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Конкурентоспроможність підприємства значною мірою 

визначається його асортиментною політикою. Проблема управління 

асортиментом продукції є комплексною, оскільки пов’язана з сукупністю 

таких проблем, як визначення оптимальних параметрів продукції, аналіз 

витрат на вдосконалення параметрів продукції, ціноутворення, 

організація збутової діяльності підприємства, стратегічне управління 

підприємством, аналіз ринкової кон’юнктури. З нашої точки зору, природа 

досліджуваної нами проблеми вимагає конкретизації причинно-

наслідкових зв’язків між наведеними вище проблемами, що дозволить 

сконцентрувати зусилля на аналізі та вирішенні проблем-причин, які 

впливають на управління асортиментом продукції. Слід зазначити, що 

саме цей аспект проблеми є недостатньо дослідженим у роботах 

науковців [1], [2], [3], [4], [5]. 

Більш ретельний аналіз досліджуваної проблеми доцільно, з нашої 

точки зору, проводити за допомогою логіко-змістовного моделювання [6], 

яке дозволяє структурувати та упорядкувати проблеми, які пов’язані з 

проблемою управління асортиментом та параметрами продукції за 

ринкових умов. Нами сформовано каталог проблем підприємства-

виробника: 

1) стратегiчне управління підприємством; 

2) стратегiчне управління асортиментом продукції підприємства; 

3) стратегічне управління збутом продукції підприємства; 

4) стратегічне управління персоналом підприємства; 

5) впровадження стратегічної системи управління підприємством; 

6) впровадження стратегічної системи управління асортиментом 

продукції підприємства; 

7) оцінка ефективності застосування стратегічної системи 

управлiння підприємством; 



8) управлiння асортиментом продукції на підприємствi; 

9) визначення ефективності управління асортиментом продукції; 

10) формування та обґрунтування асортименту продукції 

підприємства; 

11) вибір методу управління асортиментом продукції підприємства; 

12) оцінка платоспроможності споживачів; 

13) вивчення задоволеності споживачів параметрами продукції; 

14) вивчення потреб покупців продукції; 

15) визначення оптимальних параметрiв продукції; 

16) аналіз витрат на вдосконалення параметрів продукції; 

17) розподіл накладних витрат на продукцію; 

18) вибір методу бюджетування; 

19) організація управлінського обліку на підприємстві; 

20) оцінка наявних виробничих потужностей для виробництва 

продукції з поліпшеними параметрами; 

21) оцінка ефективності вдосконалення параметрів продукції; 

22) оцінка фінансового стану підприємства-виробника продукції; 

23) дослідження впливу факторів зовнішнього середовища на 

діяльність підприємства; 

24) дослідження впливу факторів внутрішнього середовища на 

діяльність підприємства; 

25) методичне забезпечення апарата планування та прогнозування 

на підприємстві. 

Шляхом аналізу причинно-наслідкових зв’язків між парами проблем 

визначаються рівні значущості проблем. За отриманими результатами 

будується граф проблем, який є наочним зображенням проблем-причин 

та проблем-наслідків. 

Граф проблем підприємства-виробника констатує, що проблема 8 

(управлiння асортиментом продукції на підприємствi) є причиною двох 

проблем: проблеми 6 (впровадження стратегічної системи управління 

асортиментом продукції підприємства) і проблеми 9 (визначення 

ефективності управління асортиментом продукції). У свою чергу, 

досліджувана проблема 8 є слідством проблем 2 (стратегiчне управління 

асортиментом продукції підприємства), 10 (формування й обґрунтування 

асортименту продукції підприємства), 23 (дослідження впливу факторів 



зовнішнього середовища на діяльність підприємства) та 24 (дослідження 

впливу факторів внутрішнього середовища на діяльність підприємства) 

Граф проблем наочно показує, наскільки комплексна досліджувана 

проблема. Також варто звернути увагу на причинно-наслідкові зв'язки 

другої черги, які охоплюють більш широке коло проблем, пов'язаних з 

управлiнням асортиментом та параметрами продукції підприємства в 

ринкових умовах, на які також слід звертати увагу при управлінні 

асортиментом і параметрами продукції. 

Вдосконалення теоретичних засад аналізу проблеми управління 

асортиментом продукції шляхом проведення логіко-змістовного 

моделювання сукупності проблем стратегічного управління, 

бюджетування, аспектів формування асортименту продукції, вивчення 

потреб споживачів надає можливість виявити причинно-наслідкові 

зв'язки між проблемами та визначити основні напрями управління 

асортиментом продукції, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності 

підприємства. 
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РЕЦЕНЗІЯ 

 

Тези доповіді Лаврентьєвої Людмили Сергіївни "Логіко-змістовне 

моделювання проблеми управління асортиментом продукції" присвячені 

актуальній проблемі управління асортиментом продукції, яка впливає на 

конкурентоспроможність підприємства за сучасних ринкових умов.  

Проблема управління асортиментом продукції є комплексною, 

оскільки пов’язана з сукупністю таких проблем, як визначення 

оптимальних параметрів продукції, аналіз витрат на вдосконалення 

параметрів продукції, ціноутворення, організація збутової діяльності 

підприємства, стратегічне управління підприємством, аналіз ринкової 

кон’юнктури. 

Вдосконалення теоретичних засад аналізу проблеми управління 

асортиментом продукції шляхом проведення логіко-змістовного 

моделювання сукупності проблем стратегічного управління, 

бюджетування, аспектів формування асортименту продукції, вивчення 

потреб споживачів надає можливість виявити причинно-наслідкові 

зв'язки між проблемами та визначити основні напрями управління 

асортиментом продукції, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності 

підприємства. 
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