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ВСТУП 

 

 

У наш час товарна політика є вкрай важливим елементом у діяльності 

будь-якого підприємства, адже вона є складовою частиною плану розвитку 

підприємства. Управління товарною політикою передбачає виконання 

наступного переліку завдань: комплексний аналіз можливостей діючих 

ринків з позиції забезпечення успішної реалізації попередньої номенклатури 

продукції, тобто оцінка ринків збуту; оцінка рівня конкурентоздатності 

власного товару і аналогічного товару, виробленого конкурентами ; вибір 

найбільш сприятливих ринків і встановлення для кожного з них відповідної 

номенклатури продукції, обсягу реалізації, ціни, аналіз зміни виторгу, 

визначення її оптимальних обсягів і відповідних їм цін, а також розробка 

плану перспективної номенклатури продукції з урахуванням її 

конкурентоздатності. Якщо маркетингова товарна політика побудована 

правильно і успішно функціонує, то діяльність підприємства є ефективною та 

прибутковою.  

Ефективність управління товарною політикою на пряму залежить від 

вирішення наступних питань: які товари варто виготовляти і у якій кількості, 

коли їх треба робити, яке співвідношення повинно бути між різними 

товарами, тобто випускати більше продуктів харчування і менше одягу чи 

навпаки, на яких ринках працює підприємство, тобто визначення кола 

потенційних покупців і попиту на пропоновану продукцію, яким чином ці 

продукти виготовити, за допомогою яких ресурсів, у тому числі кадрових і 

технологічних, яка буде пропозиція цього товару, яка конкурентоздатність 

даного товару в порівнянні з товарами конкурентів тощо. 

Розробками різних проблем маркетингової товараної політики на 

різних рівнях управління займалися такі вітчизняні фахівці: Герасимчук В. 



Г., Лозовський Л. П., Січко С.М., Бланк І.О., Гребнєв О.І., Логіненко Л.О., та 

ін., серед іноземних дослідників слід виділити  Маджаро С. В., Левітт Т. О., 

Мазаракі А.А., Панкратов Ф.Г., Половцев Ф.П., . Але у сучасних умовах 

відчувається брак системних підходів до підвищення ефективності 

маркетингової товарної політики. 

Предметом дослідження  виступає процес планування і оцінки 

ефективності маркетингової товарної політики на підприємстві. Об’єктом 

дослідження було обрано житомирське підприємство «ЖПМК№6», яке 

займається виготовленням та оптовою торгівлею будівельними матеріалами. 

Метою випускної роботи є обґрунтування теоретичних положень, а 

також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення 

маркетингової товарної політики підприємства. Для досягнення поставленої 

мети в роботі  визначені для вирішення наступні завдання: 

- провести огляд літературних джерел та виявити проблемні питання 

щодо здійснення процесу оцінки ефективності товарної політики; 

- розглянути особливості управління товарною політикою на 

досліджуваному підприємстві; 

- висунути практичні поради щодо покращення процесу планування 

товарної політики та управління нею. 

Під час проведення дослідження використовувалися такі методи: 

аналізу та синтезу, порівняльний, метод аналогій, індукції та дедукції, 

статистичні методи. 

Випускна робота містить вступну частину, два основні розділи, 

висновки та пропозиції, список використаної літератури, що складає 60 

найменувань. 

 

 

 

 

 



 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Отже, нашою основною метою було обґрунтування теоретичних 

положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення 

маркетингової товарної політики підприємства. Для досягнення поставленої 

мети були поставлені та виконані наступні завдання: 

- провести огляд літературних джерел та виявити проблемні 

питання щодо здійснення процесу оцінки ефективності товарної 

політики; 

- розглянути особливості управління товарною політикою на 

досліджуваному підприємстві; 

- висунути практичні поради щодо покращення процесу 

планування товарної політики та управління нею. 

Після виконання поставлених завдань можемо зробити наступні 

висновки: 

1. якщо маркетингова товарна політика побудована правильно і 

успішно функціонує, то діяльність підприємства є ефективною та 

прибутковою;  

2. ефективність управління товарною політикою на пряму залежить від 

вирішення наступних питань: які товари варто виготовляти і у якій 

кількості, коли їх треба робити, яке співвідношення повинно бути 

між різними товарами, на яких ринках працює підприємство тощо; 

3. у сучасних умовах відчувається брак системних підходів до 

підвищення ефективності маркетингової товарної політики і 

погляди на визначення критерію ефективності товарної політики у 

багатьох економістів не однозначні; 

4. ефективність товарної політики характеризується не лише рівнем 

прибутковості підприємства, але й  успішною інвестиційно-



інноваційною та технічною політикою підприємства; 

5. досліджуване підприємство має широкий асортимент та 

номенклатуру товарів, тобто споживачі можуть обрати ті товари, що 

задовольняють їх потреби; 

6. товари, що пропонує підприємство відповідають вимогам діючих 

нормативно-технічних документів; 

7. підприємство працює рентабельно, тобто отримує прибутки, 

здійснюючи свою діяльність, що є одним з показників ефективної 

товарної політики. 

8. Підприємство має достатню технічну оснащеність, про що свідчить 

показник фондоозброєсності. 

Нами було виявлено, що основними недоліками у роботі підприємства 

є: 

- відсутність маркетингового відділу та посади маркетолога і як 

наслідок розпилювання його обов’язків серед менеджерів різних 

відділів; 

- прогалини у використанні ефективних методів управління 

товарним асортиментом; 

- недостатнє використання реклами, що призводить до відпливу 

роздрібних споживачів до більш відомих продавців будівельних 

товарів.  

 Для покращення ситуації можемо запропонувати такі дії: 

1. створити посаду маркетолога - це дозволить сфокусуватися на 

прогалинах маркетингової політики підприємства та ефективно їх 

усунути. Завданням маркетолога буде визначення 

найпривабливіших напрямків проведення рекламної кампанії з 

врахуванням особливостей сфери діяльності, окрім цього він 

повинен збирати інформацію про стан ринку, про основних 

конкурентів, їх товари та ціни, основні тенденції на ринку, а саме 

попит на продукцію та на інновації; 



2. використовувати у своїй практиці матрицю БКГ як основний 

інструмент управління товарним асортиментом і номенклатурою - 

вона дозволяє визначити стратегічну позицію підприємства з 

кожного напрямку його діяльності, і на основі аналізу цієї позиції 

вибрати правильну стратегію дій підприємства на ринку і 

оптимальну стратегію перерозподілу фінансових потоків між 

різними напрямками діяльності; 

3. активніше використовувати рекламу та методи стимулювання збуту 

для приваблення роздрібних споживачів - що призведе до 

збільшення обізнаності роздрібних споживачів про підприємство, 

цей захід безпосередньо зв’язаний з впровадженням посади 

маркетолога(наша перша пропозиція) і витікає з нього як наслідок. 
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