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ПЛАН УРОКУ №19 

 

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

                                                                             Предмет: “Організація 

товарознавства” 

 

Тема: Асортимент товару. 

Тема уроку Промисловий асортимент, каталоги та каталогізація 

продукту. 
Мета: сприяти формуванню знань про промисловий асортимент; 

формування практичних умінь та навичок обґрунтування основних ознак 

торгівлі.  

3. Вивчення нового матеріалу 
Асортимент товарів - набір товарів, що формується за певними ознаками і 

задовольняє різноманітні, аналогічні індивідуальні потреби. 

 

Промисловий (виробничий) асортимент - набір товарів, що випускається 

виробником виходячи з його виробничих можливостей. 

 

Торговий асортимент - набір товарів, що формується організацією торгівлі з 

урахуванням її спеціалізації, споживчого попиту й матеріально-технічної 

бази. 

 

Простий асортимент - набір товарів, представлений невеликою кількістю 

груп, видів і найменувань. 

 

Складний асортимент - набір товарів, представлений значною кількістю груп, 

видів і найменувань. 

 

Груповий асортимент - набір однорідних товарів, об'єднаний загальними 

ознаками і задовольняє аналогічні потреби. 

 

Розгорнутий асортимент - набір товарів, який включає значну кількість 

підгруп, видів, різновидів, найменувань. 

 

Марочний асортимент - набір товарів одного виду марочних найменувань. 

Такі товари можуть задовольняти фізіологічні потреби, так і соціальні, 

психологічні. Це престижні марки автомобілів, одягу, взуття, парфумів. 



 

Супутній асортимент - набір товарів, що не відноситься до основних для 

даного торгового підприємства. 

 

Оптимальний асортимент - набір товарів, що задовольняє реальні потреби з 

максимально корисним ефектом для споживача. 

 

Раціональний асортимент - набір товарів, що задовольняє реально 

обгрунтовані потреби, які забезпечують найкращу якість життя. 

 

Властивість асортименту - особливість асортименту, яка проявляється при 

його формуванні. 

 

Показники асортименту - це якісний вираз властивостей асортименту. 

 

Повнота асортименту - це кількість видів, різновидів і найменувань товарів в 

групі однорідної продукції. Показник повноти може бути дійсним і базовим. 

 

Коефіцієнт повноти (Кп) - відношення дійсного показника до базового. Чим 

вище повнота асортименту, тим краще задовольняються потреби покупця. 

 

Широта асортименту - кількість видів, різновидів і найменувань товарів 

однорідних і різнорідних груп. 

 

Коефіцієнт широти (Кш) виражається відношенням дійсної кількості видів, 

різновидів і найменувань товарів однорідних і різнорідних груп до базового. 

 

Новизна асортименту - здатність задовольняти змінилися потреби за рахунок 

нових товарів. Новизна асортименту характеризується ступенем оновлення. 

Коефіцієнт новизни - це відношення кількості нових товарів в загальному 

переліку (Н) до загальної кількості найменувань товарів (Кд). 

 

Стійкість асортименту - здатність переліку товарів задовольняти попит на 

одні і ті ж товари. 

 

Під різновидом товарів розуміють сукупність товарів певного виду, 

виділених з ряду приватних ознак. Різновид товарів представляється у 

вигляді конкретних марок, моделей, артикулів, сортів. 



 

Асортимент товарів-набір товарів, об'єднаних за якоюсь однією ознакою або 

сукупністю ознак. Основним показником асортименту товарів є кількісна 

характеристика одного або декількох властивостей асортименту товарів. 

 

Асортиментний перелік товарів являє собою частину торгового асортименту 

товарів, який повинен бути постійно в продажу. 

 

Поліпшення асортименту товарів - одне з вимог споживачів. Асортимент, 

пропонований виробником, в більшій мірі визначається вимогами 

однорідності у виробництві, застосовуваними сировинними матеріалами, 

технологічними знаннями і т. д., тоді як асортимент, що цікавить покупця, 

диктується ситуацією споживання і взаємозамінністю товарів. Роздрібні 

торговці привертають увагу покупців своїм асортиментом. Асортимент може 

бути дуже обмежений і спеціалізований, він може складатися тільки з 

високоякісних або популярних продуктів; або асортимент може бути 

широким, різноманітним, призначеним для різних груп покупців.  

Отже, роль посередників полягає в забезпеченні різноманітності товарів, 

щоб покупці могли в одній угоді придбати кілька товарів, заощадивши на 

цьому свій час і необхідні зусилля. Аналогічна економія створюється і для 

виробника. 

 

 

Питання для контролю: 

1. В чому полягає роль посередників у торгівлі? 

2. Опишіть поняття поліпшення асортименту товарів та його значення 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 20 

“__”_________20__р.                                       Професія: Агент з постачання 

                                                                            Предмет “Організація 

товарознавства” 

Тема: Асортимент  товару. 

Тема уроку: Тематичне оцінювання. 

Мета: : виявити рівень знань, умінь та навичок учнів; формування 

практичних умінь та навичок. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, 



увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які 

виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професії. 

1. Проведення тематичної атестаційної роботи  

Тестування на тему: Асортимент товарів.  

Обріть одну правильну відповідь. 

1. Повнота асортименту це: 

А) кількість виробів того чи іншого асортименту 

Б) кількість різновидів конкретного виду виробів і позицій в кожній групі 

товарів 

В) співвідношення фактичної кількості різновидів товарів до його кількості  

2. Асортимент товарів це: 

А) набір різних товарів, їх видів і різновидів, об’єднаних будь-якою ознакою 

Б) набір товарів,  який виробляється промисловістю і сільськогосподарським 

виробництвом і формується в залежності від цієї ознаки 

В) набір товарів, які пропонуються до продажу населенню в роздрібній 

торгівлі 

 3. Укрупнений перелік продукції, що випускається підприємством це: 

 А) Асортиментна группа 

 Б) Груповий асортимент 

 В) Номенклатура  

4. Система супідрялних понять, якої-небуть галузі знань або діяльності 

людини: 

 А) Класифікація 

 Б) Систематизація 

 В) Кодування 

5. Оновлення асортименту це: 

 А) кількість видів, різновидів і найменувань товарів, що користуються 

стійким попитом у споживача 

 Б) кількість видів однорідних і (або) різнорідних груп, що знаходяться у 

продажу 

 В) кількість нових товарів у загальному вступі 

6. Набір товарів, що випускається виробником виходячи з його виробничих 

можливостей це: 

 А) промисловий асортимент 

 Б) товарний асортимент 

 В) простий асортимент 

7. Формування торгового асортименту товарів це: 



 А) кількісне співвідношення груп, підгруп, видів і різновидів товарів в 

номенклатурі конкретного суб'єкта ринку, виражена в частках або відсотках 

 Б) розробка і застосування заходів, спрямованих на формування 

оптимального асортименту товарів, який найбільш повно відповідає 

поточним потребам населення  

В)  цілеспрямована діяльність по підбору товарів за групами, підгрупами, 

видами та різновидами з урахуванням попиту споживачів і забезпечення 

рентабельності торговельної діяльності 

9. Раціональний асортимент це: 

 А) набір товарів, який найповніше задовольняє реально обґрунтовані 

потреби, що забезпечують максимальну якість життя при певному розвитку 

науки, техніки і технології 

 Б) товар, який задовольняє реальні потреби з максимально корисним 

ефектом для споживача при мінімальних витратах на їх проектування, 

розробку, виробництво і доведення до споживача 

 В) набір товарів, що повинен буде задовольняти передбачувані потреби 

10. Широта асортименту це: 

 А) кількість видів, різновидів і найменувань товарів однорідних і 

різнорідних груп 

 Б) здатність набору товарів задовольняти попит на аналогічні товари 

 В) здатність товарів задовольняти потреби, що змінилися, за рахунок нових 

товарів 

11. Діяльність, спрямована на досягнення вимог раціональності ассортименту 

 А) управління асортимнентом 

 Б) планування асортименту 

 В) асортиментна політика 

12. Оптимальний асортимент це: 

 А) набір товарів одного виду, марочних найменувань 

 Б) набір товарів різних груп, видів, найменувань, які відрізняються великою 

розмаїтістю функціонального призначення 

 В) товар, який задовольняє реальні потреби з максимально корисним 

ефектом для споживача при мінімальних витратах на їх проектування, 

розробку, виробництво і доведення до споживача 

 

Критерії оцінювання: за кожну правильну відповідь – 1 бал. 

 

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 

 


