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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Стаття присвячена дослідженню товарної політики, яка відіграє ключову роль в управлінні підприємством, торкаючись 

всіх аспектів своєї діяльності. Дано порівняльний аналіз підходів до змісту та формування цього явища. Наведено основні 

системи класифікації чинників товарної політики, що застосовуються в маркетингу. Основна ідея наукових досліджень – 

розкриття сутності товарної політики як економічно значного та ефективного інструменту управління підприємством. 

Запропонована і складена модель управління товарною політикою як невід'ємної частини управління діяльністю 

підприємства. Запропонована система показників оцінювання товарної політики відповідно до рівнів її формування, що 

дозволяє здійснювати аналіз ефективності товарної політики. Практичне застосування запропонованої системи 

показників оцінювання товарної політики дозволить проаналізувати ефективність товарної політики. У зв'язку з 

відсутністю його в економічній, особливо в маркетинговому, літературному визначенні було запропоновано визначення 

автора «ефективного управління товарною політикою».  
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Постановка проблеми. Сучасні підприємства, 

що працюють в умовах висококонкурентної та 

динамічно розвиваємого середовища, забезпечення 

і підтримання необхідного рівня  конкурентоспро-

можності підприємства може  бути досягнутим 

тільки з належного рівня управління товарною 

політикою. Вона займає особливе місце в марке-

тинговій якості системи управління виробництвом 

і маркетинговою діяльністю підприємства. Добре 

продумана товарна політика орієнтована на якісне 

задоволення споживчого попиту. А це найважли-

віше в маркетинговій діяльності. Тому тема товар-

ної політики набуває все більшої актуальності. 

Формування цілей статті. Метою дослі-

дження є збільшення (підтримання) конку-

рентоспроможності підприємства, що має 

стати пріоритетом формування товарної 

політики і повністю орієнтувати систему 

управління підприємством в цьому напрямку. 

Виклад основного матеріалу. Товарну 

політику розумніше представляти як складну 

систему маркетингових впливів, що охоплюють 

обидва напрями: регулювання асортименту полі-

тики, управління ціновою політикою, управління 

життєвим циклом продукції, підвищення конку-

рентоспроможності та якості продукції, просу-

вання продукції, стимулювання збуту для макси-

мального попиту клієнта через маркетинговий 

вплив, формування марки і упаковки. 

По суті, формування товарної політики 

передбачає прийняття рішень з наступних 

ключових питань: 

 Створення та забезпечення оптимального асор-

тименту продукції з урахуванням вимог споживача; 

 Пошук прийнятних для продукту ніш для 

товарів через організовані маркетингові 

дослідження;  

 Формування, управління та оперативне 

коригування асортименту товару, на основі 

аналізу етапів життєвого циклу шляхом 

модифікації товару, їх розробки і видалення з 

застарілих підрозділів; 

 Забезпечення якості та забезпечення 

конкурентоспроможності рекламовані 

продукції на необхідний рівень; 

 Створення, розробка та удосконалення 

товарного знака, упаковки та маркування товарів; 

 Товарне ціноутворення [1]. 

Також значна увага в наукових дослідженнях 

науковців приділяється вивченню чинників, що 

впливають на товарну політику. Де, важливим 

стратегічним імперативом товарної політики 

підприємств, що визначає його, припускаючи 

одночасно розробку ефективних засобів 

адаптації, полягає в забезпеченні ринкової 

стабільності підприємства, в цьому контексті, 

очевидно, що товарна політика формується під 

впливом цілого комплексу чинників. 

Класифікація маркетингових чинників, що 

впливають на товарну політику: 

1. Зовнішні фактори: 

- Макросередовище (екологічні, демографічні, 

політичні, культурні, природні та інші); 

- Мікросередовище (посередники, конкуренти, 

закони, профсоюзи, споживачі). 

2. Внутрішні фактори: 

-  Маркетинг (товар, ціна, місце продажу, 

просування); 
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-  Менеджмент (персонал, процес, фізичне 

середовище) [5]. 

Беручи до уваги внутрішні та зовнішні чин-

ники маркетингу, товарна політика має як еко-

номічну, так і соціальну цінність. Економічне 

значення полягає в тому, що ефективна товарна 

політика може забезпечити реалізацію фінансо-

во-економічних цілей, а також створювати 

сприятливі умови для підприємства для пода-

льшого розвитку в умовах конкурентної боро-

тьби. Соціальна цінність товарної політики 

визначається його здатністю формувати попит 

та керувати попитом на ринку, створювати нові 

потреби, сприяти просуванню соціально 

важливих ідей і підходів, що є прямим впливом 

на екологічний фактор як споживачів. 

Оцінка ефективності товарної політики, як 

процесу дослідження продукції, так  і самої 

компанії, а також їх взаємодія з ринковим 

середовищем, передбачає використання 

відповідної методологічної бази, включаючи 

підходи, принципи та методи і т. д. Тому на 

даному етапі виникають проблеми 

методологічного і методичного характеру 

оцінювання ефективності товарної політики. У 

зв'язку з тим, теорія і практика оцінювання 

ефективності товарної політики в менеджменті 

вимагає виконання наступних завдань: 

 Дослідити і дати обгрунтованість 

принципів оцінки ефективності товарної політики; 

 Проаналізувати загальновідомі методи 

оцінювання товарної політики на підприємстві; 

 Визначити найбільш перспективні 

методи оцінки ефективної діяльності товарної 

політики; 

 Висунути гіпотезу і обгрунтувати 

використання комплексного підходу оцінки 

ефективності товарної політики; 

 Розробити, визначити основні положення 

методу з використанням комплексного підходу. 

Оцінка ефективності товарної політики, 

однак, як і будь-якої іншої оцінки, передбачає 

зв'язок з декількома конкретними компонентами 

моделі оцінки, щодо завдання в питанні: 

 Цілі оцінювання; 

 Об'єктом оцінювання (ефективність 

товарної політики); 

 Предметом оцінки (тобто підприємства або 

третьої сторони організації, яка оцінює від імені 

першого в своєму комерційному порядку); 

 Оціночні бази (цілі, принципи, методи, 

параметри, показники оцінки); 

 Логіка оцінки (визначена послідовність і 

співвідношення оціночні операції); 

 Результат оцінювання [3]. 

Надалі управлінський персонал зобов'язаний 

отримати достовірну інформацію про 

ефективне управління товарною політикою і 

розглядати його як пріоритетну увагу. 

 
Рис. 2. Основні етапи управління товарною політикою[3] 
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Однак моделювання ефективності товарної 

політики вимагає визначення набору критеріїв. 

Критерії ефективності управління 

товарної політикою: 

1. Ефективність виробничої діяльності – 

характеризує процес управління виробництвом; 

2. Фінансове положення підприємства – 

виражає ефективність процесу управління 

оборотними засобами; 

3. Ефективність організації збуту та 

просування товару – дозволяє отримати 

уявлення про ефективність управління збутом 

та просуванням товару. 

Запропонована група критеріїв дозволяє 

оцінити існуючу політику продукту на 

підприємстві, з точки зору економічної 

ефективності основних процесів: виробництво, 

фінансове становище підприємства, 

просування і продаж продукту. 

Далі, на основі представлених критеріїв і буде 

проведена оцінка ефективності товарної політики. 

 
Рис. 1. Показники ефективності управління товарною політикою [1],[3] 

 

Оцінка ефективності товарної політики на 

основі отриманої системи показників, охоплює 

найважливіші етапи оцінювання господарської 

діяльності підприємства, виключаючи повторення 

окремих показників, що дозволяють таким 

чином швидко і об'єктивно одержувати 

інформацію про поточну ситуацію в компанії 

та її позиції на ринку. 

Висновки з проведеного дослідження. 

Таким чином, створення ефективної товарної 

політики покладається на якісне 

функціонування механізму управління, усіх 
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методів, дій, забезпечуючих досягнення 

основної мети діяльності підприємства в галузі 

ефективного управління товарною політикою.  

Запропонована модель управління товарною 

політикою як ефективний механізм управління та 

оцінювання, трансформований у відповідності 

до основних напрямків товарної політики, 

системи критеріїв і показників, дозволяє 

оцінювати діючу товарну політику на 

підприємстві щодо її економічної ефективності. 
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Голубенко М.О. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРНОЙ 

ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Статья посвящена исследованию товарной политики, которая играет ключевую роль в управлении предприятием, 

касаясь всех аспектов своей деятельности. Дан сравнительный анализ подходов к содержанию и формирования 

этого явления. Приведены основные системы классификации факторов товарной политики, применяемые в 

маркетинге. Основная идея научных исследований - раскрытие сущности товарной политики как экономически 

значимого и эффективного инструмента управления предприятием. Предложена и составлена модель управления 

товарной политикой как неотъемлемой части управления деятельностью предприятия. Предложенная система 

показателей оценки товарной политики в соответствии с уровнями ее формирования, позволяет осуществлять 

анализ эффективности товарной политики. Практическое применение предложенной системы показателей оценки 

товарной политики позволит проанализировать эффективность товарной политики. В связи с отсутствием его в 

экономической, особенно в маркетинговом, литературном определении было предложено определение автора 

«эффективного управления товарной политикой». 

Ключевые слова: Товарная политика, менеджмент, эффективность, конкурентоспособность. 
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METHODICAL APPROACHES TO FORMATION AND EVALUATION OF EFFICIENCY OF COMMODITY 

POLICY OF ENTERPRISE 
The article is concerned with analysis of trade policy which plays the key role in enterprise management, touching all aspects 

of its work. The article presents   the comparative analysis of approaches to the  contents and formation of this action.  There 

are basic systems of classification of trade policy factors which are used in marketing.  The main idea of scientific research 

is  disclosure of trade policy nature as economically  important   and effective instrument of enterprise management. The article 

presents a model of trade policy management as essential part of enterprise management.  There is a system of trade policy 

view in accordance with levels of its formation which allows to review trade policy effectiveness. The article offers an author’s 

definition of “effective trade policy management“ in view of  its lack in economical, especially in marketing literature. 

Keywords: product policy, management, efficiency, competitiveness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


