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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Особливістю сучасного розвитку 
системи внутрішньої торгівлі є висока динаміка організаційно-структурних 
змін і формування якісно нових моделей, насамперед, у роздрібній торгівлі, які 
проявляються в різноманітних форматах мереж. Відповідно, актуалізується 
проблема наукового обґрунтування засад їх прискореного розвитку й товарного 
забезпечення на основі ефективної асортиментної політики. 

У системі внутрішньої торгівлі України засади і підходи формування та  
управління асортиментом товарів орієнтовані головним чином на традиційні 
типи магазинів та види спеціалізації, тому їх зміст не відповідає критеріям і 
функціям сучасних форматів мереж торгівлі. Як наслідок, практика формування 
асортименту товарів у роздрібних мережах крупноформатних підприємств 
торгівлі (РМКПТ) деформована і безсистемна, а методи управління 
малоефективні, що призводить до суттєвої дегармонізації торговельного 
асортименту, дисбалансу попиту і пропозиції, сповільнення оборотності 
товарних запасів і значних витрат обігу. 

Світова наука сформувала певну систему знань про асортиментну 
політику в сфері роздрібної торгівлі, підходи формування асортименту в різних 
видах мереж. У наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених-дослідників 
системи торгівлі: Азарян О., Апопія В., Барни М., Бермана Б., Бергера І., 
Гросул В., Дайновського Ю., Діанич-Шимановської Л., Друкера П., 
Ільченко Н., Еванса Дж., Кента Т., Мізюка Б., Міценко Н., Мура К.  широко 
розкрито соціально-економічне значення і закономірності розвитку 
асортименту товарів у роздрібній торгівлі. 

Окремі аспекти формування та управління асортиментом товарів в 
умовах концентрації торгівлі і форматизації роздрібних мереж розглянуто в 
наукових працях Антонюка Я., Голошубової Н., Кавун О., Лісиці В., 
Мельник І., Міщука І., Сисоєвої С., Хомів О., Чкалової О. 

Проте не розроблено теоретичні положення формування асортименту 
товарів у мережевих структурах, в яких функціонують різні формати, 
концептуальні підходи обґрунтування асортиментних моделей, методологічні 
засади управління асортиментом, методичні підходи сучасного аналізу й оцінки 
торговельного асортименту. 

Саме ці проблеми зумовили актуальність теми дисертаційної роботи, 
визначили її мету, завдання і структуру. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота тісно пов’язана з проблемами і програмними завданнями 
загальнонаціональної Стратегії “Україна-2020”. Вона містить результати 
досліджень автора, які проводилися відповідно до науково-дослідницьких робіт 
Львівського торговельно-економічного університету “Трансформації 
внутрішньої торгівлі та сфери послуг на інноваційних засадах” 
(ДР № 011U003207), де автором обґрунтовано підходи переформатування 
мереж роздрібної торгівлі та диверсифікації асортименту товарів, 
Хмельницького кооперативного  торговельно-економічного інституту 
“Формування структури асортименту на основі якісних характеристик 
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продукції, інтенсифікація маркетингових форм і засад зовнішньоекономічної 
діяльності торговельних підприємств” (ДР № 0116U608641). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
обґрунтування науково-методичних і прикладних засад управління 
асортиментом товарів у роздрібних мережах крупноформатних підприємств 
торгівлі й розроблення підходів стратегічного його розвитку. 

Досягнення зазначеної мети зумовило необхідність вирішення таких 
завдань: 

- розкрити сутність, охарактеризувати типи і види роздрібних 
торговельних мереж, а також особливості їх форматизації; 

- обґрунтувати засади формування та управління асортиментом товарів у 
РМКПТ; 

- узагальнити наукові підходи до визначення змісту асортиментної 
політики і структури асортименту в роздрібних мережах; 

- визначити та систематизувати показники оцінювання асортименту та 
методи їх розрахунку; 

- здійснити матричний АВС- аналіз асортименту товарів і стратифікувати 
його за категорійним принципом; 

- визначити особливості комбінованого методу матричного аналізу асортименту 
товарів і на основі економетричної моделі обґрунтувати прогнозну оцінку їх реалізації; 

- обґрунтувати підходи до диверсифікації асортименту товарів, як основи 
для переформатування мережі підприємств торгівлі;  

- удосконалити концепцію управління асортиментом товарів у РМКПТ; 
- визначити методичний підхід щодо удосконалення асортиментної 

стратегії розвитку РМКПТ.  
Об’єктом дослідження є процес становлення мережевих структур у 

роздрібній торгівлі та управління асортиментом товарів. 
Предметом дослідження є теоретико-методичні засади управління  

асортиментом товарів у роздрібних мережах крупноформатних підприємств 
торгівлі за профілем будівельні матеріали і стратегічні підходи диверсифікації 
асортименту. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою роботи є 
положення економічної теорії, розвитку економічних систем, організації і 
управління торгівлею, сучасні концепції розвитку РМКПТ, фундаментальні 
монографічні праці та публікації зарубіжних і вітчизняних дослідників 
трансформаційних процесів у роздрібній торгівлі. 

Дослідження базується на загальнонаукових і спеціальних методах: 
абстрактно-логічний, теоретичних узагальнень − для обґрунтування сутнісних 
характеристик процесів форматизації мереж; системно еволюційний − для 
теоретичного аналізу закономірностей і засад управління формування 
асортименту; структурних змін − у процесі реалізації форматизації 
асортиментної політики і впливу на показники торгівлі; економетричні методи 
− для моделювання і прогнозування розвитку товарообороту; 
інституціональний аналіз − для визначення впливу формальних і неформальних 
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інститутів на асортимент товарів; матричний метод − для оптимізації 
управлінських рішень у процесі формування і структуризації асортименту. 

Обробку даних здійснено на базі комп’ютерних технологій. 
Інформаційну базу дослідження становили законодавство України, 

нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку і 
торгівлі, дані Державної служби статистики України, роздрібних підприємств 
крупноформатних мереж, власні аналітичні розрахунки. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у поглиблені, 
розроблені, обґрунтуванні  автором теоретичних та методичних положень і 
засад управління асортиментом товарів у РМКПТ за профілем будівельні 
матеріали і стратегічних підходів диверсифікації асортименту. Зокрема, у 
дисертації 

удосконалено: 
- обґрунтування теоретико-методичних засад формування асортименту 

товарів у РМКПТ за багатокритеріальним підходом, який, на відміну від існуючої 
практики формування асортименту товарів, враховує маркетингові, економічні, 
фінансові, соціальні, торговельно-технологічні вимоги, що надає цьому процесу 
комплексний характер і відповідно гарантує оптимальність структури 
торговельного асортименту, його повноту, забезпечує нормативну оборотність 
запасів та зниження витрат обігу в умовах високої концентрації товарних ресурсів; 

- методичні підходи управління асортиментом на основі асортиментної 
структури, яка має форму асортиментної моделі, і змістовного її наповнення за 
рахунок унікальних товарів, власних торговельних марок, брендів, 
спеціалізованого, універсального сезонного асортименту та обґрунтування 
науково-прикладних аспектів таких моделей для основних форматів і типів 
(гіпермаркетів, торговельних центрів, супермаркетів) із врахуванням їх статусу, 
функцій, територіального розміщення, контингенту споживачів, що дає 
можливість забезпечити стабільність асортименту, ритмічність товарного 
забезпечення, впровадження стандартів обслуговування;  

- концептуальні підходи до управління асортиментом товарів і 
стимулювання їх продажу на засадах інструментів мерчандайзингу, в основу 
якого покладено принципи оптимальності товарних запасів, ефективного 
розміщення та презентації товарів, максимальної інформаційної підтримки 
покупця, а також інструменти впливу на поведінку покупців, удосконалення 
торговельно-технологічного процесу, співробітництва з постачальниками, що 
дозволить активізувати продаж товарів у РМКПТ, підвищити рівень і якість 
обслуговування покупців та їх конкурентоспроможність за рахунок формування 
оптимального асортиментну товарів; 

- теоретико-методичні положення розробки асортиментної стратегії, 
орієнтованої на доповнення асортименту товарів брендами і власними 
торговельними марками, що для вітчизняної торгівлі слід вважати перспективним 
напрямом формування й управління асортиментом; теоретичні засади такої 
стратегії визначають і враховують двоїсту природу бренду і товарної марки як 
інтелектуальну власність і майнову категорію, функції, види цих категорій, вплив 
на асортименту політику, а методичні аспекти визначають етапи формування 
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стратегії, завдання, зміст і, власне, її наповнення, вибір аудиторії і варіантів 
поєднання стратегічних підходів для досягнення перспективних цілей 
асортиментної політики; 

набули подальшого розвитку: 
- теоретичні положення сутнісної характеристики роздрібних мереж 

крупноформатних підприємств торгівлі, які проявляються в об’єднанні 
сукупності однотипних підприємств, параметрично уніфікованих за рядом 
ознак  асортиментного, техніко-економічного та технологічного характеру, й 
діють з метою ефективної організації соціально-економічної функції торгівлі; 
такий підхід дає змогу визначити формати роздрібних торговельних мереж і 
вдосконалити систему управління асортиментом товарів; 

- методичний підхід до ідентифікації та систематизації показників-
індикаторів управління асортиментом товарів, де, крім традиційних показників 
(широта, глибина, повнота, ступінь відновлення) запропоновано нові – 
стійкість, новизна, раціональність, гармонійність, які спроможні об’єктивно 
відображати властивості торговельного асортименту в процесі його 
формування і реалізації, а також комплексно оцінювати структуру й тенденції 
змін залежно від соціально-економічних, технологічних чинників і поведінки 
покупців; 

- теоретико-методичні засади переформатування роздрібних 
торговельних мереж і диверсифікації асортименту товарів, сутність якої 
полягає в переході від моноформатної структури до мультиформатної 
роздрібної мережі на засадах деконцентрації ресурсів, реструктуризації об’єктів, 
їх передислокації та інтернаціоналізації, що супроводжуватиметься модернізацією 
торговельних технологічних процесів, зростанням інвестиційно-інноваційної 
активності, глибокої диверсифікації асортименту товарів відповідно до 
поведінки споживачів. Такі можливості й науково обґрунтовані зміни 
забезпечуватимуть створення ефективних структурних характеристик 
роздрібних мереж і реалізації асортиментної політики в інтересах споживачів та 
суб’єктів торгівлі; 

- сутність і сучасний зміст асортиментної політики, яка розглядається не з 
вузьких позицій категорійного менеджменту, а з позиції концепції розвитку, і 
трактується як сукупність концептуальних підходів, принципів, пріоритетів та 
напрямів стратегічного розвитку асортименту з метою забезпечення потреб 
покупців у товарах, їх доступності до торговельних послуг, підвищення рівня 
соціальної-економічної ефективності функціонування РМКПТ й 
конкурентоспроможності на ринку споживчих товарів; 

- методичні підходи адаптування і використання матричного (АВС, XYZ 
та VEN) аналізу як важливого інструменту категорійного менеджменту, в якому 
обґрунтовано етапи його проведення, структуру товарних груп, визначено 
оптимальні пропорції співвідношення їх часток у товарообороті й виділено 
пріоритетні, базові та зручні товари, доведено можливість використання 
каскадного підходу при проведенні АВС- і XYZ-аналізів. Це надало можливість 
суттєво вдосконалити процес формування асортименту товарів у РМКПТ, що 
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спеціалізуються на продажу будівельних товарів, із врахуванням прибутковості 
товарів, оборотності, сезонності продажу, кон’юнктури ринку. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у подальшому 
розвитку прикладних процесів типізації в роздрібній торгівлі, реалізації їх  
асортиментної стратегії та посиленні впливу на конкурентоспроможність 
суб’єктів торгівлі, а також підвищенні культури торгівлі та якості торговельного 
обслуговування населення. Висновки та отримані результати знайшли відображенні 
в наукових розробках, практичних рекомендаціях, а також впровадження у 
практичну діяльність організацій державного управління, підприємств та 
організацій торгівлі, навчальних закладів. 

Рекомендації щодо застосування методичних положень переформатизації 
роздрібних мереж і диверсифікації торговельного асортименту під впливом 
змін у поведінці споживачів прийняті до розгляду Управлінням економіки 
Хмельницької міської ради (довідка № 455/1 від 27.11.2017 р.) 

Методи матричного аналізу торговельного асортименту, адаптовані до 
практики функціонування крупноформатних підприємств із торгівлі 
будматеріалами, впроваджуються в процесі управління асортиментом 
ТЦ “Епіцентр К” (довідка № 540 від 15.12.2017 р.). 

Науково-практичні результати дисертаційного дослідження 
використовуються в навчальному процесі Хмельницького кооперативного 
торговельно-економічного інституту при підготовці навчально-методичних 
матеріалів і викладанні таких дисциплін: “Організація торгівлі” та “Комерційна 
діяльність” (довідка № 155/1 від 30.11.2017 р.). 

Особистий внесок  здобувача. Сформульовані та обґрунтовані в роботі 
наукові положення, висновки й рекомендації отримані автором самостійно. З 
опублікованих у співавторстві наукових робіт у дисертації використано лише ті 
ідеї і положення, які є особистим внеском автора. Власні напрацювання 
здобувача, які опубліковані в співавторстві, наведено у списках опублікованих 
праць. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 
були оприлюднені та схвалені на 10 міжнародних наукових та науково-
практичних конференціях, зокрема міжнародних: “Актуальні питання 
економіки та управління у сучасних соціально-економічних умовах”                 
(м. Дніпропетровськ, 2013 р.); “Актуальні питання економічних наук”              
(м. Київ, 2015 р.); “Інноваційні аспекти ресурсовикористання” (м. Тернопіль, 
2015 р.); “Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку”             
(м. Хмельницький, 2016 р.); “Проблеми та перспективи розвитку 
підприємництва” (м. Харків, 2016 р.); “Стратегии развития науки и 
образования” (Namur, Belgique, 2017 р.); “Стратегічні пріоритети розвитку 
внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах” (м. Львів, 2017 р.); 
інших комунікативних заходах: “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в 
сучасних умовах євроінтеграції” (м. Львів, 2015 р.);  “Актуальні проблеми 
економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції” (м. Львів, 2016 р.); 
“Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції”   
(м. Львів, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження 
опубліковано в 17 наукових працях загальним обсягом 3,01 друк. арк., із них 6 у 
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наукових фахових виданнях України та 1 стаття − у науковому періодичному 
виданні іншої держави, яке одночасно входить до міжнародної наукометричної бази. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 
Загальний обсяг дисертації становить 243 сторінки комп’ютерного тексту, 
основний текст – 203 сторінки. Робота містить 26 таблиць, 31 рисунок, 9 
додатків. Список використаних джерел включає 199 найменувань на 19 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми й об’єктивну необхідність її 
дослідження, сформульовано мету та завдання, розкрито об’єкт і предмет, а 
також методи дослідження, визначено наукову новизну та практичне значення 
отриманих результатів, наведено результати апробації та склад, структуру й 
кількість публікацій. 

У першому розділі “Теоретико-методичні засади формування і 
управління асортиментом у роздрібних мережах” розкрито сутнісну 
характеристику роздрібних мереж торгівлі, засади формування та управління 
асортиментом, а також підходи до асортиментної політики в мережевих 
структурах роздрібної торгівлі. 

Масштабні процеси концентрації та спеціалізації в роздрібній торгівлі 
зумовлюють глибокі структурні зміни організаційного і функціонального 
характеру. З’являються нові типи підприємств торгівлі, трансформується 
організаційна побудова роздрібної торгівлі на засадах корпоратизації, інтеграції 
і кооперування, формуються мережеві структури роздрібних підприємств 
різних форматів із характерними для них асортиментними моделями. 

Усі ці радикальні зміни відбуваються без належних теоретичних 
обґрунтувань і визначених наукових засад. Тому в роботі, з позицій сучасних 
теорій, розкрито сутнісну характеристику форматів роздрібних мереж, які 
виражають просторову організацію і проявляються в об'єднанні підприємств 
параметрично уніфікованих. Це означає, що формат мережі ідентифікується за 
критеріальними ознаками і стандартизованими параметрами. 

Слід зауважити, що в Україні формати в роздрібній торгівлі нормативно 
не закріплені, а відповідно до ДСТУ офіційно визнаються лише типи 
роздрібних підприємств, що не ототожнюється з форматами. 

Дослідження показали, що для форматів характерний більш широкий 
діапазон ознак, ніж для типів, причому їх вибір є багатокритеріальним: розмір 
торговельної площі, асортимент товарів, форми, методи обслуговування і 
комплекс послуг, діапазон цін, єдина система товарного забезпечення, 
торговельна та асортиментна політика, а також єдиний центр координації та 
управління. 

Нами запропоновано класифікаційні ознаки РМКПТ, залежно від 
поєднання яких створюються різні види форматних мереж (рис. 1). 

Серед ознак форматизації роздрібних мереж особливого значення набуває 
асортимент товарів, сутнісну характеристику якого в контексті цього 
дослідження визначено як сукупність товарів із різних джерел надходження, 
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об’єднаних і систематизованих за принципами відповідності їх потребам 
покупця – матеріальних, культурних, духовних, фізіологічних. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Форматні  роздрібні торговельні мережі 
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оптимізацію асортименту товарів відповідно до функцій роздрібної мережі,  
потреб покупців та їх поведінки. 

Встановлено, що об’єктами управління є складні процеси: 
- стратегічного і поточного планування асортименту; 
- моделювання асортименту із врахуванням умов ринку і середовища 

функціонування мережі; 
- формування асортименту за оптимальними критеріями; 
- регулювання структури та основних параметрів асортименту товарів; 
- реалізації асортименту та його моніторингу. 
У роботі проаналізовано і запропоновано універсальні (асортиментна 

політика) і специфічні (асортиментні моделі) засоби та інструменти управління 
асортиментом, процеси управління, апарат управління та інші складові системи 
управління асортиментом товарів (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Структура системи управління асортиментом товарів у форматних 

роздрібних мережах 
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міцності. Крім того, у роботі розроблено підходи до формування асортиментних 
структурних моделей для різних форматів корпоративних мереж. 

У другому розділі “Оцінювання товарного асортименту роздрібних 
мереж крупноформатних підприємств торгівлі” обґрунтовано основні 
показники асортименту товарів і методичні підходи до їх аналізу, адаптований 
та апробований матричний АВС-аналіз в органічному поєднанні з XYZ-
аналізом для оцінювання асортименту товарів у мережі гіпермаркетів 
національної торговельної компанії “Епіцентр К”, на основі економетричної 
моделі визначено прогноз реалізації будівельних матеріалів. 

Традиційні показники асортименту (широта, глибина, повнота) 
відображають важливі аспекти, але не весь спектр його властивостей, тому в 
роботі обґрунтовано й розкрито сутність та зміст нових показників, 
характерних для асортименту форматних мереж. У сукупності з традиційними 
показниками вони спроможні комплексно розкрити властивості асортименту й 
оцінити його основні параметри (табл. 1). 

Таблиця 1 
Основні показники-індикатори властивостей асортименту товарів 

№ 
з/п 

Показники 
властивостей 
асортименту 

Дефініція Алгоритми розрахунку 
значення показників 

1 
Широта: 
- фактична; 
- базова 

Кількість видів, різновидів і найменувань 
товарів однорідних і різнорідних груп 

Показники широти: 
Кш=Шф/Шб 

2 
Повнота: 
- фактична; 
- базова 

Кількість різновидів товарів у межах 
однієї товарної групи 

Показники повноти: Кп=Пф/Пб 
- фактична повнота (Пф); 

- базова повнота (Пб) 

3 
Глибина: 
- фактична; 
- базова 

Загальна кількість товарних позицій 
усередині кожної товарної категорії в 
асортименті 

Показник  глибини: 
Кг=Кф/Кб 

- фактична глибина; 
- базова глибина 

4 Стійкість 
Здатність асортименту задовольняти 
попит на одні і ті ж товари протягом 
тривалого часу 

Показник стійкості: 
Кс=С/Шф 

- коефіцієнт стійкості (Кс); 
- С – кількість товарів, що 

користується стійким попитом 

5 Новизна Здатність товарів задовольняти мінливі 
потреби цільової групи споживачів 

Показник новизни: 
Кн=Н/Шф 

- коефіцієнт новизни (Кн); 
- Н – кількість нових товарів 

6 Структура Співвідношення груп, підгруп, видів і 
різновидів товарів в асортименті магазину 

Відносний показник структури 
(Сі) окремих товарів (і) 

Сі=Аі/Sі 

7 Раціональність 
Здатність асортименту найбільш повно 
задовольняти потреби різних сегментів 
споживачів 

Показник раціональності 
- коефіцієнт раціональності 

8 Гармонійність 

Це кількісні та якісні зміни комплексу 
товарів, що відображають ступінь 
близькості реального асортименту до 
оптимального або кращих зарубіжних, 
або вітчизняних аналогів, що найбільш 
повно відповідають цілям організації 

 
 

− 
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Запропоновані показники відповідають вимогам моноформатних і 

мультиформатних мереж до характеристик асортименту, при цьому вони 
виконують головним чином оціночну роль і придатні лише для поточного 
управління асортиментом. 

У процесі дослідження виявилося, що в умовах значних масштабів і 
складних функцій форматних мереж, високої концентрації товарних ресурсів у 
них і різноманіття контингенту покупців та жорсткої конкуренції потрібні 
комплексні методи аналізу як інструмент стратегічного управління. До них 
відноситься матричний аналіз. 

У роботі обґрунтовано методичні підходи адаптованих матричних (АВС, 
XYZ та VEN)  аналізів і використання їх для оцінювання асортименту 
будматеріалів у мережі гіпермаркетів “Епіцентр К”. 

Виявлено, що товарні підгрупи – внутрішнє оздоблення та сухі будівельні 
суміші (лідери продажу  група А), які формують 80 % товарообороту групи 
“Будівельні матеріали”, характеризуються високою оборотністю та 
прибутковістю. Інші підгрупи, що віднесені до В та С, формують лише 15 % і 
5 % товарообороту відповідно. Крім зазначених показників, для оптимізації 
асортименту й ефективного його регулювання потрібні додаткові – стійкість 
попиту, тенденції формування товарних запасів, які визначаються XYZ-
аналізом, де підгрупі Х – властиві стійкий попит, Y – сезонні коливання і Z – 
нестабільний попит.   

Використання каскадного методу АВС- та XYZ- аналізів дало змогу виявити 
економічні параметри та ринкові показники для кожної підгрупи “Будівельні 
матеріали” мережі гіпермаркетів “Епіцентр К”. Крім того такий аналіз дозволив 
визначити рівень страхових запасів асортиментних груп (табл. 2). 

Таблиця 2 
Каскадний АВС-  та XYZ- аналізи для товарів  

зі стабільним попитом підгрупи Х 
Вимоги до страхових запасів асортиментних груп, % 

А В С 
ААХ АВХ АСХ ВАХ ВВХ ВСХ САХ СВХ ССХ 
100 % 98-100 % Не 

менше 
95 % 

98-100 % Не 
менше 
95 % 

Не 
менше 
93 % 

95-98 % 90 % 
поставки 

під 
замовлення 

85 % 
поставки 

під 
замовлення 

 
У нашому випадку ключові підгрупи товарів А та В вимагають постійного 

поповнення страхового запасу не менше 95 % нормативного рівня шляхом 
організації ритмічного завезення. Інструменти управління асортиментом для 
підгрупи С зводяться до постачання товарів на замовлення.  

Таким чином, матричні АВС- і XYZ- аналізи визначають основні фінансово-
економічні параметри асортименту, вплив кон’юнктури ринку й сезонні 
коливання і дають змогу ефективно управляти (регулювати і прогнозувати) 
асортиментом товарів. 

В основі стратегічного розвитку роздрібних мереж, як правило, лежать 
вивірені концептуальні моделі та надійні прогнозні оцінки, які мають особливе 
значення для перспективного розвитку “Епіцентр К”. В роботі проаналізовано 
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основні тенденції реалізації будівельних матеріалів за 2001-2015 рр. й побудовано 
моделі лінійного типу.  

Значення коефіцієнта лінійних моделей тренду показують: обсяг 
товарообороту будівельних матеріалів щорічно збільшується у середньому на 
1356,7 млн. грн. (ỹt = -2763,3 + 1356,7t), кількість підприємств, спеціалізованих 
на будматеріалах, – приблизно на 12 одиниць (ỹt = 19,33+11,80t), частка імпорту 
в товарообороті будматеріалів зростає на 0,98% (ỹt =26,78+0,98t), щороку 
вводять в експлуатацію житло загальною площею на 345,57 тис. кв. м більше 
(ỹt = 5975,19+345,57t). У результаті значення коефіцієнтів детермінації R2>0,6 
(рис. А). Щодо частки витрат населення на придбання будівельних матеріалів 
не спостерігається чітка лінійна тенденція розвитку (рис. Б). 

 
 

Рис. 3. Емпіричні й теоретичні лінії тренду 
 

Також досліджено сукупний вплив усіх запропонованих для аналізу 
чинників на обсяг товарообороту будівельних матеріалів. За критерієм Фішера, 
можна вважати, що отримана модель множинної лінійної регресії (1) є 
адекватною щодо емпіричних даних із ймовірністю  р = 0,99.  Достовірність 
відповідних коефіцієнтів рівняння регресії за критерієм Стьюдента дає змогу 
стверджувати, що суттєвими чинниками збільшення обсягу товарообороту 
будівельних матеріалів також є кількість підприємств, спеціалізованих на 
будматеріалах, та частка імпорту в їхньому товарообороті.  

ỹ = -34549,5   + 7415,1X1  + 51,9X2 + 0,2X3 – 7629,6 X4 + 508,8X5         (1) 
  (- 4,87)*       (2,65)**     (3,80)*    (0,42)     (-1,74)         (3,95)* 
R2 = 0,951   F = 34,7*   DW = 1,06* 
Економетричний аналіз дозволив обґрунтувати стратегічні підходи в 

розвитку мережі “Епіцентр К” і внести корективи в асортиментну політику 
компанії.  

У третьому розділі “Стратегічні напрями підвищення ефективності 
управління асортиментом товарів у роздрібних мережах крупноформатних 
підприємств торгівлі” обґрунтовано підхід до диверсифікації асортименту 
товарів, як основи для переформатування мережі підприємств торгівлі, 

y = 1356,7x - 2763,3
R² = 0,9768
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запропоновано методичний підхід до удосконалення асортиментної стратегії 
РМКПТ. Зростання на українському ринку великої кількості РМКПТ, спонукає 
до розроблення концепції управління асортиментом товарів і стимулювання їх 
продажу в мережевих структурах. 

 Потреба залишається ключовим чинником формування асортименту. 
Разом з тим з’являються нові детермінанти, які зумовлюють глибоку його 
диверсифікацію. Як показали дослідження, під впливом конкуренції, 
дестабільності соціально-економічних процесів, динамічної поведінки покупців 
диверсифікація відбувається у двох напрямах: горизонтальна (споріднена) в 
межах існуючого бізнесу й вертикальна (неспоріднена), опосередковано 
пов’язана з діяльністю форматних мереж. 

Перший напрям диверсифікації проявляється в розширенні асортименту  
за рахунок супутніх товарів, суміжних груп і навіть товарів, які не характерні 
для конкретного типу підприємства, тобто високодохідні. Для цього напряму 
характерні також оновленість асортименту, спеціалізація та диференціація за 
категоріями покупців. 

Другий напрям – виражає переважно вертикальну диверсифікацію, 
пов’язану із засвоєнням нових форм і методів торгівлі та переформатуванням 
роздрібних мереж. Так, під впливом поведінки покупців спостерігається 
інтенсивний розвиток дискаунтерних мереж і скорочення кількості 
супермаркетів. З тих же причин розширюються масштаби електронної торгівлі, 
відбувається консолідація мереж. Вертикальна диверсифікація зумовлює досить 
глибокі зміни в асортименті товарів шляхом його гармонізації. 

Диверсифікація – явище широкомасштабне. Вона характерна як  для 
роздрібних мереж зарубіжних країн, так і вітчизняної торгівлі (табл. 3). 

Таблиця 3 
Прогнози змін частки форматних мереж на ринку FMCG (*) 

Типи мереж 
Частка ринку у %, 

2016 р. 
Прогноз на 2021 р. 

у % 
Світові 
ринки 

Ринок 
України Світові ринки Ринок 

України 
Гіпермаркети та 

супермаркети 52,0 23,0 48,0 22,0 
Дискаунтери і зручні 

магазини 10,2 24,1 12,1 28,3 
Електронна торгівля - - 7,5 3,8 

(*) Розрахунки автора та Kantar Worldpanel 
 
Доведено, що диверсифікація суттєво актуалізує стратегію розвитку 

торговельних мереж та їх асортиментну політику. 
Так, ГК “Фоззі” припиняє розвиток супермаркетів “Сільпо” і створює мережу 

дискаунтерів “Траш”. Крім того, стратегія передбачає розширення мереж із 
продажу фармацевтичних товарів “Біла ромашка”, персональної електроніки 
“Ringo”, готових страв та напівфабрикатів. Стратегія компанії  “АТБ” полягає у 
прискореній експансії. У найближчі роки кількість дискаунтерів зростатиме на 
третину й перевищуватиме тисячу одиниць у всіх регіонах України, тобто 
створюється моноформатна мережа національного рівня.  
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Компанія “Епіцентр К” до недавніх пір позиціонувалася як найбільша мережа 

будівельно-господарських гіпермаркетів. На цей час активно використовується 
термін “мережа торговельних центрів”. Починаючи з 2009 року, “Епіцентр К” 
розпочав перетворення з будівельної на будівельно-господарську мережу 
гіпермаркетів. Після 2009 року почали з’являтись нові торговельні напрями та 
розширюватись асортиментні групи (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Диверсифікація і перспективний розвиток національної компанії 
гіпермаркетів “Епіцентр К” 

 
У перспективі (до 2021 р.) пріоритетами розвитку мережі “Епіцентр К” 

слід визнати локалізацію торгівлі в середніх за розміром містах шляхом 
створення в них власних об’єктів і частково за рахунок франчайзингу, а також 
інтернаціоналізації, тобто розміщення об’єктів торгівлі за кордоном. 
Основними пріоритетами асортиментної політики мережі “Епіцентр К” будуть 
інтенсифікація асортименту за рахунок власних торговельних марок і товарних 
брендів, їх розширення, просування та ефективного регулювання. 

Діяльність РМКПТ напряму пов’язана з виходом на нові географічні 
ринки, що вимагає від них формулювання чіткої асортиментної стратегії. 
Відповідно до проведеного дослідження, у науковій літературі досі 

 Розвиток Інтернет-торгівлі –
20 магазинів 

Відкриття мега-
торговельного центру:  

“ТЦ-К7” у Києві 

Асортиментна  
диверсифікація 

 

Організаційно-управлінська 
диверсифікація 

Інтенсивне нарощування 
кількості:  
 власних торговельних марок;  
 товарних брендів 

Відкриття відділу 
“Електроніка”  

 Поповнення асортименту: 
 “Дитячі товари”; 
 “Мілітарі” 

 Відкриття нових відділів: 
 “Спорттовари”, “Епік”; 
 “Канцтовари”; 
 “Побутова техніка” 

 Відкриття нових відділів: 
 “Деко”, “Побутова хімія”,

“Сад-город” 

Формування асортименту 
“Будматеріалів” 

2018-2021 рр. 

2014-2017 рр. 

2010-2013 рр. 

2003-2009 рр. 

Інтернаціоналізація   
торгівлі  10 гіпермаркетів 

Консолідація за рахунок 
мережі “Нова лінія” 

Розширення мережі 
гіпермаркетів 

Відкриття першого 
гіпермаркету 
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невисвітленим залишається вибір стратегічних напрямів розвитку підприємства 
та формування конкурентних переваг за допомогою бренд-орієнтованого 
управління. Значимість для бізнесу інструментів, що дозволяють отримувати 
конкурентні переваги в гострій боротьбі за прихильність споживачів, робить 
актуальним дослідження використання РМКПТ асортиментної стратегії, 
орієнтованої на торговельні марки і бренди (табл.4). 

Таблиця 4 
Фактори, які впливають на вибір стратегії бренду 

Зовнішні фактори Внутрішні фактори 
Конкуренція 

Соціальні, правові, економічні 
фактори 

Можливості та загрози підприємства 
Інноваційний розвиток 

Конкурентні переваги 
Ресурси підприємства 

Цілі та місія підприємства 
Пріоритети, інтереси керівництва 

Існуючий портфель брендів 

В роботі запропоновано методичні підходи до вдосконалення товарно-
орієнтованої стратегії в мережі гіпермаркетів “Епіцентр К”. 

 
ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дає змогу сформулювати узагальнені висновки 
теоретичного і науково-практичного змісту. 

1. Роздрібна торговельна мережа у класичному визначені не виражає її 
сучасну сутність. Узагальнюючи погляди різних наукових шкіл і практичний 
досвід, роздрібну торговельну мережу в роботі визначено як просторове 
об’єднання функціонально взаємопов’язаних об’єктів торгівлі на принципах 
спільних інтересів суб’єктів та єдності торговельної та асортиментної політики 
з метою підвищення ефективності функціонування і рівня якості 
обслуговування населення. Доведено, що для торговельних мереж характерним 
є закономірний процес форматизації. Формат не ідентичний типу 
торговельного підприємства. Він виражає параметри форм організації 
торговельної діяльності, а тип – проявляється в функціонально-організаційній 
особливості об’єкту торгівлі. В роботі розкриті принципи, умови форматизації 
роздрібних мереж, ознаки форматів, які залежать від внутрішнього та 
зовнішнього середовища і надають їм мобільний характер. 

2. Торговельний асортимент  категорія багатогранна. У контексті цього 
дослідження його сутність визначено як сукупність товарів різних джерел 
походження, об’єднаних і систематизованих за принципами їх відповідності 
потребам покупців – матеріальних, культурних, духовних, фізіологічних. 
Визначено, що процес формування асортименту в роздрібній торгівлі 
складається з декількох етапів, а саме моделювання, акумулювання товарів, 
оптимальне структурування та реалізація. Складний процес формування 
асортименту товарів повинен відбуватися із врахуванням стану, інтенсивності й 
тенденцій змін у соціально-економічному, організаційному, інноваційному та 
інституціональному середовищі. У досліджені визначено зростаючий активний 
вплив зовнішніх чинників на процес формування асортименту, зокрема 
соціального, демографічного, економічного, національно-культурного, 
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побутового, природно-кліматичного характеру, а також внутрішні чинники: 
профіль, формат мережі, кваліфікація кадрів, рівень комерційної діяльності. 

3. У дисертації доведено, що процес формування торговельного 
асортименту та його реалізації в РМКПТ об’єктивно залежить від системи 
управління асортиментом. Проте  форми і методи управління на практиці 
спрощені, деформовані і не відповідають цілям функціонування мережевої 
торгівлі. Запропонований у роботі універсальний інструмент управління  
асортиментна політика, яка є сукупністю принципів, стратегій, підходів і 
засобів формування, регулювання, прогнозування, управління асортиментом 
товарів щодо збалансування інтересів торговельного підприємства, споживачів 
і суспільства. Другий важливий і більш конкретний інструмент управління – це 
асортиментна структурна модель для конкретних типів підприємств і форматів 
мереж, які розроблені й запропоновані в дисертації. 

4. Система оцінювання асортименту товарів, яка склалася, ґрунтується 
головним чином на кількісних та структурних показниках. У роботі вона доповнена 
показниками якісного характеру, проте розрізнені значення окремих показників не 
дають цілісного уявлення про стан асортименту, тому було систематизовано 
основні показники-індикатори властивостей асортименту товарів.  Доведено, що 
при формуванні асортименту в РМКПТ слід врахувати більш широкий, ніж 
загальноприйнятий (широта, повнота, глибина) діапазон властивостей, а саме: 
раціональність, новизна, гармонійність, насиченість, стабільність. У ході 
проведеного дослідження було тестовано різні методи щодо здатності оцінювання 
асортименту й можливості їх адаптації до відповідних розрахунків (метод Дібба-
Сімкіна, матриця Ансофа, матриця BCG, матриця MgKinsey, матриця “Маркон”). У 
кінцевому результаті найбільш доцільними виявилися матриці АВС та XYZ. 

5. Для аналізу фінансово-економічних аспектів асортименту товарів був 
використаний матричний АВС-метод який показав, що у гіпермаркеті 
“Епіцентр К” у відділі “Будівельні матеріали” три групи (матеріали для 
внутрішнього оздоблення, сухі суміші та будівельне обладнання) з шести 
формують 80 % обороту (А) , ще дві групи (зовнішнє оздоблення та ізоляція) – 
15 % (В) і покрівля – 5 % (С). Крім доходності окремих груп товарів, у роботі 
визначено їх ступінь прибутковості, що дозволило дійти висновку, що з 
врахуванням сукупності зазначених чинників, пріоритет в асортименті 
“Будівельні матеріали” слід надавати групам “А” і “С”.  

6. Повноцінне управління асортиментом товарів в торговельних мережах 
з високою їх концентрацією може бути досягнуто лише на основі комплексного 
аналізу. Метод каскадного АВС- та XYZ- аналізу асортименту дозволив 
з’ясувати вплив маркетингових чинників на динаміку продажу будівельних 
матеріалів, накопичення запасів, структуру продажу і обґрунтувати на базі 
економетричної моделі прогнозну оцінку їх перспективної реалізації.   

7. У процесі дослідження виявлено, що на сучасному етапі в мережевій 
структурі роздрібної торгівлі проявляються нові тенденції. Під впливом змін у 
поведінці споживачів крупноформатні підприємства переглядають стратегію 
розвитку. В роботі обґрунтовано підходи до диверсифікації асортименту 
товарів, як основи для переформатування мережі підприємств торгівлі шляхом 
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організаційно-економічної перебудови їх структури (наприклад, пріоритетного 
розвитку не супермаркетів,  а магазинів біля дому), інноваційного розвитку 
торговельних технологій (прискорення розвитку віртуальної торгівлі), 
активізації інвестиційної діяльності, диверсифікації асортименту товарів на 
основі нової асортиментної політики, гармонізації асортименту та його 
актуалізації. 

8. У роботі удосконалено концепцію управління асортиментом товарів у 
РМКПТ і стимулювання їх продажу на засадах інструментів мерчандайзингу, 
де визначені його багатоцільові завдання, запропоновано відповідні 
інструменти та положення стандарту мерчандайзингу, а також систему 
стимулювання продажу товарів у РМКПТ. Ефективним інструментом 
управління асортиментом і продажами, який спроможний відчути глибинні 
чинники й тенденції у попиті та поведінці покупців, є створення панелі 
покупців, впровадження програм лояльності і стимулювання продажу. 

9. У процесі дослідження обґрунтовано сутність стратегії як органічний 
синтез базових концептуальних положень і стратегічних пріоритетів, що 
визначають перспективну спрямованість розвитку асортименту товарів 
мережевої структури конкретного формату. Проаналізовано три найбільш 
характерні стратегії у цій сфері: орієнтована на маркетинг, орієнтована на 
товарних виробників і товарно-орієнтована. Як виявилось, остання вбирає 
частину елементів перших двох стратегій до своєї структури і стає домінуючою 
на сучасному етапі. Проте, методичні підходи її формування, реалізації і 
оцінювання невдосконалені. В роботі запропоновано методичні підходи до 
вдосконалення товарно-орієнтованої стратегії мережі гіпермаркетів 
“Епіцентр К”, зокрема: поділити товари на основні, стратегічні, підтримуючі та 
тактичні групи, гармонізувати асортимент відповідно до вимог ринку, 
доповнити асортимент торговельними марками і брендами, активізувати 
залучення в товарооборот товарів вітчизняних виробників, узгодити 
асортиментну стратегію з торговельною та ціновою політикою. 
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АНОТАЦІЯ 

Павлова М. Б. Управління асортиментом товарів в роздрібних 
мережах крупноформатних підприємств торгівлі.  Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04  економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності).  Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 
2018. 

У дисертації обґрунтовано науково-методичні і прикладні засади управління 
асортиментом товарів у роздрібних мережах крупноформатних підприємств 
торгівлі. Об’єктом дослідження є процес становлення мережевих структур у 
роздрібній торгівлі та управління асортиментом товарів, а предметом  теоретико-
методичні засади управління асортиментом у роздрібних мережах 
крупноформатних підприємств торгівлі за профілем будівельні матеріали і 
стратегічні підходи диверсифікації асортименту. Розкрито сутність, 
охарактеризовано типи і види роздрібних торговельних мереж, а також особливості 
їх форматизації. В дослідженні обґрунтовано засади формування та управління 
асортиментом товарів у РМКПТ, узагальнені наукові підходи до визначення змісту 
асортиментної політики і структури асортименту в роздрібних мережах, визначено 
та систематизовано показники оцінювання асортименту та методи їх розрахунку, 
здійснено матричний АВС- аналіз асортименту товарів, визначено особливості 
комбінованого методу матричного аналізу асортименту товарів і на основі 
економетричної моделі обґрунтовано прогнозну оцінку їх реалізації, обґрунтовано 
підходи до диверсифікації асортименту товарів, як основи для переформатування 
мережі підприємств торгівлі. В кінцевому результаті удосконалено концепцію 
управління асортиментом товарів у РМКПТ та визначено методичний підхід щодо 
удосконалення асортиментної стратегії розвитку РМКПТ. 

Ключові слова: торговельна мережа, формат підприємства, асортимент товарів, 
асортиментна політика, асортиментні моделі, матричний аналіз, диверсифікація. 
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сетях крупноформатных предприятий.  Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04  экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности).  Львовский торгово-экономический университет, Львов, 2018. 

В диссертации решена совокупность задач по обоснованию научно-
методических и прикладных основ формирования и управления ассортиментом 
товаров в розничных сетях крупноформатных предприятий. Объектом 
исследования является процесс становления сетевых структур в розничной 
торговле и управления ассортиментом товаров, а предметом  теоретико-
методические основы управления ассортиментом в розничных сетях 
крупноформатных предприятий по профилю строительные материалы и 
стратегические подходы диверсификации ассортимента. 

Установлено, что современное развитие отечественной внутренней 
торговли характеризуется широкомасштабным развитием различных форматов 
розничных сетей, где крупноформатные предприятия занимают ключевое 
место. Раскрыта суть, охарактеризованы типы и виды розничных торговых 
сетей, а также особенности их форматизации. В ходе исследования, суть 
торгового ассортимента определено как совокупность товаров различных 
источников происхождения, объединенных и систематизированных по 
принципу соответствия их потребностям покупателей.  

Показано, что процесс формирования торгового ассортимента должен 
происходить с учетом состояния, интенсивности и тенденций изменений в 
социально-экономической, организационной, инновационной и 
институциональной среде. Также следует учесть более широкий диапазон 
свойств ассортимента товаров, а именно: рациональность, новизну, 
гармоничность, насыщенность, стабильность. 

Определено растущее активное воздействие внешних факторов на процесс 
формирования ассортимента, в частности: социального, демографического, 
экономического, национально-культурного, бытового, природно-климатического 
характера, а также внутренние факторы: профиль, формат предприятия, 
квалификация кадров, уровень коммерческой деятельности. 

Доказано, что процесс формирования торгового ассортимента и его 
реализации в сетях крупноформатных предприятий объективно зависят от системы 
управления ассортиментом. Одним из универсальных инструментов управления 
является ассортиментная политика, которая представляет совокупность принципов, 
стратегий, подходов и средств формирования, регулирования, прогнозирования, 
управления ассортиментом товаров с точки зрения сбалансирования интересов 
торгового предприятия, потребителей и общества. Второй инструмент управления 
 это ассортиментные структурные модели для конкретных типов предприятий и 
форматов сетей. 

С использованием матричного АВС- анализа ассортимента в 
органическом (каскадном) сочетании с XYZ- анализом показано, что в 
гипермаркете “Эпицентр К” в отделе “Строительные материалы” три группы (материалы для 
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внутренней отделки, сухие смеси и строительное оборудование) из шести 
формируют 80 % оборота (А), еще две группы (наружная отделка и изоляция) – 
15 % (В) и кровля – 5 % (С). Кроме доходности отдельных групп товаров, в работе 
определена степень прибыльности, а также темпы продаж в зависимости от 
сезонности и конъюнктуры рынка, что позволило определить комплексный 
подход к управлению ассортиментом.  

Обосновано и предложено основы переформатирования розничных сетей 
путем организационно-экономической перестройки их структуры, 
инновационного развития торговых технологий, активизации инвестиционной 
деятельности, диверсификации ассортимента товаров на основе новой 
ассортиментной политики, гармонизации ассортимента, его актуализации за 
счет собственных торговых марок и брендов. 

Разработаны и предложены подходы к обоснованию концепции 
управления ассортиментом и активизации продажи товаров на основе 
мерчандайзинга, где определены многоцелевые задачи мерчандайзинга, 
предложены соответствующие инструменты и разделы стандарта 
мерчандайзинга, а также система стимулирования продажи товаров в 
крупноформатных предприятиях розничной торговли. 

Ключевые слова: торговая сеть, формат предприятия, ассортимент товаров, 
ассортиментная политика, ассортиментные модели, матричный анализ, диверсификация. 

SUMMARY 
Pavlova M. B. Management of goods assortment in the retail networks of large 

scale trade enterprises. – Manuscript. 
Dissertation of scientific degree obtaining of economic sciences, qualification 

08.00.04 – Economics and Business Administration (by Economic Activity).  Lviv 
University of Trade and Economic, Lviv, 2018. 

The dissertation solves a set of tasks for the scientific and methodical and applied 
principles substantiation of the range of goods formation and management in retail 
networks of large scale trade enterprises. The object of the research is the process of 
network structures formation in retail trade, the range of goods formation and 
management in networks of large scale enterprises, and the subject is the theoretical and 
methodological foundations of the trade assortment formation and conceptual approaches 
of its management in the networks of large scale retail enterprises. The essence of retail 
trade network formatting and the format types of formats are described; their types and 
features are figured out. The principles of formation and management of goods assortment 
are substantiated. The foundations of the assortment policy are defined and the assortment 
models are described. Methodical approaches to the product range analysis are developed. 
A matrix analysis of the range of goods was carried out and the forecast of goods sales 
was determined on the basis of econometric model. The approaches to reformat the 
network of trade enterprises and diversify their assortment are substantiated. The concept 
of management of the goods assortment has been developed and offered and the 
assortment strategy is oriented on trademarks and brands. 

Keywords: trade network, enterprise format, product range, assortment policy, 
assortment models, matrix analysis, diversification. 


