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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 

 

 

ПЛАН УРОКУ №18 

 

«__»______ 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.  

Тип уроку: комбінований 

Методи проведення: лекція, методи демонстрування. 

Матеріальне оснащення: наочні посібники, плакати, мультимедійні засоби. 

 

Структура уроку 

 

1. Організаційний момент (2 хв) 

 

 

 

 

 

 



2. Актуалізація опорних знань учнів (5 хв) 

3. Вивчення нового матеріалу (15 хв) 

4. Застосування здобутих знань (20 хв) 

5. Підведення підсумків уроку (2 хв) 

6. Домашнє завдання (1 хв) 

 

Хід уроку 
 

1. Організаційний момент 

1.1. Перевірка присутніх. 

1.2. Призначення чергових. 

2. Актуалізація опорних знань учнів 

2.1. Сьогодні ми ознайомимося з поняттям “формування асортименту”. 

Завдяки одержаним знанням і вмінням ви зможете відчути себе дорослим та 

досвідченим працівником у сфері торгівлі. 

2.2. Викладач записує на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету 

та визначає такі завдання уроку: 

         • визначити поняття торгівлі; 

• обґрунтовувати значення торгівлі, її сутність та характеристику 

елементів. 

4. 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. 

 

 

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 


