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Товарно-асортиментна полiтика – найбiльш важлива складова з усiх 

iнструментiв маркетингу, за допомогою якої пiдприємство працює на 

ринку. Її завдання полягає у тому, щоб у кожний момент часу товари, якi 

пропонує пiдприємство, оптимально вiдповiдали потребам споживачiв як 

за якiсними, так i кiлькiсними характеристиками [2, с.24]. 

Рiвень рiзноманiтностi продукцiї, що виготовляється окремими 

пiдприємствами, визначається з допомогою показникiв її номенклатури та 

асортименту. Товарна номенклатура (серiї продуктiв) - це групи товарiв, 

тiсно пов'язаних мiж собою або через подiбнiсть їхнього функцiонування, 

або тому, що їх продають тим самим групам покупцiв, або тим самим типам 

торговельних закладiв, або в рамках того самого дiапазону цiн. 

Товарний асортимент - це сукупнiсть усiх асортиментних груп товарiв 

i товарних одиниць, якi пропонує покупцям данепiдприємство. Його 

основнi характеристики — широта (кiлькiсть асортиментних груп товарiв), 

насиченiсть (загальна кiлькiсть окремих товарiв), глибина (варiанти 

пропозицiй товарiв у рамках кожної асортиментної групи) та гармонiйнiсть 

(ступiнь наближення товарiв рiзних асортиментних груп один до одного з 

погляду їх кiнцевого використання, вимог до органiзацiї виробництва, 

каналiв розподiлу тощо) [1,с.14]. 
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Дослiдження поняття «товарна номенклатура та асортимент» та 

формування асортименту представлено в працях багатьох вчених-

економiстiв вiдомих своїми розробками у сферi товарного маркетингу, 

серед яких Ассель Г., Дихтль, Е., Котлер Ф., Г. Джобер, Б. Берман, 

Балабанова Л.В., Аванс Дж. Р., Зав’ялов П. С., Попов Е. В., Романов А. Н., 

Ребицький В. М., Кардаш В. Я., Кубишина Н. С., Зозульов О. В., Солнцев 

С.О. i багато iнших. Така увага авторiв до цiєї проблеми пояснюється тим, 

що товар є основним елементом товарної полiтики. Водночас найбiльше 

уваги авторiв придiляється питанням формуванню асортименту товарiв, 

дослiдженню конкурентоспроможностi товарiв, водночас питання 

формування оптимальної асортиментної структури, залишається не 

достатньо розкритим.  

Коли приймають рiшення щодо збiльшення випуску окремих 

найменувань або марок продукцiї, а також коли оцiнюють насиченiсть 

асортименту вцiлому, найчастiше беруть до уваги показники ширини i 

глибини товарного асортименту. Такi рiшення виробники приймають, 

виходячи iз обставин, що склалися, а також керуючись власною стратегiєю 

маркетингу, оскiльки широкий асортимент уможливлює диверсифiкацiю 

пропонування. Рiзноманiтнiсть продукцiї дає змогу орiєнтуватися на рiзнi 

вимоги споживачiв i стимулювати здiйснення закупок в одному  торговому 

центрi. 
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