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характера трансформаций свойств региональной общественной системы, которые являются
следствием влияния факторов внешней и внутренней среды и проявляются в тенденциях процессов
социального, экономического и экологического развития. Это позволяет выделить в качестве
компонентов оценки инвестиционную деятельность, инновационную деятельность, отраслевую
структуру экономики региона, как составляющих конкурентоспособности региона, а также доходы
населения, развитие человеческого капитала, экологическую ситуацию, что в целом определяет
качество жизни населения региона. Реализация данного подхода обусловила необходимость
разработки методического обеспечения оценки уровня социально-экономической дифференциации
региона, учитывая особенности и динамику его развития.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ НА
ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ПІДХОДУ

Ринок продуктів харчування характеризується високою насиченістю, як присутніми на ньому
учасниками ринку, так і товарними марками. Це зумовлює пошук нових методів управління
товарним асортиментом, в тому числі застосування нестандартних, які не зможуть одразу зімітувати
конкуренти.
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Управління товарним асортиментом передбачає випуск таких товарів, які користуються
попитом, проте прямо вплинути на покупців, підприємство не в змозі, тому що відносини між
виробником і споживачем не є відносинами прямого підпорядкування. Виникає необхідність в
застосуванні прихованого, основаного на рефлексивному підході, управління вибором покупців. За
цих умов особливої актуальності набуває вдосконалення методів формування товарного
асортименту підприємства на оcнові рефлексивного підходу.
Проблемам формування товарного асортименту підприємства присвячені праці багатьох
вітчизняних і зарубіжних учених Б.Бермана, Бузукової О., Вейтца Л., Едкока Д., Еванса Дж.,
Каллена Н., Саллівана М., Снегірьової В., Панкратова Ф., Серьогіної Г., А.А. Мазаракі, Н.М.
Ушакової, Коцур М.В., Л.О. Лігоненко, Л.В. Балабанової А.М. Германчука та ін.
Питання, пов'язані з використанням рефлексивного підходу, висвітлюються в роботах В.О.
Авілова, О.С. Анісімова, Р.М. Лепи, В.О. Лефевра, Д.О. Новікова, Т.О. Таран, О.Г. Чхартішвілі, Г.П.
Щедровицького та ін..Проте недостатньо розробленими залишаються методи дослідження і
врахування поведінки споживачів у ході формування асортименту підприємством.
Метою статті є на основі критичного аналізу класичних методик розробити практичні
рекомендації щодо вдосконалення формування товарного асортименту підприємства за рахунок
впровадження рефлексивного підходу.
Основні наукові результати дослідження були отримані на основі використання таких
методів: систематизації та узагальнення, методи експертних оцінок, методи статистичного аналізу.
Більшість підприємств харчової промисловості вбачають джерело підвищення
конкурентоспроможності в стратегії диференціації. Як наслідок, рівень видової конкуренції на
цьому ринку є досить високим, що робить формування асортименту продукції великою проблемою
для менеджерів підприємств.
При формуванні асортименту, перш за все, необхідно визначити, на якому ринку працює
підприємство, на ринку виробника, чи споживача. За наявності на ринку ситуації, коли попит
перевищує пропозицію, ринок належить виробнику. Якщо ж на ринку пропозиція переважає попит,
то такий ринок має назву ринок споживача. В залежності від цього при застосуванні методів
формування асортименту здійснюється корекція або на користь класичних методів (ринок
виробника), або більше в бік рефлексивних (ринок споживача) (рис. 1):

Класичні методи

Виробник

Ринок

Споживач
Рефлексивні методи

Рис. 1. Співвідношення методів управління товарним асортиментом
на ринках виробника та споживача
До класичних методів аналізу асортименту підприємства, можна віднести такі матричні
методи, як: матриця «Boston Consulting Group», матриця «General Electric»-«McKincey», матриця
життєвого циклу товару A.D.Little, матриця «продукт-ринок» І.Ансоффа [1].
Також значного поширення набули експертно-аналітичні методи, до яких можна віднести:
прогнозування економічних показників на основі АВС-аналізу, методи економіко - математичного
моделювання, методи аналізу маркетингової ситуації.
Нами проведено критичний аналіз перерахованих методів, виявлення переваги та недоліки
кожного з них (табл.1).
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Матричні методи

Аналіз методів, які найбільше використовуються при формуванні товарного портфелю,
показав, що основним недоліком більшості з них є суб’єктивність підходу, на противагу якому
виступає легкість застосування на практиці.
Таблиця 1
Аналіз класичних методів формування продуктового портфелю підприємств харчової
промисловості
Найменування методу
Матриця «Boston Consulting
Group»
(кінець 60-х років ХХ
століття) [1,2]

Переваги
- простота використання
- дозволяє сформувати стратегічні
напрями розвитку для кожної СЗГ

Недоліки
- обов’язкова наявність можливості
росту
недосконалість
роботи
з
кількісною інформацією

Матриця «General
Electric»-«McKincey»
(початок 70-х років
століття)
Матриця життєвого
циклуA.D.Little [2]

- застосовується на всіх фазах ЖЦ
- позиціонування СЗГ більш чітке

надає
вузький
перелік
використовуваних стратегій
- є статичною

- надає інформацію про СЗГ в залежності
від стадії ЖЦ
- простота використання
- надає наглядний перелік базових
стратегій
- наглядне структурування обставин
реальної ситуації
- ліквідація розбіжності між реальним і
запланованим розвитком підприємства
-відображає роль товару у формуванні
прибутку
-простота виконання
- точність та наочність
- можливість автоматизації

- не враховує ознаку прибутковості

ХХ

Матриця
«продукт-ринок»
І.Ансофф 1966р.[3-5]

Експертно - аналітичні методи

Структурний аналіз

Прогнозування економічних
показників на основі ABC та
ХУZ - аналізу

Аналіз структури асортименту
(ширина,
глибина,
гармонійність, насиченість)

Методи
економіко
математичного моделювання

Методи аналізу маркетингової
ситуації(SWOT-аналіз,
ретроспективний
аналіз,
внутрішній аудит, сегментація
споживачів та їх мотивів,.Gapаналіз)
[6-8]

- виявляє питому вагу поварів в
асортименті
- можливість використання різних
параметрів порівняння
- використання фактичних даних
- висока достовірність
- можливість оцінки -синергічного ефекту
від гармонійності асортименту
- об’єктивність
- дозволяють відобразити існуючі
функціональні та кореляційні зв’язки між
факторами
- кількісно виражають зв'язок та його силу
між факторами
- можливість автоматизації
- простота та наочність
- дає уявлення про основні тенденції та
поточні позиції підприємства
- визначає ключові фактори успіху та
доступні джерела розвитку

- одностороння орієнтація на ріст
- лише дві змінні (продукт і ринок)
які приймають два значення
поточний і новий
- механізм впровадження ABCмоделі
в
рамках
системи
управлінського обліку може бути
складним та витратним
- необхідність поєднання з іншими
методами для повноти інформації
- не характеризує асортимент з
точки зору оптимальності і рацності використання ресурсів
відсутність
нормативних
показників
складність
виявлення
функціональної залежності між
факторами
- апріорне встановлення ОПР
значень пар-трів, що входять у
функцію попиту
- потребують точного прогнозу
економ. ситуації
- суб’єктивність
- необхідність поєднання з іншими
методами для повноти інформації

Вибір методу залежить від управлінського персоналу, який схильний використовувати
знайомі йому підходи до формування товарного портфелю, які добре себе зарекомендували на
практиці, хоча розглянута проблема може вимагати інших методів, тобто є потреба в ситуаційному
підході до вибору типу матриці.
Проте на ринку споживача розглянуті класичні методи не дають можливості отримати
об’єктивний результат через відсутність споживчого фактору в їх основі. Для цього обов’язковим
елементом на заключному етапі формування асортименту є методи рефлексивного впливу.
Один з методів, що враховує споживчу поведінку є побудова матриці залученості Фута,
Коуна, Белдинга (FCB) [9]. Даний підхід передбачає орієнтовну оцінку ступеня впливу
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Низька
Висока
залученість залученість

раціональних і ірраціональних мотивів споживання (вісь Х), а також ступеня залученості споживача
в процес придбання товарів (вісь У) [10,11].
Матриця FCB відображує взаємозв'язок ступеня залучення споживача, методу пізнання
реальності і моделей реакції споживача.
Основними методами пізнання є інтелектуальний, заснований на розумі, логіці, міркуваннях,
фактичних відомостях, та емоційний, який є невербальним, заснованим на емоціях, інтуїції,
почуттях, переживання.
Одночасний облік ступеня залученості і методу пізнання відображається в даній матриці (рис.
2), за допомогою якої можна ідентифікувати чотири різні моделі реакції.
Інтелектуальний метод
«Думати»(1)
НАВЧАННЯ
(дізнатися-відчути-зробити)

Емоційний метод
«Відчувати»(2)
ЕМОЦІЇ
(відчути-дізнатися-зробити)

(3)
ЗВИЧКА
(зробити-дізнатися-відчути)

(4)
ГЕДОНІЗМ
(зробити-відчути-дізнатися))

Рис. 2. Матриця залученості Фута, Коуна, Белдинга (FCB)
Аналіз методів, які найбільше використовуються при формуванні товарного портфелю,
показав, що основним недоліком більшості з них є суб’єктивність підходу, на противагу якому
виступає легкість застосування на практиці.
Вибір методу залежить від управлінського персоналу, який схильний використовувати
знайомі йому підходи до формування товарного портфелю, які добре себе зарекомендували на
практиці, хоча розглянута проблема може вимагати інших методів, тобто є потреба в ситуаційному
підході до вибору типу матриці.
Нами було проведено розподіл асортиментних груп по квадрантам матриці на прикладі
товарів підприємств хлібобулочної промисловості (рис. 3).
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«Артек», 20-Торт шоколадно-арахісовий, 21-Хліб «Тостерний» 22-Сухарі «Ванільні», 23-Вафлі «Антошка», 24-Торт
«молочно-кавовий», 25-Хліб «На здоров’я»,26-Хліб «Заварний», 27-Хліб «Запашний», 28-Хліб «Корбутський», 29-Хліб
«Гірчичний», 30- Сухарі з виноградом.
Рис. 3. Матриця «ФКБ»
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УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС
В результаті аналізу одержаної матриці ми прийшли до висновку, що найбільш ефективними
для підприємства є товари, що потрапили у другий квадрант, адже коливання рентабельності
продажу в даній групі 75-100%. Товари, що потрапили в перший квадрант дають можливість
отримати рентабельність 55-75%. В четвертому квадранті рентабельність більше 60%. Найменший
рівень рентабельності спостерігається у товарів, що знаходяться в третьому квадранті 15-35%.
Дана інформація є підставою для прийняття рішення щодо оновлення асортименту, в основі
якого може бути покладено стимулювання переміщення позицій товару в інший більш економічно
вигідний квадрант (рис. 3). Напрями переміщення позицій товару у матриці для підвищення
економічної ефективності показано на рисунку 3 за допомогою стрілок.
На основі критичного аналізу класичних методик формування товарного асортименту
підприємства обґрунтовано необхідність впровадження рефлексивного підходу. Це дасть
можливість підприємству підвищити ефективність товарної політики. Подальші дослідження в
цьому напрямі можуть бути пов’язані з вибором інформаційних та інших стимулюючих чинників
впливу на споживачів та вивчення способу мислення особами, які приймають рішення про
формування асортименту підприємства.
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КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ ЯК ІНТЕГРОВАНА КАТЕГОРІЯ РИНКУ

Одним з найважливіших елементів економічної системи будь-якої ринково орієнтованої
держави обов'язково є ринок нерухомості. Від забезпеченості нерухомістю як реальним капіталом
залежать інструменти фондового ринку. Цінні папери, забезпечені іпотекою, найкращим чином
гарантують стабільність всієї грошової системи. Усвідомлення ключової ролі ринку комерційної
нерухомості в активізації промислового виробництва, розвитку реального сектору економіки,
пожвавленні інвестиційного процесу, макроекономічній стабілізації дозволить більш ретельно та
зважено підходити до прийняття рішень в даній сфері та уникнути можливих помилок.
Серед вітчизняних та російських економістів праці яких так, чи інакше торкаються теми
економіки нерухомості є такі фахівці, як А. Асаул [2], О. Гриценко, А. Грязнова [3], А. Карасьов [2],
С. Максимов [5], Г. Стерник, М. Федотов [3], В. Циганенко [8]. Але дослідження цих авторів
стосуються всього ринку нерухомості, а не окремих його сегментів. Саме комерційній нерухомості
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