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ПЛАН УРОКУ № 13 

 

     « _»______  20 __р.                                                  Професія : Агент з постачання. 

                      

                                                 Предмет «Організація           

                                                       товарознавства» 

Тема: Асортимент товару. 

Тема уроку: Поняття асортименту і його роль на ринку. 

Мета:Сприяти формуванню  знань про поняття асортименту та його роль на 

ринку;формування практичних умінь та навичок обґрунтування основних ознак 

асортименту. Розвивати  логічне мислення,уяву, ініціативу, увагу. Виховувати 

культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш 

поширені трудові процеси, інтерес до професій регіону. 

 

3.  Формування знань учнів 
      Набір товарів, пропонованих підприємством-виробником на ринку, називають 

асортиментом.  

 

Номенклатура, чи товарний асортимент, - це вся сукупність виробів, що випускаються 

підприємством. Вона включає різні види товарів. Вид товару ділиться на асортиментні 

групи (типи) відповідно до функціональними особливостями, якістю, ціною. Кожна група 

складається з асортиментних позицій (різновидів чи марок), які утворюють нижчу щабель 

класифікації. 

Широкий асортимент дозволяє диверсифікувати продукцію; орієнтуватися на різні вимоги 

споживачів і стимулювати здійснення покупок в одному місці. Одночасно він вимагає 

вкладення ресурсів і знань у різні категорії продукції. Глибокий асортимент може 

задовольняти потреби різних купівельних сегментів по одному товару; максимізувати 

використання місця в торговельних точках; перешкоджати появі конкурентів; пропонувати 
діапазон цін і стимулювати підтримку дилерів. Однак він також збільшує витрати на 

підтримку запасів, модифікацію продукції та виконання замовлень. Крім того, можуть 

виникнути певні труднощі у диференціації між двома схожими асортиментними позиціями. 

Зазвичай порівнянним асортиментом легше керувати, ніж непорівнянним.Він дозволяє 

підприємству спеціалізуватись в сфері маркетингу і виробництва, створювати 

міцний образ і забезпечити стабільні відносини в каналах збуту. Проте надмірна 

концентрація може зробити підприємство вразливим перед погрозами з боку зовнішнього 

середовища, коливань у збуті, уповільнення росту потенціалу в силу того, що весь упор 

робиться на обмежений асортимент товарів. 

 

Асортимент продукції буквально означає підбір предметів, сукупність їх найменувань за 

якими-небудь ознаками. З цієї точки зору асортимент може бути простим або складним, 

вузьким або широким. Така класифікація передбачає виділення груп однорідної продукції 

або товарів за ознакою виду, сорту, марки і т.п. Формуються асортиментні групи, в межах 
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яких предмети мають певну схожість. І також можна розрізняти асортимент продукції (нло 

виробляється підприємством) і асортимент товарів (що пропонується споживачам цього 

продавця). 

 

Груповий асортимент товарів показує перелік укрупнених товарних груп, що складають 

номенклатуру товарів. Так, у продовольчому магазині можуть продаватися гастрономічні та 

бакалійні продукти, а в магазині спорттоварів - літній і зимовий спортивний інвентар. 

Видовий асортимент товарів відбиває наявність у групі товарів ряду видів. Наприклад, у 

складі молочних продуктів можуть бути представлені кефір, вершки, сир і т.п. Чоловіче 

взуття включає такі поняття як чоботи, черевики, туфлі, босоніжки. 

 

Внутрішньовидової асортимент товарів являє різновиди продукції, членененія виду на 

частини. Так, сир може бути різного ступеня жирності, самовари - різної місткості, взуття - 

різного фасону, тканини - різного забарвлення і т.п. Внутрішньовидової асортимент товарів 

може мати різну глибину розвитку, деталізації. У цьому сенсі можна говорити про ступінь 

складності асортименту. Наприклад, лікарські препарати, що застосовуються при певному 

захворюванні людини, можуть бути представлені засобами для зовнішнього або 

внутрішнього вживання, у вигляді таблеток або рідин, мати різну фасовку, упакування і т.п. 

 

У відношенні промислових підприємств встановлюється виробничий асортимент 

продукції, стосовно торговельних підприємств - торговий асортимент товарів. Перших з 

них відображає спеціалізацію підприємства і служить підставою для 

укладення договорів поставки. У другому випадку складаються підстави судити про 

масштаби можливості торговельного підприємства задовольняти потреби населення і 

розрізняють спеціалізовані і універсальні торговельні підприємства. 

 

Товарний асортимент включає окремі види товарів. 

Вид товару ділиться на асортиментні групи відповідно до функціональними 

особливостями, якістю і ціною. Наприклад, книжкові видання можуть бути розділені на 

наступні асортиментні групи: наукова література, науково-популярна, виробнича і 

інструктивна, навчальна, програмна і методична, художня, дитяча, офіційно-

документальна, довідкова, суспільно-політична література. 

Кожна асортиментна група складається з асортиментних позицій, які 

є найпростішою одиницею структури. наприклад навчальна література ділиться на 

підручники і навчальні посібники. 

Товарний асортимент характеризується широтою (кількістю асортиментних груп), 

глибиною (кількістю позицій у кожній асортиментній групі) і сопоставимостью 

(співвідношенням між запропонованими асортиментними групами з погляду спільності 

споживачів, кінцевого використання, каналів розподілу і цін). 

 

 

Питання для контролю 
1. Що таке асортиментна концепція? 

2. Дайте розгорнуте визначення поняттю «формування асортименту» 
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     « _»______  20 __р.                                                      Професія : Агент з 

постачання. 

                      

                                                    Предмет «Організація           

                                                       товарознавства» 

Тема: Асортимент товару. 
Тема уроку: Класифікація асортименту товарів, його властивості та показники.  

Мета: Сприяти формуванню  знань про класифікацію асортименту товарів, його 

властивості та показників; формування практичних умінь та навичок 

обґрунтування основних ознак класифікації асортименту товарів . Розвивати  

логічне мислення,уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, 

працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені трудові 

процеси, інтерес до професій регіону. 

 

3.  Формування знань учнів 
Асортимент товарів - набір товарів, об'єднаних по якій-небудь одній ознаці або їх 

сукупності. 

Асортимент товарів поділяється на промисловий і торговий. 

Промисловий асортимент товарів виробляється окремою галуззю або окремим 

промисловим підприємством. Промисловий асортимент реалізується виробничими 

підприємствами і є основою формування торгового асортименту окремих оптових і 

роздрібних торгових підприємств.У маркетингу виробничий асортимент прийнято називати 

товарною лінією підприємства. В даному випадку маркетологи мають на увазі сукупність 

товарів, об'єднаних виробником за будь-якою ознакою - одне призначення, однаковий рівень 

ціп і т. п. Тому використовувати це поняття не зовсім правильно. 

Торговий асортимент товарів - це асортимент, представлений в оптових і роздрібних 

торгових підприємствах. Він формується з товарів, як правило, виробничих підприємств 

різних галузей на основі тенденції купівельного попиту. 

У маркетингу застосовують поняття споживчої товарної лінії. Під цим терміном 

маркетологи розуміють всю сукупність товарів, запропонованих на ринок різними 

виробниками, що задовольняють ту саму потреба (чи сукупність однакових потреб) у різному 

ступені і за різною ціною. 

Товарознавцям слід дотримуватися стандартної термінології, зрозумілою і точною. 

Асортимент товарів народного споживання може бути: 

- простим, тобто представленим такими видами, які класифікуються не більше ніж за 

трьома ознаками; 

- складним - представленими видами, які класифікуються більш ніж за трьома ознаками; 

- укрупненими - коли товари об'єднані за загальними ознаками певні сукупності; 

- розгорнутим - поданим різновидами товарів. 

Прагнення підприємств до підвищення конкурентоспроможності є стимулом розвитку 

асортименту товарів. 

Попит є гнучким, мінливим, еластичним явищем. Розмір, структура, динаміка, розподіл 

попиту на товари по соціальним групам споживачів залежать від комплексу соціально-

економічних, демографічних, торгово-організаційних, національних і природно-кліматичних 

факторів, а також випадкових, кон'юнктурних впливів. Тому підприємства постійно 

оновлюють та розширюють свій асортимент, пристосовуючи його до зростаючим запитам 

споживачів. 

За ступенем новизни в асортименті товари можна розділити на наступні групи: 



- принципово нові товари, що не мають аналогів на ринку, створені в результаті принципово 

нових відкриттів і винаходів з використанням досягнень науково-технічного прогресу. Ці 

товари якісно задовольняють нову потребу або піднімають стару на нову якісну ступінь; 

- вдосконалені товари, що мають якісні відмінності від аналогів, представлених на ринку. 

Вони володіють більш широким спектром і високим рівнем споживчих властивостей; 

- модифіковані товари, представлені на ринку раніше, але зазнали непринципового, часто 

естетичному, удосконалення (іноді змінюється тільки упаковка); 

- товари ринкової новизни, нові лише для даного ринку; старі товари, що знайшли нову 

сферу застосування. 

 

Процес оновлення товару називається модернізацією. Зміна властивостей товару, надання 

йому нових називається модифікацією. Якщо застарілий товар не знятий з виробництва та 

продажу, то поява нового або модернізованого товару називається диференціюванням 

товару. 

Велика кількість типів, видів і різновидів товарів з конструктивними, якісними, вартісними 
розбіжностями дозволяє задовольнити запити споживачів з різними уподобаннями і 

платоспроможністю. 

Спочатку виробничі підприємства розробляють стандартний товар, прийнятний для більшості 

ринків збуту, потім створюють модифікації стандартного товару у відповідності зі 

специфічними вимогами окремих сегментів ринку (груп споживачів). 

Асортиментна конкуренція виробничих підприємств створює перенасичення ринку 

однорідними товарами (затоварювання), але дозволяє торговим підприємствам обирати 

оптимальні марки, моделі, модифікації товарів та найбільш вигідні умови закупівлі, 

формувати торговий асортимент, максимально відповідний купівельному попиту. В основі 

формування і оптимізації асортименту лежить аналіз його показників. 

Показник асортименту товарів - це кількісна характеристика одного або декількох 

властивостей асортименту 

 

 

Питання для контролю: 

Дайте визначення наступним поняттям: 

1. – широта асортименту 

2. - повнота асортименту  

3. - стійкість асортименту  

4. - оновлюваність асортименту 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

питання, виконати вправи і завдання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 


