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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.  

3. 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, особливу увагу на конкурентному ринку надається 
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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. Поясніть поняття «товар з підкріпленням». 

2. Для чого магазини реалізують товари з підкріпленням? 

 

 

ПЛАН УРОКУ №19 

 

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

Опишіть поняття поліпшення асортименту товарів та його значення 

 

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 

 


