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ПЛАН УРОКУ № 15 

 

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

                      

                                               Предмет «Організація           

                                                       товарознавства» 

Тема: Асортимент товару. 

Тема уроку: Асортиментна концепція і політика, управління асортиментом. 

Мета: Сприяти формуванню  знань про асортиментну концепцію та політику та 

управлінням асортиментом; формування практичних умінь та навичок 

обґрунтування асортиментної концепції та політики, управління асортиментом. 

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 
Формуванню асортименту передує розробка підприємством асортиментної концепції. Це 

спрямоване побудова оптимальної асортиментної структури товарної пропозиції, при цьому за 

основу приймаються, з одного боку, споживчі вимоги певних груп (сегментів ринку), а з іншого 

- необхідність забезпечити найбільш ефективне використання підприємством сировинних, 

технологічних, фінансових та інших ресурсів про те , щоб реалізувати товари з максимально 

низькими витратами.  

Асортиментна концепція -  це програма по управління асортиментом товарів загально, 

глобально, комплексно. 

Асортиментна концепція виражається у вигляді системи показників, що характеризують 

можливості оптимального розвитку товарного асортименту. До таких показників відносяться: 

розмаїтість видів і різновидів товарів, що випускаються (ширина і глибина асортименту з 

урахуванням типології споживачів); рівень і частота відновлення асортименту; рівень і 

співвідношення цін на товари даного виду та інші. Мета асортиментних концепцій - 

зорієнтувати підприємство на випуск товарів, найбільш відповідних структурі і розмаїтості 

попиту конкретних покупців.  

Підкріплена заходами організаційного, фінансового та іншого характеру асортиментна 

концепція може розглядатися як свого роду програма з управління розвитком виробництва і 

реалізацією відповідних товарів. Цільова її частина включає вимоги до оптимальної структурі 

асортименту, а програмна - систему заходів для її досягнення за певний період. Цій програмі 

додає комплексний характер включення до неї питань, пов'язаних з оптимізацією асортименту. 

В якості критеріїв оптимальності виступають вимоги споживачів до асортименту і якості 

товарів, ресурсні можливості, соціальні установки, культура та інші.  
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Після розробки асортиментної концепції переходять до побудови асортиментної стратегії.  

Асортиментна стратегія може будуватися за такими основними напрямками:  

 

1. Розширення - додавання в асортиментний ряд товарів з характеристиками, що виходять 

за межі того, що підприємство продавало раніше. При цьому орієнтуватися необхідно на 

повноцінний або зростаючий попит і на відповідний рівень доходів потенційних споживачів, а 

також на стан і розвиток існуючих сегментів ринку (зовнішні фактори) і фінансові зміни, що 

відбуваються всередині компанії (внутрішні фактори). Будь-яке розширення асортименту 

неминуче тягне за собою збільшення витрат. При цьому позитивні фінансові результати від 

змін в асортименті можуть мати місце тільки в майбутньому. Утакому випадку розширення 

асортименту має розглядатися, як і всякі операційні витрати - з точки зору їх впливу на грошові 

потоки і фінансові результати. До різновидів стратегії розширення відповідно до теорії Ансофа 

відносять: пенетрацію, розробку нового товару, розширення меж ринку, диверсифікацію.  

2. Скорочення - це комплекс маркетингових заходів щодо виведення товару з ринку, який 

передбачає припинення продажу і переорієнтацію ще наявних споживачів на інші товари 

підприємства. Маркетингові заходи передбачають аналіз причин падіння попиту і пошук нових 

пропозицій товарів відсутнього асортименту, а також визначення шляхів скорочення витрат 

обігу (якщо падіння попиту пов'язане з високими цінами, то їх необхідно знизити). 

Асортиментна політика - визначення набору товарних груп, найбільш пріоритетним для 

успішної роботи на ринку і забезпечує економічну ефективність діяльності підприємства в 

цілому. 

Завдання асортиментної політики можуть бути різні. Це: 

 задоволення запитів споживачів - один з основних принципів маркетингу, який 
відповідає завданню глибокої сегментації та диференціації ринку і забезпечує 

тісний зв'язок із споживачами; 

 

 оптимальне використання технологічних знань і досвіду підприємства; 

 

 оптимізація фінансових результатів підприємства - формування асортименту 
грунтується на очікуваної рентабельності і величиною прибутку, що частіше 

зустрічається в практиці роботи підприємств, однак може бути виправдане при 

важкому фінансовому положенні, відсутності альтернатив і ін; 

 

 

 завоювання нових покупців шляхом розширення сфери застосування існуючої 

виробничої програми. Цей підхід досить консервативний, тому що розрахований на 
короткострокові результати і передбачає подовження життєвого циклу застарілих 

видань за рахунок знаходження нових ринків збуту; 

 

 дотримання принципів гнучкості за рахунок диверсифікації сфер діяльності 

підприємства галузі друку та включення до них нетрадиційних галузей; 
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 дотримання принципу синергізму, який передбачає розширення галузей 

виробництва і послуг підприємства, пов'язаних між собою певною технологією, 

єдиної кваліфікацією кадрів та іншої логічної залежністю. 

 

 Широка асортиментна гама продукції, що випускається зміцнює ринкові позиції 
підприємства та розширює обсяг продажів. 

Асортиментна політика визначає оптимальне співвідношення набору видань, різних за стадіями 

життєвого циклу, але одночасно знаходяться на ринку. Оптимізація номенклатури видань, що 

одночасно знаходяться на ринку, але розрізняються за ступенем новизни, дозволяє гарантувати 

підприємству галузі друку відносно стабільні загальні умови забезпечення обсягів реалізації, 

покриття витрат і досягнення прибутку. 

При визначенні оптимальної асортиментної політики та товарної 

номенклатури виходять з двох принципів: 

 

 

1. принцип синергізму означає, що номенклатура товарів і послуг повинна бути 

внутрішньо пов'язана і окремі товари та види послуг повинні доповнювати 

один одного. Цей принцип забезпечує широку економію на масштабах 

діяльності підприємства за рахунок взаємної підтримки різних товарних груп 

або сфер господарської діяльності. Однак у випадку кон'юнктурних коливань 

така система побудови асортиментної політики відрізняється великою 

вразливістю; 
2. принцип стратегічної гнучкості грунтується на конгломератної побудові 

стратегічних зон господарювання і товарної номенклатури, які залежать від 

різних технологій, врівноважують ризикові і стійкі товарні групи і т.д., так що 

несподівані події в одній сфері не можуть важко позначитися на розвитку 

іншої сфери і на загальних результати сукупної діяльності підприємства. 

 

Управління асортиментом на підприємствах різних форм власності - це основний і один з 

найскладніших процесів протікають у комерційній діяльності. У ньому дуже тісно 

взаємопов'язані такі етапи комерційної діяльності, як інформаційне забезпечення, визначення 

потреби в товарах, вибір партнерів для встановлення господарських зв'язків і каналів 

просування на ринок, встановлення господарських зв'язків між партнерами, організація оптових 

закупівель напівфабрикатів і комплектуючих, організація оптового продажу товарів, рекламно -

інформаційна робота, надання послуг і управління товарними запасами. Тому процес 

управління асортиментом є центральною ланкою в складній і багаторівневої ланцюжку змісту 

комерційної діяльності підприємства. Від його результатів залежить, який товар і в якому обсязі 

буде запропонований споживачеві.  

Вивчення процесу управління асортиментом необхідно розглядати за аналогією 

з поняттям «управління».  

У широкому сенсі слова під управлінням слід розуміти процес, що складається з певних 
функцій. Склад функцій може змінюватися в залежності від цілей і завдань, які ставить перед 

собою керуюча система.  

Таким чином, управління асортиментом слід розуміти як комплекс функцій управління, до 

яких на промисловому підприємстві належать:  

- Планування;  

- Організація;  

- Контроль, спрямований на вивчення ефективності планування та організації заходів у рамках 
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асортиментної політики підприємства.  

 

 

 

Питання для контролю: 

1. Які етапи включає процес формування асортименту? 

2. Які основні елементи структури асортименту? 

 

 

 

ПЛАН УРОКУ №16 

 

«__»______ 20__ р.                                            Професія: Агент з постачання. 

                                                                                Предмет: “Організація 

товарознавства” 

 

Тема: Асортимент товару. 

Тема уроку:Асортиментний перелік. 
Мета: сприяти формуванню знань про асортиментний перелік та сутність 

торгівлі; формування практичних умінь та навичок обґрунтування основних 

ознак торгівлі.  

 

3. Вивчення нового матеріалу 

Асортиментний перелік товарів - частина торгового асортименту товарів, 

який повинен бути постійно в продажу. 

 

Промисловий асортимент товарів - асортимент товарів, що виробляється 

окремою галуззю промисловості або окремим промисловим підприємством. 

 

Торговий асортимент товарів - асортимент товарів, представлений у 

торговельній мережі. 

 

Простий асортимент товарів - асортимент товарів, представлений такими 

видами, які класифікуються не більше ніж за трьома ознаками. 

 

Складний асортимент товарів - асортимент товарів, представлений такими 

видами, які класифікуються більш ніж за трьома ознаками. 

 

Укрупнений асортимент товарів - асортимент товарів, об'єднаних за 

спільними ознаками у певні сукупності товарів. 

 



Примітка. Сукупністю товарів є клас, група, вид товарів. 

 

Розгорнутий асортимент товарів - асортимент товарів, представлений 

різновидами товарів. 

 

Структура асортименту товарів - співвідношення виділених за певною 

ознакою сукупностей товару в наборі. 

 

Примітка. Як правило, для наочності структура асортименту виражається у 

відсотках. 

 

Магазин з комбінованим асортиментом товарів - підприємство роздрібної 

торгівлі, реалізує кілька груп товарів, пов'язаних спільністю попиту і 

задовольняють окремі потреби. 

 

Магазин зі змішаним асортиментом товарів - підприємство роздрібної 

торгівлі, реалізує окремі види продовольчих та непродовольчих товарів. 

 

Асортиментний номер - затверджений номер, що проставляється на упаковці 

з консервованою продукцією. 

 

Питання для контролю: 

1. Що таке асортиментний номер? 

2. Опишіть поняття магазину зі змішаним асортиментом 

 

 

 

 

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 


