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ВСТУП
В умовах економічного спаду і нестабільності

на світових ринках керівництво та власники
підприємств починають шукати порятунок у зни�
женні витрат. Серед потенційних напрямів скоро�
чення витрат можна назвати наступні: скорочен�
ня витрат на персонал; оптимізація використан�
ня ресурсів; оптимізація вартості залучення ре�
сурсів; зростання ефективності виробництва; аут�
сорсинг; оптимізація стратегії продажів; оптимі�
зація асортименту продукції.

Аналіз останніх публікацій свідчить про те, що
і вітчизняні, і зарубіжні вчені не вирізняють по�
няття "управління асортиментом" як окрему за�
дачу, включаючи її до більш широкої економічної
категорії "товарна політика". На наш погляд, пол�
ітика управління асортиментом — одна з найваж�
ливіших складових конкурентної стратегії будь�
якої промислової компанії.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є аналіз та удосконален�

ня теоретичних положень і практичних засад уп�
равління асортиментом підприємства. Для вирі�
шення поставленого завдання у статті використо�
вуються такі методи дослідження, як абстрактно�
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Питання про розширення або звуження асор�
тименту продукції, що випускається, може та
навіть повинне мати різні вирішення залежно від
цілого комплексу конкретних умов: галузь, товар�
на група, розміри підприємства та інші кон'юнк�
турні складові. Оптимальний портфель заощад�
жує ресурси для розвитку нових напрямів і підви�
щення мобільності підприємства. При правильній
оптимізації стає можливим значне збільшення
частки прибутку при незмінній або меншій
кількості продуктів, що випускаються.

У процесі оптимізації асортименту можна ви�
ділити три основних етапи:

— І етап. Аналіз динаміки ринку та структури
попиту. Підрозділ, відповідальний за управління
асортиментом (як правило, це маркетингова
служба), із установленою періодичністю ініціює
процес оптимізації.

— ІІ етап. Фінансовий аналіз розроблених
пропозицій. Планово�економічна служба аналі�
зує фінансові показники за товарними групами
або окремими товарами і дає свої висновки про
зміну структури асортименту.

— ІІІ етап. Затвердження остаточного варіан�
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та структури асортименту. Робота з оптимізації
структури асортименту — обов'язково спільна
діяльність багатьох фахівців підприємства: еко�
номістів, фінансистів, маркетологів, керівників
відділів продажів, технічних фахівців. Робоча гру�
па, до якої входять фахівці маркетингового, еко�
номічного та інших підрозділів (виробництво, за�
купівлі, логістика), розробляє і узгоджує остаточ�
ний варіант рішення по оптимізації асортименту
продукції компанії.

РЕЗУЛЬТАТИ
Процес оптимізації структури асортименту

варто починати з визначення цілей компанії. Та�
кими цілями в короткостроковому періоді можуть
бути необхідність введення нових позицій або,
навпаки, скорочення асортименту, коригування
обсягів виробництва або цін.

Оптимальна структура асортименту повинна за�
безпечувати максимальну рентабельність і достатню
стабільність підприємства в цілому. На нашу думку,
для більшості українських підприємств основний ре�
зерв оптимізації закладений у скороченні асортимен�
тного ряду. Занадто великий асортимент погано по�
значається на економічних показниках: з'являється
багато позицій, які за обсягами продажів не можуть
вийти навіть на рівень беззбитковості. Крім цього, ве�
ликий асортимент змушує розпорошувати сили
підприємства, ускладнює грамотну пропозицію то�
вару клієнтові. У результаті 5—10% найменувань то�
варів "годують" весь асортимент.

Потрібно обов'язково враховувати, що асор�
тимент не можна розширювати бездумно. Адже
кожна позиція в асортименті віднімає ресурси
підприємства, і кожна повинна бути максималь�
но вигідною для підприємства. Однак продукти
втрачають актуальність, застарівають, тому робо�
та з інвентаризації повинна проводитися регуляр�
но і на основі новітніх методик оцінки ролі про�
дукту і його перспективності на ринку. Крім того,
будь�яке розширення асортименту неминуче
спричиняє збільшення витрат. При цьому пози�
тивні фінансові результати від змін в асортименті
можуть мати місце тільки в майбутньому.

Можна з великою часткою ймовірності при�
пустити, що виробничі витрати досить чутливі до
розмірів асортименту. У більшості випадків зі
збільшенням асортименту витрати зростають заз�
вичай на 20—35% за одиницю продукції при под�
воєнні загального асортименту. Однак, надмірне
скорочення асортименту, крім зниження вироб�
ничих витрат, може також привести до різкого
зниження продажів, тому що вузький асортимент
не буде задовольняти споживачів. Необхідно так
збалансувати асортимент, щоб підприємство не
несло зайвих виробничих витрат, а споживач за�
лишився задоволений запропонованим йому ви�
бором продукції. До такого оптимального резуль�
тату повинні привести описані методики аналізу і
управління асортименту.

Не можна забувати також, що продуктовий
портфель підприємства впливає не тільки на пря�
мий рівень продажів, але і на такі фактори, як ре�
путація компанії, довгострокова лояльність до
марки і впізнавання основного бренду. Деякі про�
дукти при однобічній оцінці можуть невиправда�
но зникнути з портфеля підприємства, що позна�
читься на його репутації. У зв'язку із цим потрібно
вміти сполучати тверезий кількісний розрахунок
з обліком неочевидних і важко вимірних довгост�
рокових факторів.

Ми спробуємо розглянути в цій публікації ос�
новні методи кількісного дослідження продукто�
вого портфеля. Для проведення повноцінного
аналізу асортименту можна сполучити кілька
відомих і універсальних методів, можливих для
адаптації до ситуації в конкретній компанії. Ре�
зультати аналізу продуктового портфеля, отри�
мані за різними методами, порівнюються між со�
бою і на підставі отриманої інформації форму�
ються пропозиції щодо зміни асортименту.

ABC/XYZ аналіз стосовно продуктового пор�
тфеля. Ідея методу АВС�аналізу будується на
підставі принципу Парето: "за більшість можли�
вих результатів відповідає відносно невелике чис�
ло причин", у даний момент більше відомого як
"правило — 80/20". Даний метод аналізу одержав
широке розповсюдження завдяки своїй універ�
сальності, простоті і ефективності.

Це найбільш відомий і популярний з методів
аналізу асортименту, тому ми не будемо зупиня�
тися на детальному розгляді алгоритму його дії.
Очевидно, що необхідно жорстко контролювати
наявність в асортименті товарних позицій класу
А, а особливо AX — це хіти, які приносять найб�
ільшу частину доходу, до того ж приносять його
постійно і рівномірно. Стосовно позицій класу B
контроль може бути поточним, а стосовно по�
зицій класу С — періодичним. Таким чином, у ході
аналізу формується ABC�XYZ�рейтинг.

Метод оцінки продуктового портфеля Добба�
Сімкіна. Отримана в результаті даного аналізу кла�
сифікація товарів дозволяє визначити основні на�
прями розвитку окремих товарних груп, виявити
пріоритетні позиції асортименту, оцінити ефек�
тивність структури асортименту і шляхи її оптим�
ізації. Для аналізу використовуються дані про ди�
наміку продажів і собівартості продукції (аналізу�
ються тільки змінні витрати, без обліку постійних
витрат). На основі співвідношення обсягу продажів
у вартісному вираженні та внеску в покриття вит�
рат товар включається до однієї з 4 груп.

А — найцінніша для підприємства група; то�
вари, що входять до цієї групу можуть служити
еталонами при виборі нового товару для включен�
ня в асортимент. Необхідно прагнути до збільшен�
ня числа товарних позицій у цій групі, тому що
збільшення продажів саме цих товарів впливає на
прибуток підприємства.

В1 — варто виявляти шляхи підвищення при�
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бутковості цієї продукції, тому що за рахунок ви�
соких обсягів продажів навіть незначний ріст при�
бутковості приведе до відчутного зростання при�
бутку підприємства в цілому.

В2 — необхідно шукати можливості для
збільшення продажів продукції даної товарної
групи. Завдяки високій рентабельності продукції
даної групи, темпи зростання прибутку підприє�
мства будуть вище темпів росту продажів цих то�
варів.

С — найменш коштовні для підприємства това�
ри; необхідно розглянути можливості заміни ряду
товарів із цієї групи, а також оцінити ефективність
виключення найменш прибуткових товарів.

Аналіз продуктового портфеля за адаптованою
матрицею BCG. Матриця бостонської консалтин�
гової групи є класичним універсальним інструмен�
том для аналізу асортиментного портфеля органі�
зації. За результатами побудови матриці BCG вид�
іляються чотири групи товарів: "зірки", "дійні ко�
рови", "важкі діти" ("знаки питання", "дикі кішки")
і "собаки". Для кожної із цих груп існує пріоритет�
на стратегія. Цей вид аналізу також широко відо�
мий, тому просто згадаємо про нього.

За матрицею BCG цікаво відслідковувати
зміни положень товарів у динаміці. Тому даний
вид аналізу необхідно проводити регулярно, не
рідше одного разу в квартал. Крім того, такий вид
аналізу дозволяє збалансувати асортимент орган�
ізації, проаналізувати потенціал існуючого про�
дуктового портфеля і виробити стратегії подаль�
шої роботи з ним. У ідеалі він повинен містити
продукти, що приносять фінансовий прибуток, і
продукти, що перебувають на стадіях впровад�
ження або росту, які забезпечать довгострокову
прибутковість. Потреби другої категорії фінан�
суються за рахунок першої.

Метод оптимізації структури асортименту при
існуванні ряду обмежень. Ще один спосіб визна�
чення оптимальної структури асортименту — ви�
користання математичних методів, зокрема мето�
ду лінійного програмування. Використання цього
підходу вимагає виконання ряду умов, у тому
числі:

— впровадження на підприємстві системи
бюджетування;

— незмінної виробничої програми щомісяця;
— високого рівня завантаження виробничих

потужностей;
— якісних прогнозів поведінки ринку і поста�

чальників.
Процедуру оптимізації асортименту про�

дукції, що випускається, можна звести до рішен�
ня системи нерівностей (обмежень). Серед най�
більш характерних обмежень, властивих більшос�
ті компаній, можна виділити наступні:

— обмеження за обсягом продажів;
— обмеження за виробничими потужностями;
— обмеження за доступністю ресурсів;
— обмеження за ціною.

Можуть бути розраховані й інші види обме�
жень.

Останнє, що необхідно визначити — це кри�
терій оптимізації для вироблених обмежень. Як
правило, у якості показника, щодо якого прово�
диться оптимізація структури асортименту, вис�
тупає максимум маржинального прибутку під�
приємства. Оптимальне рішення знаходять кори�
стуючись симплекс�методом за допомогою спец�
іального програмного забезпечення або елект�
ронних таблиць Excel.

Оцінка за методом Боровинського. Розглянуті
вище методики аналізу асортименту — принцип
Парето або АВС аналіз, матриця БКГ, метод Доб�
ба�Сімкіна є більшою мірою класифікаторами на�
явного асортименту і не відповідають на всі по�
ставлені питання (наприклад, аналіз пропозицій).
Пропонована Дмитром Боровинським [1] концеп�
ція, крім відповідей на поставлені питання, дозво�
ляє робити комплексний аналіз досліджуваного
сегмента ринку, зокрема визначати рівень про�
дажів конкурентів і визначати місткість ринку в
цілому. Методика також дозволяє виявляти вплив
різних параметрів товару (для соків, наприклад,
обсяг упакування, наявність м'якоті в соку, рек�
ламна підтримка, ціновий діапазон і т.д.) на рівень
продажів, а також відповісти на ряд суміжних
питань.

На першому етапі автор пропонує провести
формалізацію асортименту. Поняття асортимен�
тної політики вміщає в себе аналіз наявного асор�
тименту, аналіз пропозицій і коректування асор�
тименту, причому цей процес потрібно розгляда�
ти як ітераційний, тобто після коректування зно�
ву проводиться аналіз наявного асортименту і т.д.
До аналізу асортименту можна застосувати різні
критерії оцінки: рівень продажів, рентабельність,
оборотність і т.д.

На кількість продажів впливає дуже багато не�
порівнянних факторів, таких як рівень цін, на�
явність реклами на телебаченні, зовнішній вигляд
та ін. Врахувати всі ці фактори, можна лише ввівши
шкалу оцінки кожного параметра. Першим кроком
формалізації асортиментної політики є аналіз на�
явного асортименту, тому автор методики пропо�
нує свою схему як додаток до нього. Оцінюється
кожен товар, формується таблиця значень пара�
метрів за всім наявним асортиментом [1].

Можна сказати, що пропонована методика
дозволяє:

— визначати вагові коефіцієнти різних пара�
метрів товарів, які впливають на продажі та гово�
рять про чинність впливу відповідного параметра
на продажі;

— відслідковувати тенденції зміни купівельних
потреб при періодичному аналізі за наведеною
схемою;

— оцінювати якість експертних оцінок різних
співробітників;

— прогнозувати продажу нових, пропонова�
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них товарів;
— на основі отриманих результатів приймати

управлінські рішення, пов'язані з асортиментною
політикою (про необхідність роботи із заданими
товарами або постачальниками);

— визначати рівень продажів конкурентів;
— оцінювати привабливість асортименту до�

сліджуваної фірми в порівнянні з конкурентами;
— визначати місткість ринку в цілому по за�

даній асортиментній групі (підгрупі);
— застосовувати складання бізнес�планів як

аналітичної основи привабливості проекту.
Метод "директ�костинг".Одним з найважлив�

іших факторів успіху конкурентної боротьби ком�
панії є лідерство за витратами, і, як наслідок —
мобільність ціни, що дозволяє швидко реагувати
на дії конкурентів, знизити негативні наслідки
сильних цінових "ударів" ринку, і залишає мож�
ливість отримати прибуток при найнесприят�
ливішій поточній ринковій ситуації.

У сучасному фінансовому менеджменті існує
кілька передових методик управління витратами,
у цьому випадку ми зупинимося на методі конт�
ролю за витратами, який називають "директ�кос�
тинг" або "маржинальний дохід". Основний зміст
даного методу являє собою на першому етапі роз�
рахунок маржинального прибутку як різниці між
виторгом і змінними витратами. На другому етапі
від маржинального прибутку віднімають постійні
витрати і отримують операційний прибуток.

Формуючи товарний асортимент, виробник
при досягненні поставлених цілей у першу чергу
змушений зважати на власний ресурсний потен�
ціал. Отже, ресурси виступають як обмеження для
того потенційно привабливого асортименту, що
з самого початку відповідає цілям даного суб'єкта.

У той же час, відповідність ресурсів виробни�
ка його цілям є лише необхідною, але ще не дос�
татньою для остаточного формування асортимен�
ту умовою. Не вся маса позицій, виробництво яких
для розглянутого суб'єкта бізнесу буде вигідним
і обов'язково буде відповідати умовам зовнішнь�
ого середовища.

Тому, управляючи асортиментом, крім досяг�
нення відповідності асортименту цілям і ресурсам
бізнесу, необхідно забезпечити його відповідність
умовам зовнішнього середовища (ринку) розгля�
нутого суб'єкта

Сутність системи "директ�костинг" полягає в
організації роздільного обліку змінних і пост�
ійних витрат, використання його переваги з ме�
тою підвищення ефективності управління. При
розробці асортиментної політики виходять із на�
ступних міркувань — якщо проміжний маржи�
нальний дохід покриває хоча б частину постійних
витрат підприємства, то даний вид продукції
гідний залишатися в асортименті. При цьому пе�
ревага віддається тим видам продукції, які беруть
на себе більше постійних витрат. Однак, тут є деякі
проблеми.

Для поглиблення аналізу необхідно, поряд з
порогом рентабельності, визначати поріг беззбит�
ковості за видами продукції. Поріг беззбитковості
даного товару — це така виручка від реалізації,
що покриває змінні витрати і прямі постійні вит�
рати. При цьому проміжний маржинальний дохід
дорівнює нулю. Якщо не досягається хоча б нуль�
ового значення проміжного маржинального до�
ходу — цю продукцію треба знімати з виробниц�
тва (або не планувати її виробництво заздалегідь).

Комплексна оцінка асортименту Варламова.
Проблема управління асортиментом включає два
основні завдання: визначення переліку продукції,
що випускається (що) і розрахунок виробничої
програми (скільки). З огляду на те, що теорія і
методологія рішення завдання розрахунку вироб�
ничої програми повністю сформовані і у додат�
кових дослідженнях не мають потреби, А.Варла�
мов більш докладно зупиняється на завданні фор�
мування раціонального асортименту і управлін�
ня ним [2].

Рішення в області асортименту можна пред�
ставити у вигляді кінцевого результату взаємодії
трьох змінних:

— цілей бізнесу;
— ресурсів його суб'єкта;
— кон'юнктури ринку.
Відповідно до концепції автора, проблему

формування асортименту необхідно розглядати
з урахуванням всіх трьох змінних — цілей бізне�
су, його ресурсів і зовнішніх умов. Оскільки існу�
ючі методики орієнтуються тільки на першу з них,
то виникла потреба створити комплексну методи�
ку, що враховує всі змінні.

Для цього має сенс ввести новий показник —
коефіцієнт адекватності ринку. Він характеризує
ступінь наближення аналізованого товару до яко�
гось еталонного зразка, що за своєю суттю буде
відповідати найбільш конкурентоспроможному
на ринку виробу. Інтерпретація показника рівня
адекватності ринку наступна: дана позиція асор�
тименту тим розвиненіша і тим ефективніша для
підприємства, чим ближче значення її показника
адекватності ринку до еталона.

Розглядаючи динаміку рівня адекватності за
певний період часу, можна визначити, погіршу�
ються або поліпшуються показники конкретного
товару або асортиментної групи, оцінити їхньо�
го значення стосовно інших товарів (асортимен�
тних груп). Це дасть можливість виявити лідерів і
аутсайдерів асортименту, почати коригувальні дії,
залежно від стадії їхнього життєвого циклу.

З огляду на те, що коефіцієнт адекватності
ринку по своїй суті характеризує ступінь набли�
ження продукції підприємства до деякого еталон�
ного зразка асортименту, що найкраще відпові�
дає цілям бізнесу, ресурсам підприємства і фак�
торам зовнішнього середовища, можна вважати,
що чим ближче до одиниці коефіцієнт адекват�
ності ринку по кожній асортиментній позиції
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підприємства, тим більшу стійко воно функціонує.
Ухвалення рішення про новий товарний на�

прям, є більш перспективним для підприємства,
якщо в нього високий коефіцієнт адекватності
ринку. І чим нижче коефіцієнт адекватності, тим
швидше в підприємства виникнуть проблеми, які
приведуть до необхідності заміни товарного на�
пряму, інвестування в нові технології або відмо�
ви від його виробництва.

Метод експертних оцінок. Найпоширеніший зі
способів аналізу асортименту, але не завжди
найбільш ефективний. Варто відмітити, що засто�
сування строгих математичних методів вимагає
наявності точних і об'єктивних даних. Перевага
ж використання методу експертних оцінок поля�
гає в тому, що він дозволяє враховувати і оціню�
вати неформалізовані фактори, наприклад перс�
пективність товару.

При оптимізації структури асортименту необ�
хідно враховувати безліч факторів. Потрібно
знайти рішення, що буде кращим з погляду
збільшення прибутку, доступності ресурсів, рос�
ту продажів і завоювання нових ринків. При�
міром, плани маркетологів по збільшенню про�
дажів перспективного, на їхню думку, товару мо�
жуть бути піддані критиці фінансовою службою,
за розрахунками якої це не приведе до адекват�
ного поліпшення економічних показників, але
значно підвищить потребу в обігових коштах. Або
технолог зробить висновок про те, що значний
ріст обсягів виробництва такого товару на наяв�
ному обладнанні може серйозно знизити його
якість. Подібні протиріччя можна вирішити дек�
ількома способами.

Наприклад, впровадження нової продукції в
асортимент підприємства повинно здійснювати�
ся на основі аналізу ряду факторів. До складу ек�
спертної комісії, на наш погляд, доцільно вводи�
ти наступний персонал підприємства:

— головного технолога або технолога асор�
тиментного напряму, що відповідає за технологі�
чну розробку і узгодження нового продукту;

— менеджера по маркетингу і продажам. Його
роль: оцінити попит на схожу продукцію, якщо
така існує, і сформулювати рекламну підтримку
нового товару або товарної лінії;

— логістика або менеджера відділу постачан�
ня. Він повинен проаналізувати забезпеченість
потрібними сировиною і матеріалами за налагод�
женими контактами, транспортними домовлено�
стям;

— бухгалтера або фінансового менеджера, що
оцінює перспективну прибутковість (рента�
бельність) продажів нового товару.

Формування оптимальної структури асорти�
менту в рамках цього методу зводиться до визна�
чення набору показників, які експерти оцінюють
за бальною шкалою. Як правило, напрями аналі�
зу обираються наступні — перспективність, еко�
номічна привабливість товарної позиції, дос�

тупність ресурсів. Рішення про склад показників
для кожного напряму приймає відповідний
підрозділ. Наприклад, показники перспективності
товару визначає маркетинговий відділ, показни�
ки економічної ефективності — фінансова служ�
ба підприємства. Для кожного показника залеж�
но від пріоритетів компанії встановлюється його
вагомість. Якщо підприємство перебуває в склад�
ному фінансовому становищі, то більша вага буде
привласнена фінансовим показникам; якщо ос�
новну увагу компанія приділяє стратегічним цілям
— більша вага буде надана показникам перспек�
тивності.

Після того як показники відібрані, експерти з
відповідних підрозділів виставляють їм бали.
Потім по кожній аналізованій товарній позиції
розраховуються сумарний бал з урахуванням її
вагомості, а також питома вага в загальній сумі
балів. Відповідно до результату і формується
структура асортименту.

Експертна комісія повинна оцінити ситуацію
за такими, наприклад, параметрами, оцінювани�
ми у балах:

оцінка технологічної карти (технолог):
— продуктова інновація, що належить до гру�

пи дієтичного або профілактичного призначення
— 4 бали;

— "дженерик" дієтичного або профілактично�
го призначення — 3 бали;

— продуктова інновація, що не є продукцією
дієтичного або профілактичного призначення —
2 бали;

— "дженерик", що не має високих споживчих
характеристик — 1 бал.

Оцінка попиту на продукцію (маркетолог):
— високорентабельна і перспективна продук�

ція, що дозволяє істотно маніпулювати ціною в
моменти дефіциту товару на ринку — 4 бали;

— перспективна продукція середнього рівня
рентабельності — 3 бали;

— продукція середнього рівня рентабельності
з низьким або непрогнозованим рівнем продажів
— 2 бали;

— торговельні марки з низькою ціною і низь�
ким рівнем продажів — 1 бал.

Аналіз забезпечення сировиною і матеріала�
ми (постачальник):

— постачальники, з якими є налагоджені кон�
такти, транспортні домовленості й офіційні кон�
тракти із вказівкою обсягів поставок — 4 бали;

— постачальники, з якими немає офіційних
контрактів, але існують домовленості з великими
постачальниками в центральних містах, а також
наявність транспортних можливостей — 3 бали;

— постачання із заводу�виробника — 2 бали;
— немає офіційних контрактів і надійних по�

стачальників, багато конкурентів за даними пози�
ціями — 1 бал.

Прогнозна рентабельність продажів (фінан�
совий менеджер або бухгалтер):
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— висока рентабельність про�
дажів (визначається в порівнянні з
рентабельністю торговельних ма�
рок, уже наявних в асортименті) —
4 бали;

— рентабельність продажів пе�
ребуває на середньому рівні — 3
бали;

— рентабельність продажів
нижче, ніж у середньому по асорти�
менту — 2 бали;

— рентабельність продажів не�
стабільна, малопередбачувана або
низька — 1 бал.

За підсумками ранжирування, проведеного
експертною комісією, на підставі виділених кри�
теріїв (список критеріїв може бути розширений
до кількості, необхідного для ухвалення остаточ�
ного рішення керівником підприємства) необхід�
но вивести інтегральний коефіцієнт по кожному
виді нової продукції (табл. 1). Підсумок по рядку
свідчить про рівень готовності підприємства до
введення нового продукту і ефективності його
впровадження: у прикладі, представленому в табл.
1, найвищий інтегральний коефіцієнт має продукт
Б. Підсумковий результат по стовпчику характе�
ризує загальні пріоритети підприємства при роз�
ширенні асортименту: для представленого при�
клада пріоритетним є забезпечення сировиною і
матеріалами для нових видів продукції. На дру�
гому місці — рентабельність продукції. Техно�
логічні інновації, вивчення і формування попиту
перебувають на третьому місці.

При використанні кожного з названих спо�
собів аналізу асортименту необхідно також вра�
ховувати:

— Облік часу присутності товару на ринку,
тому що попит у споживачів на товари�новинки і
товари, що закріпилися на ринку, різний. Тому
потрібно дати товару час (2—3 місяці) для пізна�
вання його споживачем, щоб мати можливість
прийняти ефективне рішення, грунтуючись на
участі товару в товарообігу і доході.

— Аналіз представленості даної продукції в
конкурентів. При більш різноманітному асорти�
менті у конкурентів, споживачі можуть віддати
перевагу їм у майбутньому. Отже, важливо
відслідковувати продукцію, що користується по�
питом, є присутньою в асортименті конкуруючо�
го підприємства.

Існуючі ринкові тенденції, наприклад, зрос�
тання популярності прихильників здорового спо�
собу життя диктує виробникам наявність спец�
іальних продуктів у асортименті.

Висновки
Провівши таку діагностику свого асортимен�

ту, підприємство може визначити перспективи
розвитку асортименту на найближчий період,
знайти кошти підвищення його прибутковості,

виробити різні стратегії підтримки або відновлен�
ня балансу свого продуктового портфеля.

Насамкінець потрібно відзначити, що ефек�
тивність оптимізації асортименту залежить від
того, наскільки регулярно вона проводиться.
Структура асортименту повинна переглядатися
приблизно раз у півроку (ця цифра може варію�
ватися залежно від галузі та динаміки ринку), а
при зміні маркетингової політики — негайно. При
цьому занадто частий перегляд структури асор�
тименту також небажаний — для оцінки прибут�
ковості нового асортименту потрібен час.

Крім того, необхідна наявність твердого рег�
ламенту перегляду асортименту. Він повинен
містити наступні основні положення:

— періодичність проведення оптимізації
структури асортименту;

— склад підрозділу, відповідального за про�
ведення оптимізації структури асортименту;

— опис застосовуваної методики;
— перелік відповідальних осіб і т.д.
Крім оптимізації існуючого асортименту, не�

обхідно брати до уваги перспективи виведення на
ринок нових продуктів. І вже на етапі планування
нового асортименту варто враховувати, який
вплив на діяльність компанії буде мати просуван�
ня на ринок нового товару.
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Таблиця 1. Розрахунок коефіцієнтів за окремими
продуктами (приклад)


