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PRINCIPLES OF ASSORTMENT STRATEGY FORMATION

У статті описуються сутність та основні принципи формування асортиментної політики, що допоможе підприєM
мцям визначитись з комфортним для них направленням. Для організацій формування асортименту є чи не найголовM
нішим питанням як на старті існування, так і протягом роботи. Від вибору продукції залежить конкурентоспроM
можність підприємства, його дієздатність та прибутковість. Крім того, метою асортиментної політики є не лише опM
тимізувати список товарів на підприємствах, а й підвищити ефективність підприємства та задовольнити потреби споM
живачів.

Асортиментна політика передбачає збір інформації про стан сегментів ринку, продукцію, переваги споживачів,
рівні цін, макроекономічні показники, умови зовнішньоекономічної діяльності з іноземними компаніями та виробM
никами.

Управління асортиментом — це досить складний процес, який передбачає: розробку плану дослідження попиту,
маркетингові дослідження, формування асортиментного портфеля підприємства, визначення асортиментної страM
тегії, а також контроль, що містить аналіз асортименту.

The article describes the essence and basic principles of assortment strategy, which will help entrepreneurs to decide
on a comfortable direction for them. In addition, a more optimal principle has been identified that can be suitable for any
type of enterprise and in any market position.

 For organizations, the formation of the range is perhaps the most important issue both at the beginning of existence
and during the work. The competitiveness of the enterprise, its efficiency and profitability depend on the choice of products.
In addition, the purpose of the assortment strategy is not only to optimize the list of goods in enterprises, but also to
increase the efficiency of the enterprise and meet the needs of consumers. The formation of the company's assortment
policy in the global sense is aimed at providing conditions for profitable activities of the company, if we consider in more
detail, we can note the focus on increasing turnover, entering new markets, increasing economic stability, etc. In general,
the goals of the assortment policy are to bring to market as many assortment items as possible; conducting an active
innovation policy; ensuring a sufficient amount of inventories in trade, in order to constantly monitor both the quantity
and range of products; ensuring quality guarantees of goods sold; the presence in the range of leading products, which
are important to focus on with the help of advertising tools and merchandising; reduction of costs associated with
maintaining the range; formation of the image of the enterprise by positioning of assortment commodity units. Assortment
policy provides for the collection of information on the state of market segments, products, customer preferences, price
levels, macroeconomic indicators, conditions of foreign economic activity with foreign companies and producers.
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ПОСТАНОВА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку нашої держа&

ви відбуваються істотні структурні зміни в еко&
номічних відносинах. Перехід на ринкові умо&
ви ускладнюється проблемами реалізації то&
варів і послуг, оскільки змінюється структура
ринкового попиту і його кон'юнктурні коливан&
ня, зростає конкуренція на ринку.

Таким чином, виникають питання розроб&
ки і ефективного ведення асортиментної полі&
тики на вітчизняних підприємствах. Оптималь&
ний асортимент, який сприяє нормалізації до&
ходу, отримання бажаного прибутку в довго&
строковій перспективі є досить актуальним для
підприємств, які бажають бути конкурентосп&
роможними на ринку. Для отримання кращих
результатів активності та оптимізації у спів&
відношенні системи "витрати&збут" потрібно
регулярно досліджувати, вивчати повноту
асортименту, можливості в розвитку товарів та
послуг на майбутнє і досягнення високого рей&
тингу в економічній діяльності.

До того ж умови ринкової економіки, де
саме покупець визначає вимоги до асортимен&
ту товару та його якості, підштовхують під&
приємства до вибору максимально витончених
способів вибору та реалізації продукції. Але у
більшості випадків формування асортименту
підприємствами відбувається за здогадками та
"шостим чуттям", частіше за все не використо&
вують методики, які дозволяють формувати
асортимент відповідно до потреб споживачів.
А вибір товарів є чи не найважливішою скла&
довою товарної політики. Від цього залежить
успішне залучення платоспроможного покуп&
ця та успішність розвитку підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Принципи формування асортиментної полі&
тики на підприємствах та вплив їх на конкурен&
тоспроможність досліджували такі дослідни&
ки: Бєлкін І.В., Вербенко К.М., Могилова А.Ю.,
Малюк С.А., Прядко О.М. Прядко Л.О., Сини&
цина Г.А. та інші. Аналіз розробок даних ав&
торів допоміг у вирішенні поставлених цілей.

Assortment management is a rather complex and complex process, which includes: development of a plan for demand
research, marketing research, formation of the assortment portfolio of the enterprise, determination of assortment
strategy, as well as control, which contains assortment analysis.

Ключові слова: асортимент, асортиментна політика, товар, конкурентоспроможність,
підприємство, попит, ринок, принципи.

Key words: assortment, assortment strategy, goods, competitiveness, enterprise, demand, market,
principles.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідження принципів фор&

мування асортименту товарів, визначення
більш оптимального принципу для росту
підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

У сучасних умовах саме ринок визначає по&
трібний асортимент, у зв'язку з цим головною
метою підприємств є задовольнити попит
більше, ніж супротивники. При некоректно
підібраному асортименті компанії стикаються
за зниженням прибутку, зниженням конкурен&
тоспроможності та економічної сталості. Ви&
ходячи з цього формування асортименту, що
слугує утриманні прибутку на бажаному рівні,
є вкрай важливим для підприємств, що прагнуть
бути конкурентоспроможними [10, c. 8].

Слід зазначити, що під асортиментом розу&
міють перелік основних видів продукції за пев&
ними ознаками і характеристиками, а форму&
вання торгового асортименту, як діяльність
щодо формування списку товарів, які дозволя&
ють вдовольняють реальні й прогнозуючі вимо&
ги, досягаючи мети, яка визначена керівницт&
вом торгового підприємства відповідно до по&
питу споживачів у цілях його найбільш повно&
го задоволення. Основними напрямками у
сфері формування асортименту є стратегії роз&
ширення, стабілізації, оновлення, удоскона&
лення, зменшення й гармонізації [10].

Створення оптимального асортименту та
успіх товару спирається на ефективне функ&
ціонування системи управління асортиментною
політикою.

Водночас важливо зазначити, що асорти&
ментна політика — це частина товарної політи&
ки підприємства, метою якої є задоволення
попиту та отримання комерційного ефекту
підприємства через вибір і реалізацію раціо&
нального товарного асортименту.

Також, на думку Дихтля Е. та Хершгена Х.,
асортиментна політика — це сукупність ціле&
спрямованих стратегічних і тактичних дій із за&
безпечення збалансованої видової різнома&
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нітності товарів і раціонального
співвідношення товарів з позицій
циклічності виробничо&ринкових
процесів спирається на низку
основних принципів [5].

Формування асортиментної
політики підприємства в глобаль&
ному значенні спрямоване на за&
безпечення умов для прибут&
кової діяльності підприємства,
якщо розглянути більш детально,
то можемо зазначити, спрямо&
ваність на збільшення оборот&
ності, вихід на нові ринки, підви&
щення економічної стійкості
тощо (рис. 1).

Загалом цілі асортиментної
політики передбачають виведен&
ня на ринок як можна більшої
кількості асортиментних позицій
продукції; проведення активної
інноваційної політики; забезпечення достат&
нього обсягу товарних запасів в торгівлі, з ме&
тою чого здійснюється постійний моніторинг
як кількості, так і асортименту продукції; за&
безпечення гарантій якості товарів, що прода&
ються; наявність в асортименті товарів&лідерів,
на які важливо акцентувати увагу за допомо&
гою рекламних інструментів і мерчендайзингу;
скорочення витрат, пов'язаних з підтриманням
асортименту; формування іміджу підприємства
шляхом позиціювання асортиментних товар&
них одиниць [6, c. 3.5].

До основних завдань асортиментної політи&
ки відносять: забезпечення задоволення потреб
покупців, залучення нових клієнтів, зростання
фінансових підсумків функціонування компанії.

Асортиментна політика передбачає прове&
дення збору інформаційних даних про стан сег&
ментів ринків збуту, продукції, переваг
клієнтів, рівня цін, макроекономічних показ&
ників, умов зовнішньоекономічної діяльності з
іноземними компаніями та товаровиробниками

Зауважимо, що на асортимент товару мо&
жуть впливати такі заходи:

— вивчення попиту на товари і їх властиво&
стей;

— цільове опитування населення для визна&
чення думки про якість товарів / послуг;

— незалежна експертна оцінка по товарах,
їх вартості та тарифами;

— зміни, винесені органами управління,
підприємством, установою про необхідність
підвищення якості товару і зміну правил ціно&
утворення, припинення випуску товарів тощо
[6, c. 3.7].

Оскільки формування асортименту є
інструментом підвищення ефективності під&
приємства, то при його складанні важливі знан&
ня про життєві цикли товарів, які дозволяють
грамотно керувати торговельним асортимен&
том. Ці знання можуть гарантувати підприєм&
ству орієнтовні обсяги продажів і стійке поло&
ження на ринку.

До того ж важливо дотримуватися певних
принципів під час формування та управління
асортиментною політикою підприємства, зок&
рема:

1. Принцип довгострокової стратегічної
орієнтації, який полягає у відображенні стра&
тегічної мети підприємств та враховує деякі
стадії у життєвому циклі товару, передбачає
поповнення або зміну асортименту, тобто за&
безпечує раціональність розподілу засобів на
інноваційний напрямок, підтримку реалізації
чинної продукції та дезактивацію неефектив&
них або "архаїчних" виробів [8].

2. Принцип синергізму, полягає в забезпе&
ченні взаємного зв'язування та взаємного до&
повнення товарів або їхніх асортиментних
груп, таке взаємне доповнення дозволяє ство&
рити цілу систему асортиментних складових
(асортиментну систему), що володіє здатністю
досягати синергетичного ефекту, що базуєть&
ся на використанні внутрішніх взаємозв'язків
системних елементів їхнього потенціалу. Він
проявляється у здійсненні взаємної фінансово&
інвестиційної здійсненні підтримки різних груп,
а також економія коштів при збільшенні масш&
табів діяльності підприємства [10]. Але поряд
з економією витрат, вказаний принцип може

Рис. 1. Основні цілі асортиментної політики
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тягнути і зовсім не позитивні результати. Але
поряд з економією витрат, вказаний принцип
може тягнути і зовсім не позитивні результа&
ти. Як приклад, ріст ризиків при раптових
змінах ринкової активності, які визначаються
не тільки одиничними складовими списку то&
варів, а й всією товарною групою. Запобігти
цьому може дотримання принципу стратегічної
гнучкості.

3. Принцип стратегічної гнучкості є деяким
поєднанням стратегічного простору управлін&
ня та асортиментних груп, які грунтуються на
різноманітних способах формування та еконо&
мічних положень. Ціллю такого з'єднання є
збалансування сталих, а також змінних товар&
них розділів, задля того щоб несподівані зміни
на ринку не несли непоправної шкоди для
підприємства, а впливали лише на одну зі сфер.

Тож товарна гнучкість формується на ос&
нові рівноваги між стійкими та змінними гру&
пами, з чого випливає співвідношення, за яким
кризові ситуації в одному стратегічному блоці
не матимуть непоправних результатів для усіх
процесів. Отже, можемо визначити, що марке&
тингова оцінка сталого розвитку є головним
чинником, який визначає відношення того чи
іншого товару до певної групи.

Крім того, задача щодо зменшення відсот&
ку ризику і підтримка стійкості підприємства,
вирішується саме застосуванням принципу
стратегічної гнучкості, способом розширення
направлень діяльності підприємства та викори&
стання нестандартних сфер у радіусі простору
господарювання.

Гнучкість асортиментної політики підприє&
мства дає можливість вчасно змінювати кон&
фігурацію пропозиції, враховуючи зміни попи&
ту та тенденцій, що дозволяє підвищити обсяг
продажів та підвищує конкурентоспромож&
ність підприємства [10].

4. Розширення асортименту являється змі&
ною списку товарів у кількісних та якісних по&
казниках, підвищуючи новизну, актуальність,
повноту та широту продуктів. Причиною таких
змін є висока рентабельність та збільшення по&
питу на певний товар.

5. Стабілізація асортименту — врівноважен&
ня списку товарів, яке описується стійкістю
асортименту та низькою актуалізацією. Такий
принцип зазвичай характерний для продоволь&
чих товарів, які використовують у повсякденні.
Що стосується нехарчової продукції, то для неї
є типовими зміни пов'язані з науково&техніч&
ним прогресом чи модою [3, c. 295].

6. Оновлення асортименту — це певні зміни
асортименту, що призводять до росту показ&

ника новизни. Цей напрям можна схарактери&
зувати як потребу до задоволення попиту спо&
живачів, росту конкурентоспроможності тощо

7. Удосконалення асортименту — це зміни
асортименту з метою підвищення його доціль&
ності. Цей принцип охоплює модифікацію
списку товарів у комплексному розріці, шля&
хом, розширення, оновлення та зменшення
асортименту, враховуючи вимоги споживачів
[3, c. 296].

8. Гармонізація асортименту — це певні
зміни асортименту які спрямовані на рух спис&
ку товарів до максимальної його близькості з
бажаним або кращим закордонним аналогам.

9. Скорочення асортименту, тобто змен&
шення обсягу товарів, через падіння попиту на
товар, зниження якості, зміна основного на&
правлення підприємства тощо.

10. Націленість на певну категорію асорти&
менту, яка властива окремим магазинам.
Стійкий асортимент сприяє мінімізації витра&
ченого часу клієнтів на пошук товару, якщо їм
буде відомо, що певний вид товару завжди в
наявності.

11. Орієнтація на певний розташування ви&
робника товару, якщо існує така специфіка
магазину (Корейська косметика, одяг з Амери&
ки) [3, c. 296].

12. Спрямованість на фіксований рівень цін.
Це означає, що максимальна вартість товарів
знаходиться на одному рівні, що дозволяє по&
купцям з певним рівнем доходу користуватися
послугами підприємства.

13. Спрямованість на глибину і широту спо&
живчих товарів. Під широтою асортименту ро&
зуміють загальна кількість товарних категорій,
які створюють асортимент, а під глибиною
асортименту — товарні позиції кожної товар&
ної категорії окремо. Відповідно, якщо товар&
них категорій багато і найрізноманітніших
видів, то клієнти будуть користуватися товара&
ми і послугами частіше [9, c. 151].

Опис принципів управління асортиментом в
асортиментній політиці має допомогти підприє&
мству надалі зрозуміти, який саме товар, продаж
якого принесе найбільший прибуток підприєм&
ству, адже буде найбільш жаданий покупцями.

ВИСНОВОК
Таким чином, управління асортиментом —

це досить складний і комплексний процес, який
містить у собі: розробку плану для досліджен&
ня попиту, маркетингові дослідження, форму&
вання асортиментного портфеля підприємства,
визначення асортиментної стратегії, а також
контроль, який містить аналіз асортименту.
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Розглянувши основні принципи формуван&
ня асортиментної політики, можемо стверджу&
вати, що принцип стратегічної гнучкості є більш
оптимальним у розрізі розвитку підприємства.
Даний принцип дає можливість сконцентрува&
тися на пріоритетних напрямках розвитку, га&
рантуючи сталість при незапланованих змінах
на ринку.

Таким чином, можна зробити висновок про
необхідність і актуальність формування гра&
мотної, раціональної асортиментної політики
компанії, яка визначає ступінь задоволеності
клієнтів пропонованою продукцією і послуга&
ми.
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