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ПЛАН УРОКУ №17 

 

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

                                                                                Предмет: “Організація 

товарознавства” 

 

Тема: Асортимент товару. 

Тема уроку: Формування асортименту. 
Мета: сприяти формуванню знань про формування асортименту та сутність 

торгівлі; формування практичних умінь та навичок обґрунтування основних 

ознак торгівлі.  

3. Вивчення нового матеріалу 
     Важливою умовою поліпшення діяльності торгових підприємств, і в першу 

чергу магазинів самообслуговування, є забезпечення в них широкого і 

постійного асортименту товарів. Формування асортименту в магазині -- це 

підбір, комплектування різних видів товарів і їх різновидів по якій-небудь 

ознаці. 

Основною метою формування асортименту є максимальне задоволення попиту 

покупців при якнайменших витратах часу на здійснення покупки і забезпечення 

ефективної роботи торгових підприємств. Існують різні види асортименту. 

Виробничій асортимент -- це перелік товарів, що випускаються яким-небудь 

промисловим підприємством. Торговий асортимент утворюється в торговій 

мережі і містить перелік товарів різних виробничих підприємств і об'єднань. 

Перетворення виробничого (вузького) асортименту в торговий називається тим, 

що підсортував. Цей процес відбувається на оптових торгових підприємствах 

(базах), холодильниках, складах торгів і магазинів. 

У основі утворення торгового асортименту лежать товарні групи, які 

підрозділяються на підгрупи, види, найменування і сорти. Звідси розрізняють 

груповий асортимент і розгорнений. Наприклад, група товарів гастрономів 

включає м'ясний і рибний гастроном. М'ясний гастроном має у свою чергу безліч 

видів виробів різних найменувань і сортів. 

Залежно від різноманітності підгруп, видів, найменувань, сортів асортимент 

буває складним і простим. Складний асортимент мають кондитерські вироби, 

товари гастрономів, простій -- цукор, сіль, мука. 

Формування асортименту на торгових підприємствах повинне здійснюватися на 

науковій і плановій основі. Спочатку визначається перелік основних груп 

товарів, що продаються в магазині, потім кількість видів і різновидів товарів по 

їх відмітних ознаках і на закінчення розробляється конкретний асортиментний 

перелік для даного магазина. Найважливішими принципами формування 

асортименту є: дотримання встановленого асортиментного профілю магазина, 

 

 

 

 

 

 



відповідність асортименту характеру попиту покупців, комплексне задоволення 

попиту, забезпечення широти і глибини товарного асортименту і його стійкості, 

створення умов рентабельної роботи торгового підприємства. 

Формування асортименту в магазині в першу чергу залежить від його 

асортиментного профілю. Найширший асортимент мають крупні універсальні 

магазини. В спеціалізованих і вузькоспеціалізованих магазинах більш 

різноманітно представлений асортимент однієї групи або навіть одного 

найменування товару. Наприклад, магазини «Кондитерські вироби», «Ковбаси», 

«Чай». При формуванні асортименту необхідно враховувати характер І 

особливості попиту на продовольчі товари. Залежно від попиту розрізняють 

товари повсякденного, періодичного і рідкісного попиту. Товарами першої 

необхідності є продукти, що становлять основний раціон живлення людини. Це 

хліб, цукор, молоко і молочні продукти, м'ясо, риба, овочі і ін. До товарів 

періодичного попиту відносять кондитерські вироби, фрукти, делікатеси. 

Товарами рідкісного попиту є винний-горілчані вироби, спеції. Основна маса 

продовольчих товарів відноситься до товарів повсякденного, частого попиту, 

тому асортимент магазинів житлової зони повинен забезпечувати різноманітні 

потреби покупців в продуктах першої необхідності. При цьому витрати часу 

покупців повинні бути мінімальними 

Асортимент товарів рідкісного, епізодичного попиту формується в магазинах 

міського значення. Велика частина продовольчих товарів реалізується в 

магазинах житлового району. Асортимент товарів в значній мірі залежить і від 

характеру попиту. Розрізняють попит стійкий, альтернативний і імпульсний. 

Стійкий, або твердо сформований попит пред'являється на певний товар і не 

допускає його заміни. Попит на велику частину продовольчих товарів 

характеризується високим ступенем стійкості, оскільки це в першу чергу 

пов'язано з фізіологічними нормами споживання харчових продуктів. 

Альтернативний (нестійкий) попит формується Остаточно в магазині в процесі 

вибору товару, консультації продавця або контролера-касира. Альтернативний 

попит допускає взаємозамінність товарів в межах однієї групи, підгрупи або 

різновидності товарів. До товарів альтернативного попиту можна віднести 

кондитерські вироби. 

Імпульсний попит формується безпосередньо на торговому підприємстві під 

впливом пропозиції, реклами, викладення товарів. Це попит, як правило, на 

маловідомі або невідомі товари. Промисловості і торгівлі належить велика роль 

у формуванні попиту на нові продукти харчування. Перспективними є продукти 

морів і океанів, товари, готові до вживання, дієтичні, багаті білками, вітамінами. 

При формуванні асортименту магазинів необхідно враховувати високу 

комплексність попиту на продовольчі товари. 

Найпрогресивнішим типом торгового підприємства є універсальний магазин 

самообслуговування. Асортимент товарів такого магазина характеризується 

широтою, стійкістю і найбільшою підготовленістю товарів до продажу. 

Задоволення комплексного попиту покупців, скорочення витрат споживання 

забезпечуються також і за рахунок організації продажу в магазинах типу 

універсам непродовольчих товарів повсякденного попиту. Наявність 



непродовольчих товарів в асортименті викликає імпульсний попит і є певним 

резервом збільшення товарообігу. В універсамах можуть продаватися 

галантерейні, парфюмерно-косметичні, шкільно-письмові і канцелярські товари, 

деякі види трикотажних і панчішно-шкарпеткових виробів, іграшок і ін. 

 

 

Питання для контролю: 

 

1. Що таке універсальний магазин? Яка його характеристика?  

 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 18 

 

«__»______ 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 сутність торгівлі; формування практичних 

умінь та навичок обґрунтування основних ознак торгівлі.  

4. Вивчення нового матеріалу 

Асортиментна політика підприємства - система заходів стратегічного характеру, 

спрямована на формування конкурентоспроможної моделі, що забезпечує стійкі 

позиції підприємства на ринку і отримання необхідного прибутку.  

Ця політика є центральним елементом комерційної стратегії підприємства на 

ринку. Головною її метою в сучасних умовах господарювання є визначення 

набору товарів, найкращих для обслуговується сегмента ринку.  

Товар - складне, багатоаспектне поняття, що включає сукупність багатьох 

властивостей, головними серед яких є споживчі властивості, тобто здатність 

товару задовольняти потреби того, хто нею володіє.  

Загальноприйняте визначення товару - «продукт праці, зроблений для продажу» 

- залишається, безсумнівно, справедливим і в маркетингу. Але всі посібники з 
маркетингу підкреслюють не стільки роль товару в його обміні на гроші, скільки 

можливість його використовувати, споживати: «товар - це засіб, за допомогою 

якого можна задовольнити певну потребу» або «товар - це комплекс корисних 

властивостей речі. І він автоматично включає всі складові елементи, необхідні 

для матеріального задоволення потреб споживача ».  

Споживча цінність товару виступає як сукупність властивостей, пов'язаних 

безпосередньо як з самим товаром, так і супутніми послугами. Ці властивості, 

так чи інакше, постають перед покупцем і визначають його намір купити товар і 

стати постійним клієнтом даного виробника. І оскільки для стабільного успіху 

підприємству необхідно піклуватися про формування постійної клієнтури, 
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особливу увагу на конкурентному ринку надається таким якостям, як колір, 

упаковка, дизайн, ергономічні особливості (зручність користування, 

обслуговування, ремонту), що супроводжує документація (опис, інструкції з 

експлуатації). Разом з тим чудовий дизайн автомобіля, трактора, верстата при 

поганому технічному обслуговуванні не врятує їх від провалу на «ринку 

покупця».  

Для розуміння можливостей продукту як товару виробникові слід розглядати і 

оцінювати їх у трьох вимірах: конкретно, розширено і узагальнено.  

Конкретний продукт - це базова фізична сутність, яка має точні характеристики і 

пропонується під заданим описом або кодом моделі. Стиль, колір, смак, розмір, 

маса, надійність, якість конструкції і ефективність у використанні - приклади 

конкретних товарних характеристик.  

Товар як продукт праці, вироблений для обміну, розглядається в маркетингу з 

позицій багаторівневої інтегральної моделі. В основі будь-якого товару лежить 

необхідність задоволення якої-небудь потреби. Тому, серцевину товару, його 

сутнісну сторону представляє так званий задум, пов'язаний з основним 

призначенням товару. Товар за задумом (ядро товару, базова потреба) 

представляє собою основну вигоду, розглянуту з точки зору задовольняється 

потреби. Справа в тому, що насправді люди купують не товари як такі, а їх 

функціональну здатність задовольнити деяку потребу. Тільки усвідомивши, що 

товар здатний задовольнити певну потребу, людина стає покупцем. Отже, для 

виробника і продавця величезне значення має визначення того, що товар означає 

для споживача, а не для них самих.  

Якщо задум товару виступає як його змістовна сторона, то за формою товар у 

реальному виконанні (реальний товар, фізичний товар) являє собою певний 

набір властивостей, що дозволяють реалізувати цей задум, тобто задовольнити 

якусь потребу. Тому на другому рівні товару розглядаються корисні з точки зору 

споживачів характеристики: властивості, якість, упаковка, зовнішнє 

оформлення, товарна марка.  

 

 

Питання для контролю: 

1. Що таке товар з підкріпленням? 

2. Опишіть значення перед і післяпродажного обслуговування 

 

 

 
Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання, 

виконати практичну роботу 

 

 

Інформацію надсилати на адресу e-mail  anylesik@gmail.com 
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