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В статті розглянуто питання кількісної оцінки товарної сегментації фрагменту ринку виробництва фруктових і 

овочевих соків Рівненської області. Метою статті є дослідження методичних аспектів моделювання товарного 

портфеля підприємств харчової промисловості (виробництво фруктових і овочевих соків) як чинника економічної 

ефективності їх діяльності. У статті уточнено сутність понять “товарний асортимент” та “товарний 

портфель”. Запропоновано визначати економічну ефективність при оптимізації товарного портфеля. Визначено 

проблематику управління товарним асортиментом на вітчизняному підприємстві, що є виробником фруктових і 

овочевих соків. Проаналізовано товарний портфель ПСК “Рівненський заготівельно-виробничо-збутовий комбінат” 

та побудовано модель матриць для дослідження товарного асортименту у координатах частка товару у збуті 

підприємства, участь товару у тренді збуту та запропоновані висновки.  
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Постановка проблеми. Посилення конку-

ренції в умовах глобальних трансформацій загос-

трює проблеми завоювання й утримання конку-

рентних переваг, що прямо залежать від ступе-

ня використання новітніх підходів до управлін-

ня товарним асортиментом і збутом товарів 

споживчого призначення, а саме фруктових і 

овочевих соків. Загострюються питання пошу-

ку підприємствами конфігурації ціннісної про-

позиції, яка б забезпечила не тільки задоволен-

ня потреб своїх клієнтів, але й фінансову стабі-

льність. Тому формування товарного портфеля 

набуває особливої уваги з боку підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Управлінські рішення щодо формування товар-

ного портфеля традиційно знаходяться у полі 

дослідження науковців. Розробкою теорії фор-

мування товарного портфеля займались багато 

зарубіжних вчених: Р. Дж. Купер, С. Дж. 

Еджет, Е. Дж. Кляйншмідт [13]; Г.Ассель [1]; Б. 

Берман [2]; Е. Дихтль і Х. Хершген [6]; Т. 

Левітт [14]; А.В.Силаков [12]; Н.І.Ісайчиков [8] 

та інші. Питанням товарного асортименту та 

управління товарним портфелем присвятили 

свої наукові праці такі вітчизняні науковці як 

В.А. Верба [3], В. Кардаш [9], О. Зозульов [7], 

Т. Красовська [10], З.Герасимчук [5], Н.С. 

Кубишина [11] та інші. 

Методи аналізу товарного портфеля 

базуються на побудові матриць за ознаками: 

якість–ціна; товар–ринок; частка ринку–темпи 

зростання попиту тощо. Використання таких 

методів для підприємств, що випускають 

великий асортимент продукції, потребує суттєвої 

адаптації. За наявності взаємозамінних товарів 

стратегія для кожного із них повинна будуватись 

таким чином, щоб максимізувати прибуток по 

сукупності товарів, а не по кожному із них. Саме 

тому важливе значення має аналіз товарної 

структури даного фрагменту ринку. 

Метою статті є дослідження методичних 

аспектів моделювання товарного портфеля 

підприємств харчової промисловості 

(виробництво фруктових і овочевих соків) як 

чинника економічної ефективності їх діяльності. 

Основні результати дослідження. У 

вітчизняній літературі та виробничій сфері є 

використання термінів: “товарний асортимент” 

під якими розуміють сукупність всіх 

асортиментних груп і товарних одиниць, що 

пропонуються виробником для реалізації [2], та 

“товарний портфель”, який передбачає 

формування сукупності товарів підприємства 

за рівнем їх рентабельності, етапів життєвого 

циклу, ринкових позицій і перспектив [9]. Для 

товарного портфеля важливо не тільки те, які 

товари до нього входять, а також і те, які 

співвідношення наявні між певними товарами і 

групами товарів, оскільки це впливає на його 

збалансованість [3]. Формування товарного 

портфеля передбачає певні управлінські дії 

щодо роботи з окремим товаром, які означають 
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процес обґрунтування включення нового 

товару до товарного портфеля, виведення 

товару, а також модифікації наявних товарів і 

зміни структури портфеля [1]. 

У розрізі конкретного підприємства 

“Рівненський заготівельно-виробничо-збутовий 

комбінат” важливо провести диференціацію, 

орієнтовану на потреби та перспективи 

підприємства, класифікацію спрямовану не на 

механічне перелічення конкретних товарів, а на 

виокремлення профілю підприємства, що може 

включати як різнопланові товари однієї із 

перелічених груп, так і вибрані товари із різних 

груп, на яких спеціалізується підприємство. 

При цьому слід оцінити маркетингові 

перспективи окремих товарних сегментів та 

сформувати портфель, що враховував би 

диференціацію по суттєвих ознаках та 

групування товарів. Застосуємо матрицю, яка 

дозволяє провести оцінку переваг для кожного 

товару підприємства [4]. Участь товару у 

загальному збуті обчислюється за формулою (1): 

%100
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Участь товару у тренді збуту знаходять за 

формулою (2): 
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де A  та iA  –показники зростання сукупного 

збуту усіх товарів та i -го товару. Перевагою 

такої моделі є простота та наглядність 

висновків, проте у багатьох випадках така 

модель потребує вдосконалення для врахування 

додаткових факторів: стабільність збуту, 

зайнята товаром частка ринку тощо [4]. 

Запропоновано розраховувати рівень 

нестабільності збуту товару – ризик відхилення 

товару як відношення вибіркового 

середньоквадратичного відхилення is  до 

вибіркового середнього  x   за формулою (3). Ця 

характеристика дозволяє оцінити нестабільності 

збуту товару у часі, а тому її не можна 

використовувати для порівняння виробництв, 

що мають різний сезонний характер. 

%100
x

i
s

i
V    (3) 

Для оцінки стабільності збуту товару у 

системі розподілу підприємства пропонуємо 

використати показник розгалуженості каналів 

розподілу для даного товару. Виділимо канали 

розподілу, через які ефективно здійснюється 

реалізація. Нехай підприємство, що є об’єктом 

дослідження, реалізує вибраний товар i  через 

K  каналів у об’ємах ijr , Kj ,..,,21 . Для 

того, щоб отримати величину, котра не 

залежить від валових об’ємів товарів, а 

відображає розповсюдженість товару на 

певному сегменті ринку, проведемо 

нормалізацію, формула (4): 
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    (4) 

Якщо серед набору },...,,{ iKii rrr 21  єдина 

одиниця і багато нулів чи близьких до нуля 

чисел, це означає, що поширеність товару 

низька. Чим рівномірніше розподілений товар 

по каналах і чим більша кількість каналів, тим 

вищою є ступінь поширеності, диверсифікації 

постачання товару на ринок. Ми пропонуємо 

для розрахунку вказаного показника 

використати формулу (5): 






X Xj

ijri rd *
,        (5) 

де X  – деяка 1K -елементна підмножина із 

набору },..,,{ K21 . Наприклад, у випадку 

3K  отримуємо 323121 iiiiiiri rrrrrrd *
. 

Відзначимо, що для використання даного 

методу потрібно розглядати канали розподілу, 

що є еквівалентними за ознаками 

перспективності, конкурентності, надійності. 

Застосуємо модель для дослідження 

товарного асортименту ПСК “Рівненський 

заготівельно-виробничо-збутовий комбінат” на 

основі даних за період 2015 – 2017 роки. 

Використаємо дані про помісячний випуск 

товарної продукції, ціни на продукцію та 

обсяги реалізації готової продукції у розрізі 

покупців. Розраховані показники наведено у 

табл. 1. Аналіз структури випуску продукції 

показує, що протягом років лідируючі позиції 

серед товарів даного підприємства утримують: 

соки фруктові, маринована консервація та 

безалкогольні напої. 

 

 

де iP  – об’єм,  

iC  – ціна. 
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 Структура випуску, iD  
Частка відносно 

2014 р. iT  iV  
*
rid  

Види продукції 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
2015 

р. 

2016 

р. 

2017 

р. 

2015-

2017 

рр. 

2015-

2017 

рр. 

2015-

2017 рр. 

Соки фруктові 26,8% 21,0% 28,5% 98% 55% 103% 756 93% 0,589 

Соки овочеві 1,3% 2,4% 2,4% 107% 142% 188% 280 50% 1,600 

Маринована  

консервація 55,2% 44,4% 36,8% 99% 57% 65% 

-

4384 84% 0,512 

Безалкогольні  

напої 4,9% 9,1% 8,4% 74% 98% 124% 761 28% 0,028 

Повидло,  

варення, джеми 3,0% 8,0% 11,2% 63% 119% 229% 1840 55% 0,042 

Мед штучний 2,9% 5,6% 5,0% 72% 98% 119% 292 44% 0,000 

Квас  2,3% 3,1% 2,5% 111% 104% 117% 54 17% 0,000 

М’ясні консерви 3,5% 6,4% 5,3% 87% 114% 129% -55 27% 0,000 

Разом 100,0% 100,0% 100,0%    23   

Таблиця 1. Динаміка структури продукції підприємства 

 

Разом із тим видно, що обсяги виробництва 

маринованої консервації значно знижуються, а 

виробництво соків фруктових мають один із 

найвищих показників нестабільності. Графік на 

рис. 1 відображає зміни у часі об’ємів збуту 

двох розглянутих товарів, це соки фруктові та 

маринована консервація, що разом складають 

понад 65% продукції у грошовому еквіваленті. 

Динаміку решти товарів відображено на рис. 2. 

 

 

 

Рис. 1. Динаміка виробництва лідерів товарних груп 

 

Бачимо, що характер продукування лідерів 

виробництва, особливо соків фруктових носить 

чітко виражений сезонний характер, виробництво 

у пікові місяці зростає порівняно із 

виробництвом у місяці простою більш як на 

порядок, тоді як виробництво квасу та джемів 

коливається в межах кількох десятків відсотків. 

Тому при розрахунку інформаційно містких 

показників динаміки та участі у тренді 

підприємства слід проводити із оглядом на 

характер змін протягом сезону та додатково 

виділяти трендову компоненту за даними по 

кількох роках у випадку побудови 

довгострокової маркетингової стратегії.  
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Рис. 2. Динаміка виробництва “допоміжних” товарів 

 

Висновки та пропозиції. У роботі 

розглянуто низку показників продукції 

підприємства і виокремлено групи, стосовно 

яких доцільно використовувати відмінні 

маркетингові стратегії. Товари лідери у даному 

випадку це: соки фруктові та маринована 

консервація. Найближчим претендентом до 

лідера товарів – це безалкогольні напої, у 

випадку, коли зростання випуску збільшиться 

у 2-3 рази. Тому підприємству слід зосередити 

свої зусилля на двох напрямках: втримати 

падіння виробництва маринованої консервації, 

можливо шляхом збільшення випуску 

асортименту товару, який можна випускати на 

цих же лініях, та підтримувати темп 

просування безалкогольних напоїв до 

досягнення збалансованої і достатньо 

диверсифікованої системи виробництва-збуту.  

 

Список використаних джерел 

1. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: учеб. / Г. Ассэль. – М.: ИНФРА7М, 2001. – 804 с. 

2. Берман Б. Розничная торговля: стратегический подход / Б. Берман, Дж. Эванс ; пер. с англ. – 

М., 2003. – 1183 с. 

3. Верба В. А. Методичні положення оптимізації товарного портфеля виробничого 

підприємства / В. А. Верба, С. В. Яковенко // Стратегія економічного розвитку України. – К.: 2013. – 

№ 32. – С. 164-176. 

4. Войтович Н.В. Товарна сегментація у стратегічному маркетинговому плануванні діяльності 

молокопереробних підприємств / Н.В. Войтович // Зб. наук. праць КНЕУ. – К., 2009. – С. 125-129. 

5. Герасимчук З. В. Проблеми ефективного управління товарним портфелем [Електронний 

ресурс] / З. В. Герасимчук // Економічні науки: Збірник наукових праць ЛНТУ. – Луцьк. – 2009. 

Випуск 6 (22). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_em/2009_6/8.pdf.  

6. Дихтль Е. Практический маркетинг: Учеб. Пособие / Е. Дихтль, X.Хершген. Пер. с нем А. М. 

Макарова; Под ред. И. С. Минко. – М.: Высш. шк., 1995. – 255 с. 

7. Зозулев А.В. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия: Учеб. пособ. для студ. вузов / 

А.В. Зозулев.  ⎯ К.: Центр учебной литературы, 2010. – 576 с. 

8. Исайчиков Н. И. Матричные методы разработки товарной политики предприятия базового 

элемента маркетинг-микс / Н. И. Исайчиков // Экономические науки. ⎯ 2007. ⎯ № 6. ⎯ С. 206-212. 

9. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика / В.Я. Кардаш, І.А.Павленко, О.К. Шафалюк. – 

К.: КНЕУ, 2002. – 266 с. 

10. Красовська Т. В. Методичні засади формування механізму товарного асортименту на 

виробничих підприємствах / Т. В. Красовська // Економіка та держава. – 2010. – № 2. – С. 67-70.  

11. Кубишина Н. С. Методика розробки стратегічного набору товарів на промисловому ринку / 

Н. С. Кубишина // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2010. – №7. – С. 171-178.  

12. Силаков А. В. Выбор структуры товарного портфеля предприятия на основе анализа его 

сбалансированности [Електронний ресурс] / А.В.Силаков., Н.С. Иващенко // Режим доступу: 

http://referent.mubint.ru/security/8/3125/1.  

0

20000

40000

60000

80000

100000

2015 2016 2017

Соки овочеві Маринована консервація

Безалкогольні напої Повидло, варення, джеми

Мед штучний М'ясні консерви

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_em/2009_6/8.pdf
http://referent.mubint.ru/security/8/3125/1


Альманах науки 

 

12 

13. Cooper R.G. New Product Development: Results of an Industry Practices Study / R.G. Cooper, 

S.J. Edgett, E.J.Kleinschmidt // R&D Management (Industrial Research Institute, Inc. ⎯ 2001. ⎯ Volume 

31, № 4. ⎯ 39 p. 

14. Levitt T. Exploit the Product Life Cycle / T. Levitt // Harvard Business Review. – 1965. – Vol. 43. 

– № 6. – P. 81-94. 
 

Войтович Н.В., Булавинець А.Я. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОВАРНОГО ПОРТФЕЛЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассмотрены вопросы количественной оценки товарной сегментации фрагмента рынка фруктовых и 

овощных соков Ровенской области. Целью статьи является исследование методических аспектов моделирования 

товарного портфеля предприятий пищевой промышленности (производство фруктовых и овощных соков), как 

фактора экономической эффективности их деятельности. В статье уточнена сущность понятий “товарный 

ассортимент” и “товарный портфель”. Предложено определять экономическую эффективность при оптимизации 

товарного портфеля. Определено проблематику управления товарным ассортиментом на отечественном 

предприятии, являющихся производителями фруктовых и овощных соков. Проанализировано товарный портфель 

ППК “Ровенский заготовительно-производственно-сбытовой комбинат” и построена модель матриц для 

исследования товарного ассортимента в координатах доли товара в сбыте предприятия, участие товара в тренде 

сбыта и предложены выводы. 

Ключевые слова: товарный ассортимент, товарный портфель, модель матриц, производство фруктовых и 

овощных соков. 

 

Voytovych N., Bulavinets A.  

MODELING OF PRODUCT PORTFOLIO AS A FACTOR IN INCREASING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF 

THE ENTERPRISE 

The article deals with the issues of quantitative evaluation of commodity segmentation of the fragment of the fruit and vegetable 

juice market in the Rivne region. The purpose of the article is to study the methodological aspects of modeling the commodity 

portfolio of food industry enterprises (fruit and vegetable juice production) as a factor in the economic efficiency of their 

activities. The article clarifies the essence of the concepts of “product range” and “commodity portfolio”. It proposed to 

determine the economic efficiency in optimizing the commodity portfolio. The problems of management of commodity 

assortment at the domestic enterprise, what is producer of fruit and vegetable juices, are determined. The commodity portfolio 

is analysed the enterprise of consumer co-operation “Rivne Billing and Production and Sales Complex” and built a model of 

matrices for the study of the product range in coordinates the share of goods in the sales of the enterprise, the participation of 

the product in the sales and the proposed conclusions. 

Key words: product range, commodity portfolio, matrix model, fruit and vegetable juice production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


