті 
переваги серед підприємств даної галузі. Для під-
тримки досягнутого рівня діяльності  суб’єкту  гос-
подарювання  потрібно  постійно  працювати  над 
такими ключовими факторами як рівень інформа-
ційних  систем  та  підвищення  іміджу,  так  як  вони 
мають низьку бальну оцінку.

В  цілому  підприємство  ТОВ  «НВП  «Пром-
трансенерго» має достатньо високі результативні 
показники  діяльності,  що  позитивно  сприятими 
розвитку і обранню подальшої стратегії. 

Враховуючи сучасні  тенденції розвитку еконо-
міки  можна  стверджувати,  що  все  більшої  попу-
лярності  в  аналітичній  роботі  промислових  під-
приємств в процесі формування товарної політики 
набувають математичні методи, особливо методи 
лінійного програмування.   Наприклад,  процедуру 
оптимізації товарного портфелю зводять до вирі-
шення системи певних нерівностей, що враховує 
такі  обмеження  як:  формування  структури  асор-
тименту  продукції,  обсяги  продажів,  виробничі 
потужності,  доступність  ресурсів,  ціну,  логістичні 
можливості  підприємства  тощо  [5].  Однак,  для 
застосування  вказаних  методів  наявність  досто-
вірної  та  об’єктивної  статистичної  інформації 
є  обов’язковою  умовою  для  розрахунку,  що  не 
завжди відповідає реальним можливостям.  

Висновки з проведеного дослідження. 
У  рамках  дослідження  доведено,  що  ефективне 
формування  та  управління  товарною  політики  є 
основою  діяльності  промислового  підприємства, 
джерелом  його  прибутків,  перспективою  подаль-
шого  функціонування  та  розвитку.  На  сьогодні 
в умовах жорсткої конкуренції саме властивості  і 

характеристики товару визначають напрямок рин-
кової та виробничої політики підприємства.

Крім  того,  встановлено, що для  забезпечення 
обґрунтованої  оцінки  стану  управління  товарною 
політикою, серед основних методів, які слід вико-
ристовувати  менеджерам  сучасних  промислових 
підприємств  можна  виділити  наступні:  АВС-XYZ 
аналіз;  матриця  BCG  та  метод  Дібба  Сімкіна. 
Застосування  на  промислових  підприємствах 
зазначених  методів  дозволить  підвищити  ефек-
тивність  виробництва  та  реалізації,  посилити 
ефективність управління, покращити якість  і  кон-
курентоздатність продукції.
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MANAGING FEATURES OF INDUSTRIAL ENTERPRISE TRADE POLICY

In case of Ukraine integration to world economic area, existence of a working mechanism of a flexible trade 
policy is a guarantee of a positive enterprise reaction on the changes of external and internal factors of its func-
tion. Specified needs more attention to modelling and implementation of the enterprise trade policy as one of 
the general potential constituent of the industrial enterprise to provide the improvement and performance plan 
of its sustainable development.

The goal of the article is to research managing features of industrial enterprise trade policy, and to work out 
and summarize the ways of its development.

Nowadays, in a highly competitive environment, lowering of the demand on group of goods for industrial 
use  is observed, while domestic products,  by  its  technical-economic  features especially  in equipment and 
component parts sector, are quite competitive  in  the market, and have a wide-spread range of competitive 
advantages. The reason of demand dropping on industrial products of Ukrainian manufacturer is not as much 
in breaking economic relations connected to the absence of the guaranteed distribution market but in disability 
of Ukrainian enterprises to promote its products effectively creating and conquering new distribution markets 
and refreshing an old ones. Decisive role in solving the situation, which has been started, must be given to 
managing aspects for improving of industrial enterprise trade policy.

The scientist opinion is shared by the author on accepting effective managing decisions by managers of 
industrial enterprises, rational is practical usage of modern trade policy methods, which let detect competitive 
areas of strategic business-units and develop recommendations for the future prospect of the enterprise.

Among the main modelling methods the enterprise trade policy, next ones are highlighted:
 – ABC-XYZ analyze;
 – BCG matrix;
 – Dibb/Simkin method.
Specificity  of  a  trade  policy  of  a  scientific  production  enterprise  acting  in  the  industrial  market  –  

“NVP PROMTRANSENERGO” LLC in Sumy city has been reviewed. Results of the research proves practical 
meaning of the opportunity to regulate profitability basing on the correct managing of the trading policy of the 
specified subject of business. Ways of the effective function and development of the industrial enterprise have 
been defined.
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