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У дисертації обґрунтувано науково-методичні і прикладні засади 

формування та управління асортиментом товарів у роздрібних мережах 

крупноформатних підприємств торгівлі. 

 Об’єктом дослідження є процес становлення мережевих структур у 

роздрібній торгівлі і формування та управління асортиментом товарів у мережах 

крупноформатних підприємств є процес становлення мережевих структур у 

роздрібній торгівлі та управління асортиментом товарів., а предметом теоретико-

методичні засади управління  асортиментом товарів у роздрібних мережах 

крупноформатних підприємств торгівлі за профілем будівельні матеріали і 

стратегічні підходи диверсифікації асортименту. 

Встановлено, що сучасний розвиток вітчизняної внутрішньої торгівлі 

характеризується широкомасштабним розвитком різних форматів роздрібних 

мереж, де крупноформатні підприємства займають ключове місце.  

Розкрито теоретичні положення мережевого підходу організації торгівлі, 

наведена сутнісна характеристика форматів, їх види та особливості, доведена 

важлива роль асортименту товарів у їх ідентифікації та ефективному 

функціонуванні. 

Визначено, що процес формування асортименту в роздрібній торгівлі 

складається з декількох етапів, де відбувається його моделювання, 

акумулювання товарів, оптимальне структурування та реалізація.  
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Доведено, що процес формування торговельного асортименту товарів 

повинен відбуватися із врахуванням стану, інтенсивності й тенденцій змін в 

соціально-економічному, організаційному, інноваційному та інституціональному 

середовищі та враховувати більш широкий, ніж загальноприйнятий (широта, 

повнота, глибина) діапазон властивостей асортименту, а саме: раціональність, 

новизна, гармонійність, насиченість, стабільність. 

Запропоновано інструменти управління асортиментом, а саме: 

асортиментну політику, яка представляє сукупність принципів, стратегій, 

підходів і засобів формування, регулювання, прогнозування, управління 

асортиментом товарів з погляду на збалансування інтересів торговельного 

підприємства, споживачів і суспільства та асортиментні моделі для конкретних 

типів підприємств і форматів мереж. 

Виявлено, що серед різних методів аналізу асортименту товарів, найбільш 

доцільною виявилися матриці АВС та XYZ.  Проведений матричний АВС- аналіз 

асортименту в органічному (каскадному) поєднанні з XYZ- аналізом показав, які 

групи товарів дають найбільший вклад в оборот підприємства. Визначено 

ступінь прибутковості, а також темпи продажу залежно від сезонності та 

конюнктури ринку, що дозволило визначити комплексний підхід до управління 

асортиментом. 

Проведено економетричний кореляційно-регресійний аналіз тенденцій у 

динаміці продажу будівельних матеріалів та залежності обсягу товарообороту 

будівельних матеріалів від низки чинників. Встановлено найбільш суттєві з них: 

введення в експлуатацію загальної площі житла, кількість підприємств, 

спеціалізованих на будматеріалах та частка імпорту в товарообороті 

будматеріалів. 

Виявлено, що на сучасному етапі в мережевій структурі роздрібної торгівлі 

проявляються нові тенденції. Під впливом змін в поведінці споживачів 

крупноформатні підприємства переглядають стратегію розвитку. Обґрунтовано і 

запропоновано засади переформатування роздрібних мереж шляхом 

організаційно-економічної перебудови їх структури, інноваційного розвитку 
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торговельних технологій, активізації інвестиційної діяльності, диверсифікації 

асортименту товарів на основі нової асортиментної політики, гармонізації 

асортименту, його актуалізації шляхом власних торговельних марок і брендів. 

В кінцевому результаті розроблено концепцію управління асортиментом та 

активізації продажу товарів на засадах мерчандайзингу, де визначені 

багатоцільові завдання мерчандайзингу, запропоновано відповідні інструменти 

та положення стандарту мерчандайзингу, а також система стимулювання й 

активізації продажу товарів в крупноформатних підприємствах роздрібної 

торгівлі. 

Охарактеризована асортиментна стратегія, орієнтована на торговельні 

марки й бренди, розкрито їхню теоретичну сутність, особливості, основні 

функції, а також етапи й засоби просування на ринок. Розроблено підходи до 

управління брендами, показано їх переваги й недоліки.  

Ключові слова: торговельна мережа, формат підприємства, асортимент 

товарів, асортиментна політика, асортиментні моделі, матричний аналіз, 

диверсифікація. 

 

ANNOTATION 

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

scale trade enterprises. – Qualifying scientific paper on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.04 – Economics 

and Management of Enterprises (by Types of Economic Activity). Lviv Trade and 

Economic University, 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 
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trade assortment formation and conceptual approaches of  its management in the 

networks of large scale retail enterprises. 

It is established that the modern domestic trade development is characterized by 

the large scale development of various retail networks formats where large scale 

enterprises occupy a key place. 

The theoretical positions of the network approach of trade organization are 

revealed, the essential formats’ characteristic and their types and features are 

presented, the important role of goods assortment in their identification and effective 

functioning is proved. 

It is determined that the process of forming assortment in retail trade consists of 

several stages, where modeling, goods accumulation, optimal structuring and 

implementation is carried out. 

It is proved that the process of retail assortment of goods formation should take 

place taking into account the state, intensity and trends of changes in the social and 

economic, organizational, innovation and institutional environment, and one should 

take into account the range of properties more broadly than generally accepted 

(latitude, completeness, depth) but also rationality, novelty, harmony, saturation, 

stability. 

The assortment management tools are proposed, namely: assortment policy, 

which represents a set of principles, strategies, approaches and means of formation, 

regulation, forecasting, range of goods management in terms of balancing the interests 

of the trading enterprise, consumers and society and assortment models for specific 

types of enterprises and formats networks 

It was revealed that among the various methods of assortment of goods analysis, 

the most suitable were the matrix ABC and XYZ. The matrix ABC analysis of the 

assortment in the organic (cascaded) combination with the XYZ analysis have shown 

which groups of goods make the largest contribution to the enterprise turnover. The 

degree of profitability, as well as the rate of sales, depending on the seasonality and 

market conditions, has been determined, which has allowed to define a comprehensive 

approach to assortment management. 
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The econometric correlation and regression trends analysis in the dynamics of 

sales of building materials and the dependence of the quantity of commodity building 

materials turnover on a number of factors have been carried out. The most significant 

of them was established: commissioning of the total housing area, the number of 

enterprises specialized in building materials and the share of imports in the turnover of 

building materials. 

It is revealed that at the present stage new trends are emerging in the network 

structure of retail trade. Under the changes influence in consumer behavior, large scale 

enterprises review the development strategy. The principles of reformatting retail 

networks through the organizational and economic restructuring, trade technologies 

innovative development, investment activity activation, assortment of goods 

diversification on the basis of new assortment policy, range harmonization, updating of 

it through their own brands and brands are grounded and proposed. 

Approaches to substantiating the assortment management concept and activating 

the sale of goods on the basis of merchandising principles have been developed and 

offered, where multipurpose tasks of merchandising are defined, appropriate tools and 

provisions of the merchandising standard are proposed, as well as the system of 

stimulation and activation of the sale of goods in large scale retail companies. 

The assortment strategy is focused on trademarks and brands, which reveals the 

theoretical essence of trademarks and brands, their features, the main functions, as well 

as the stages and means of promotion on the market. Approaches to brand 

management are developed, their advantages and disadvantages are shown. 

Key words: trade network, enterprise format, product range, assortment policy, 

assortment models, matrix analysis, diversification. 
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ВСТУП 

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, 
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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 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 
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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 інститутів на 
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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 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 
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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 

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 
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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 

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  
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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 таких всеукраїнських та міжнародних науково-

практичних конференціях: “Актуальні питання економіки та управління у 

сучасних соціально-економічних умовах” (м. Дніпропетровськ, 14-15 жовтня  

2013 р.), “Актуальні питання економічних наук” (м. Київ, 13-14 березня 2015 р.), 
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“Інноваційні аспекти ресурсовикористання” (м. Тернопіль, 27 березня 2015 р.), 

“Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції” 

(м. Львів, 12 травня 2015 р.), “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в 

сучасних умовах євроінтеграції” (м. Львів, 13-14 травня 2016 р.), “Сучасні 

економічні системи: стан та перспективи розвитку” (м. Хмельницький,  

16-17 травня 2016 р.), “Проблеми та перспективи розвитку підприємництва” 

(м. Харків, 25 листопада 2016 р.), “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в 

сучасних умовах євроінтеграції” (м. Львів, 11-12 травня 2017 р.), “Стратегии 

развития науки и образования” (Namur, Belgique, 30 березня 2017 р.),  

“Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних 

засадах” (м. Львів, 02-03 листопада 2017 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження опубліковано 

у 17 наукових працях загальним обсягом 3,01 друк. арк., з них 6 – у фахових 

виданнях та 1 стаття опублікована у науковому періодичному виданні іншої 

держави. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І 

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ У  РОЗДРІБНИХ МЕРЕЖАХ 

 

1.1. Сутнісна характеристика крупноформатних підприємств 

роздрібних мереж торгівлі 

Торгівля є перспективною, інвестиційно привабливою та ефективною 

ланкою економіки України. Адже її розвиток завжди був об’єктивним 

показником добробуту населення. Щороку сфера торгівлі нарощує обсяги 

товарообороту, використовуючи в роботі новітні технології, задовольняє 

потреби населення у якісних товарах і послугах.  

Кінцевою ланкою, що завершує процес просування товарів від виробника до 

споживача, є роздрібна торгівля. Згідно з національним стандартом України 

“Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять”, роздрібна торгівля – 

вид економічної діяльності в сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж 

товарів кінцевим споживачем та надавання йому торговельних послуг [98]. 

Роздрібна торгівля в процесі суспільного відтворення виконує такі функції: 

—  досліджує кон’юнктуру, що склалася на товарному ринку; 

—  визначає попит і пропозицію на конкретні види товарів;  

—  підтримує баланс між пропозицією та попитом з одночасним активним 

впливом на виробництво в частині обсягу та асортименту продукції, що 

виготовляється; 

—  формує торговий асортимент для задоволення потреб населення в 

товарах; 

—  доводить товари до кінцевих споживачів шляхом організації 

просторового їх переміщення та подачі до місць безпосереднього продажу; 

—  надає покупцям комплекс послуг, що полегшують процес не тільки 

покупки, але і використання товару (прийом попередніх замовлень, продаж 

окремих товарів у кредит, подарункова упаковка придбаних товарів, доставка 

куплених товарів покупцю і т.д.). 
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Роздрібна торгівля має велике значення для споживачів. Завдяки значним 

змінам потреб і технологій, вона зазнає постійних змін. Головною тенденцією 

розвитку ринку роздрібної торгівлі в Україні є освоєння підприємствами 

сучасних торговельних форматів. Торговельні підприємства і способи продажу, 

які ще 40 років назад були нікому невідомі, сьогодні являються “законодавцями 

мод” у торговельній галузі. Дійсно, навколишній світ стрімко змінюється і в 

останні роки українці на власному досвіді відчули сучасні віяння в торгівлі – від 

появи нових слів у лексиконі до зміни стилю життя. Зникають такі слова, як 

“гастроном” і “магазин”, проте активно використовується слово “маркет”, разом 

з префіксами супер-, мега-, гіпер-. Нові формати торгівлі стрімко і міцно 

увійшли у наше життя і з ростом продажів активно розширюють сферу свого 

впливу. Як результат – магазинів традиційних форм торгівлі і відкритих ринків 

стає дедалі менше. Позитивною тенденцією можна назвати появу на споживчому 

ринку України вітчизняних та іноземних торговельних мереж, які відіграють 

найбільш важливу роль на ринку торгівлі в світі та починають підвищувати своє 

значення і в нашій країні. Для українського ринку такі структури є відносно 

новим явищем, в той час як у розвинених країнах світу торговельні мережі 

набули широкого розвитку, довівши свою дієздатність та ефективність. 

Враховуючи новизну даних організаційних утворень на українському ринку, 

вважається необхідним дослідити існуючі погляди до трактування поняття 

“торговельна мережа” та обґрунтувати теоретичні підходи до визначення її 

сутності. 

Питання розвитку роздрібних торговельних мереж є предметом 

дослідження багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких 

Друкер П. 44, Котлер Ф. 72, Патюрель Р. 141, Апопій В. 4, Бакунов О. 9, 

Бланк І. 16, Бергер І. 14, Власова Н. 29, Голошубова Н. 32-33, Гончаров П. 35, 

Дідківська Л. 39, Кавун О. 55-56, Міщук І. 92, Павлова В. 121,  

Пігунов О. 143, Пікуш Т. 144, Фетисова О. 187-188 Чкалова О. 194 та ін.  

На сьогоднішній день відомі декілька значень терміну “торговельна 

мережа” (Додаток А, табл. А.1). Загалом, сутність поняття “мережа” полягає у 
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тому, що це “сукупність однорідних організацій і закладів”. Згідно з 

ДСТУ 4303:2004 “Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять”, 

роздрібна торговельна мережа – це сукупність стаціонарних, тимчасових та 

пересувних торговельних об’єктів, а також аптеки для організування роздрібного 

продажу товарів, пунктів дистанційного продажу товарів, а також пунктів 

ремонту предметів особистого користування і домашнього вжитку, не 

пов’язаного з виробництвом цих виробів [98]. 

Дослідивши вітчизняну та іноземну наукову літературу, можна дійти 

висновку, що існує декілька підходів до тлумачення даного терміну.  

В Україні до дев’яностих років ХХ століття автори першого підходу 

визначали торговельну мережу як усю сукупність торговельних підприємств 

певного регіону, незалежно від власників, організаційно-правової форми 

підприємств, типу торговельних фірм та інших характеристик.  

Так, зокрема, Бергер І. торговельною мережею називав “всі роздрібні 

підприємства, що діють на визначеній території, яка є окремою 

адміністративною одиницею” 14.  

В аналогічному контексті цей термін використовується вченими 

Гончаровим П., Бланком І.. Вони доводили: “…торговельна мережа являє собою 

сукупність підприємств та торговельних одиниць, розташованих на певній 

території (регіоні)” 35; 16.  

Сучасні наукові розробки з теоретичного визначення сутності торговельної 

мережі представлені також у дослідженнях таких вчених, як Пігунова О. та 

Вишлінський Г., які дещо конкретизують сутність торговельної мережі. Вони 

зазначають: “…роздрібна торговельна мережа являє собою сукупність 

торговельних підприємств (магазинів та інших пунктів продажу товарів), 

розташованих на певній території (місто, село, населений пункт) для організації 

продажу товарів та обслуговування населення” 143.  

Таким чином, сутність даного підходу до визначення торговельної мережі 

ґрунтується насамперед на визначенні її як структурного елемента торгівлі, що 

складається з визначної сукупності торговельних підприємств, які об’єднані 
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територіальною ознакою. Втім, з нашої точки зору, недоліком використання 

такого підходу є загальний характер визначення торговельної мережі, який не 

розкриває в повному обсязі її внутрішнього змісту та соціально-економічної 

функції торгівлі.  

Другий, так званий  “ланцюговий” підхід, визначає торговельну мережу як 

мережу магазинів (“chainstores”), ланцюги магазинів, магазини, що пов’язані в 

одну систему організаційними, економічними, фінансовими та технологічними 

зв’язками з метою підвищення ефективності діяльності. 

Класичним прикладом такого підходу є дослідження Королькова І. та 

Маркевича І., які наводять такі визначення: “виникла і закріпилась система 

ланцюгових магазинів–багатофіліальних торговельних компаній з розгалуженою 

мережею однотипних підприємств з однаковим зовнішнім оформленням та 

інтер’єром і однаковими методами торгівлі. До багатофіліальних (за 

американською термінологією – ланцюгових) торговельних компаній належать 

фірми, які утримують більше ніж 10 однакових магазинів, які перебувають під 

спільним управлінням” [69]. 

Дещо іншу термінологію використовують російські науковці Дашков Л. та 

Памбухчіянц В.: “Перехід до ринкових відносин обумовлює  необхідність  нових  

підходів до розвитку роздрібної торговельної мережі в містах – створення 

“торговельних ланцюгів”, що будуть складатися з супермаркетів, гіпермаркетів, 

магазинів-дискаунтерів” [36]. Можна навести приклади застосування даного 

терміну в дещо інших редакціях. Так, автор Радаєв В. стверджує: “…ринок  

роздрібної  торгівлі  поділяється  на  три  основні  типи гравців:  відкриті  ринки, 

звичайні (незалежні) магазини, торговельні мережі” [149]. Берман Б. надає таке 

визначення роздрібної мережі “це фірма, керуюча кількома торговельними точками 

(магазинами), у яких один власник; як правило, закупівля товарів і прийняття 

рішень в мережі відбуваються централізовано або скоординовано” 15.  

Пікуш Т. у своїй роботі подає торговельну мережу як “сукупність  

однотипних  магазинів,  що  знаходяться під спільним управлінням, з однаковим 

асортиментом товарів, зовнішнім оформленням, інтер’єром та однаковими 
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методами торгівлі, яка створена з метою підвищення ефективності діяльності 

торговельної компанії” [144].  

Власова Н. та Колчкова О.у своїй монографії стверджують: “Торговельна 

мережа – це сукупність торговельних об’єктів, які мають єдині принципи 

управління (бажано керуються з єдиного центру), об’єднані однотиповою 

назвою (вивіскою), асортиментною і ціновою політикою, стратегією розвитку і 

функціонування та, як мінімум, реалізують одну з основних переваг мережевої 

компанії у порівнянні з окремим торговельним об’єктом” 29.  

Вважаємо, що саме визначення останніх трьох науковців найбільш 

приближене до повноцінного розкриття поняття “торговельна мережа”. 

Узагальнюючи погляди різних науковців, можна зазначити, що в рамках 

ланцюгового підходу, розуміння сутності торговельної мережі є найбільш 

широковживаним терміном, який в повному обсязі відображає сутність 

предмета, тобто термін “торговельна” означає спеціалізацію підприємств, а 

термін “мережа” – сукупність бізнес-одиниць (магазинів) із певними 

внутрішніми зв’язками, параметрами, характеристиками. Актуальність саме 

цього підходу до розкриття змісту торговельної мережі в сучасних умовах 

зростає. Водночас західний досвід ведення бізнесу свідчить про інші механізми і 

форми поєднання різних підприємств, які мають свої організаційно-правові 

форми, у торговельні мережі10. Тому, враховуючи різні трактування поняття 

“торговельна мережа”, вважаємо за доцільне розглядати його також з позиції 

мережевого підходу до організації бізнесу, який тісно пов’язаний з концепцією 

мережевої  економіки та підприємницькими мережами.  

Згідно з доповіддю Європейської Комісії, мережева економіка 

визначається як “середовище, в якому будь-яка компанія або індивід, що 

знаходиться в будь-якій точці економічної системи, можуть легко, з 

мінімальними витратами здійснювати контакт з іншою компанією або індивідом 

з питань спільної роботи, торгівлі, обміну ідеями і ноу-хау, або просто для 

задоволення” [88. 
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 Ідеї мережевого підходу відображені у працях таких зарубіжних і 

вітчизняних вчених, як Тофлер Е. 183 та Найсбіт Дж. 100, Друкер П. 44, 

Патюрель Р. 141, Рюег-Штюрм Й. 154, Масленніков В. 84, 

Фетисова О. 187, Чкалова О. 194. 

Тофлер Е. та Найсбіт Дж. у своїх наукових роботах вказують, що 

виникнення нових видів організаційних структур пов’язується безпосередньо з 

розвитком комп’ютерних мереж, сучасних комплексів зв’язку та комунікацій 

[100, 183. 

Фетисова О. зазначає: “В умовах глобалізації економіки та стрімкого 

поширення інформаційних технологій, реалізація цілей господарюючих структур 

на споживчих ринках здійснюється завдяки формуванню організаційного 

ресурсу нового типу шляхом введення принципів мережевого ефекту і положень 

системи мережевої взаємодії” 187.  

Досліджуючи сутність сітьової організації, звернемося до визначень, що 

пропонуються західними вченими. Французький дослідник Патюрель Р.наводить 

таке твердження: “Мережева структура – це мережа з її вузлами та зв’язками, яка 

формується з метою досягнення цілей у відповідності до потреб та очікувань 

партнерів та ділової кон’юнктури” 141.  

 З дещо інших позицій підходить до цієї проблеми інший західний вчений 

Рюег-Штюрм Й.: “Під мережною організацією розуміється ідеальний 

організаційний тип, що характеризується структурою вільно пов’язаної мережі 

принципово рівноправних та незалежних партнерів” 154.  

 Як можна побачити, він визначає мережевий підхід як наявність прямих 

комунікаційних каналів між умовно рівноправними партнерами, які діють на 

основі кооперації. Однак, ми вважаємо, що таке бачення не повністю відповідає 

ситуації, яка виникає в дійсності під час застосування мережевого підходу. 

Для всебічного висвітлення сутності мережного підходу до визначення 

торговельної мережі доцільно ознайомитись також з дослідженнями вчених, 

серед яких Кавун О. 55, Голошубова Н. 34, Данилова Є. 120, Лагутін В. 79, 
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Масленніков В. 84, Чкалова О. 194, Чеглов В. 193. У своїх роботах ці 

науковці розкривають теоретичні та практичні питання розвитку і формування 

мережевих організацій. 

Російський дослідник Масленніков В.у своїй монографії “Підприємницькі 

мережі в бізнесі” визначає концепцію сітьової організації бізнесу, розглядає 

сітьовий підхід в контексті створення підприємницьких мереж, проводить 

порівняльний аналіз і пропонує класифікацію мереж. Він вказує, що 

стратегічний союз, що налічує дві та більше компаній, які комбінують ресурси 

для розвитку найбільш вигідних напрямків підприємницької діяльності, слід 

визначати як підприємницьку мережу 84.  

Російська вчена Чкалова О. розрізняє корпоративні та добровільні 

торговельні мережі. Корпоративні мережі належать одному власнику і 

керуються єдиним органом, здійснюють централізовані закупки товарів та 

пропонують схожий асортимент товарів, а добровільні являють собою групу 

незалежних роздрібних торговців, що організовані компанією, яка займається 

оптовою торгівлею. Ми погоджуємось, що торговельна мережа є 

горизонтальною інтеграцією роздрібних підприємств, але тоді під визначення 

торговельної мережі попадають лише корпоративні мережі, а добровільні мережі 

– ні, оскільки по суті вони є вертикальною інтеграцією оптового та роздрібного 

ланцюга сфери обігу. Тому добровільні торговельні мережі скоріше можна 

віднести до однієї з форм торговельних об’єднань, використавши визначення, 

наведене Чкаловою О.: “Торговельне об’єднання – добровільне об'єднання, 

утворене торговельними підприємствами, що зберігають свою самостійність та 

права юридичної особи, для координації підприємницької діяльності, 

представлення та захисту спільних комерційних інтересів” 194.   

Торговельні мережі, що створюються у роздрібній торгівлі, за визначенням 

Голошубової Н., являють собою сукупність одно- або різноманітних бізнес-

одиниць, які здійснюють роздрібну торгівлю під однією торговельною маркою, 

мають корпоративну стратегію діяльності, єдиний центр управління, координації 
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та контролю, власний розподільчий склад, з якого здійснюється 

товаропостачання бізнес-одиниць, що входять до складу об’єднання 34.  

Російський вчений Данилова Є. визначає мережу, зокрема, як групу бізнес-

одиниць, які працюють разом, націлені на удосконалення бізнес-процесів, 

посилення конкурентних переваг і досягнення єдиної мети 120.  

В даному контексті розуміємо, що вище зазначені автори у своїх 

визначеннях мають на увазі саме корпоративну торговельну мережу. 

Лагутін В., характеризуючи процеси розвитку мережевих структур, 

визначає дане інтеграційне об’єднання у торгівлі як мережеву торговельну 

компанію і також застосовує термін “корпоративна торговельна мережа” для 

позначення сукупності магазинів, центральних і регіональних закупівельних 

центрів і складів, що працюють під єдиною торговельною маркою й 

забезпечують єдину систему постачання і продажів 79. У цьому випадку термін 

“корпоративна мережа” показує множину об’єктів, які належать певній 

торговельній компанії, корпорації. Це обумовлює також необхідність окремого 

визначення множини об’єктів, які належать будь-якому суб’єкту 

господарювання, який в межах своєї організаційної структури створив декілька 

магазинів, складів тощо. З врахуванням вище зазначеного Чеглов В. 

сформулював наступне визначення торговельної мережі: “Це комерційна 

організація, що складається з двох і більше об’єктів торгівлі, що належать 

одному або групі власників, об’єднаних єдиними технологіями торгівлі та руху 

товару, жорсткою ієрархічною структурою управління та контролю, загальними 

ресурсами, створювана для отримання переваг на ринку, капіталізації вкладень 

власника, розподілу ризиків” 193.  

Формування мережевих торговельних підприємств на основі вертикальної 

інтеграції базується на принципах підпорядкування, розпорядження. Вони 

об’єднують функціонально залежних виробників, посередників, продавців і 

споживачів даного продукту. Залежно від учасників інтеграційного процесу 

розрізняють інтеграцію роздрібних підприємств із виробниками, роздрібних та 

оптових, і змішану. Такі мережі формуються на основі підпорядкування суміжних 
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ланок товаропросування одному з учасників каналу, який домінує в ньому, 

володіючи найбільшим економічним потенціалом. Таке організаційне утворення 

може набувати організаційних форм багаторівневої корпорації, холдингової 

компанії. 

Натомість, горизонтально інтегровані мережі є формою добровільних 

об’єднань підприємств, що реалізують окремі функції та роботи. У цілому, 

горизонтальна інтеграція як найпростіша форма концентрації торгового капіталу 

дає можливість середнім і дрібним торговельним підприємствам централізувати 

загальні для них функції закупівлі товарів, управління запасами й 

товаропостачання магазинів, забезпечивши підвищення їх економічної стійкості в 

конкурентній боротьбі з великими торговельними підприємствами 86. 

Узагальнюючи обидва варіанти, Кавун О. створення мережевих формувань 

позначає як підприємницькі мережі та визначає як “нову складну форму організації 

взаємодії між суб’єктами господарювання, яка передбачає об’єднання їхніх 

ресурсів і ділової активності з метою створення додаткових конкурентних переваг 

на ринку шляхом втілення управлінських рішень у вигляді певних проектів” 55.  

Проведені теоретичні дослідження показують, що мережевий підхід до 

визначення поняття  “торговельна мережа” комплексно та всебічно характеризує 

організацію сучасного торговельного бізнесу у вигляді мережі незалежних 

підприємств (партнерів, союзів), які комбінують ресурси, зв’язки, зусилля для 

розвитку найбільш вигідних напрямків підприємницької діяльності. Таким чином, 

дослідження наявних поглядів на трактування сутності поняття “торговельна 

мережа” дозволило виділити три теоретичні підходи до її визначення: структурно-

територіальний, ланцюговий і мережевий. Порівнюючи ці підходи, можна прийти 

до висновку, що, не зважаючи на різні позиції до розгляду цього питання, вони не 

суперечать одна одній, а доповнюють та розширюють розуміння проблеми 10.  

Узагальнюючи вище викладене, можна сформувати нове, більш досконале та 

точне поняття “торговельна мережа”. 

Торговельна мережа – це сукупність однотипних торговельних бізнес-

одиниць, розміщених на різних територіях (районах, селах, містах, країнах) для 
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організації продажу товарів (послуг) і обслуговування споживачів, які мають 

єдиний центр управління та ресурсну базу, об’єднані однією назвою, 

асортиментною і ціновою політиками, створені на засадах автоматизації всіх 

бізнес-процесів з метою ефективної реалізації соціально-економічної функції 

торгівлі. 

Основою торговельної мережі є торговельні підприємства. Запропоноване 

визначення більш широко висвітлює її економічний зміст та надає можливість 

сформувати систематизовану класифікацію підприємств роздрібної торгівлі. 

 Для їх класифікації та вивчення використовують різні ознаки (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Класифікація підприємств роздрібної торгівлі  
№ з/п Ознака класифікації Групи підприємств 

1. За формами товарної 
спеціалізації 

 універсальні магазини; спеціалізовані магазини; 
 комбіновані магазини; 
 вузькоспеціалізовані магазини; 
 змішані магазини. 

2. За формами продажу – магазинна торгівля; 
– позамагазинна торгівля. 

3. За методами продажу 

– магазини з традиційним методом продажу; 
– магазини, що реалізують товари методом 
самообслуговування;  
– магазини з індивідуальним обслуговуванням покупців; 
– магазини, що реалізують товари за зразками та каталогами. 

3. За рівнем роздрібних 
цін 

– елітні магазини з найвищим рівнем цін; 
– магазини з середнім рівнем цін; 
– магазини з низьким рівнем цін. 

4. За розмірами 
торговельної площі 

 дрібні; середні; великі; дуже великі. 

5. За типами 

 універсам (супермаркет); 
 гастроном; 
 мінімаркет; 
 універмаг; 
 гіпермаркет. 

Джерело: узагальнено автором 

Отже, ми розглянули класифікацію роздрібних торговельних підприємств 

за основними ознаками, але ринкові перетворення супроводжуються змінами в 

торговельній мережі й появою нових видів магазинів. В умовах посилення 

конкуренції підприємства роздрібної торгівлі пропонують споживачу нові 

товари та послуги. Стан споживчого ринку на сьогодні характеризується 

жорсткою структуризацією і введенням в дію нових форматів і підформатів 
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організації торгівлі. У зв’язку з цим, “радянські” класифікації, що існують, не 

повністю показують тенденції розвитку роздрібної торговельної мережі. Більш 

доцільно класифікувати роздрібні торговельні підприємства не тільки за видами 

й типами, але і за форматами, що диктується еволюцією розвитку підприємств 

роздрібної торгівлі. Ототожнення “формату роздрібної торгівлі” та “типу 

торгового підприємства” багато в чому обумовлено орієнтацією на нормативні 

документи. У вітчизняній практиці управління торгівлею на нормативному рівні 

термін “формат торгівлі” поки не знаходить свого застосування. Перевага 

надається поняттям “тип підприємства торгівлі” та “типізація магазинів”, які уже 

втратили свою актуальність. Саме поняття “формат” відносно торговельної 

діяльності відсутній у нормативній базі галузі роздрібної торгівлі. У 

ДСТУ 4303:2004 використовується поняття “тип крамниці (магазину)” і 

визначається як сукупність характеристик крамниці, що визначають її відмінні 

особливості, а саме: асортиментний профіль, розмір торговельної площі, методи 

продажу товарів, їх цінові характеристики [98]. Цим же ДСТУ виділяються такі 

типи магазинів: “Універсам; Супермаркет”, “Гіпермаркет”, “Мінімаркет”, 

“Універмаг” [98].  

Типізація підприємств роздрібної торгівлі являє собою процес їх уніфікації 

та структурування, в основі яких знаходиться той чи інший тип магазину, який 

відрізняється торговельною площею, асортиментом товарів і спеціалізацією 

об’єкта роздрібної торгівлі, що не відповідає сучасним процесам структуризації 

торговельної галузі, негативно впливає на формування та облік об’єктів 

торговельної інфраструктури, породжує подальшу термінологічну 

невизначеність 195.  

Аналіз закордонного досвіду розвитку роздрібної торгівлі дозволив 

сформулювати основні напрямки вдосконалення торговельного обслуговування, 

одним з них є розробка форматів роздрібної торговельної мережі. Вони 

відрізняються від вже відомих типів магазинів можливістю більш жорсткої 

прив’язки їх роботи до умов місцевих ринків, а також наявністю регламентів 
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внутрішньої діяльності. Тому доцільно буде дослідити існуючі підходи до 

класифікації форматів роздрібної торгівлі. 

У науковій літературі питанням розвитку нових торговельних форматів 

останнім часом приділяється багато уваги. Зокрема це праці таких вчених, як 

Виноградська А. 28, Голошубова Н. 32-33, Дідківська Л. 39, Кавун О. 55-56 

та ін.  

Єдиного, уніфікованого визначення формату торгівлі немає. Так, Апопій В., 

Міщук І., Ребицький В. стверджують, що торговий формат – це такий різновид 

торговельного підприємства або одиниці, який характеризується сукупністю 

організаційних та технологічних ознак: місцем розташування, товарною 

спеціалізацією, розміром торговельної площі, характером процесу обслуговування, 

номенклатурою послуг, типовим набором торгово-технологічного устаткування, 

формами продажу товарів [4].   

Дідківська Л. вважає, що формат роздрібної торгівлі – це певний тип 

організаційної структури, що синтезував у собі ряд ознак і функцій, покладених 

на суб’єктів торгівлі відповідно до сучасних вимог, який характеризується 

сукупністю відповідних параметрів: площа торговельного залу, кількість 

розрахунково-касових місць, ширина і глибина асортименту, рівень цін, форма 

обслуговування, кількість та якість послуг, що надаються споживачеві, кількість 

персоналу, оборот за певний проміжок часу, наявність власного виробництва 

продукції, частка власної марки продавця [39]. 

Зуєва О. пропонує визначення, суть якого полягає у тому, що формат 

підприємства роздрібної торгівлі – це вид класифікації підприємства 

(організації) роздрібної торгівлі за такими показниками, як величина загальної 

площі, ширина асортименту товарів, що реалізуються, форми торгового 

обслуговування, широта набору послуг у межах конкретної території [49]. 

Синюков В. вважає, що торговий формат – це організаційно-технологічна 

характеристика конкретного типу торгового підприємства з певним набором і 

якістю послуг, що надаються; вона виражає специфіку його цінності для 

покупця, яка співвідноситься зі станом конкуренції, рівнем розвитку процесів 
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концентрації й централізації [159].  

Тимофеєва О. пропонує класифікацію магазинів за формою товарної 

спеціалізації. Для характеристики торговельних форматів автором виділені три 

критерії: оптимальна торговельна площа, метод продажу товарів та кількість 

найменувань товарів [178]. 

Савощенко A. пропонує класифікувати форми роздрібної торгівлі за 

такими ознаками: місце виконання, методи обслуговування, право власності на 

товар, що продається, форма розрахунків [156]. 

Соболєв В. пропонує розробити класифікацію на основі таких параметрів, 

як місце розташування, товарна спеціалізація, розмір торговельної площі, 

характер процесу обслуговування, номенклатура послуг, типовий набір 

торговельно-технологічного устаткування, форма продажу товарів, кількість 

брендованих товарів, рівень цін, сегмент покупців [165]. 

Ми розділяємо ці погляди і вважаємо, що орієнтація на запити покупців 

певної цільової групи, підвищення якості торговельного обслуговування, 

універсалізація асортименту товарів, система самообслуговування, ціновий 

діапазон і цінова диференціація, вдосконалення торгово-технологічних процесів 

виступають ключовими факторами для розуміння сутнісного змісту поняття 

“формат роздрібної торгівлі”. Вивчення даних підходів до класифікації 

торговельних форматів дозволило сформулювати наступні характеристики, які 

відрізняють торговельні формати від традиційних типів магазинів:  

 використання самообслуговування як основного методу продажу 

товарів; 

 інтеграція сучасних форматів мережі на основі ознак, характерних для 

мережевих технологій роздрібної торгівлі та досягнення ефекту масштабу; 

 тенденція до універсалізації асортименту товарів; 

 орієнтація на певні цільові групи покупців; 

 надання покупцям цілого спектру додаткових послуг; 

  специфіка в територіальному розташуванні 195. 
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Аналіз переліку форматів магазинів, які виділяють вітчизняні та закордонні 

науковці, не дозволяє встановити чітке співвідношення зазначених термінів. 

Загальноприйнятим є віднесення до категорії “формат магазину” таких типів 

магазинів, як “супермаркет”, “гіпермаркет”, “універмаг”, “дискаунтер”. Але 

одночасно більшість авторів поділяють вище згадані формати на підформати: 

“класичний супермаркет”, “економічний супермаркет”, “супермаркет делікатесів” 

28; “спеціалізований гіпермаркет”, “спеціалізований супермаркет”, “м’який 

дискаунтер”, “жорсткий дискаунтер” 193. Поряд з тим, деякі автори виділяють 

традиційні формати (універсам, універмаг, гастроном) і нові формати (гіпермаркет, 

супермаркет, міні-маркет, дискаунтер) в той час, як надалі розглядають формати, 

притаманні торговельним мережам – “магазини біля будинку”, “економічний 

супермаркет”, “класичний супермаркет”, “дискаунтер” тощо 9.  

Таким чином, слід зазначити, що на сьогодні не існує єдиного погляду щодо 

принципів систематизації різних видів торгових підприємств. Вважаємо, що 

підходи вчених до поєднання та не відокремлення таких понять, як “тип” та 

“формат” торгівлі пов’язані передусім із тим фактом, що в законодавчому 

регулюванні не наведено конкретних параметрів класифікації торговельних 

підприємств. Перелік можливих торговельних об’єктів не відповідає сучасним 

потребам в організації діяльності торговельних підприємств, що призводить до 

певної теоретичної невизначеності, а також існування на практиці формального 

підходу як до організації торговельних підприємств, так і до їх назв.  

Подібна ситуація цілком зрозуміла. Адже торгівля настільки динамічно 

розвивається, що прийняті класифікації швидко застарівають. Тому виділення 

торговельних форматів вимагає все більш складної сукупності критеріїв.  

До основних критеріїв формату частіше всього відносять наступні 

характеристики: площа торгового залу, широта і глибина асортименту, форми і 

методи обслуговування, цінова політика і сегмент споживчого ринку. 

До другорядних можна віднести такі, як розташування торгового об’єкта, 

кількість працюючих, середньоденний товарооборот, кількість вузлів 

розрахунку, середня кількість покупок за день, режим роботи та інші. 
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Застосовуючи цю систему критеріїв, спробуємо сформувати структуру 

форматів, які застосовуються роздрібними торговельними мережами, та 

розглянемо характеристики цих торговельних форматів більш детально.  

При цьому варто звернути увагу на існування тенденції до активного 

розгортання тих типів та форматів магазинів, які найбільшою мірою 

відповідають завданням концентрації торгівлі та ефективності торговельних 

технологій шляхом застосування методу самообслуговування (супермаркетів, 

гіпермаркетів, торговельних центрів), а також тих форматів, які підвищують 

комфортність покупок за одночасної економії часу на їх здійснення. (“магазини 

біля будинку”) 68.  

Теорія і практика підтверджують, що важливим фактором підвищення 

соціально-економічної ефективності діяльності роздрібної торговельної мережі є 

збільшення її розмірів. Так, у роздрібній торгівлі України широкомасштабно 

розвивається мережа крупноформатних підприємств торгівлі – супермаркетів, 

гіпермаркетів, торговельних центрів, комплексів, суперсторів. Це пояснюється 

тим, що організація торговельного процесу в більшому за площею підприємстві 

дозволяє найбільш раціонально організовувати працю його персоналу, 

застосовувати різноманітні засоби механізації трудомістких процесів. Суть 

роздрібних мереж крупноформатних підприємств торгівлі (РМКПТ) полягає в 

організації та здійсненні торговельно-технологічного процесу з метою доведення 

до кінцевих споживачів максимально широкого та глибокого асортименту 

якісних товарів народного споживання і задоволення цим самим їх потреб у цих 

товарах через концентрацію товарної маси в одному місці та економію часу 

покупців на здійснення покупки. Саме такі торговельні мережі дають 

можливість використовувати в організації торговельного процесу ряд 

інноваційних та інтерактивних торговельних технологій, експериментувати з 

методами продажу, підвищувати культуру торговельного обслуговування через 

впровадження корпоративного стилю роботи, єдиної цінової політики, 

асортиментної спеціалізації, ефективних програм лояльності та надання 
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широкого асортименту додаткових послуг, використання у своїй роботі сучасної 

та надійної техніки та технологій [43]. 

Економічний зміст діяльності роздрібних мереж крупноформатних 

підприємств торгівлі полягає у виконанні ряду економічних функцій, а саме 

доведення до кінцевих споживачів товарів народного споживання та 

задоволення їх потреб у цих товарах через використання притаманних саме цій 

мережі форм і методів торгівлі, цінової політики та програм лояльності, 

активний вплив на виробництво та імпорт товарів, наповнення місцевих та 

державного бюджету через сплату податків, зборів та інших обов’язкових 

платежів. 

До функціонування РМКПТ висуваються такі вимоги: максимальне 

наближення мережі до покупців, висока якість торговельного обслуговування 

населення, рентабельність торговельної діяльності мережі, окупність 

капітальних вкладень в мережу [43]. 

Почнемо з супермаркетів, оскільки саме ці торговельні формати з’явилися 

на українському ринку одними з перших у 90-х роках ХХ ст. Перші 

супермаркети характеризувались тим, що приваблювали споживачів рівнем 

обслуговування, широким асортиментом товарів, сучасним дизайном, якісними 

брендовими товарами, цілодобовою роботою, наданням додаткових послуг. Це 

магазини з торговельною площею від 500 кв. м до 3000 кв. м, які пропонують 

широкий товарний асортимент – від 5 до 25 тис. найменувань, приблизно 80 % з 

яких продовольчі товари, рівень цін “середній” і “вище середнього”. 

Супермаркет може мати такі різновиди: класичний, економічний, міні-

супермаркет, супермаркет делікатесів.  

Класичний супермаркет – це магазин самообслуговування, який 

розміщується у зоні житлових будинків і за межами міста, площею 0,8-

3 тис. кв. м. Асортимент 5-15 тис. позицій переважно продовольчих товарів. 

Пропозиція непродовольчих товарів обмежена.  

Економічний супермаркет зазвичай розміщується у житлових районах. 

Його площа – від 400 до 800 кв. м. Асортимент – до 3 тис. товарних позицій.  
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Міні-супермаркет – це магазин самообслуговування з оптимальним 

асортиментом товарів через обмежену торговельну площу. 

Супермаркет делікатесів розміщується у центрі міста. Це магазин 

високоякісних елітних товарів з асортиментом у 12-20 тис. позицій, 

орієнтований на елітного покупця. Для нього характерний високий рівень 

обслуговування і високий рівень цін.  

Типові приклади супермаркетів в Україні – “Велика кишеня”, “Сільпо”, 

“Фуршет”. 

Підформатом супермаркету являється спеціалізований супермаркет – 

магазин, який спеціалізується на продажі комплексу або групи товарів, пропонує 

покупцю альтернативний вибір торгової марки й сервісний супровід товарів. Як 

правило, ціни в подібних магазинах вище, ніж в спеціалізованих відділах та 

гіпермаркетах [193]. Такий формат використовується мережами “Ельдорадо”, 

“Фокстрот”. 

Наступним етапом у розвитку торговельних форматів є виникнення 

великих структур – гіпермаркетів, які реалізовують концепцію “низькі ціни й 

висока якість на великій площі”. Гіпермаркети набагато більші від 

супермаркетів, їх торговельна площа – від 4000 кв. м, може досягати й 

20000 кв. м. Асортимент – понад 15000 позицій, а в деяких гіпермаркетах 

досягає і 60000 найменувань. Широкий і глибокий асортимент, низькі ціни, 

регулярні знижки та  можливість здійснювати покупки в одному місці – ось що 

приваблює покупців у гіпермаркеті. Розміщуються вони неподалік від 

залізничних, автобусних станцій. У гіпермаркетах нижча якість обслуговування 

тому, що тут покупець більше наданий самому собі, що компенсується великою 

торговельною площею, гігантським асортиментом і відносно низькими цінами. 

Гіпермаркети характеризуються ефективною організацією торгівлі, наданням 

покупцям спеціальних транспортних засобів, додаткових послуг (фінансові 

послуги, розваги, точки харчування, побутові та фармацевтичні послуги та інше), 

наявністю парковок для автомобілів.  
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Підформат гіпермаркету – спеціалізований гіпермаркет – використовується й 

у сфері непродовольчої торгівлі. Загальна площа магазину складає від 4 до 

20 тис. кв. м, асортимент – від 40 до 100 тис. найменувань [193]. Як приклад, 

назвемо такі гіпермаркети – “Фоззі”, “Епіцентр К”, “Караван”. 

Конкуренцію гіпермаркетам складають торговельні формати “сash&сarry” 

(магазин-склад). Словосполучення cash & carry означає, що клієнт платить за 

покупку готівкою, після чого самостійно відвозить товар. Формат сash & carry 

(дрібнооптова торгівля) сформувався ще в 60-х роках минулого сторіччя. В даний 

час існують американський і європейський варіанти cash & carry, і вони мають 

суттєві відмінності. У США в магазинах cash & carry найчастіше роблять покупки 

не тільки невеликі компанії, але і приватні особи. При цьому рівень націнок як для 

приватного покупця, так і для власників власного бізнесу однаковий. У Європі ж 

магазини такого формату орієнтовані на дрібнооптових покупців і працюють в 

основному за картковим принципом реєстрації клієнтів. 

Класичним магазином cash & carry можна вважати мережевий торговий 

об’єкт, де домінує дрібнооптовий продаж товару комбінованого асортименту. Це 

такий собі магазин-склад, що прямо відбивається на інтер’єрі магазину: у cash & 

carry завжди строго функціональний інтер’єр з відповідним торговельним 

обладнанням та максимально практичною системою стелажів. Магазини cash & 

carry працюють на мінімальній маржі, їх прибуток залежить від швидкої 

оборотності товару, тому в таких магазинах логістика повинна бути бездоганною. 

Торгова площа магазинів формату cash & carry може бути від 3 тис. кв. м. 

Асортимент повинен налічувати не менше 20 тис. найменувань товару. Магазин 

“сash & сarry” надає широкий асортимент як продуктів харчування, так і 

промислових товарів. Глибина ж асортименту кожної з товарних груп менш 

різноманітна, ніж у гіпермаркеті. Політика низьких цін і постійна наявність оптових 

і дрібнооптових партій товарів дозволяє підтримувати високий товарообіг у всіх 

категоріях продукції. Розрахунок у магазинах формату cash & carry проводиться за 

готівку через єдиний касовий вузол, де клієнтам відразу видаються всі необхідні 

бухгалтерські документи. Одна з особливостей формату cash & carry продаж товарів 
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упаковками. Яскравим представником цього формату є METRO Cash & Carry – 

торговий підрозділ одного з найпотужніших торговельних концернів світу – 

німецької компанії “METRO Group”. 

Ще один торговельний формат, який варто розглянути – це супермагазини 

(суперстори). В середньому такі магазини мають 3-5 тис. кв. м торгової площі, 

широкий асортимент, високу частку супутніх товарів, широкий спектр додаткових 

послуг (пральні, хімчистки, ремонт взуття). Радіус територіального охоплення 

покупців – 15-20 хв транспортної доступності. Кількість покупок в тиждень – 1-2. 

Позиціювання – “краща покупка” [71]. 

Останніми роками спостерігається поява супермагазинів, які насправді є 

гігантськими спеціалізованими магазинами, так званими “вбивцями” в своїй 

товарній категорії (вбивця категорій – це роздрібні магазини, що спеціалізуються на 

продажу товарів певної категорії). До супермагазинів також належать і комбіновані 

магазини – це варіант супермаркету в сфері лікарських препаратів. Магазин, в 

якому комбінуються продуктові та лікарські відділи, в середньому розташовується 

на 6 тис. кв. м торгової площі 13. 

Нове народження в Україні отримали такі “гіганти” за торговельною площею, 

як торговельні центри. Торговельний центр (ТЦ) – це комплекс торговельних 

підприємств, які об’єднані архітектурно і працюють на одній торговельній площі. 

Сучасні торговельні центри – це не лише місце для здійснення покупок, але й для 

розваг та приємного проведення часу.   Торговельні центри – головні представники 

торгівлі нового формату – наділені рисами, що завжди приваблюватимуть покупця: 

якість та широкий асортимент товарів, бездоганний сервіс, близькість до дому чи 

місця відпочинку, що дає головну в сучасному світі перевагу – економію часу. 

Сьогодні в торговельних  центрах не лише здійснюється продаж товарів 

повсякденного попиту і довготривалого користування (одяг, взуття, меблі, ювелірні 

прикраси), а й надаються послуги підприємствами громадського харчування, є 

катки, кінотеатри, дискотеки, боулінг та інтернет-клуби, басейни, перукарні, салони 

краси, дитячі кімнати чи майданчики тощо. У світовій практиці існує кілька 

класифікацій торговельних центрів, де всі формати відповідають певним критеріям: 
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розмір, цільовий ринок, конфігурація приміщень, склад орендарів та ін. Одним з 

критеріїв класифікації є зона впливу торговельного центру. За цією ознакою вони 

поділяються на чотири основні типи: мікрорайонні (Convenience Centers), районні 

(Neighborhood Centers), окружні (Community Centers), регіональні (Regional 

Centers). Інша класифікація торгових центрів заснована на визначенні якірних 

орендарів (табл. 1.2). Відповідно до цієї класифікації можна виділити наступні ТЦ:  

Таблиця 1.2 
Види торговельних центрів (ТЦ)  

Види ТЦ Сутнісні характеристики 

Спеціалізований ТЦ 
Великий магазин аудіо-, відео-, побутової техніки, меблів, а 
магазини, асортимент яких доповнює пропозицію основного 
оператора, являються в спеціалізованому торговельному центрі 
супутніми. 

Розважальний центр 
(Festival Center) 

Основними орендарями являються кафе, ресторани, розважальні 
комплекси, а магазини одягу, взуття, парфумерії, сувеніри та ін. 
виступають в якості супутніх. Розташовані вони, як правило, в 
культурно-історичних місцях міста, на центральній площі. 

Торговельно-
розважальний центр 

Основними операторами являються магазини одягу, взуття, 
розважальні комплекси й ресторани, інші магазини й підприємства 
сфери послуг – супутніми. 

Торговельний центр 
моди (Fashion Center) 

Основними операторами в даному центрі є магазини одягу та 
взуття. Супутніми орендарями виступають магазини аксесуарів, 
парфумерії та косметики, подарунків. Торговельні центри моди, як 
правило, знаходяться в центрі міста, і часто займають перші (з 
першого по третій) поверхи в торгово-офісних центрах. 

Центр товарів першої 
необхідності (Strip 

Center) 

стріп-центр передбачає лінійну конфігурацію і, як правило, являє 
собою будинок I-, П-подібної форми, або ряд магазинів, що мають 
окремий вхід і є незалежними. Іншими словами, стріп-центр не має 
єдиного управління, що призводить до змішаного набору 
орендарів. Орендарями подібних торгових центрів є магазини 
продуктів харчування, галантереї, господарські магазини, 
підприємства послуг тощо. Стріп-центри розташовані переважно 
біля виходів з метро, в місцях інтенсивних пішохідних потоків 

Джерело: складено автором на основі13; 68 

 

Аналізуючи дану класифікацію, ми зробили висновок, що формат 

торговельного центру визначається не розмірами будівлі, а складом орендарів.  

Новим явищем у роздрібній торговельній сфері України є торговельні 

комплекси, зокрема моли. З однієї сторони  їх можна розглядати як перехідну 

стадію від споживчих ринків  до торговельних центрів, а з іншого – як новий 

формат роздрібної торгівлі.  Одне зі значень англійського слова mall – “ринок”. 

Молл являє собою величезний (100-200 тис. кв. м) торговий комплекс з 
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парковкою, який містить різноманітні магазини, універмаг, супермаркет, центри 

розваг, ресторани й кафе і т.д. Молл розрахований на те, що покупець може 

провести в ньому цілий день і зробити буквально все: купити продукти та одяг, 

відвідати спортзал, салон краси, кінотеатр, кафе та інше.  

Враховуючи вище обумовлене, пропонуємо вважати основними 

класифікаційними ознаками РМКПТ асортимент товарів, що реалізуються, 

форму торговельного обслуговування та рівень цін. 

До малоформатної торгівлі слід виділити дискаунтер і класичний “магазин 

біля дому”.  

Дискаунтери нагадують супермаркети, але, як правило, менше за 

масштабами (їх стандартна площа – 300-1000 кв. м, в США – біля 5000 кв. м). 

Бувають, так звані, жорсткі й м’які дискаунтери. Основна різниця між м’яким та 

жорстким  дискаунтером – це оформлення торгового залу. У “жорсткого” 

дискаунтера оформлення гранично просте – дешеве обладнання, примітивна 

викладка товару. У “м’якому” дискаунтері оформленню приміщення 

приділяється більше уваги. Асортимент дискаунтерів  орієнтується на найбільш 

популярні товари. Тут менше відомих брендів, ціни помітно нижче (торгова 

націнка не перевищує 10-15 %). Низькі ціни досягаються завдяки зниженню 

витрат: мінімальне оформлення торгового залу, невелика кількість персоналу, 

спрощена викладка товару. У цих магазинах немає особливого комфорту, 

покупцям не надаються додаткові послуги. Ще одна характерна деталь 

дискаунтерів – відсутність в торговому залі продавців. Це також дозволяє 

знизити витрати, а значить, і роздрібну ціну товару. Дискаунтери орієнтуються 

на найбільш масовий сегмент ринку, на тих, для кого ціна є вирішальним 

фактором при виборі магазину. Як правило, ці магазини не розміщуються в 

центрі міста, а будуються в житлових, так званих “спальних” районах. Отже, ця 

модель ведення бізнесу передбачає підтримання цін на постійно невисокому 

рівні, скорочення асортименту з акцентом на найбільш швидко реалізовані 

товари й мінімізацію послуг. Серед найбільш відомих українських мереж, що 

працюють у форматі дискаунтерів – “Фора”, “АТБ”. 
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Магазин біля дому – формат, для якого характерне розташування “в межах 

крокової доступності” і зручний (часто цілодобовий) режим роботи. Такий 

магазин відкривається в розрахунку на жителів, що проживають в радіусі 400-

800 метрів і які здійснюють покупки від двох до семи разів на тиждень. 

На відміну від гіпер- і супермаркетів, що орієнтують покупців на 

довготривалий шопінг, в “магазинах біля дому” частіше відбуваються окремі 

цільові покупки (для заповнення прогалин у домашньому асортименті). 

Часто  “магазин біля дому” плутають із дискаунтером. Але дискаунтер – це 

магазин самообслуговування економ-класу. А ось класичний “магазин біля 

дому” може розташовуватися в кварталі новобудов преміум-класу і містити 

асортимент високого цінового діапазону, власне виробництво і т.д. 

Проте основна відмінність між цими магазинами – не в ціновому діапазоні, 

а в мотивації відвідування. Якщо дискаунтер відвідують заради економії грошей, 

то класичний “магазин біля дому”  заради економії часу і швидкості покупки 

товарів повсякденного попиту. Крім того, у такому магазині торгівля, як 

правило, організована через прилавок, що забезпечує більш гнучке 

обслуговування.  

З проведеного дослідження можна зробити висновок, що торговельні 

мережі є одним з перспективних секторів роздрібної торгівлі, оскільки найбільш 

повною мірою покликані задовольняти потреби населення в товарах. Вони 

активно впливають на ринок, широко впроваджують інноваційні продукти, 

процеси та послуги, освоюючи нові ринки й завойовуючи нові сегменти 

споживчого ринку, забезпечують високу якість обслуговування, розвивають 

регулярні та тісні зв’язки з покупцями, забезпечуючи їх широким спектром 

послуг. 

Український ринок ритейлу представлений як продуктовими, так і не 

продуктовими торговельними мережами. Найактивніше розвивається сегмент 

продуктового ритейлу. Один із найбільш перспективних напрямів у роздрібній 

торгівлі  регіональні мережі магазинів. Експерти й учасники відзначають 

пріоритетність великих форматів для маленьких адміністративних центрів. За 
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даними Retail Studio, супермаркети лідирують за приростом обсягів валової 

виручки 116.  

На міському сегменті обслуговування передбачається наявність всіх 

торговельних форматів, на сільському сегменті пріоритет залишається за 

средньоформатними і малоформатними магазинами  дискаунтерами, 

мінімаркетами, магазинами крокової доступності. У великих містах популярні 

гіпермаркети, супермаркети й магазини біля будинку.  

 На українському ринку присутні міжнародні мережі, такі як Metro Group, 

Auchan, Rewe Group (Billa), Spar; мережеві торговельні компанії 

загальнонаціонального значення: Fozzy Group, ТОВ “АТБ-Маркет”, 

ГК “Фуршет”, ГК “Велика кишеня”, ПП “Таврія Плюс”, “Еко-маркет”, 

ГК “Амстор”; регіональні мережеві оператори ТОВ “ПАККО-Холдинг”, 

ГК “Євротек”, ТК “Львівхолод” та ін. Однак лідируючі позиції як за кількістю 

магазинів, так і за обсягами продажу займають місцеві компанії: “АТБ-маркет” 

та Fozzy Group. Практично всі представники великих торговельних компаній 

володіють мережею магазинів різних торгових форматів (супермаркет, 

гіпермаркет, “магазин біля дому”, cash & carry, дискаунтер). 

Лідируючі мережі “АТБ-маркет” та Fozzy Group зберегли свої позиції і 

забезпечили зростання більшою мірою за рахунок активного розширення в 

форматах “магазин біля дому” та міні-маркет. Невеликі розміри таких магазинів 

і акцент на найнижчі ціни на товари дозволили показати найбільший відсоток 

зростання в умовах зниження купівельної спроможності населення.  

Ринок товарів для будинку і ремонту практично монополізований найбільшою 

національною мережею “Епіцентр К”. Єдиний іноземний гравець, що залишився на 

даному ринку в Україні, – компанія Leroy Merlin (у складі Groupe Adeo).  

Лідерами серед мережевих торговельних компаній України в сегменті 

торгівлі  побутовою технікою та електронікою є “Фокстрот”, “Ельдорадо” і 

“Comfy”. Інші колись великі мережі перепрофілюються і йдуть зі сфери 

магазинної торгівлі в формат онлайн-магазинів, зокрема “МегаМакс” і 
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“FoxMart”. В підсекторі стільникового ритейлу виділяються мережі “Алло”, 

“Мобілочка”, “Ringoo”.  

У сегменті продажів товарів для краси і здоров’я (формат health & beauty) 

лідером за кількістю точок продажів в Україні є міжнародна компанія “Watsons”. 

Активно розвиваються і такі місцеві мережі, як proStor, Космо та Eva [153]. 

Найбільш успішними мережевими підприємствами роздрібної торгівлі, які 

працюють на закордонних ринках, є компанії “Carrefour”, “Metro”, “Tesco“, “Wal-

Mart” і “Ahold”. Вони є лідерами у створенні міжнародних торговельних 

підприємств, що функціонують на ринках багатьох країн. Серед компаній, які не 

пов’язані з торгівлею продуктами харчування, є також процвітаючі в створенні 

мереж свого бізнесу. Наприклад, IKEA пропонує своїм покупцям унікальний 

асортимент товарів, а також величезний досвід в торгівлі за розумними цінами 

[186]. На сьогодні у всіх країнах Європи найбільші темпи зростання показують 

магазини з найнижчими цінами – дискаунтери для Західної та Центральної Європи 

і гіпермаркети / сash & сarry для Східної Європи. В секторі продовольства розміри 

роздрібних торговельних організацій європейських країн значно виросли. Це явище 

знаходить відображення в збільшенні розмірів роздрібних магазинів, наприклад у 

виникненні суперсторів (superstore) у Великобританії і гіпермаркетів (hypermarket) 

у Франції [6]. 

Гіпермаркети також поширені в Німеччині і у Бельгії. За даними 

Європейського торгового інституту (EHI), серед найбільш великих французьких 

фірм-власників гіпермаркетів в Європі виділяють Carrefour, Auchan, Casino, Cora.  

Найуспішнішим рітейлером в Німеччині на сьогодні є німецька мережа 

магазинів-дискаунтерів Aldi. Ще один лідер у форматі “дискаунтер” і другий за 

величиною оператор гіпермаркетів в країнах Центральної Європи –ритейлер 

Schwarz Group, який  володіє і управляє мережами  Lidl і Kaufland. 

Феномен серед польских дискаунтерів – Biedronka.  За кількістю філій – це 

найбільша мережа магазинів роздрібної торгівлі в Польщі. Вони знаходяться 

практично у всіх містах Польщі, не залежно від їх розміру та державного значення.  
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Британська транснаціональна корпорація “Tesco” в Центральній Європі 

представлена форматом Convenience store (“зручний магазин”) [117]. 

На роздрібного ринку України найпоширенішими торговельними форматами 

виступають супермаркет та “магазин біля дому”.  

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 набір 

послуг, діапазон цін, єдина система товарного забезпечення, торгова та 

асортиментна політика, а також єдиний центр координації та управління. Проте не 

розробленими залишились класифікаційні ознаки роздрібних мереж 

крупноформатних підприємств торгівлі. На нашу думку, можна виділити такі 

класифікаційні ознаки: 

Таблиця 1.3 

Класифікаційні ознаки РМКПТ  
№ з/п Ознака класифікації Види РМКПТ 

1. За формою організації 
 корпоративні; 
 асоціативні; 
 інтегровані. 

2. За масштабом 
діяльності 

– транснацональні; 
– національні; 
 міжрегіональні; 
 регіональні; 
 локальні. 

3. За функціональною 
структурою 

 роздрібна мережа; 
 дрібнооптова мережа; 
 оптово-роздрібна мережа. 

4. За асортиментним 
профілем 

– спеціалізовані; 
– універсальні;  
– змішані. 

5. За критерієм 
форматизації 

– моноформатні, мультиформатні; 
– крупно форматні, середньо форматні, малоформатні. 

Джерело:узагальнено автором 

 

Залежно від поєднання зазначених ознак та їх параметрів створюються 

різні види форматів мереж (рис. 1.1). 

З проведеного дослідження можна зробити висновок, що сьогодні на 

українському споживчому ринку спостерігається бум розвитку роздрібних 

мереж і нових торговельних форматів. 
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Рис. 1.1. Форматні  роздрібні торговельні мережі  
(розроблено автором) 

 

З’являються нові оператори ринку, переважно вітчизняні, які стрімко 

нарощують обороти й збільшують кількість магазинів. Цьому сприяє відносно 

збалансований ринок і зростання купівельної спроможності населення.  

На сьогодні розвиток української роздрібної торгівлі супроводжується 

такими тенденціями: розширенням існуючих мереж за рахунок поглинання 

дрібних мереж та купівлі магазинів старого формату; розвитком 

великомасштабних форматів (більшість магазинів стали багатопрофільними, 

торгуючими як продовольчими, так і непродовольчими товарами, 

вузькоспеціалізовані магазини майже повністю зникли); використанням 

сучасних торговельних технологій; розвитком мережами власного виробництва, 

створенням великими роздрібними мережами розподільчих центрів паралельно з 
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ростом роздрібних мереж; появою власних торговельних марок; розвитком 

торгівлі в режимі “он-лайн” та послуг з доставки товарів; скороченням обсягів 

продажу внаслідок кризи. 

 

1.2. Засади формування та управління асортиментом товарів в 

мережах крупноформатних підприємств роздрібної торгівлі 

В сучасних умовах конкуренції ринок визначає необхідний йому 

асортимент, тому завданням підприємства є задовольнити попит краще й 

ефективніше, ніж конкуренти. Бурхливий розвиток роздрібної торгівлі в Україні 

потребує від керівників більш гнучкого реагування щодо конкурентного 

середовища. Формування оптимального товарного асортименту – це один з най-

важливіших і найдієвіших інструментів підтримки конкурентоспроможності 

торговельної мережі, адже саме асортимент відрізняє підприємство від багатьох 

інших підприємств. 

 При неоптимальній структурі асортименту відбувається зниження рівня 

прибутку, втрата конкурентних позицій на перспективних споживчих і товарних 

ринках і, як наслідок цього, спостерігається зниження економічної стійкості 

підприємства. Тому формування оптимального асортименту, який сприяє 

оптимізації прибутку та збереженню його на тривалий період часу, дуже 

актуально для підприємств, що прагнуть бути конкурентоспроможними [104; 

198]. Зупинимося на основних принципах формування асортименту докладніше.  

В торгівлі існує два поняття асортименту – торговий і виробничий. 

Виробничий асортимент являє собою перелік товарів, що виробляються 

окремими підприємствами. Торговий асортимент – це сукупність товарів, що 

реалізуються в торговельній мережі й включає товари різних виробників. 

Торговий асортимент знаходиться під впливом виробництва і попиту населення.  

Товари постійно змінюються, збільшується кількість їх різновидів, 

з’являються нові вироби. Смаки та вимоги населення до товарів підвищуються. 

Залишається незмінним лише вимога до торгового асортименту, який має 

найбільш повно задовольняти потреби споживачів. Щоб постійно забезпечувати 



46 
 
дотримання цієї найважливішої умови організації культури торгівлі, необхідно 

вести кропітку роботу з формування асортименту в роздрібних торговельних 

підприємствах [74]. 

Формування асортименту являє собою процес підбору товарів за видами, 

моделями, фасонами, розмірами, кольорами, споживчими комплексами та 

іншими ознаками у відповідності з попитом населення, з метою найбільш 

повного його задоволення. 

Цей набір товарів дозволяє задовольнити реальні або прогнозовані потреби 

населення, забезпечити швидку оборотність товарів і високу прибутковість 

роботи підприємства. 

Зміст роботи з формування асортименту в роздрібній торгівлі можна 

поділити на три основні етапи: розміщення асортименту по підприємствах 

торговельної мережі; визначення асортиментного переліку для конкретного 

магазину у відповідності з обсягом товарообороту; безпосередній підбір товарів і 

завезення їх у магазин. Але робота з формування асортименту на цьому не 

закінчується через те, що цей процес безперервний.  

Формування асортименту на роздрібному підприємстві полягає в створенні 

внутрішньогрупового набору товарів. Це найбільш складний і трудомісткий 

процес, від успішного виконання якого залежить задоволення пред’явленого 

попиту. Однак асортимент товарів у магазині не повинен лише відповідати 

пред’явленому попиту. Пропозиція товарів як за обсягом, так і за структурою 

має бути ширше за пред’явлений попит, інакше неможливо забезпечити вибір 

необхідних товарів за всіма ознаками. Таким чином, формування асортименту 

товарів має дві мети – задовольнити попит і сформувати його. 

Практика торгівлі підтверджує, що частіше всього потреба придбати 

певний товар виникає безпосередньо в магазині, під впливом представленої 

пропозиції асортименту. Тобто покупець приймає рішення про покупку в 

процесі ознайомлення із запропонованим асортиментом товарів. Для того, щоб 

досягти бажаних результатів у формуванні асортименту необхідно 
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дотримуватись основних принципів і враховувати вплив певних чинників. До 

основних принципів належать наступні: 

1. Відповідність асортименту товару характеру попиту, що 

пред’являється населенням у районі діяльності магазину. Асортимент товарів 

повинен бути гнучким, тобто адаптуватись до змін попиту, враховувати 

чисельність та склад населення, його купівельну спроможність і т.д. 

Зміни в попиті супроводжуються змінами в асортименті і відображаються на 

його збалансованості. В ході реалізації продовольчих товарів слід  враховувати такі 

особливості. Попит на продукти харчування завжди стійкий. Споживач звикає до 

певних видів продуктів, а тому досягти стабільності у формуванні асортименту 

таких товарів, забезпечуючи їх безперебійний продаж, дуже важливо. Під час 

формування асортименту слід враховувати купівельний попит на товари простого і 

складного асортименту. До товарів простого асортименту відносять товари, що 

складаються з невеликої кількості видів або сортів. На такі товари попит в 

основному конкретний і не допускає заміни цих товарів. Товари складного 

асортименту мають у межах одного виду свою внутрішню класифікацію за різними 

ознаками (фасонами, розмірами, кольорами, моделям і т. д.), тобто в межах однієї 

групи налічують велику кількість підгруп, видів, найменувань. Тому при покупці 

таких товарів в попиті допускається їх широка взаємозамінюваність. Під час 

формування асортименту  необхідно також враховувати характер попиту:  

1) стійкий попит – заздалегідь обдуманий, пред’являється на певний товар і 

не допускає його заміни яким-небудь іншим, навіть однорідним товаром; 

переважно характерний для товарів повсякденного вжитку (хліб, молоко тощо);  

2) альтернативний попит – формується остаточно в магазині в процесі  

безпосереднього ознайомлення з товаром і його особливостями, допускає 

взаємозамінюваність товарів (кондитерські вироби, взуття);  

3) імпульсний попит – виникає безпосередньо в місцях продажу без 

попереднього обмірковування під  впливом реклами, викладення товарів,  

пропозицій продавця. Найчастіше це попит на нові або маловідомі товари. 
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2. Комплексне задоволення попиту, що забезпечує максимальні зручності 

покупцям і економію часу в ході придбання товарів. Дотримання цього 

принципу означає формування асортименту товарів з урахуванням 

комплексності їх споживання в рамках певних споживчих комплексів або 

мікрокомплексів. Кількість і найменування споживчих комплексів залежать від 

торговельної площі, структури товарообороту магазину, наявності в зоні його 

діяльності торгових об’єктів інших форматів.  

3. Забезпечення достатньої повноти, широти й глибини товарного 

асортименту, його стійкості. Під повнотою асортименту розуміють ступінь 

відповідності номенклатури торгового асортименту магазину номенклатурі, 

затвердженій асортиментним переліком. Широта асортименту – це число 

товарних груп, представлених в магазині, а глибина асортименту – це кількість 

різновидів товарів. Широта асортименту не може бути однаковою для будь-

якого магазину. Кожен магазин повинен мати гранично широкий асортимент 

товарів, який відповідає типу магазину, споживчому попиту і забезпечує 

рентабельну роботу магазину. Широкий асортимент дозволяє орієнтуватися на 

різні вимоги споживачів і стимулювати здійснення покупок в одному місці. 

Одночасно він вимагає великих фінансових затрат і знань різних категорій 

продукції. Глибокий асортимент може задовольняти потреби різних купівельних 

сегментів по одному товару; повністю заповнювати полиці в магазинах; 

пропонувати діапазон цін для населення з різним рівнем доходів; перешкоджати 

появі конкурентів. Проте він також збільшує витрати на підтримку запасів, 

оновлення продукції і виконання замовлень [74]. 

Стійкість асортименту означає, що покупцю в магазині необхідно постійно 

забезпечувати вибір товару, який затверджений асортиментним переліком. Якщо 

ця умова не дотримується, споживач не знайшовши необхідний йому товар у 

магазині, буде шукати його у другому місці.  

Товарний асортимент характеризується також: 

- раціональністю – здатністю набору товарів найбільш повно задовольняти 

потреби споживачів; 
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 - висотою – середньою ціною асортиментної групи; 

- новизною – здатністю асортименту задовольняти змінні потреби новими 

товарами; 

 - рухливістю – здатністю змінюватися відповідно до потреб і запитів 

споживачів; 

- гармонійністю – ступенем подібності товарів у асортиментній групі 

відповідно до їхнього кінцевого використання, умов виробництва, каналів 

розповсюдження або інших показників; 

- насиченістю – загальною кількістю окремих товарів у асортиментній 

групі; 

- стабільністю – здатністю зберігати асортиментні позиції, які мають 

найбільший попит і являються прибутковими; 

- актуальністю – постійною затребуваністю споживачами асортиментних 

позицій, представлених торговельним підприємством. 

4. Максимальне наближення до покупців товарів повсякденного попиту і 

простого асортименту та концентрація товарів складного асортименту у відносно 

невеликій кількості спеціалізованих і універсальних магазинів, які мають 

можливості для показу та реалізації всього асортименту товарів. 

5. Економічна ефективність роботи магазину. В магазинi неможливо й 

економiчно невигiдно забезпечити наявнiсть усього торговельного асортименту 

товарiв. Тому необхідно пiдiбрати оптимальний асортимент товарiв, який би 

дозволив створити найкращі умови для покупцiв щодо придбання товарiв і 

забезпечив рентабельнiсть роботи магазину. 

Формування асортименту, як будь-який торгово-технологічний процес, 

знаходиться під впливом ряду факторів. Умовно їх можна розділити на фактори, 

на які торговельне підприємство не може істотно вплинути, але повинно їх 

враховувати, і фактори, які повною мірою залежать від самого торговельного 

об’єкта (табл. 1.4). До першої групи відносяться фактори, які не залежать від 

торгової організації: соціальні, економічні, демографічні, національно-побутові, 

природно-кліматичні, науково-технічні й т.д. 
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Таблиця 1.4 

Основні фактори, які впливають на формування асортименту  
Фактори, на які торговельне підприємство 

не може істотно вплинути 
Фактори, які повною мірою залежать від 

самого торговельного об’єкта 
Соціальні (структурний склад населення, 

рівень освіти та культури) Формат магазину 

Економічні (доходи населення, рівень 
роздрібних цін) Розмір торгової площі 

Демографічні (статевовіковий, професійний 
склад населення, склад сімей) Кваліфікація кадрів 

Національно-побутові (традиції, звичаї, 
релігія) 

Рівень організації комерційної діяльності з 
формування торгового асортименту 

Природно-кліматичні (географічне 
розташування, кліматичні умови) Транспортні зв'язки між населеними пунктами 

Науково-технічні(рівень розвитку науково-
технічного прогресу, стан науки, інновація 

виробництва та ін.); 

Наявність інших роздрібних підприємств в 
зоні діяльності 

Сезонність споживання і виробництва 
окремих продуктів 

Товарна пропозиція та взаємозамінність 
товарів 

Мода Комплексність попиту 
Джерело: узагальнено автором 

  

До другої групи належать фактори, що залежать від самої організації 

торгівлі: тип і розмір магазину, кваліфікація кадрів, рівень організації 

комерційної діяльності з формування торгового асортименту, ступінь 

використання нових технологій, торгових площ, наявність інших роздрібних 

підприємств в зоні діяльності й т.д.  

В ході формування асортименту враховують також фактор 

взаємозамінності товарів. У разі відсутності у продажу потрібного продукту або 

якщо покупець не задоволений якістю запропонованого товару, він, як правило, 

не відкладає покупку, а шукає йому заміну. Однак рівень розвитку виробництва і 

широта пропозиції товарів на ринку забезпечують споживачеві можливість 

вибору товарів і послуг. У такій ситуації споживач стає більш вимогливим до 

товарів, рівня торговельного обслуговування. Тому періодична відсутність 

необхідних товарів і послуг може призвести до значних втрат товарообігу і 

формування негативного іміджу торгового об’єкта. 
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Правильне формування асортименту передбачає врахування такого чинника, 

як комплексність попиту на окремі товари й наявність супутніх товарів. Так, разом 

з м’ясом купуються овочі, спеції; з кондитерськими виробами – чай, кава. 

Формуючи асортимент основних товарів, необхідно підбирати асортимент 

супутніх, наприклад, до взуття – засоби по догляду за ним, до тканин – нитки, 

ґудзики і т.д. Збільшення попиту на основні товари збільшує попит і на супутні. 

При формуванні асортименту товарів потрібно виходити зі специфіки 

товарної групи й тих споживчих властивостей, які їй притаманні. Адже споживчі 

властивості товарів накладають певний відбиток на характер попиту. У зв’язку з 

цим в кожному магазині є товари, які повинні бути в асортименті постійно, і товари 

або їх різновиди, які можуть перебувати в продажу періодично. Це забезпечує 

можливість адаптації асортименту при зміні попиту. Крім того, деякі різновиди 

можуть зніматися з виробництва і замінюватися іншими. Таким чином, 

формування асортименту товарів у магазині тісно пов’язане з особливостями 

попиту та пропозиції товарів, має на меті не тільки найбільш повно задовольнити 

пред’явлений попит, але й здійснити активний вплив на нього.  

Працівники торгівлі повинні враховувати такий фактор, як сезонність 

споживання і виробництва окремих продуктів. Існує ряд товарів сезонного попиту, 

і таких, попит на які не залежно від сезону і пори року залишається більш менш 

стабільним. При вмілому формуванні асортименту товари на майбутній сезон 

завозять за місяць-півтора до його початку для того, щоб прояв інтенсивності в 

попиті не застав торговельні підприємства зненацька. Не менш важливо знати час 

падіння попиту на окремі товари в зв’язку із закінченням сезону і вчасно 

припинити їх замовлення і постачання. В таких випадках є можливість уникнути 

утворення понаднормативних запасів. Для того, щоб правильно сформувати 

асортимент на товари, попит на які схильний до різких сезонних коливань, в 

магазинах практикують складати календар завезення таких товарів. В ньому 

зазначають час завезення перших і наступних партій і термін припинення їх 

завозу. Такий календар-графік сприяє планомірності формування асортименту, 

виключає помилки в постачанні. Для визначення сезонності та інтенсивності 
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попиту доцільно проводити облік продажів за сезонами і днями тижнів. Це дасть 

змогу встановити ступінь впливу сезонності на рівень продажів [74]. 

На формування асортименту товарів в магазинах впливають свята, 

традиції. Цей фактор по багатьох продовольчих товарах призводить не тільки до 

зростання обсягу попиту, а й до його структурних змін. Наприклад, у періоди 

свят спостерігається підвищений попит на алкогольні напої, гастрономічні 

товари, кондитерські вироби, подарунки, святковий одяг і т.д. 

Все більший вплив на формування асортименту товарів має такий фактор, 

як мода. Мода сприяє виникненню у людини потреби в зміні його 

навколишнього середовища. Це може бути зовнішній вигляд, одяг, взуття, 

головні убори, предмети побуту, праці та відпочинку. Бути одягненим за модою 

є важливим фактором для багатьох людей. Особливо це стосується молоді. 

Внаслідок підвищення рівня матеріального добробуту людей ця потреба 

активізується і ступінь її необхідності в оцінках окремих споживачів і 

суспільства в цілому зростає.  

В даний час вплив моди на смаки, потреби й попит населення нашої країни 

помітно збільшується. Відбувається більш швидка, ніж 20 років тому, зміна моди, а 

в результаті прискорюється моральне старіння багатьох товарів, які з цієї причини 

перестають мати попит. Саме тому працівникам торговельних підприємств 

необхідно вивчати модні тенденції, знайомитись з періодичними виданнями, 

рекламними каталогами, проспектами, які містять інформацію про нові товари. При 

цьому слід враховувати, що не всі споживачі сліпо довіряють моді. Деякі 

проявляють пасивність та обережність до модних товарів і надають перевагу 

товарам, які добре зарекомендували себе на практиці. Але зараз на ринку 

з’являється дуже багато нового товару, для просування його на ринку виробники 

використовують всі можливі засоби реклами: телебачення, радіо, поштова реклама, 

журнали й газети. Весь цей потік інформації спрямований на потенційного 

споживача. І коли покупці заходять у магазин вони вже готові спробувати новий 

товар. Тому торговельному суб’єкту потрібно постійно оновлювати асортимент 
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товарів, стежити за новинками, які з’являються на ринку, викладати нові товари на 

вітринах так, щоб покупці не проходили повз них, а зупинялись і купували їх. 

Не останню роль в продажі нових товарів відіграють продавці-консультанти. 

При появі новинок у магазині, продавці повинні одразу ж ознайомитись з ними, 

дізнатись якомога більше інформації про цей товар (про виробника, основні 

споживчі властивості, способи використання та ін.). Під час обслуговування 

покупців продавці, які пропонують нові товари, надають повну інформацію про них, 

можуть вислухати та зацікавити споживачів, забезпечують високі продажі [74]. 

 Важливим фактором, що впливає на формування торгового асортименту 

магазину являється товарна пропозиція і ціна товару, які залежать від рівня 

розвитку виробництва товарів, вибору джерел надходження, каналів просування 

товарів і цінової стратегії конкурентів. Без урахування рівня розвитку виробництва 

не можна сформувати й забезпечити стійкість торгового асортименту. Вивчення 

джерел промислового і сільськогосподарського виробництва дає реальну основу 

для включення тих чи інших товарів у асортимент. Необхідно, щоб виробнича 

основа залишалася в торговому асортименті постійно, була непорушною. Потрібне 

виробництво в стані оновлення і розширення свого асортименту, пропозиції нових 

виробів, створення реальної основи для оптимальної широти торгового 

асортименту. Під час формування асортименту торговельне підприємство повинно 

орієнтуватися на конкретне промислове і сільськогосподарське виробництво, його 

реальний обсяг і структуру, можливості розширення асортименту товарів, що 

випускаються, та якісне вдосконалення в перспективі.  

Ціна товару є основним чинником конкуренції й одночасно показує якість 

пропонованих товарів. Вишукані спеціалізовані магазини (бутіки) встановлюють 

високу націнку і мають низький обсяг продажів. Магазини з широким 

асортиментом, які торгують за зниженими цінами, встановлюють невелику 

націнку і мають високий обсяг продажів.  

Тактиці ціноутворення необхідно приділяти якнайпильнішу  увагу.  Інколи 

роздрібні торговельні підприємства спеціально занижують ціни на  певні товари, 

навіть у збиток собі, щоб привернути відвідувачів до магазину,  створити в 
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ньому рух, або знижують ціни на товари, які повільно продаються. Іноді 

магазини влаштовують розпродажі всіх товарів, що знаходяться на прилавках. 

Проте, все більше підприємств роздрібної торгівлі працюють за принципом 

“щоденних низьких цін”. Така політика допомагає добитися зниження витрат на 

рекламу, отримання великих прибутків; сприяє стабілізації цін, зміцненню іміджу 

магазину як чесного та надійного 13.  

Важливим і дієвим фактором являється формат магазину. Атрибути 

роздрібних форматів: 

— Місце розташування. Важливу роль відіграє район (зона) діяльності 

магазину. Не всі регіони однакові за соціальним складом населення, його 

купівельною спроможністю, кліматичними умовами, транспортними зв’язками, 

щільністю торговельної мережі. Знаходження даного магазину в тому чи іншому 

населеному пункті визначає види та різновиди товарів, які повинні входити в його 

торговий асортимент. 

— Розмір магазину, його торгова площа впливає на очікування споживача 

щодо товарного асортименту. Від великого магазину очікують широкого 

асортименту, постійну наявність і можливість придбання товарів повсякденного 

попиту. 
— Ціни – в гіпер-, супермаркетах, як правило, низькі ціни й широкий 

асортимент товарів і послуг; в дискаунтерах ціни низькі, але асортимент товарів 

обмежений. 

Від цих атрибутів залежить, які товарні групи, види та різновиди товарів 

повинні бути в магазині. Таким чином, формування асортименту товарів у магазині 

з урахуванням розглянутих факторів дозволить забезпечити стійкість і гнучкість 

асортименту відповідно до попиту населення, подальше зростання товарообігу, 

підвищення економічної ефективності роботи магазинів та якості 

обслуговування населення. 

Робота з формування асортименту ведеться з урахуванням очікуваних змін 

кон’юнктури ринку, а також виходячи з наявних товарних ресурсів, логістичних 

шляхів, змін контингенту обслуговуваних покупців та інших факторів.  
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На цій основі розглянемо оптимальні асортиментні моделі для торгових 

об’єктів різних форматів. 

Для магазину формату “дискаунтер”, керуючого портфелем з 1000-2500 

найменувань, основними критеріями включення товарів в асортимент 

вважаються показники обсягів його продажу та дистрибуції або поширеності 

товару на ринку. Найчастіше під час формування асортименту таких магазинів, в 

першу чергу, звертають увагу на оборотність, або рентабельність, товарних 

запасів. Проте в реальному житті цей показник можна вважати визначальним в 

управлінні асортиментом окремих підприємств, що працюють в подібному 

форматі. Більш ніж на 90 % постачання таких магазинів здійснюється через 

розподільчий центр, що дозволяє підтримувати постійний асортимент найбільш 

популярних найменувань, не створюючи зайвих товарних запасів безпосередньо 

в магазині. Таким чином, в асортимент магазина-дискаунтера потрапляють 

тільки найбільш популярні товари. Щоб створити достатню торгову пропозицію 

за мінімальними цінами, для асортименту дискаунтера характерна наявність 

великої кількості товарів під власною торговою маркою. Частка таких товарів 

може досягати 80 %. Вузький асортимент дискаунтера змушує розташовувати 

його поблизу від великого магазину з широким асортиментом, що дозволяє не 

втратити покупця, даючи йому можливість придбати товари, які не відносяться 

до числа найбільш популярних [95]. 

Якщо магазин формату “гіпермаркет” розташований незручно для 

покупців, то йому теж доведеться дотримуватися стратегії “постійно низьких 

цін” або, в більш м’якій формі, так званої стратегії “постійно вигідних 

пропозицій”. Це передбачає постійне проведення розпродажів та акцій за 

пропозицією товарів за зниженими цінами. Природно, що подібна політика 

формує в очах покупців імідж магазину з досить низьким рівнем цін. 

Ще одна серйозна конкурентна перевага магазинів формату “гіпермаркет” 

– це багатий асортимент різних товарних груп (як продовольчих, так і 

непродовольчих) у всіх цінових гамах. На передній план виходять, по-перше, 

товари з мінімальними цінами, покликані привернути масового покупця, по-
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друге, товари, що дають найбільший оборот, що дозволяє отримувати прибутки 

в умовах низької маржі за основною масою товарів, і, по-третє, товари, 

покликані запропонувати покупцеві той широкий вибір, який є основною 

конкурентною перевагою формату “гіпермаркет”. Концепція “все під одним 

дахом”, яка приваблює покупців у магазини даного формату, обумовлює також і 

зсув основних показників, які лежать в основі процесу управління асортиментом. 

Оскільки магазини даного формату найчастіше значно віддалені від житлових 

районів, основна ставка робиться на товари, що привертають найбільше число 

покупців. 

Мережі супермаркетів, які не мають цінової переваги перед дискаунтерами 

та гіпермаркетами, з ще більшою увагою ставляться до питань управління своїм 

асортиментом. Супермаркет пропонує широкий вибір товарів повсякденного 

попиту для комплексної закупівлі. Великий вибір товарів і оновлюваний 

сезонний асортимент підтримує інтерес постійних покупців, які здійснюють в 

ньому регулярні закупки продуктів харчування для всієї родини, найчастіше у 

вихідні дні. Вирішальне значення для оптимізації асортименту супермаркету 

грає прибутковість товарів, адже вона дозволяє компенсувати витрати на 

високий рівень обслуговування та сервісу. Разом з тим найбільш традиційно 

значущими вважаються показники обсягу продажів якої-небудь товарної 

категорії або окремих товарних найменувань. Слід зауважити, що крім найбільш 

популярних товарів, в супермаркетах досить широко представлені товари більш 

високої цінової гами. Це робиться з метою задоволення потреб цільової 

аудиторії. Крім того, для залучення покупців магазини формату “супермаркет” 

більш активно використовують рекламу і програми лояльності, які в основному 

являють собою фіксовані або накопичувальні знижки та клубні карти. 

Торговий центр являє собою групу підприємств торгівлі та сфери послуг, 

які знаходяться в одній будівлі або комплексі будівель. Торговий центр є місцем 

комфортного перебування, де відвідувач, заощаджуючи час, може зробити 

комплексну покупку. Асортимент торгового центру має бути досить 

збалансованим, щоб задовольняти потреби різних груп покупців, товарні групи 
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розподілені по поверхах за тематичним принципом, що полегшує пошук 

необхідних товарів і економить час.  

Запорукою ефективної роботи торговельного центру є відповідність кількості 

й складу якірних торговельних операторів, їх розміщення та асортименту товарних 

груп, представлених у торговельному центрі, розподілу  площ між ними обраному 

формату торговельного центру та потребам цільової аудиторії. 

“Магазин біля дому” – один з найбільш перспективних форматів магазинів. 

Це магазин, що обслуговує жителів невеликого району чи кварталу. Такі 

малоформатні магазини приваблюють покупців гарною якістю продуктів, а 

також тим, що розташовані в радіусі крокової доступності. Магазини даного 

типу дотримуються середнього рівня цін, в них зазвичай представлені товари 

максимально широкого асортименту, що включають і непродовольчий сегмент.  

Основними проблемами операторів даного формату є зниження витрат, 

правильний підбір майданчика під магазин, організація невеликого торгового 

простору, оптимізація асортименту та кадрова політика. Кожен магазин крокової 

доступності вимагає адаптації асортименту. Причому асортимент повинен 

відрізнятися залежно від району. Від структури споживання того чи іншого району 

та місця розташування магазину залежить мерчандайзинг торгового залу. Це і варто 

враховувати, визначаючи асортимент і розміщуючи товари на полицях [82]. 

Поряд з основними факторами формування асортименту є ще декілька 

загальних тенденцій, які повинні бути враховані при формуванні пропозиції 

товарів та послуг та організації торговельного обслуговування для забезпечення 

конкурентоспроможності торговельного підприємства та успіху. Такими 

тенденціями вважають наступні: 

 Зростання рівня доходів населення сприяє наявності у торговельних 

підприємствах широкого асортименту товарів у різних цінових групах, а саме 

продуктів класу “преміум”, дешевих товарів та товарів виготовлених на замовлення 

окремого клієнта. Проте, не зважаючи на зростання грошових доходів, актуальним 

питанням для сучасного споживача залишаються ціни реалізації товарів, цінова 
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гнучкість, співвідношення “ціна-якість”. Сучасний споживач не бажає 

“переплачувати”. 

 Актуальним є відкриття у магазинах відділів гастрономії для продажу 

делікатесної продукції, яка у поєднанні з кулінарними виробами стає потужним 

фактором в боротьбі за покупця та сприяє створенню нових товарних категорій.  

 Якість обслуговування покупців значною мірою залежить від режиму 

роботи роздрібного торгового підприємства. Тому виникає потреба узгодження часу 

торговельного обслуговування з графіком робочого часу споживачів, які 

обслуговуються, подовження часу роботи магазинів, впровадження концепції 24/7 

(робота 24 години, 7 днів на тиждень) на весь торговельний об’єкт або окремі 

відділи. 

 Зростання уваги до безпеки харчових продуктів вимагає від керівників 

роздрібних торговельних підприємств створення служб контролю якості 

продукції, сисемної роботи з постачальниками, проведення експертизи товарної 

документації, розробки стандартів компанії добросовісного інформування покупців 

про якість товарів. 

 Не зважаючи на широкий асортимент і привабливі упаковки товарів, 

коли йдеться про харчові продукти, покупці все більше відчувають невпевненість 

щодо оздоровчих та смакових властивостей. Все більше споживачів свідомо 

віддають пріоритети дійсно натуральним продуктам, намагаючись уникнути 

замінників натуральних компонентів. Популяризація здорового способу життя 

вимагає наявності в асортименті товарів дієтичного та оздоровчого призначення, зі 

зниженим вмістом жиру, солі, цукру, підвищеним вмістом вітамінів, мінералів, 

кальцію; ергономічних меблів та побутових приладів, екологічних мийних та 

відбілюючих засобів, товарів побутової хімії без вмісту сульфату натрію, білизни та 

одягу з природної сировини тощо. 

 Протягом останніх років населення стурбоване екологічною ситуацією 

у світі. Тому ті підприємства, які братимуть активну участь у вирішенні світової 

екологічної проблеми, завдяки впровадженню екологічної упаковки, підтримці 

товаровиробників, які виробляють екологічно чисті продукти, матимуть більшу 
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прихильність споживачів. А наявність спеціалізованого відділу, у якому 

продаються рослини, засоби по їх догляду, товари та корма для свійських тварин, 

посадковий матеріал, добриво і багато іншого, може зацікавити любителів природи. 

 Бурхливий розвиток науки й техніки докорінно змінили не тільки 

продуктивні сили, а й саме життя. Деякі товари “морально” застарівають задовго до 

їх фізичного зносу. Технічно нові продукти не тільки відрізняються від своїх 

попередників, але і переважають їх. Щоб зацікавити сучасного споживача, в 

асортименті мають бути товари, які відповідають сучасному науково-технічному 

рівню. 

 Діяльність підприємства завжди пов’язана з ризиком. Тому при 

формуванні товарного асортименту потрібно враховувати такі ризики: зміна в 

зовнішньому середовищі (зміна цін, попиту); зміна відношень підприємства з 

контрагентами (зміна орієнтації партнерів та інші); зміни всередині підприємства 

(раптовий вихід з ладу основних виробничих фондів); зміни внаслідок науково-

технічного прогресу (поява нових технологій та інші) [190]. 

Як бачимо, формування торгового асортименту має спиратися на ряд 

факторів. Їх знання та використання дають можливість краще використовувати 

товарні ресурси, повніше задовольняти купівельний попит і в кінцевому результаті 

отримати прибуток.  

 

1.3. Асортиментна політика і асортиментні моделі в мережевих 

структурах роздрібної торгівлі 

Роздрібна торгівля як важлива складова споживчого ринку та економіки 

України в цілому сьогодні проходить динамічний трансформаційний етап 

розвитку. В умовах посилення конкуренції на споживчому ринку як між 

роздрібними торговельними підприємствами, так і вітчизняними й 

закордонними торговими мережами, особливе значення приділяється 

асортиментній політиці підприємства. Становище підприємства на ринку 

залежить від сутності його асортиментної політики, її спрямованості на 

споживача, здатності оптимізувати інтереси підприємства з потребами ринку, які 
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практично повністю визначаються споживчим попитом. Світовий досвід 

засвідчує, що переможцем у конкурентній боротьбі буде той, хто найбільш 

компетентний в асортиментній політиці та володіє методами ефективного 

управління нею. Можна вважати, що конкурентоспроможність підприємства 

випливає з суті асортиментної політики. Її конкурентні переваги формуються 

багатьма факторами: сучасністю технологій створення продукту і його 

виробництва, ступенем оновлення асортименту, креативністю та інноваційним 

мисленням персоналу, ефективністю управління наявними ресурсами, 

розвиненістю внутрішніх і зовнішніх комунікацій [73]. 

Істотний внесок у розвиток теорії формування торгового асортименту й 

асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі внесли такі зарубіжні 

вчені-економісти, як Берман Б. 15, Еванс Дж. 15, Салліван М., Едкок Д. 83, 

Снєгірьова В. 164, Панкратов Ф. 140, Бузукова Є. 174-175, Сисоєва С. 174-

175 та ін. Проте, наявні розробки здебільшого мають описовий характер або 

стосуються організаційно-технічних заходів з формування асортименту.  

Питання формування асортиментної політики підприємств підіймаються 

різними авторами переважно з точки зору маркетингового управління або 

організації роботи торговельного підприємства. Так, Салліваном М. і Едкоком Д. 

досліджено чинники, що впливають на даний процес 83; Снєгірьовою В., 

Сисоєвою С. і Бузуковою К. розроблено засади категорійного управління 

асортиментом 174-175; багато праць присвячено методології управління 

асортиментом: як правильно виділяти категорії, на що необхідно звертати увагу 

при ціноутворенні й викладанні товару, які товари та в яких пропорціях повинні 

входити в асортиментну матрицю.  

Поняття асортименту є ключовим в асортиментній політиці. Національний 

банк стандартизованих науково-технічних термінів дає таке визначення 

асортименту товарів – це набір товарів різних груп, підгруп, видів і різновидів, 

що їх об’єднують за певною споживчою, торговою або виробничою ознакою для 

характеристики складу товарної маси в різних умовах. 
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Товарний асортимент, згідно з Котлером Ф., – це група товарів, тісно 

пов’язаних між собою або в силу схожості їх функціонування, або в силу того, 

що їх продають одним і тим же групам клієнтів, або через одні й ті ж типи 

торгових закладів, або в рамках одного і того ж діапазону цін [107]. 

У загальному вигляді асортиментна політика – це заходи компанії, 

спрямовані на формування асортименту та управління ним.  

У наявній науковій літературі поняття “асортиментна політика” має 

різні варіанти. Так, уточнюється, що асортиментна політика – політика, що 

припускає рішення проблеми вибору номенклатури виробленої продукції та її 

оптимізацію [197]. 

Найчастіше асортиментна політика характеризується як система поглядів і 

заходів щодо розвитку (планування, оптимізації, управління) асортименту. 

Найбільш близькими до цього є наступні наукові позиції, які досить стійкі у часі. 

Це, наприклад, думка Полонської Л.та Туріянської М.: “Асортиментна політика 

являє собою систему поглядів і комплекс заходів щодо управління торговим 

асортиментом, яка включає загальні напрями формування асортименту торгової 

мережі організації або міста, що відповідають вимогам підняття рівня та 

культури народного споживання, інтересам народного господарства” [146]. 

Схожим є визначення Міщенко Л.: “Асортиментна політика – це система 

поглядів на розвиток (концепцію розвитку) асортименту й адекватна система 

заходів щодо її реалізації у сфері виробництва, обміну і споживання” [96]. Ще 

одна думка, що схожа з наведеними вище, належить Опельбауму Ш.: 

“Асортиментна політика – це система поглядів і комплекс заходів щодо 

управління товарним асортиментом” [105. У цю групу визначень віднесемо й 

думку Ковальова А. та Сорокіної О., які стверджують, що асортиментна політика 

– це перелік правил і принципів, якими керується підприємство при формуванні 

асортименту своєї продукції [66].  

З нашої точки зору, це найбільш точні визначення асортиментної політики 

як поняття, але мета асортиментної політики упущена зовсім, що робить їх 

досить обмеженими. Відсутність вимоги цільової орієнтації асортиментної 
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політики позбавляє її всякого сенсу, блокує процеси розробки стратегії й тактики 

підприємства, ускладнює оцінку результатів реалізації прийнятих рішень. Адже 

асортиментна політика  це не тільки сформульовані заходи та погляди. Вона 

повинна передбачати й здійснення на цій основі певних дій [73; 101]. У ряді 

визначень асортиментна політика розглядається з точки зору її 

цілеспрямованості, але при цьому конкретно не вказується на мету й особливості 

її побудови, що ускладнює поняття її сутності. Виникає ефект розмитості у 

визначенні необхідного результату здійснення асортиментної політики, 

наслідком цього недоліку виявляється низький ефект від реалізації конкретної 

політики або повна відсутність ефективності [189].  Наприклад, Твілдіані Ю.та 

Амеутдінова Х. писали: “Асортиментна політика є системою заходів, 

спрямованих на визначення найближчих і віддалених цілей у розвитку 

асортименту товарів і розробці принципів, відповідно до яких вона буде 

проводитися” [176]. Орлов А., Крутікова Ф. вважають, що суть асортиментної 

політики становить цілеспрямоване формування асортименту з урахуванням 

розвитку суспільних потреб, купівельного попиту, досягнень науково-технічного 

прогресу [106]. Про теж саме писали Алескеров Ф., Яровиков А.: “Асортиментна 

політика  суть вираження конкретних форм управління ринком у частині 

забезпечення структурно-асортиментної збалансованості попиту і пропозиції з 

урахуванням цільових орієнтирів і установок” 3.  

Ряд авторів розглядають асортиментну політику лише як набір товарів, що 

дозволяє підприємству здійснювати свою діяльність на ринку і при цьому 

забезпечувати її економічну ефективність. Наприклад, Алексунін В. вважає, що 

“асортиментна політика – це визначення набору товарних груп, видів і 

різновидів товарів, найбільш бажаних для успішної роботи на ринку, які 

забезпечують економічну ефективність діяльності фірми в цілому” 2.  

Асаул А.: “Асортиментна політика  визначення набору асортиментних 

груп, найбільш пріоритетного з погляду забезпечення економічно ефективної 

діяльності комерційної організації в стратегічному і тактичному періоді” 5.  
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Ільющенко Є.: “Асортиментна політика – це політика, метою якої є 

визначення набору товарів, що забезпечують успішну роботу на ринку і 

прибуткову діяльність підприємства” [51]. Неможемо повноцінно погодитись з 

даними визначеннями, адже у них вказуються лише цілі самої фірми, а вимоги 

споживачів й суспільства в цілому відсутні. Такий підхід до даних визначень в 

сучасному суспільстві не допустимий, оскільки орієнтація на потреби і думки 

споживача є актуальним завданням для виробників і продавців [189]. 

Асортиментна політика є одним з головних напрямків діяльності 

маркетингу торгової компанії. Розглянемо основні підходи до трактування 

категорії “асортиментна політика” з позиції маркетингу. Книшова О. пише, що 

асортиментна політика припускає певний набір дій або заздалегідь обміркованих 

методів і принципів діяльності, завдяки якому забезпечується наступність і 

цілеспрямованість дій по формуванню й керуванню асортиментами товарів [65]. 

Близнюк С. стверджує: “Асортиментна політика – політика щодо формування 

асортименту підприємства на цільових ринках, а також план подальшого 

керування та оптимізації його, виходячи з загроз та можливостей 

маркетингового середовища” 17. 

Захаров С. відмічає: “Асортиментна політика – це стратегічне формування 

товарного асортименту підприємства, а також управління та підтримка існуючих 

товарних груп” [47]. Або, за твердженням Гаркавенко С., “асортиментна 

політика передбачає певний курс дій товаровиробника або наявність у нього 

заздалегідь обґрунтованих принципів поведінки. Вона повинна забезпечити 

відповіді на питання з приводу формування асортименту та управління ним, 

підтримання конкурентоспроможності товарів на певному рівні, знаходження 

для товарів оптимальних товарних сегментів, розробки та здійснення стратегії 

упаковки, маркування, обслуговування товарів” [30]. За твердженням Багієва Г.: 

“Асортиментна політика – це важлива складова товарної політики, яка визначає 

оптимальний набір товарних груп, підгруп, видів, марок, а також встановлює 

оптимальне співвідношення між моделями та їх модифікаціями” 7.  
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Інших думок достатньо багато. “Асортиментна політика  це економічна 

політика в області розвитку, вдосконалення та оновлення асортименту” 

відзначає Баранова Л. 11. Скріптунова Е. бачить суть асортиментної політики 

підприємства у визначенні номенклатури вироблених чи реалізованих ним 

товарів, продукції (послуг) з урахуванням власних можливостей, можливостей 

постачальників і партнерів, потреб ринку, ступеня ризику, сезонності попиту, 

кон’юнктури, динаміки цін та інших факторів [161].  

Досить цільним, ми вважаємо, є визначення асортиментної політики, дане 

авторським колективом під редакцією Васильєва Г.: “Метою асортиментної 

політики є визначення набору товарів, що забезпечує успішну роботу на ринку і 

прибуткову діяльність підприємства. Асортиментна політика одночасно визначає і 

виробничий напрям, поєднання галузей, спеціалізацію підприємства і вирішує 

питання про походження товару: він може вироблятися на підприємстві або 

купуватись із зовнішніх джерел, а потім продаватися, тобто товари яких видів, 

підвидів, товарних груп, модифікацій марок слід виробляти та продавати” [107]. 

Проведений аналіз визначень асортиментної політики показує, що вони не 

є досить обґрунтованими й безперечними. Сучасна асортиментна політика, на 

думку більшості вчених, передбачає вирішення таких найважливіших завдань: 

задоволення попиту конкретних груп споживачів; гнучке реагування на вимоги 

ринку; забезпечення фінансової стійкості торгового підприємства. У цьому зв’язку 

актуальним є уточнення сутнісного змісту поняття “асортиментна політика”. У 

визначенні “асортиментна політика підприємства” повинні міститися такі моменти: 

1. Вказівка на мету діяльності підприємства й ефективне використання 

наявних ресурсів для забезпечення економічної ефективності його діяльності. 

2. Визначення цілеспрямованих дій з управління товарним асортиментом 

підприємства. 

3. Асортиментна політика повинна формуватися з урахуванням споживчих 

вимог і вимог суспільства в цілому, оскільки в сучасних умовах розвитку 

економіки споживачі висувають підвищені вимоги до якості, асортименту товару 

та зовнішнього оформлення товару [189].  
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Таким чином, асортиментну політику торговельного підприємства можна 

визначити як сукупність принципів, стратегій і методик, що призводять до 

формування оптимального асортименту продукції на підприємстві, з погляду 

підвищення ефективності діяльності підприємства й задоволення потреб 

покупців.  

Детальний розгляд наведених визначень асортиментної політики дозволяє 

зробити висновок про те, що вона має як економічне, так і соціальне значення. 

Економічне значення полягає в тому, що добре продумана асортиментна 

політика підприємства дозволить йому зберегти конкурентні позиції на ринку та 

буде впливати на формування позитивного іміджу підприємства. Із соціальної 

сторони, управління асортиментом виховує у споживачів смаки на основі нової 

потреби, і навпаки, смаки та потреби споживачів впливають на асортиментну 

політику підприємства. Саме тому роздрібна торгівля намагається пов’язати в 

єдиний ланцюжок потреби покупців і асортимент реалізованих в магазині 

товарів.  Але так було не завжди. В умовах централізованого планування 

асортимент продукції формувався на підставі замовлень торгових організацій, 

координованих Держпланом СРСР. Галузеві міністерства готували пропозиції 

щодо обсягів виробництва, асортименту, якості продукції в цілому по галузі. А 

вимоги споживачів до асортименту і якості товарів не були вбудовані в систему 

планово-економічних показників і заходів з планування виробництва. Тому в 

кінці 1980-х рр. основною проблемою виробництва була невідповідність 

асортименту та якості пропонованих покупцям виробів їх споживчим вимогам. 

Надання на початку 1990-х рр. самостійності підприємствам у виборі 

асортименту й орієнтація їх діяльності на ринкові відносини призвели до 

необхідності пошуку інших методів роботи, за допомогою яких в нових умовах 

можна було б досить ефективно управляти підприємством, орієнтуючись на 

зміни ринкового попиту. В ринкових умовах докорінно змінилися підходи до 

формування асортименту продукції. Першочерговим критерієм, з врахуванням 

якого проводиться асортиментна політика, є максимальне задоволення потреб 

покупців 8.  
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Важливою проблемою, від рішення якої залежить рівень ефективності як 

самих підприємств, так і забезпечення економічної безпеки країни в цілому, є 

вибір ефективної асортиментної політики. Аналіз умов господарювання вказує 

на те, що важливим напрямом адаптації торговельних підприємств до ринкового 

середовища, що змінюється, є формування і реалізація раціональної 

асортиментної політики, що передбачає пошук відповідей на ряд ключових 

питань: 

– Що саме продавати? Які групи товарів, що є у магазині являються 

головними? 

– Який асортимент товарів має бути у магазині – широкий (для 

широкого кола споживачів) чи глибокий (спеціалізований)? 

– Який рівень цін у магазині та на споживача з яким рівнем доходів 

потрібно орієнтуватись? 

– Які торговельні марки та бренди будуть представлені в асортименті?  

– Скільки товарних позицій буде нараховуватись в асортименті? [175]. 

Можна виділити основні цілі асортиментної політики: 

− збільшення обсягів реалізації шляхом оптимізації структури 

асортименту; 

− зміцнення ринкових позицій і досягнення конкурентної переваги більш 

привабливим асортиментом; 

− зниження витрат, пов’язаних зі структурою асортименту; 

− формування іміджу компанії шляхом позиціювання асортиментних 

товарних одиниць [97]. 

Для досягнення цих цілей в торговельному підприємстві необхідно 

постійно працювати над асортиментом: планувати, формувати, аналізувати, 

оптимізувати.  

Аналіз вітчизняного та закордонного досвіду розвитку та функціонування 

торговельних мереж свідчить, що вони постійно ведуть конкурентну боротьбу за 

споживача, використовуючи сучасні технології продажу товарів, пропонуючи 

нові товари та послуги, проводячи грамотну асортиментну та цінову політику. 
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Так, найбільший у світі оператор роздрібних мереж  американська 

компанія “Wal-Mart Stores” – розпочинала свій розвиток з невеличкого магазину, 

а сьогодні у компанії працює 2,2 млн чол. по всьому світу та обслуговує вона 

понад 200 мільйонів покупців щотижня в більш ніж 11000 магазинів у 27 

країнах. Успіх “Wal-Mart” пояснюється в значній мірі ціновою політикою 

компанії та особливими відносинами з постачальниками. Завдяки великим 

оборотам компанії “Wal-Mart Stores”, ціни в її магазинах значно нижче, ніж в 

середньому по ринку і практично рівні оптовим. Це пояснюється дуже просто: 

довготривалі договори з постійними постачальниками (безпосередньо з 

виробниками) на великі обсяги продукції плюс помірна торгова надбавка. В 

мережі “Wal-Mart” в США функціонують чотири формати магазини роздрібної 

торгівлі, які привертають певні сегменти покупців [118]. 

1. Суперцентри (Supercenters) площею приблизно 17 тис. м² дають 

можливість  придбати продовольчі та промислові товари в одному місці. Для 

зручності вони відкриті 24 години на добу. Також суперцентри можуть включати 

вузькоспеціалізовані магазини, наприклад, аптеки, банки, перукарні, ресторани. 

2. Магазини-дискаунтери (Discount Stores) – менші, ніж суперцентри, 

площею близько 10 тис. м², пропонують електроніку, одяг, іграшки, предмети 

інтер’єру, косметичні засоби, обладнання та інше за найнижчими цінами. 

3. Районні магазини (Neighborhood Markets) площею біля 3,5 тис. м²  

продають лише продовольчі товари. Їхня основна перевага  зручне 

розташування біля суперцентрів “Wal-Mart”. Це дає можливість перехоплювати 

частину великих потоків покупців продовольчих товарів. Така щільна 

концентрація торговельних підприємств не залишає жодних можливостей для 

конкурентів. 

4. Дрібнооптові магазини Sam’s Club були засновані з метою задоволення 

потреби серед клієнтів, які хотіли придбати товар оптом. Обслуговуючи тільки 

членів свого клубу, вони пропонують широкий асортимент продовольчих та 

інших товарів, а також спеціалізовані послуги, такі як аптека, оптичний відділ, 

фотоцентр. 
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Засновник компанії Сем Уолтон виробив цілий ряд корпоративних 

принципів, керуючись якими він пройшов шлях від одного єдиного магазину в 

маленькому провінціальному містечку до гігантської торговельної мережі. Але 

основний принцип у всіх торгових точок мережі один  максимальний асортимент 

за мінімальної ціни. Сьогодні для своїх клієнтів “Wal-Mart” пропонує чотири 

споживчі цінності: ціна, доступність, асортимент, досвід роботи [118]. 

Ціна: діяльність компанії зосереджена на постійному зниженні цін на товари, 

що пропонуються споживачам. Величезні масштаби та ефективна логістика, 

новітня система управління запасами й грамотний маркетинг призводять до 

зниження витрат, а це дозволяє значно понизити рівень цін на товари. Головне 

правило компанії  низькі ціни щодня. Це дає можливість покупцеві купувати 

дешеві товари кожного дня, а не тільки в сезон знижок. 

Доступ: найбільший рітейлер у світі є також найдинамічнішим організатором 

електронної комерції, тому клієнти “Wal-Мart” за допомогою інтернету, мобільних 

пристроїв, соціальних мереж і магазинів мають доступ до широкого асортименту за 

низькими цінами в будь-який час, в будь-якому місці. 

Асортимент: у магазинах мережі багато різноманітних і якісних товарів як 

національних, так і власних торгових марок. У 2015 році компанія розраховує 

перевершити 10 мільйонів позицій, доступних на walmart.com в США. 

Досвід роботи: у 2015 році компанія “Wal-Мart” планує інвестувати більше $ 

1 млрд на підвищення заробітної плати, освіти та професійної підготовки. Від цього 

виграють і партнери, і клієнти, і бізнес [118]. 

На відміну від “Wal-Мart”, німецька роздрібна торговельна мережа “Aldi” 

працює лише у форматі дискаунтера. Магазини “Aldi” – це магазини формату 

“жорсткий дискаунтер” з відносно невеликою торговою площею (в середньому біля 

800 кв. м), оптимальною кількістю працівників (від 3 до 10) і асортиментом близько 

850 позицій. Жорсткі дискаунтери “Aldi” працюють із середньою торговою 

націнкою 12 відсотків і прибутком 2 відсотки. З метою економії площі й грошей в 

магазинах “Aldi” немає кафе та інших відділів супутніх послуг. Всі товари в 

торгових залах розміщуються у відкритих коробках на палетах. У магазинах не має 
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швидкопсувних продуктів, але асортимент становить 85% того, що люди купують 

регулярно. Завдяки жорстко обмеженому асортименту магазинів вдається 

забезпечити досить високі для галузі показники реалізації однієї товарної позиції. 

Продаж лише самих ходових продуктів харчування (хліба, консервів, фасованого 

м’яса і т.д.) дозволило “Aldi” максимально збільшити темпи зростання товарообігу. 

У підсумку кожна позиція в асортименті мережі забезпечує обсяг продажів в 30 

млн євро на рік [116]. 

“Aldi” відмовилась від продажу брендованих товарів, 90-95 % продажів 

забезпечують товари під власною маркою. Вони не рекламуються, для них 

використовується економічна упаковка. Це і дозволяє додатково знизити 

закупівельні ціни. “Aldi” дотримується тактики продажу харчових продуктів під 

власним брендом. По-перше, товари private label коштують на 30 % дешевше 

традиційних відомих брендів, а по-друге, робота з такою продукцією дозволяє 

компанії контролювати якість товару. Супермаркети “Aldi” розраховані на 

покупців з невеликим доходом. Але завдяки швидкості і якості обслуговування, 

останнім часом спостерігається тенденція зростання популярності мережі серед 

досить заможних людей. Якщо раніше “Aldi” позиціювали себе як магазини для 

малозабезпечених, то зараз же як магазини для економних і ощадливих. 

Вітчизняний рітейл все більше наближається до формату західної торгівлі. Ще 

кілька років тому важко було сказати, що являє собою гіпермаркет, супермаркет, 

дискаунтер. Сьогодні ж сучасна роздрібна торгівля непомітно перетворюється у 

формат мереж. Великі мережеві компанії ростуть вшир і вглиб, все активніше 

спрямовуючи свої фінансові капітали на освоєння нових торгових просторів [116]. 

 “Aldi”  класичний приклад жорсткого дискаунтера. В Україні ж 

розвивається м’який дискаунтер. Приклад: “АТБ-маркет” – підприємство 

корпорації “АТБ”  найбільша мережа України, яка налічує понад 670 магазинів, 

які розташовані в 185 населених пунктах 16 областей України. Щодня в “АТБ” 

покупки здійснюють понад 2 млн українців. Протягом останніх 5 років мережа 

магазинів “АТБ” показує найвищі темпи розвитку. У 2014 р. товарооборот торгової 

мережі “АТБ” склав 38 млрд 859 млн грн (з ПДВ) [107]. 
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Асортимент магазинів складає більше ніж 3500 товарів, з яких понад 800 

представляють власні торгові марки “АТБ”. Шляхом мінімізації витрат на 

логістику і рекламу, вартість такої продукції нижче середньоринкової, але якість не 

поступається відомим брендам. Місія компанії  забезпечувати населення України 

якісними харчовими продуктами і предметами першої необхідності за 

мінімальними цінами при гарантіях якості й на основі використання 

високоефективних технологій і етичного ведення роздрібного бізнесу. 

Стратегія розвитку компанії “АТБ-маркет” на найближчі 3-5 років 

спрямована на те, щоб максимально наблизитися до європейських стандартів 

торгівлі у форматі “дискаунтера”.  

Ще одна мережа, яку варто розглянути, – це одна з найбільших національних 

мереж продовольчих супермаркетів “Сільпо”, що входить до складу компанії 

“FOZZY GROUP”.  У 2017 році  мережа нараховувала 241 супермаркет у 60 містах 

України. Супермаркет “Сільпо” – це магазин самообслуговування, асортимент 

якого нараховує до 20000 найменувань харчових продуктів і супутніх товарів 

залежно від обсягу торговельної площі магазину [113]. 

Споживчими перевагами є: низькі ціни, широкий вибір товарів, гарантована 

якість продукції, висока якість обслуговування, зручне розташування. У роботі над 

асортиментом покладається принцип переваг споживачів. Кількість товарних 

позицій в асортименті магазинів мережі визначається форматом. Оптимізація 

асортименту, що проводиться, пов’язана з постійним виведенням з реалізації марок 

і сортів, які не мають попит або нерентабельні для магазину [28]. 

В торговельних мережах “Fozzy Group” представлено продукцію під 

власними торговими марками. Також в торговельних залах супермаркетів є 

продукти власного імпорту – це продукти популярних іноземних виробників, 

відібрані та перевірені фахівцями мережі. Вони потрапляють від виробника 

одразу на полиці супермаркету, без посередників, завдяки чому покупці купують 

імпортні продукти за кращою ціною. В супермаркетах “Сільпо” працює мережа 

власних кондитерських цехів і пекарень. Практично в кожному магазині є відділ 
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кулінарії, в асортименті якого представлені різноманітні салати, м’ясні та рибні 

закуски, гарячі страви, випічка [115]. 

Отже, асортиментна політика підприємства роздрібної торгівлі передбачає 

побудову оптимальної асортиментної моделі магазину і збереження його позицій 

на ринку. Асортиментна модель магазину  це рухлива асортиментна структура 

товарів, здатна змінюватися адекватно зміні середовища діяльності організації 

торгівлі, забезпечувати її рентабельну роботу і створювати необхідний запас 

конкурентної міцності [27]. Вона відображає сукупність товарів, систематизованих 

і об’єднаних за ознаками, що відповідають цілям і функціям конкретних форматів 

роздрібних торговельних підприємств. Формуючи конкурентоспроможну 

асортиментну модель, торговець враховує свої потенційні можливості, можливості 

постачальників, стратегії конкурентів й інші важливі чинники. Для того, щоб 

досягти бажаного рівня частки ринку і прибутковості, необхідно обрати таку 

асортиментну модель, яка б задовольняла потреби покупців на високому рівні та 

давала б можливість фірмі отримати достатній прибуток. Можна виділити наступні 

моделі, які використовують роздрібні торговельні мережі (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Види асортиментних моделей  
(складено автором на основі 193) 
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Модель обмеженого асортименту і встановлення низьких цін 

Модель сезонної побудови асортименту 

Модель асортименту унікальних товарів 

Модель асортименту брендованих товарів 

Модель екологічно чистих і безпечних товарів 

Модель широкого асортименту і низьких цін 

Модель спеціалізованого асортименту 

Модель вузькоспеціалізованого цільового 
асортименту 

Модель універсального асортименту 

Модель ситуативного або випадкового асортименту 
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1. Модель обмеженого асортименту і встановлення низьких цін заснована 

на підтримці нижчих, ніж у конкурентів, роздрібних цін внаслідок граничної 

оптимізації асортименту і скорочення операційних витрат.  

Асортимент у цьому випадку скоріше широкий, ніж глибокий, відсутні 

бонусні та сервісні програми. Така модель застосовується, як правило, у форматі 

дискаунтера 193. В сучасних умовах розвитку роздрібної торгівлі класичні 

дискаунтери мають всесвітній успіх. Більш низькі ціни на продукти в “жорстких” 

дискаунтерах вже стають причиною так званих “цінових війн”. На думку Барнс К., 

експерта з інновацій в ритейлі Університету в Лідсі, традиційні ритейлери (мережі 

супермаркетів) зіграли ключову роль у зростанні популярності класичних 

дискаунтерів через те, що політика мереж супермаркетів призвела до того, що люди 

стали приділяти більше уваги не брендам або якості, а вартості товарів. Зрештою їм 

все одно, продукцію якого бренду вони купують. У першу чергу, їх цікавить, скільки 

грошей вони витратять в продовольчих магазинах. Тому можна стверджувати, що 

поки ціна буде залишатися пріоритетною для більшості споживачів у світі, 

популярність класичних дискаунтерів буде і далі зростати 116. Така асортиментна 

модель широко використовується німецькими мережами “Aldi” та “Lidle”, 

російськими мережами “Дикси”, “Магнит”, “Пятерочка” і мережею дискаунтерів 

“АТБ”. 

2. Модель асортименту унікальних товарів передбачає максимально можливу 

відмінність асортименту або послуг. Реалізується шляхом введення в асортимент 

колекційних товарів, виробів штучного виробництва, спеціального попиту, 

застосування оригінального сервісу. Варто відзначити, що за останні роки культура 

споживання делікатесної групи товарів зросла, зокрема змінилися смакові переваги. 

Найвищим попитом сьогодні користуються: еко- і фермерська продукція, м’які сири, 

тихі вина Європи, здорове м’ясо (індичка, телятина), хліб і випічка власного 

виробництва 116. Значна частина асортименту – це закордонні товари. Недоліками 

даної моделі є те, що весь імпортний товар прив’язаний до курсу валют, що відразу 

ж позначається на кінцевій ціні продукції. А деякі товари зникають з полиць у 

зв’язку з проблемою їх ввезення в Україну. Основними критеріями в ході 
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формування асортименту у преміум-маркетах є якість і ексклюзивність продуктів. 

Тут вище середніх по галузі витрати на підтримку асортименту і товарного запасу, 

оформлення магазинів, фонд оплати праці. Так сьогодні працюють продуктові 

відділи британської мережі “Marks & Spencer”, магазини мережі “Азбука вкуса”, 

російська мережа гастрономів преміум-класу “Глобус Гурмэ”, “ВК SELECT”  

мережа магазинів преміум-формату в Україні 193. Цільова аудиторія магазинів 

такого формату  це люди середнього та високого рівня достатку. Напрямок 

преміум-магазинів в Україні розвивається, але аж ніяк не стрімкими темпами. 

Можливість регулярного споживання добірних продуктів в Україні все ще доступна 

дуже невеликій соціальній групі. Відсоток цільового споживача занадто малий, але 

він є і з кожним роком зростає на 2-3 %. Вимогливість споживачів до якості товарів і 

послуг зростає, отже, підвищується попит на магазини, які можуть забезпечити гідну 

якість 116. 

3. Модель сезонної побудови асортименту полягає в його орієнтації на сезон з 

наступним розпродажем і заміною. Наголос робиться на глибині асортименту. Цим, 

а також застосуванням знижкових і накопичувальних пластикових карт 

підтримується лояльність клієнтів. Так працюють мережі брендових магазинів і 

більшість бутіків у сфері продажу одягу та взуття 193. 

4. Модель асортименту  брендованих товарів передбачає реалізацію товарів 

(переважно непродовольчих) певних торгових або виробничих марок. Дана модель 

використовується у марочних магазинах – бутіках і деяких торговельних мережах. 

Вона передбачає не широкий, але глибокий асортимент з цінами, як правило, вище, 

ніж на аналогічний асортимент в інших форматах. При плануванні асортименту 

роздрібне підприємство повинно орієнтуватись на визначеного клієнта, визначити 

пропорції, у яких та або інша група товарів буде надана у товарній пропозиції бутіка, 

враховувати статистику продажів та напрямки розвитку моди. Формування 

торговельного асортименту бутіка передбачає не лише знання смаків свого 

контингенту споживачів та їх прихильності до визначених брендів, але й вміння 

прогнозувати, яка буде реакція представників цільового сегмента на зміну модних 

тенденцій. 
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Прикладом мережі, яка використовує дану модель, є “Tesco”  найбільший у 

Великобританії рітейлер продовольчих і непродовольчих товарів. Магазин “Tesco” 

пропонує одяг і взуття як загальновідомих брендів, так і авторські дизайнерські 

колекції. Взагалі весь асортимент магазину орієнтований на середній клас: ціни не 

дуже високі, при цьому якість товарів досить висока. 

5. Модель широкого асортименту і низьких цін характерна для мереж, що 

працюють у форматі гіпермаркета. Вона поєднує широкий асортимент і низькі ціни, 

знижені стандарти обслуговування, орієнтується на широкі верстви населення. Дану 

модель використовують мережі гіпермаркетів “Aushan”, “Globus”, “Leroy Merlin”, 

“О’кей”. 

6. Модель спеціалізованого асортименту. Дана модель передбачає 

максимально глибокий асортимент в рамках товарної спеціалізації мережі, 

високу якість роботи з асортиментом та ціни вище середніх, що дозволяють 

покрити додаткові витрати на утримання збільшеного товарного запасу 193.  

Спеціалізований асортимент приваблює тих покупців, які хочуть мати широкий 

вибір конкретних товарів і отримати кваліфіковане обслуговування та 

консультацію. Деякі торговельні мережі, які використовують таку модель, 

реалізують одну групу товарів або частину товарної групи. Це дозволяє надавати 

покупцям більш глибокий і насичений асортимент, мати більш тісні зв’язки з 

постачальниками, скорочувати оформлення документації. У спеціалізованих 

підприємствах є кращі умови для вивчення купівельного попиту, більше 

можливостей для пропозиції покупцям сервісних послуг. Сьогодні так працюють 

мережа магазинів “Л’Этуаль”, “Ельдорадо”, “Фокстрот”, “Алло”, “Епіцентр К”, 

“Нова лінія”, мережа виномаркетів “Wine Time”. 

7. На спеціалізацію впливають науково-технічний прогрес, потреби людей, 

зростання грошових доходів населення. У зв’язку з цим розвиток отримують 

вузькоспеціалізовані роздрібні мережі, які використовують модель 

вузькоспеціалізованого цільового асортименту. Вона характерна, наприклад, для 

мереж в області продажу періодики та друкованої продукції (“Роспечать”), 
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морозива (“Baskin Robbins”, “Айсберри”), товарів для домашніх тварин (мережа 

зоомагазинів “ЗООлогія”). 

8. Модель універсального асортименту передбачає досить широкий і 

глибокий асортимент, збалансований з підвищеною якістю обслуговування. 

Асортиментна політика передбачає наповнення категорій з урахуванням психології 

споживача. Підвищена якість обслуговування полягає в пропозиції оригінальної 

продукції власних цехів, послуг стиліста або візажиста 193.  Прикладами таких 

мереж є супермаркети “Сільпо”, “Фуршет”. 

9. Модель ситуативного або випадкового асортименту передбачає 

формування асортименту “з нагоди”, сьогодні один, завтра інший. Про ширину і 

глибину асортименту тут говорити не доводиться. Акцент робиться на активному і 

постійному стимулюванні попиту через організацію чи імітацію розпродажів 193. 

10. Нова асортиментна модель – це модель екологічно чистих і безпечних 

товарів. Останнім часом органічні (натуральні) продукти стали досить 

популярними в світі й Україна не являється виключенням. Загальна картина 

показує, що щодня зростає попит на продукти з натуральних компонентів. 

Велику увагу покупці також приділяють наявності в асортименті біопродуктів, 

які виробляються з екологічно чистої сировини. Такі продукти переважно 

дорожчі, ніж звичайні. Але попит на них збільшується так само, як і їх 

виробництво, але в даний час попит все ще перевищує пропозицію. Екомагазини, 

окрім того, що надають покупцю асортимент екологічно чистої продукції 

повинні бути енергоефективними, водозберігаючими, з якісною вентиляцією, з 

мінімальною екологічною упаковкою, з чітко налагодженою системою утилізації 

відходів. Не менше 10 % від усіх товарів на полицях повинні складати 

екосертифіковані продукти, товари, вироблені з вторинної сировини, і товари, 

які не містять небезпечних для здоров’я людини та навколишнього середовища 

компонентів. В Росії перший магазин еко-продуктів “Біо Гурме” (Bio Gourmet) 

з’явився 12 грудня 2006 року у Москві. В асортименті магазину відразу були 

представлені близько 2000 найменувань з усього світу. Магазин “Біо Гурме” 

належав німецькій компанії “ITM GmbH”, яка реалізувала перший успішний 
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бізнес-проект в Росії в області еко-рітейлу. Зараз магазину “Біо Гурме” не існує, 

але є кілька інших досить відомих назв: еко-супермаркет “Грюнвальд”, великі 

органік-відділи в “Глобус Гурме”, інтернет-магазини “Organic” і “Діамарт”. 

Екологічно чисту косметику можна купити в мережевих магазинах компаній: 

L`Occitane, Yves Rocher, The Body Shop, Melvita, Lush.  

Асортимент екологічно чистої побутової хімії представлений в інтернет-

магазині “Ecoway” і в еко-супермаркеті “Грюнвальд”. В Україні однією із 

передових компаній, що активно розвивають органічний рух, є компанія 

“EcoClub”  мережа магазинів натуральної та органічної продукції, яка надає 

повний комплекс послуг у сфері органічного ритейлу  від ретельного вибору 

тільки кращих виробників до оперативної доставки свіжих органічних продуктів 

до столу кінцевого споживача 52.  

 Вибір асортиментної моделі та управління асортиментом проводиться 

виходячи з сегментування ринку. Адже головною метою комерційної стратегії 

торговельного підприємства в сучасних умовах господарювання є визначення 

набору товарів, найбільш бажаних для обслуговування сегментів ринка. Кожен 

товар повинен бути орієнтований на конкретного споживача і тому основою 

асортиментної політики являється сегментація ринку. Сегментація ділить ринок 

на окремі групи споживачів залежно від їх потреб в певних товарах, очікувань і 

особливостей поведінки, на яких доцільно будувати асортиментну політику. 

Задовольнити потреби в товарі всіх без винятку споживачів досить складно, так 

як вони різні у своїх вимогах до товару, ціни та обслуговування. Проте 

потенційних покупців можна об’єднати в певні групи за деякими ознаками. Щоб 

краще дізнатись про свого покупця, його потрібно сегментувати не лише за 

статевою ознакою, віком чи рівнем доходів. Краще проводити сегментацію за 

особливостями поведінки споживача та з урахуванням його потреб. 

 В сучасних умовах жорсткої конкуренції перемогу отримає торговельне 

підприємство, яке запропонує споживачам асортимент товарів, який буде 

задовольняти їхні потреби кращим чином, ніж це зроблять конкуренти. Саме 

тому вивчення потреб потенційних та наявних споживачів являється 
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першочерговою задачею підприємства. Потреби людини так само різноманітні, 

як різноманітна сама людська природа. Вони змінюються і розвиваються з 

розвитком самої людини та матеріального виробництва. Тому таке явище як 

“еволюція споживача”  неминуче, адже людина завжди купувала, купує і буде 

купувати для себе різноманітні блага.  

Можливості споживачів купувати товари залежать, в першу чергу, від 

їхнього матеріального добробуту. Саме той дохід, що залишається у споживачів 

після виплат всіх необхідних платежів (податків, комунальних платежів, 

страховок і т.д.), і є показником того, наскільки великі можливості людей купувати 

різні види товарів. Тому реальні доходи громадян і рівень цін на товари  є одним із 

суттєвих чинників, від яких залежить асортиментна політика (рис. 1.3). 

Рис. 1.3. Доходи і витрати населення, (млн грн.) 

(побудовано автором на основі 109) 

Проаналізувавши статистичну інформацію, видно, що починаючи з 2000 р. 

під впливом позитивної економічної динаміки в Україні спостерігається 

тенденція до зростання реальних наявних доходів населення 20 (Додаток Г, 

табл. Г.1).  Слід зазначити, що зі збільшенням доходів населення збільшується 

частка витрат грошових коштів на покупку товарів, відпочинок, освіту, 

культуру, здоров’я та ін. (рис. 1.4) (Додаток Г, табл. Г.2).  

Більшу частину грошей сім’ї, як і раніше, традиційно витрачають на 

харчові продукти, однак, якщо взяти більш ранні роки, то відсоток цей постійно 

зменшується. Щороку спостерігається незначне зростання витрат населення на 
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одяг і взуття.  На побутову техніку, меблі та іншу побутову “розкіш” українець 

виділяє менш ніж 3% своїх надходжень. Але витрати на проїзд та послуги 

зв’язку в Україні зростають з кожним роком (рис.1.4). 

 
Рис. 1.4. Структура сукупних витрат домогосподарств, (%) 

(побудовано автором на основі 109) 

 

Збільшилися витрати сімей на алкоголь і тютюн. Це можна пояснити тим, 

що дорожчають акцизи, а, відповідно, і ціни на такі товари зростають. У 

2013 році середньостатистична сім’я на відпочинок і відвідування ресторанів 

витратила 4,6 % своїх коштів. А 10 років тому частка цих витрат із сімейного 

гаманця становила лише 4 %. 

Ще один суттєвий чинник, від якого залежить асортиментна політика, – 

рівень вітчизняного товарного виробництва та імпорту. На сучасному етапі ціни 

на українську продукцію переважно перевищують середньосвітові. Внаслідок 

цього платоспроможний попит скорочується, а населення починає орієнтуватись 

на купівлю іноземного товару, який за ціновими та неціновими 

характеристиками є більш привабливим. Низький рівень 
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матеріаломісткістю та енергомісткістю, використанням для виробництва 

застарілої технології та зносом обладнання. Процеси інтеграції України у 

європейську та світову економіку, підвищення відкритості національного ринку 

для іноземних товаровиробників зумовили зростання обсягів товарів, що 

ввозяться в Україну. За даними Державної служби статистики України у 

2010 році в Україну було імпортовано товарів з країн ЄС на суму 19101,2 млн 

доларів США, у 2012 році – на 26156389,8 тис. доларів США, а у 2013 році цей 

показник склав 27046505,3 тис. доларів США. Отже, з кожним роком на ринку 

України все більше з’являється товарів іноземного виробництва. Це не завжди 

позитивно впливає на українську економіку та національних товаровиробників, 

адже надмірне зростання імпорту призводить чи може призвести до погіршення 

виробничого, торговельного чи фінансового становища національних 

товаровиробників, що, у свою чергу, зумовлює значний загальний спад 

національного виробництва певного товару 185.  

Виходячи з вище сказаного, можемо зробити висновок, що асортимент в 

магазині необхідно розглядати не просто як перелік товарів, а як інструмент 

задоволення потреб. Покупці частіше відвідують магазин, де запропоновані 

товари відповідають їхнім вимогам. Тому неправильний асортимент серйозно 

позначиться на кількості відвідувачів.  

В роздрібних мережах крупноформатних підприємств формування 

асортименту слід провадити поетапно: моделювання асортименту; 

акумулювання товарних ресурсів; систематизація; оптимальне цільове 

структурування; реалізація асортименту. 

Процес формування асортименту повинен враховувати зміни в середовищі 

функціонування роздрібних мереж (соціально-економічному, організаційному, 

інноваційному та інституціональному), а також вплив чисельних екзогенних та 

ендогенних факторів. 

Система управління асортиментом в роздрібних мережах 

крупноформатних підприємств являє собою сукупність взаємопов’язаних і 

взаємозалежних елементів та цільових заходів, спрямованих на адаптацію та 
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оптимізацію асортименту товарів відповідно до функцій роздрібної мережі,  

потреб покупців та їх поведінки (рис.1.5). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.5. Структура системи управління асортиментом товарів у форматних 

роздрібних мережах (побудовано автором) 
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Висновки до розділу 1 

Роздрібна торгівля завдяки значним змінам потреб і технологій зазнає 

постійних змін. Позитивною тенденцією можна назвати появу на споживчому 

ринку України вітчизняних та іноземних торговельних мереж, які відіграють 

найбільш важливу роль на ринку торгівлі в світі та починають підвищувати своє 

значення і в нашій країні. Для українського ринку такі структури є відносно 

новим явищем, в той час як у розвинених країнах світу торговельні мережі 

набули широкого розвитку, довівши свою дієздатність та ефективність. 

Враховуючи новизну даних організаційних утворень на українському ринку, 

було досліджено існуючі погляди до трактування поняття “торговельна мережа” 

та запропоновано власне визначення, як сукупність однотипних торговельних 

бізнес-одиниць, розміщених на різних територіях (районах, селах, містах, 

країнах) для організації продажу товарів (послуг) і обслуговування споживачів, 

які мають єдиний центр управління та ресурсну базу, об’єднані однією назвою, 

асортиментною і ціновою політиками, створені на засадах автоматизації всіх 

бізнес-процесів з метою ефективної реалізації соціально-економічної функції 

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. В роботі, з позицій сучасних теорій, розкрито сутнісну характеристику 

форматів роздрібних мереж, які виражають просторову організацію і 

проявляються в об'єднанні підприємств параметрично уніфікованих. 

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 
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управління.  

Теорія і практика підтверджують, що важливим фактором підвищення 

соціально-економічної ефективності діяльності роздрібної торговельної мережі є 

збільшення її розмірів. Так, у роздрібній торгівлі України широкомасштабно 

розвивається мережа крупноформатних підприємств торгівлі – супермаркетів, 

гіпермаркетів, торговельних центрів, комплексів, суперсторів. Автором 

запропоновано класифікаційні ознаки РМКПТ, залежно від поєднання яких 

створюються різні види форматних мереж 

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, 

об’єднаних і систематизованих за принципами відповідності їх потребам 

покупця – матеріальних, культурних, духовних, фізіологічних. 

Дослідження показали, що в РМКПТ формування асортименту слід 

реалізовувати поетапно: моделювання асортименту; акумулювання товарних 

ресурсів; систематизація; оптимальне цільове структурування; реалізація 

асортименту. Процес формування асортименту повинен враховувати зміни в 

середовищі функціонування роздрібних мереж (соціально-економічному, 

організаційному, інноваційному та інституціональному), а також вплив 

численних екзогенних та ендогенних факторів. 

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 

У наявній науковій літературі поняття “асортиментна політика” має 

різні варіанти. Найчастіше вона характеризується як система поглядів і заходів 

щодо розвитку (планування, оптимізації, управління) асортименту. Проведений 

аналіз визначень асортиментної політики показав, що вони не є досить 

обґрунтованими й безперечними. Запропоноване власне трактування 

асортиментної політики торговельного підприємства як сукупності принципів, 
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стратегій і методик, що призводять до формування оптимального асортименту 

продукції на підприємстві з погляду підвищення ефективності діяльності 

підприємства й задоволення потреб покупців.  

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [123; 

124; 127; 132; 133; 134; 136–138]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ В РОЗДРІБНИХ 

МЕРЕЖАХ КРУПНОФОРМАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

 

2.1. Основні показники асортименту товарів і методичні підходи їх 

аналізу у мережах роздрібної торгівлі 

Тенденцією розвитку сучасного світу є глобалізаційні процеси, які 

поширились на всі сфери суспільства. Роздрібна торгівля України в умовах 

високодинамічного конкурентного середовища вимушена постійно змінювати свої 

стратегії розвитку, формати та типи під впливом стрімкого розвитку технологій та 

вимогливості споживачів щодо якісного надання послуг.  

За оцінками компанії GT Partners Ukraine, в Україні близько 150 компаній, до 

складу яких входять торговельні мережі, якщо вважати мережею кількість 

магазинів від двох. У країні налічується сім національних операторів - АТБ, Fozzy 

Group, VolWestGroup, ЕКО Маркет, Фуршет, Таврія-В і Retail Group (Велика 

кишеня, Велмарт, ВК Експрес), якщо вважати національними компанії, які 

присутні в чотирьох з п'яти економіко географічних регіонів України  (табл.2.1). 

Локальні рітейлери, за даними GT Partners Ukraine, складають 83% загальної 

кількості гравців. 

Таблиця 2.1 

10-ка найстаріших продуктових торговельних мереж України 

№ 
з/п Мережа Рік відкриття 

першого магазину 

Кількість магазинів 
станом на 
01.12.2017 

1. АТБ 1998 917 
2. Fozzy Cash & Carry 1998 10 
3. Сільпо 1998 241 
4. Фуршет 1998 76 
5. Велика кишеня 2000 21 
6. Billa 2000 26 
7. Наш край 2001 230 
8. Вопак 2001 70 
9. Копейка 2001 75 
10. Таврія В 2001 75 

Джерело: складено автором на основі 116;117 
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Що стосується непродовольчого сектору, то лідером українського ринку 

DIY є компанія “Епіцентр К”, яка налічує 45 торгових об’єктів в Україні 

загальною площею близько 1 млн. кв. м. Мережа товарів для дому JYSK 

нараховує 34 магазини. Лідер українського ринку побутової техніки та 

електроніки  компанія Фокстрот на кінець 2017 року налічувала 160 

супермаркетів в 90 обласних і районних центрах України. Загальна торгова 

площа магазинів компанії складає близько 150 000 кв. м. 

Лінія магазинів EVA за підсумками 2017 року стала безумовним лідером з 

відкриття торговельних об’єктів у сегменті drogerie. Компанія розширила 

мережу на 154 магазини і до кінця року об’єднувала 610 торгових об'єктів. Тепер 

магазини мережі представлені у всіх регіонах України, а їх загальна площа 

становить більше 88 000 кв. м 116. 

Отже, великі торговельні мережі збільшують свою присутність на ринку 

України. Однак, за даними Державної служби статистики України, за останній 

рік в Україні серйозно скоротилася мережа об’єктів роздрібної торгівлі – 

магазинів, кіосків і автозаправних станцій. Сумарно на 1 січня 2017 року Україні 

налічувалося 49,3 тис. об’єктів роздрібної торгівлі, а через рік залишилося 

32,6 тис. Роком раніше, з 2016 до 2017 року, загальна кількість об’єктів 

роздрібної торгівлі зменшилася менш ніж на 1 %: від 49 587 до 49 326 одиниць. З 

2015-го по 2016-й скорочення теж було невеликим: всього на сто одиниць 109. 

Щоб зрозуміти, чи варто говорити про дефіцит торгових площ, що 

намічається, потрібно згадати про існування такого соціального нормативу, як 

кількість торгових площ на тисячу жителів. За цим показником судять, зокрема, 

про те, наскільки забезпечені побутові потреби людей. 

Згідно з наказом Мінекономіки від 2008 року, до 2015 року на тисячу 

жителів України мало припадати 423 кв. м. торгових площ, в т. ч. 169 кв. м – 

відведених під торгівлю товарами повсякденного попиту і 254 кв. м – під 

торгівлю непродовольчими товарами. 

За даними Державної служби статистики України, на тисячу жителів 

сьогодні припадає близько 165 кв. м. площі, на якій дійсно ведеться торгівля. Це 
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втричі менше, ніж передбачено нормативом. Однією із причин скорочення числа 

роздрібних торговельних об’єктів – тенденція до укрупнення. Бізнес 

концентрується у великих торгових центрах, мережах і, як зазначалось вище, 

вони саме розширюють свою присутність 109. 

За останні 20 років сфера роздрібної торгівлі та образ мислення 

споживачів зазнали колосальних змін. Споживачі все активніше задають 

напрямок розвитку, при цьому прагнучи до автентичності, новизни, зручності і 

креативності.  

В умовах конкурентного середовища розвиток та стабільність роботи 

торговельного підприємства передусім пов’язані з можливістю задоволення 

запитів споживачів, що залежить від формування оптимального асортименту 

товарів, обраної асортиментної політики та управління нею. Споживачі 

висувають підвищені вимоги до товару, і від ефективності роботи підприємства з 

асортиментом залежать всі економічні показники організації та стабільне місце 

на ринку.  

Властивість асортименту  це особливість, що виявляється при його 

формуванні та реалізації. Показники асортименту – це вираження його 

властивостей. Розрізняють наступні основні властивості асортименту товарів: 

структура, широта, повнота, глибина, стійкість, ступінь відновлення, новизна, 

раціональність, гармонійність.  

Структура асортименту  це співвідношення груп, підгруп, видів і 

різновидів товарів в асортименті магазину. Структура асортименту вважається 

раціональною у тому випадку, якщо набір товарів найкращим чином задовольняє 

потреби споживачів.  

Структура асортименту характеризується часткою товарних груп, підгруп, 

видів і різновидів товарів у загальній сумі товарообігу. Проаналізуємо структуру 

роздрібного товарообороту будівельних матеріалів за 2011-2016 роки (табл. 2.2). 

Зазначені дані в табл. 2.2 свідчать про зростання частки реалізованих 

будівельних матеріалів у загальному розмірі товарообігу, що вказує на 

зростаючий платоспроможний попит на продукцію галузі. Абсолютне значення 
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вартості проданих товарів сягає 18761 млн. грн. у 2016 році, що є максимальним 

протягом досліджуваного періоду. 

Таблиця 2.2 

Обсяг реалізованих будівельних матеріалів 

та їх частка в роздрібному товарообороті підприємств України  

Показники 
Роки 

2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 

Усі товари, млн 
грн. 350059 405114 433081 438343 487558 555975 

Темпи зростання, 
% 24,6 15,7 6,9 1,2 11,2 14,0 

Будівельні 
матеріали, млн 

грн. 
12953 13827 14568 15880 17964 18761 

Темпи зростання, 
% 24,3 6,7 5,4 9,0 13,1 4,4 

Питома вага в 
товарообороті, % 3,70 3,41 3,36 3,62 3,68 3,37 

* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,           
м. Севастополь та частини зони проведення антитерористичної операції. 

Джерело: складено і розраховано автором за даними 109 

Найбільшу питому вагу 3,7 % в загальному товарообороті країни бачимо у 

2011 році. Зростання обсягів товарообороту роздрібної торгівлі будівельними 

матеріалами пояснюється зростанням протягом 2011 року кількості банків, що 

надавали іпотечні кредити, та зростанням реальних доходів населення на 74,6 %. 

Це дозволяє стверджувати, що зі зростанням доходу домогосподарства все 

більшу його частку витрачають на купівлю будівельних матеріалів. 

Результатами 2015 року загальна сума роздрібного торговельного обороту 

підприємств України становила 487558 млн. грн. У порівнянні з 2011 роком цей 

показник загалом збільшився на 137499 млн. грн., або 39,3 %. Протягом усіх 

років досліджуваного періоду відмічено зростання роздрібного товарообороту. 

Найбільший темп приросту товарообороту було зафіксовано у 2011 році – 

24,3 %, у 2012 році – 15,7 %, у 2016  – 14,0 % і у 2015 році – 11,2 %. У 2013-



88 
 
2014 роках приріст був незначним: 6,9 % і 1,2 % відповідно. Від реалізації 

будівельних матеріалів у роздріб підприємствами України у 2015 році було 

одержано 17964 млн. грн., що складає 3,68 % від сукупного обсягу проданих 

товарів у роздріб по Україні загалом. За останні п’ять років частка продажу цієї 

групи товарів була майже однаковою: коливалася в інтервалі від 3,36 % у 2013 

році до 3,70 % у 2011 році. Протягом 2011-2015 рр. подібно зміні сукупного 

роздрібного товарообороту за усіма товарами, роздрібний товарооборот від 

продажу будівельних матеріалів також збільшувався. Також була неритмічною 

тенденція зміни цього показника: найвищі темпи приросту зафіксовані у 

2011 році – 24,3 %, у 2015 році – 13,1 % і у 2014 році – 9,0 %. Меншими темпами 

збільшувався товарооборот у 2013 і 2014 роках: 3,36 % і 3,62 % відповідно. 

Вважаємо за доцільне зазначити, що протягом 2014-2015 років зростання 

роздрібного товарообороту від продажу будівельних матеріалів відбувалось 

швидшими темпами, ніж загальнонаціональний роздрібний товарооборот, а 

протягом 2011-2013 років – відставав від нього. На нашу думку, це пояснюється 

стрімкою розбудовою міст по всій території України й зростанням кількості 

новобудов. 

При цьому, слід зазначити, що ринок будівельних матеріалів в Україні має 

такі основні проблеми: втрата у 2014 році таких великих внутрішніх виробників 

та постачальників будівельної сировини та матеріалів, як підприємства Донбасу, 

які знаходяться у зоні АТО, та виробників з АР Крим. Стан економіки в країні 

призвів до відтоку інвестицій у всі галузі, у тому числі у галузь будівництва та 

матеріалів; зростання ціни на енергоносії, збільшення собівартості будівельних 

матеріалів при зменшенні попиту загалом по країні; падіння курсу гривні на 

міжнародному ринку значно збільшило вартість імпортованих матеріалів; 

основними споживачами ринку будівельних матеріалів є будівельні 

підприємства, що займаються будівлею житлових та нежитлових будинків, 

приміщень, споруд та ін. Зменшення платоспроможності як населення, так і 

більшості підприємств та організацій країни призвело до значного падіння 

попиту на продукцію будівництва. 
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Планування діяльності будь-якого підприємства неможливе без даних про 

структуру асортименту. Ця інформація дозволяє визначити, які саме торгові або 

складські площі й на який термін необхідно залучити, як краще розмістити товар 

у торговому залі, як працювати із покупцями й т.д. 77.  

Для підприємства важливо сформувати оптимальну структуру 

пропонованого асортименту. Для оцінки раціональності фактичної структури 

асортименту підприємству слід визначати коефіцієнт відповідності фактичної 

структури бажаній. Розширення та поглиблення товарного асортименту теж 

повинно бути оптимальним, відповідати потребам покупців і вимогам 

економічності.  

Широта асортименту характеризує кількість видів, різновидів і 

найменувань товарів однорідних і різнорідних груп. Дана властивість 

виражається наступними показниками: фактична широта, базова широта і 

коефіцієнт широти. 

Фактична широта асортименту – це кількість видів і найменувань товарів, 

які є в наявності у продавця. Фактична широта асортименту є результатом 

роботи підприємства і являє собою перелік продукції, яку закуповує торговельна 

компанія. Аналіз рівня фактичної широти дозволяє визначити ступінь 

насиченості ринку певними товарами – чим вище рівень, тим більше насичений 

ринок 77. Базова широта асортименту  широта, прийнята за основу для 

порівняння фактичного асортименту та регламентованого або максимально 

можливого. Хибний вибір базової широти веде до неправильного визначення 

показника коефіцієнта широти, тому вибір основи для порівняння повинен 

проводитися з урахуванням особливостей конкретних товарів та компанії, а 

також цілей даної компанії. 

Широта асортименту показує, наскільки багато товарів пропонує 

продавець. Широтою асортименту торговельна мережа може розширити коло 

покупців, встановлювати різні торгові націнки, підвищити імпульсивний попит, 

збільшити число різних сегментів покупців.  
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Проте, при надвисокій широті асортименту споживачеві важко 

орієнтуватися в такому різноманітті, це ускладнює вибір необхідного товару і 

потребує збільшення товарного запасу, місця для зберігання і викладання.  При 

дуже широкому асортименті знижується оборотність та прибутковість, 

ускладнюється облік. Тому наявність широкого асортименту не є обов’язковим 

для всіх підприємств, але в ринкових умовах найчастіше саме широкий 

асортимент поряд з іншими факторами забезпечує підприємству 

конкурентоспроможність. Якщо показники широти характеризують кількість 

варіантів задоволення деякої потреби, то показники повноти визначають зону 

покриття цієї потреби. 

Повнота асортименту продукції – це кількість різновидів товарів у межах 

однієї товарної групи. Повнота асортименту – поняття більш вузьке, ніж широта. 

Дана властивість має три показники: фактична повнота, базова повнота і 

коефіцієнт повноти. 

Фактична повнота асортименту – це кількість різновидів товарів у межах 

однієї товарної групи. Цей показник залежить від розмірів підприємства, 

кількості покупців, асортиментної політики та інших факторів. 

Базова повнота асортименту – це кількість товару, прийнята за основу для 

визначення рівня фактичної повноти асортименту. Коефіцієнт повноти  це 

відношення фактичної повноти асортименту до базової 77. 

Найменше значення показники повноти асортименту мають на насиченому 

ринку. Чим більше повнота, тим більше вибір, тим краще насичений ринок і 

задоволені різні потреби широкого кола споживачів. Більш повний асортимент 

потребує більшої уваги до себе, своєчасного оновлення та поповнення, 

інформування споживачів про особливості та унікальні властивості того чи 

іншого продукту, допомоги покупцям у виборі товару. Проте, надмірне 

збільшення повноти асортименту також може ускладнити вибір споживача, тому 

повнота повинна бути раціональною. 

Наступна властивість  глибина асортименту – це загальна кількість 

товарних позицій всередині кожної товарної категорії в асортименті 175. 
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Поглиблення асортименту забезпечує більший ступінь урахування специфіки 

запитів різних груп споживачів і тим більший вибір їм надається. Дана 

властивість має три показники: фактична глибина, базова глибина і коефіцієнт 

глибини. 

Фактична глибина асортименту – це кількість торгових марок та 

модифікацій товарів, наявних на підприємстві. Фактична глибина асортименту є 

результатом планування діяльності підприємства, дослідження ринку, а також 

купівельного попиту. 

Базова глибина асортименту – це кількість торгових марок та модифікацій 

товару пропонованих на ринку і прийнятих за основу для порівняння. Коефіцієнт 

глибини  це відношення фактичної глибини до базової.  Коефіцієнт дозволяє 

визначити, наскільки асортимент підприємства відповідає обраному еталону, 

тобто наскільки він глибокий.  Чим більше цей показник, тим більш повно 

представлений видовий асортимент конкретного товару. 

Коефіцієнти широти, повноти та глибини розраховуються за єдиною 

схемою, але досліджують різні аспекти асортименту продукції, які 

взаємодоповнюють, а не замінюють один одного 77. Для більш об’єктивної 

оцінки товарного асортименту його повноту доцільно визначати за окремі 

періоди за даними декількох перевірок. Для цього розраховується коефіцієнт 

стійкості асортименту. 

Стійкість асортименту – це здатність асортименту задовольняти попит на 

одні й ті ж товари протягом тривалого часу.  Показником стійкості асортименту 

є коефіцієнт стійкості. Він розраховується як співвідношення кількості товарних 

груп, підгруп і категорій, що мають стійкий попит, до загальної кількості 

товарних груп, підгруп і категорій, представлених у магазині. 

Товари, які мають найбільший попит у споживачів, являються найбільш 

вигідними для виробників і продавців, тому на виявлення даних товарів витрачається 

значна кількість часу і засобів. Однак переваги покупців змінюються і жоден товар 

не може мати стійкий попит постійно. Тому, коли попит на товар починає спадати, 

підприємству необхідно виявити нові побажання споживачів і вчасно запропонувати 
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їм альтернативний продукт. Отже, мета підприємства – знайти компроміс між 

гнучкістю стосовно ринку і максимізацією прибутку шляхом продажу товарів, які 

мають попит.  

Стійкість асортименту характеризує постійна наявність товару відповідного 

виду (різновиду) у продажу. Коефіцієнт стійкості – величина непостійна, однак його 

високе значення створює передумови для того, що покупці будуть прихильні до 

підприємства. Закріпленню постійних покупців і залученню нових сприяє й постійне 

оновлення асортименту товарів. 

Новизна (оновлення) асортименту – здатність товарів задовольняти мінливі 

потреби цільової групи споживачів. Оновлення асортименту впроваджується, як 

правило, в умовах насиченого ринку і передбачає кількісні і якісні зміни в 

номенклатурі товарів, що характеризуються збільшенням показників новизни. 

Оновлення асортименту характеризується коефіцієнтом новизни – це 

співвідношення кількості нових товарів до загальної кількості товарів. 

 Якщо коефіцієнт низький, значить підприємство не приділяє належної уваги 

своєчасній заміні товарів, які не мають попиту, на нові. Якщо високий, це свідчить 

про значні витрати на закупівлю нових товарів і одночасно неспроможність 

підприємства знайти серед них такі, які б мали стійкий попит і приносили прибуток 

протягом певного періоду часу. 

Прагнення магазинів постійно оновлювати свій асортимент ґрунтується на 

переконанні, що споживачі сприймають нові товари як товари технічно досконаліші 

й більш високої якості. Однак у цьому є певна небезпека: якщо товар-новинка не 

виправдає очікувань споживачів, це може призвести до їх незадоволення і зростання 

недовіри як до підприємства-виробника нового товару, так і до магазину, що 

пропонує до продажу не зовсім вдалу новинку. У зв’язку з цим оновлення 

асортименту – це дуже відповідальний і ризикований процес. Однак в умовах 

ринкової економіки, коли конкурентна боротьба стає все більш запеклою, а 

споживачі більш вимогливими, необхідно змінювати асортимент продукції 

відповідно до вимог ринку. Але перед цим доцільно визначити раціональність 

продукції.  
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Раціональність асортименту  здатність асортименту найбільш повно 

задовольняти потреби різних сегментів споживачів. Чим більше асортимент 

раціональний, тим більшу кількість покупців він приваблює, збільшуючи тим самим 

прибуток підприємства. Раціональність складається із таких властивостей 

асортименту, як глибина, стійкість і новизна. Ці властивості найкраще показують 

здатність товарів задовольняти потреби цільової групи споживачів. 

Коефіцієнт раціональності  це середньозважене значення показника 

раціональності з урахуванням реальних значень показників глибини, стійкості та 

новизни товарів різних груп, помножене на відповідні коефіцієнти вагомості. 

Коефіцієнти вагомості визначаються експертним шляхом. На їх значення 

впливають переваги споживачів, а також важливість різних властивостей 

асортименту для різних видів товарів – для одних товарів важлива новизна, для 

інших – глибина і стійкість.  Це означає, що кожному виду товару відповідає свій 

коефіцієнт раціональності. Під час його розрахунку слід враховувати характерні 

особливості кожного виду товарів і факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища, які впливають на продаж 77.  

Ще одна властивість асортименту  гармонійність  це кількісні та якісні 

зміни набору товарів, що відображають ступінь близькості реального 

асортименту до оптимального або кращих закордонних або вітчизняних 

аналогів, що найбільш повно відповідають цілям організації. Чим менше 

найменувань в асортименті, тим більше він гармонійний, і навпаки. До переваг 

гармонійного асортименту слід віднести менші витрати виробника і продавця на 

доставку, зберігання і продаж, а для споживача – на пошук і купівлю товарів, які 

близькі за призначенням і доповнюють один одного. Показником гармонійності 

служить коефіцієнт гармонійності, який визначається як відношення кількості 

товарів різних видів, найменувань або торгових марок до фактичної широти 

товарів. 

Зі сказаного вище, можна зробити висновок, що властивості й показники 

асортименту взаємопов’язані та доповнюють один одного (табл. 2.3). Розуміння 
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їх сутності та знання номенклатури дає можливість найбільш точно виявити 

особливості конкретного товарного асортименту. 

Таблиця 2.3 

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 

 
 
 

Джерело: узагальнено автором на основі 77 
 

Велике значення в управлінні асортиментом товарів має класифікація товарів. 

Вона дозволяє вивчати безліч різноманітних товарів і раціонально організовувати 

торгівлю ними. В останні десятиліття з впровадженням комп’ютерної техніки 

особливо зросла значущість кодування товарів. Кодування товарів – це технічний 

спосіб, який дозволяє подати об’єкт, що класифікується, у вигляді знака або групи 

знаків за правилами, встановленими конкретною системою класифікації. Наявність 
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штрихових кодів на товарах дозволяє повністю автоматизувати процес просування 

товарів від моменту їх приймання в магазині чи на складі до моменту реалізації; 

легко коригувати ціни на товари; створити принципово нову розрахунково-касову 

систему, що дозволяє в роздрібній торговельній мережі збільшити пропускну 

здатність касових точок. 

Згідно з “Положення про штрихове кодування товарів” № 355 від 

25.10.2007 року, штриховий код  GS1  штриховий код, сформований у 

відповідності до стандартів системи GS1, у якому, зокрема, показується (кодується) 

ідентифікаційний номер GS1. До штрихових кодів GS1 належать декілька символік 

штрихових кодів, наприклад штрихові коди EAN-13 та EAN-8, які застосовують для 

маркування товарних  позицій,  що обертаються в торговельних мережах 145.  

Всесвітня система товарної нумерації GS1 – це інтегрована система 

всесвітніх стандартів, що забезпечує точну ідентифікацію товарів, 

послуг і торгових партнерів, а також інформаційні комунікації 

щодо них. Система GS1, зокрема штрихове кодування, є спільною 

всесвітньою мовою торгових взаємовідносин у будь-якій галузі та 

будь-якій країні 63.  

Штриховий код EAN13 є безперервним, має фіксовану довжину і високу 

щільність запису, дозволяючи показати 13 цифр від 0 до 9. 

Кодове позначення може виражатися вісьма (EAN8) або тринадцятьма 

(EAN13) цифрами, причому в другому випадку реально кодується тільки 

дванадцять цифр, а тринадцята розраховується за певною формулою. Знаки штрих-

коду EAN складаються з двох штрихів і двох проміжків. 

Штрихове зображення всіх 12-и (8-и) цифр становить в цілому символ коду 

EAN. Знаки по краях (подовжені штрихи  знаки початку і кінця символу) 

визначають його межі; ділиться символ на дві частини розділовим знаком 

(подовжені штрихи в центрі символу). 

Можливий варіант, коли для коду країни-виробника відводиться два знаки, а 

для коду підприємства  п’ять. Штрих-код не містить в собі інформації щодо 
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класифікації товару, тобто і код країни (перші 2-3 цифри), і код підприємства 

(наступні 4-5 цифр), і номер виробу (наступні п’ять цифр) унікальні (єдині й 

неповторні) для цього виробу і є водночас номером товару в тій базі даних, де він 

зареєстрований. Тому перші 2-3 цифри  це код країни або, іншими словами, номер 

країни в міжнародній базі даних (Додаток Б) 196. Класифікація і кодування 

товарів показані в сучасних класифікаторах. Залежно від того, що ставиться за мету 

під час класифікації товарів, класифікації можуть бути різні.  

1. Статистична класифікація продукції (СКП) є центральною статистичною 

класифікацією. СКП встановлює основи для розроблення та поширення 

статистичної інформації за видами продукції (товарів або послуг). Основний 

принцип СКП полягає в описі та структуруванні продукції, яка була отримана в 

результаті здійснення видів економічної діяльності. СКП побудовано за 

ієрархічною системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні 

позначки секцій використовують як рубрикатор і не використовують у кодуванні. 

Подальшу деталізацію секцій СКП – розділ, група, клас, категорія, 

підкатегорія – позначають цифровими кодами. 

Структура кодового позначення об’єкта СКП 

Y ХХ. ХХ.ХХ, 

де Y – секція (літери латинської абетки від А до U) – 21 

ХХ – розділ – 88 

ХХ.Х – група – 261 

ХХ.ХХ – клас – 575 

ХХ.ХХ.Х – категорія – 1342 

ХХ.ХХ.ХХ – підкатегорія – 3142 110. 

2. Державний класифікатор продукції та послуг (далі  ДКПП)  

систематизоване зведення назв угруповань продукції та послуг, кодування яких 

побудовано на ієрархічній системі класифікації. 

Об’єкт класифікації в ДКПП  продукція та послуги, які є результатом 

економічної діяльності. Продукція та послуги галузей економіки  сільського 
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господарства, рибного господарства, добувної промисловості, обробної 

промисловості, будівництва, торгівлі, транспорту, державного управління тощо 

 згруповані в блоки (17 секцій та 16 підсекцій), які позначаються великими 

літерами латинського алфавіту  (Додаток В). 

ДКПП складається з трьох блоків: 

Перший блок  блок ідентифікації, який побудовано за ієрархічною 

системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні познаки 

секцій не використано безпосередньо для ідентифікації продукції та послуг, їх 

наведено лише для зручності користування. Подальший розподіл секцій на 

розділи, групи, класи, категорії, підкатегорії, позиції, типи й підтипи позначено 

цифровими кодами. 

Загальна структура цифрових кодів для утворення класифікаційних 

угруповань у ДКПП відповідає такій схемі: 

ХХ – розділ 

ХХ.Х – група 

ХХ.ХХ – клас 

ХХ.ХХ.Х – категорія 

ХХ.ХХ.ХХ – підкатегорія 

ХХ.ХХ.ХХ-ХХ – позиція 

ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.Х – тип 

ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.ХХ – підтип 

Другий блок  блок назв класифікаційних угруповань. Цей блок на рівні до 

шести знаків включно складається з назв, які є тотожним перекладом 

відповідних назв класифікаційних угруповань СРА. Сьомий і восьмий знак 

десятизначного коду для секцій B і C відповідають кодам продукції за переліком 

PRODCOM. Для інших секцій ДКПП на місці сьомого та восьмого знаку 

проставлено нулі. Блок назв класифікаційних угруповань на рівні восьми знаків 

для секцій B і C складається з назв, які є тотожним перекладом відповідних назв 

класифікаційних угруповань PRODCOM. 
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Цифрові коди на рівні десяти знаків призначено для докладності видів 

продукції та послуг з урахуванням особливостей економічної діяльності в Україні. 

Третій блок  блок перехідних ключів, який складається з кодів 

класифікації УКТЗЕД, згармонізованої з Harmonized Commodity Description and 

Coding System (HS) (Згармонізована система опису та кодування товарів) та 

Combined Nomenclature (CN) (Скомбінована номенклатура). У блоці показано 

відповідність класифікації продукції ДКПП класифікації товарів в УКТЗЕД 37.  

3. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі 

– УКТЗЕД)  це систематизований перелік товарів, який складається з кодів 

товарів та найменувань для цих кодів. Коди в УКТЗЕД об’єднані у товарні позиції, 

позиції – в групи, а групи – в розділи. 

В УКТЗЕД товари систематизовано за розділами, групами, товарними 

позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких 

уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів. 

Структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарів в 

УКТЗЕД включає код групи (перші два знаки), товарної позиції (перші чотири 

знаки), товарної підпозиції (перші шість знаків), товарної категорії (перші вісім 

знаків), товарної підкатегорії (десять знаків). Всього в УКТЗЕД є 21 розділ та 97 

груп. Розділи в УКТЗЕД позначаються римськими цифрами, а групи – арабськими 

цифрами. 

Необхідність у класифікації товарів підприємства роздрібної торгівлі 

з’явилась одночасно з появою систем обліку та управління ресурсами. Звичайно, 

що поняття класифікації товарів існувало і до цього. Але необхідність отримання 

великих обсягів інформації за товарними групами (категоріями) виникла тільки при 

переході на сучасні формати торгівлі, коли збільшився обсяг даних, потрібних для 

прийняття управлінських рішень. Тоді й з’явилися такі сучасні інструменти роботи 

з асортиментом, як товарний класифікатор і асортиментна матриця. 

Товарний класифікатор – це документ, у якому всі товари, з якими працює 

торговельне підприємство, поділені на рівні: класи, групи, підгрупи та категорії. 

При цьому товари на кожному рівні об’єднані або у клас, або у категорію, або у 
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позицію за загальними ознаками або властивостями. Чим крупніше формат 

магазину, тим більше рівнів 175. Традиційно виділяють п’ять рівнів поділу 

товарного класифікатора. 

Рівень 1 (клас товарів)  вищий рівень узагальнення, наприклад “продовольчі 

товари” і “непродовольчі товари”, “одяг”, “взуття” й ін. Тобто товари об’єднані у 

клас за загальним функціональним призначенням. У дрібноформатних магазинах і 

магазинах, що торгують однорідним товаром, класи можуть не виділятись. 

Рівень 2 (товарна група)  це сукупність товарів, які можна об’єднати за 

певними загальними ознаками – за видом товару, за способом виробництва, 

зберігання і т. д. Наприклад, “молочні продукти”, “хлібобулочні вироби”, 

“гастрономічні товари”, “дитячий одяг”. 

Рівень 3 (товарна категорія)  це сукупність товарів, об’єднаних потребою 

покупця або їх спільним використанням, тобто сприймаються споживачем як 

взаємодоповнювані та / або взаємозамінні для задоволення своїх потреб. 

Наприклад, у групі “алкогольні товари” виділені категорії “вино”, “шампанське”, 

“горілка” та інші. У групі “побутова техніка” виділяють категорії “пральні 

машини”, “телевізори”, “холодильники”, “пилососи” та інші. 

Для більш ефективного управління асортиментом сформовані товарні 

категорії можуть поділятись на підкатегорії. 

Рівень 4 і 5 (підкатегорія)  це товари, об’єднані за деякими 

внутрішньовидовими характеристиками. При цьому в якості підстави для виділення 

4-го і 5-го рівнів товарного класифікатора повинні бути взяті найбільш важливі 

властивості (характеристики) товару. Наприклад, туфлі поділяються за матеріалом 

виготовлення на туфлі з натуральної шкіри, туфлі зі штучної шкіри, туфлі з тканини. 

На практиці складання товарного класифікатора є одним з найскладніших 

етапів роботи з формування та оптимізації асортименту. Адже не має стандартних 

товарних класифікаторів  кожен магазин або роздрібна мережа має власний 

товарний класифікатор. Це пов’язано з відмінностями в асортименті магазинів, 

тому групування товарів також відрізняється. Саме тому нами пропонується для 
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конкретних типів магазинів розробляти типові класифікатори, які би 

враховували формат та спеціалізацію торговельного підприємства і де б 

зазначався базовий асортимент і супутні товари. 

Після виділення в асортименті класів, груп, категорій й підкатегорій 

формується асортиментна матриця і асортиментний мінімум товарної продукції. 

Асортиментна матриця  це документ, що містить повний перелік всіх 

товарних позицій, які продаються в магазині. Він планується на тривалий період 

часу і враховує стратегічні цілі компанії, особливості формату, площу і 

розташування магазина. Цей перелік  величина непостійна через те, що у 

асортименті завжди відбуваються зміни: вивели товар з асортименту або ввели 

новий. Його склад змінюється також залежно від купівельних переваг, сезону, 

взаємодії з постачальниками, коливань попиту та інших факторів. Зазвичай 

асортиментна матриця включає наступну інформацію: бренди, властивості та 

розфасовка товарів (розмір, колір, пляшка, банка тощо), постачальник, умови 

роботи з ним (кредит, передоплата), упаковка і кількість одиниць товару в ній, 

вага одиниці товару (упаковки), коди (митний, штрих-код), до якої категорії й 

групи відноситься товар і т.д. Асортиментна матриця є ефективним 

інструментом для визначення ключових позицій, реалізація яких дозволяє 

досягати поставлених цілей і не ключових, від постачання яких компанія може 

відмовитися з метою оптимізації використання оборотних коштів 40. Побудова 

асортиментної матриці є невіддільним елементом асортиментної політики будь-

якої компанії незалежно від її організаційної структури управління і передбачає 

виконання таких послідовних етапів: 

Визначення формату магазину, концепції його розвитку й особливостей 

позиціювання. На даному етапі враховуються практично всі фактори торгової 

точки: площа магазину, особливості його місцерозташування (центр міста, 

спальний район, доступність, наявність конкурентів та ін.); соціально-економічні 

особливості району розташування магазину(обласний або районний центр, місто 

з розвиненою інфраструктурою або слаборозвинений населений пункт); 

наявності та обсяг наявних фінансових ресурсів (власні або кредитні ресурси).  
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Вивчення купівельного попиту і здійснення сегментування споживачів.  

Визначаються способи впливу на цільову аудиторію, рекламна і маркетингова 

концепції. Основна мета тут – зрозуміти, хто є основним покупцем компанії, які 

його характеристики, потреби, очікування та особливості поведінки. 

Результатом даного етапу складання асортиментної матриці повинен стати вибір 

ключового сегмента покупців, на який будуть спрямовані основні зусилля. 

Проведення порівняльного аналізу асортиментної політики конкурентів. 

На даному етапі складання асортиментної матриці необхідно зрозуміти, хто є 

конкурентами компанії, які переваги і недоліки відрізняють кожного з конкурентів, 

порівняти рівень цін в кожному ціновому діапазоні на схожі товарні категорії, які 

додаткові послуги пропонують конкуренти; оцінити, які конкуренти можуть 

з’явитися на ринку найближчим часом. 

Визначення груп товарів, які передбачається продавати у магазині, і рівня 

цін на них. Визначившись з місцем розташування торгової точки, перевагою 

покупців, глибиною і широтою асортиментної лінійки конкурентів, на даному етапі 

формується бачення власного асортименту. Структура асортименту обирається на 

підставі споживчих переваг, тобто в асортимент необхідно включити ті товари, які 

очікує побачити цільовий покупець в магазині.  

Поглиблення товарного асортименту, тобто виділення в кожній товарній 

категорії підкатегорій, а в кожній підкатегорії  товарних позицій. Головне на 

даному етапі – правильно обрати основні категорії  це допоможе збалансувати 

асортимент за шириною та глибиною, оптимізувати викладку й ціноутворення, 

виробити маркетингову політику. 

Аналіз збалансованості товарного асортименту з точки зору кількості 

присутніх у ньому товарних категорій і співвідношення товарних позицій. 

Збалансувати асортимент необхідно як за глибиною, так і за шириною, виходячи з 

ключових ролей, властивих товарній групі. Виділяють наступні найбільш типові 

ролі товарних категорій: 

 унікальні  формують сприятливий імідж і відносяться до розряду 

імпульсних покупок; 
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 пріоритетні  дозволяють забезпечити максимальний прибуток і залучити 

основний потік покупців; 

 базові  забезпечують високу оборотність коштів і залучення потоку 

покупців; 

 зручні  забезпечують постійний купівельний потік шляхом формування 

лояльного ставлення покупців, комплексності покупки; 

 періодичні (сезонні)  призначені для оновлення асортименту, залучення й 

утримання покупця. 

Від того, яка роль призначена кожній категорії, залежатиме подальший 

розвиток категорії в асортименті  чи стане вона прибутковою і ключовою або їй 

призначена роль супутня. Залежно від ролі категорії розвиватиметься її 

структура  те, що називається налаштуванням асортименту за глибиною 23. 

Складання асортиментної матриці. Це кінцевий етап, на якому вся 

інформація про товар вноситься в єдину базу. В асортиментній матриці можуть 

бути присутніми наступні дані: торгова марка; властивості товару (колір, розмір, 

фактура і т.д.); вага товару або вага упаковки, розфасовка товару (банка, пляшка, 

м’яка упаковка, без упаковки, ПЕТ і т.д.); упаковка товару (картон, коробки, 

мішки); дані про співробітника, що відповідає за дану категорію; інформація про 

постачальників і умови роботи з ними (ціна, відстрочка, передоплата); входить 

даний товар в асортиментний мінімум чи ні; яку роль виконує; до якої групи за 

ABC- і XYZ-аналізом відноситься категорія або товар. 

При внесенні інформації такого роду в матрицю необхідно обмежити вибір 

характеристик товару. Матриця, в першу чергу, являє собою перелік товарів, що 

входять в асортимент магазину, а не опис їх властивостей і характеристик. При 

цьому існує така закономірність: чим більша мережа чи магазин, тим більш 

докладною і розгорнутою повинна бути матриця. У матриці бажано особливим 

чином (фоном або кольором) виділяти товари, що входять в асортиментний мінімум. 

Асортиментний мінімум товарної продукції  це перелік товарних позицій 

різних категорій, які повинні постійно бути присутні у всіх магазинах мережі, в 
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будь-який період часу незалежно від сезону 175. Асортиментний мінімум 

формується на основі наявних в асортименті груп товарів і залежить від змін 

купівельного попиту та інших факторів. 

Отже, якщо товарний класифікатор – це загальна структура, за якою 

будується асортимент, то асортиментна матриця – це документ, на основі якого 

ведеться робота з управління асортиментом 175. 

Показники асортименту можуть впливати на ступінь задоволеності 

покупців і в цілому на комерційні результати діяльності магазину. В даний час 

використовується ряд методів аналізу товарного асортименту (рис. 2.1). Тому 

було виокремлено найбільш поширені та відомі методи.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Основні методи аналізу товарного асортименту  
(побудовано автором) 

 
За допомогою даних методів можна проаналізувати вклад товару в 

результат роботи магазину (АВС-аналіз), стабільність продажів (ХYZ-аналіз), 

статус кожного товару в асортиментній матриці (поєднаний АВС- і ХYZ-аналіз), 

Основні методи аналізу товарного асортименту               

АВС- і XYZ-аналіз 

Метод аналізу життєвого циклу товару 

Метод оцінки продуктового портфеля Дібба-
Сімкіна 

Матриця “Товар-ринки” за І. Ансофом 

Матриця General Electrik (GE), або McKinsey 
 

Оцінка за методом Боровинського 

Матриця Boston Consulting Group (BCG), 
адаптована BCG 

 

Метод “директ-костинг” 

Комплексна оцінка асортименту Варламова 

Матриця “Маркон” 
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ефективність структури асортименту (Метод Дібба-Сімкіна), час існування 

продукту і ринку (матриця Ансоффа), частка ринку та швидкість обсягу 

продажів (матриця BCG), ринкова привабливість і ефективність асортименту 

(матриця GE), час перебування товару на ринку (метод аналізу за допомогою 

життєвого циклу товарів (ЖЦТ)) 199.  Для проведення повноцінного аналізу 

асортименту бажано сполучати кілька відомих і універсальних методів, 

можливих для адаптації до ситуації в конкретній компанії.  При цьому потрібно 

враховувати час присутності товару на ринку, аналіз представленості даної 

продукції у конкурентів, ринкові тенденції та ін. 

Метод Дібба-Сімкіна визначає основні напрями розвитку окремих 

товарних груп, виявляє пріоритетні позиції асортименту, оцінює ефективність 

структури асортименту і шляхи її оптимізації. Для аналізу використовуються 

дані про динаміку продажів і собівартості продукції (включаючи тільки змінні 

витрати, без обліку постійних витрат). На основі співвідношення обсягу 

продажів у вартісному вираженні та внеску в покриття витрат товари 

відносяться до однієї із чотирьох груп.  

Група А  найбільш цінна для підприємства група; товари, що входять до неї, 

можуть служити еталоном при виборі нового товару для включення в асортимент. 

Група B1  необхідно визначати шляхи для збільшення прибутковості цих 

товарів (можливості підвищення цін, пошук більш вигідних постачальників для 

зниження собівартості тощо), тому що через високі показники обсягу продажів, 

навіть невелике збільшення прибутковості може призвести до значного 

зростання прибутку підприємства взагалі.  

Група В2  необхідно шукати можливості для збільшення продажів 

продукції даної товарної групи (використання реклами, проведення акцій). 

Завдяки високій рентабельності продукції даної групи, темпи зростання 

прибутку підприємства будуть вище темпів зростання продажів цих товарів. 

Група С  найменш цінні товари. Слід визначити можливості заміни 

деяких товарів з даної категорії, а крім того  оцінити ефективність повного 
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виключення найбільш “неприбуткових” товарів 163. Проводячи таку 

діагностику, компанія має можливість визначити перспективи розвитку свого 

асортименту. 

Матриця Ансоффа (матриця “товар-ринок”)  модель, що описує можливі 

стратегії зростання компанії на ринку. У ній І. Ансофф запропонував розбиття 

асортименту на основі критеріїв часу присутності товару на ринку і часу 

існування відповідного ринку. Ідея матриці полягає в тому, що повинен існувати 

взаємозв’язок між реальними та майбутніми продуктами компанії та ринками, на 

яких вона працює. Суть моделі полягає у виборі однієї з чотирьох базових 

стратегій досягнення цілей стратегічного розвитку компанії на ринку: 

 Стратегія проникнення на ринок  підприємство виступає на реальному 

ринку з реальним товаром. Її головна мета  збільшити продажі. Основним 

інструментом тут виступає підвищення конкурентоспроможності продукції, 

тому головна увага в цій стратегії має бути спрямована на підвищення 

ефективності бізнес-процесів. Це дасть можливість збільшити як споживання 

продукції наявними споживачами, так і залучення нових клієнтів. 

 Стратегія розширення ринку – підприємство намагається збільшити 

збут завдяки впровадженню наявних товарів на нові ринки. Це можна зробити 

шляхом географічного розширення ринку, використання нових каналів 

дистрибуції, пошуку нових сегментів ринку, які поки не є споживачами цієї 

товарної групи, зробити товар привабливим для нових сегментів ринку 

споживачів, надавши йому відповідні риси. 

 Стратегія розвитку товару  підприємство намагається збільшити збут 

внаслідок створення нових або вдосконалених товарів для наявних ринків. Для 

цього можна створити нові, відмінні від колишніх товари для даного ринку, 

розширити продуктову лінійку (в т.ч. шляхом пропозиції нових варіантів 

наявних продуктів) 

 Стратегія диверсифікації – означає, що підприємство виступає на 

новому ринку з новим товаром 199. 
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Серед достатньо розвинених методів формування товарної політики 

підприємства можна виділити використання матриці BCG, яка заснована 

фахівцями Бостонської консалтингової групи в кінці 1960-х рр. і є класичним 

універсальним інструментом для аналізу асортименту продукції компанії. Мета 

цієї матриці  аналіз актуальності продуктів компанії залежно від зростання 

ринку даної продукції й займаної ним частки. Класична матриця BCG в якості 

параметрів осей матриці використовує темпи зростання ринку та відносну частку 

підприємства на ринку.  

Вертикальна вісь відповідає темпам зростання ринку. Крайня верхня точка 

відповідає максимальному темпу зростання, крайня нижня  мінімальному. Темп 

зростання ринку (Тз) характеризує рух товарів на ринку, що виражається через 

зміну обсягу реалізації (продажу) даного продукту за останній аналізований 

період часу (в спрощеному варіанті  відношення продажів за останній період до 

передостаннього).  

                1=
2

ОР
Тз ОР

,                                                       (2.1) 

де ОР1 – обсяг реалізованої продукції за аналізований період;  ОР2  обсяг 

реалізованої продукції за попередній період. 

Темпи зростання виражаються у відсотках до попереднього періоду. 

 Горизонтальна вісь відповідає частці ринку (Чр), яку займає продукція. 

Крайня ліва точка відповідає 100 %, крайня права  0 %. При русі зліва направо 

частка ринку, таким чином, зменшується. Даний параметр визначається 

відношенням частки підприємства на ринку до частки провідного підприємства-

конкурента, а частка ринку підприємства знаходиться як відношення обсягу 

реалізації до місткості ринку даної продукції. 

                            =
р

ОзЧ р М
×100 %,                                             (2.2) 

де Оз  обсяг збуту товарів підприємства на даному ринку; МР  місткість 

даного ринку. 
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За результатами побудови матриці BCG виділяють чотири групи товарів 

(відповідно до віднесення конкретного товару у відповідний квадрант): “зірки”, 

“дійні корови”, “важкі діти”, “собаки” (рис. 2.2).  

                                 Відносна частка ринку 
                                                                                                                        

                                              Висока                           Низька 
                        
 
 
 
 
                         
 
 
                                                                                                                                                                               

        

Рис. 2.2. Матриця BCG12 

 

Для кожної з цих груп існує пріоритетна стратегія.  

“Зірки”  це товари на фазі зростання життєвого циклу. Вони мають високий 

темп зростання і приносять прибуток. Це лідери ринку, але для підтримки й 

розвитку їх позиції потрібні значні кошти.  

“Дійні корови”  товари з високою часткою на ринку і низьким темпом 

зростання. Ці товари досягли стадії зрілості життєвого циклу. Вони приносять 

великий дохід і не потребують великих інвестицій, тому вони є джерелом 

фінансування для розвитку інших товарів. 

“Важкі діти”  це товари, які знаходяться на стадії впровадження життєвого 

циклу. Вони обіцяють високий зріст, але поки займають низьку частку ринку. Ці 

товари можуть збільшити свою ринкову частку через те, що ринок ще не 

сформувався остаточно. Але розвиток цих товарів вимагає значних інвестицій.  

“Собаки”  товари, що знаходяться на стадії спаду життєвого циклу. Такі 

товари мають низьку частку на ринку з низьким темпом росту. Поки ці товари 

дають прибуток, їх зберігають в асортименті. Якщо це не супутні товари, які 
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потрібні для підтримки асортименту, то оптимальним рішенням буде їх 

видалення з асортименту 12.  

Використання матриці BCG дозволяє структурувати товарний асортимент і 

наочно показати стратегічну позицію кожного товару, а також допомагає 

збалансувати товарний асортимент підприємства. Але класичну матрицю BCG 

часто буває побудувати неможливо через відсутність необхідних даних. У цьому 

випадку використовується адаптована матриця, яка будується на підставі 

внутрішньої інформації підприємства і де в якості параметрів обирають частку 

продажів товару в загальному обсязі реалізації підприємства та темпи росту 

продажів товару. 

Матриця McKinsey, або General Electric, яка розроблена корпорацією 

“General Electric” і консалтинговою компанією “McKinsey & Со”, застосовується 

для аналізу поточних ринкових ситуацій за наступними параметрами: 

привабливість ринку, на який хоче вступити або на якому вже існує компанія; і 

переваги в конкуренції або конкурентоспроможність товару компанії на даному 

ринку. Особливістю даної моделі є більш точне розроблення стратегії компанії, 

пов’язаної з оптимізацією товарного асортименту: чим вище 

конкурентоспроможність товару, і чим вище привабливість ринку, тим більше 

можливостей досягти успіхів у даному напрямку бізнесу; чим слабше товар 

компанії відносно конкурентів, чим нижче привабливість ринку, тим менше 

шансів для зростання бізнесу в даному напрямку. 

 У порівнянні з матрицею BCG вона враховує не тільки “фізичні” фактори 

(обсяг продажів, прибуток і т. д.), а й суб’єктивні характеристики, такі як 

мінливість частки ринку, технології, стан кадрового забезпечення, які впливають 

на розробку стратегії 194.  

Компанія “Маркон” для аналізу товарного асортименту розробила 

матрицю “Маркон”, що являє собою просту аналітичну структуру, яка включає 

важливу інформацію для поточного й стратегічного управління. У цьому методі 

вихідні дані поділяються на якісні, які визначають типові характеристики 
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конкретних виробів, і кількісні, що включають основні економічні дані. У методі 

використовують три основні параметри: 

1. Загальна валова маржа, маржинальний дохід, або маржинальний 

прибуток  (MCA):  

                              MCA = PQ - CQ,                                            (2.3) 

де P  ціна одиниці продукції; С  середні змінні витрати на одиницю 

продукції; Q  кількість проданих одиниць продукту.  

2. Валова маржа на одиницю продукції (MCU): 

                     MCU = MCA / Q                                              (2.4)  

3. Відсоток валової маржі (MCІ): 

      MCI=MCA / (P×Q)                                          (2.5)  

На відміну від інших матричних методів, дана матриця будується з 

використанням значно більшої кількості параметрів, серед яких кількість 

проданих одиниць продукту (Q), ціна одиниці продукції (Р), середні змінні 

витрати на одиницю продукції (С), загальна валова маржа (MCA), валова маржа 

на одиницю продукції (MCU), відсоток валової маржі в загальній сумі доходу від 

реалізації (MCI). Визначеним параметрам кожної асортиментної позиції 

присвоюються бінарні коди (0 або 1) залежно від того, “вигоду” або “програш” 

щодо середньозваженого значення асортименту дає виріб (за даним конкретним 

параметром). Кожна асортиментна позиція отримує два блоки бінарних кодів: 

блок параметрів Q, P, C та блок параметрів MСА, MCU, MCI. Кожна позиція 

характеризується послідовністю з шести цифр 0 та/або 1 в різних поєднаннях. 

Асортиментні позиції, які характеризуються однією і тією ж серією 0 або 1, 

мають однакове положення на ринку 77. Так визначаються однорідні 

маркетингові групи товарного асортименту. Після визначення шестизначного 

коду кожної асортиментної позиції будують матрицю, вертикалі якої містять 

варіанти значень блоку параметрів Q, P, C, а горизонталі – варіанти блоку 

параметрів MСА, MC, MCI. Зазначена матриця має 64 комірки, але математично 

можливими, виходячи з взаємозалежності параметрів Q, P, C, MСА, MCU, MCI, 

є лише 24 комірки (не заштриховані на рис. 2.3). 
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АUІ/ 
QPC 111 110 101 100 011 010 001 000 

111         

110         

101         

100         

011         

010         

001         

000         

Рис. 2.3. Матриця “Маркон” 77 

 

Асортиментні позиції з високим загальним запасом прибутковості 

розміщуються у верхній частині таблиці, з низьким – у нижній. Асортиментні 

позиції, що мають високу питому вагу в товарному портфелі підприємства 

групуються в комірках лівої частини матриці, що мають низьку питому вагу – в 

правій частині. 

Таким чином, матриця ділиться на зони, яким маркетологи фірми 

“Маркон” дали назви, визначивши маржинальність продукту як “енергію”, а 

об’ємні показники як “розмір” (рис. 2.4). 

АUІ/ 
QPC 

111 110 101 100 011 010 001 000 

111 Великий розмір 
Велика енергія 
(Висока маржинальність 
Великі обсяги) 

Малий розмір 
Велика енергія 
(Висока маржинальність 
Малі обсяги) 

110 
101 
100 
011 Великий розмір 

Мала енергія 
(Низька маржинальність 
Великі обсяги) 

Малий розмір 
Мала енергія 
(Низька маржинальність 
Низькі обсяги) 

010 
001 
000 

Рис. 2.4. Характеристика зон матриці “Маркон” 77 

 

Розглядаючи зони детально, їх можна охарактеризувати наступним чином: 



111 
 

 У лівому верхньому кутку матриці розташовуються товари, які 

приносять основну частку прибутку підприємству. Ця продукція має попит у 

покупців і добре продається.  

 У правому верхньому кутку знаходиться продукція, яку можна вважати 

елітною. Це пов’язано з тим, що на товари цієї зони високі ціни, у зв’язку з 

високими змінними витратами, але попит на ринку невеликий. 

 У нижньому правому куті займають місце товари, які не приносять 

високих прибутків, і не продаються у великих обсягах. Така продукція потрібна 

для різноманітності асортименту підприємства. 

 У нижньому лівому кутку розташовуються товари, які не покривають 

своїх витрат на виробництво. Необхідно переглянути місце такої продукції в 

структурі асортименту і вжити заходів, аж до виключення її з товарного 

асортименту 63. 

Таким чином, всі вироби можуть бути введені в таблицю “Маркон” для 

формування висновків про розвиток й удосконалення продукції, виробництво 

окремих товарів. Перевагою методу “Маркон” є те, що під час маркетингового 

аналізу асортименту всі параметри, що характеризують внутрішню ситуацію 

(оборот, кількість, загальний запас прибутку, ціна й ін.) використовуються 

одночасно. Основним недоліком методу є те, що результати аналізу залежать від 

точності перенесення змінних витрат на конкретний виріб 77.  

Метод аналізу за допомогою життєвого циклу товарів (ЖЦТ) описує етапи 

розвитку будь-якого товару або послуги, починаючи з моменту першої появи на 

ринку до припинення його реалізації та зняття з виробництва. Відповідно до 

моделі ЖЦТ всі товари проходять послідовно 4 стадії існування на ринку: 

впровадження, зростання, зрілість (або насичення) і спад. Використання даної 

концепції дозволяє більш ефективно запустити новий товар на ринок, зміцнити 

його положення в сегменті й продовжити час його існування на ринку. При 

цьому необхідно враховувати ринкову ситуацію, зміну макроекономічних 
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факторів, конкуренцію, поведінку споживачів  все, що також може вплинути на 

успішне функціонування товару на ринку.  

Оцінка за методом Боровинського. Запропонована Дмитром Боровинським 

концепція дозволяє робити комплексний аналіз досліджуваного сегмента ринку, 

зокрема визначати рівень продажів конкурентів і визначати місткість ринку 

в цілому. Методика також дозволяє виявляти вплив різних параметрів товару на 

рівень продажів, а також відповісти на ряд суміжних питань. На кількість 

продажів впливає багато непорівнянних факторів, таких як рівень цін, наявність 

реклами на телебаченні, зовнішній вигляд та ін. Врахувати всі ці фактори можна, 

лише запровадивши шкалу оцінки кожного параметра (наприклад, три- або 

п’ятибальну). На першому етапі автор пропонує провести формалізацію 

асортиментної політики, тобто аналіз наявного асортименту, аналіз пропозицій і 

коректування асортименту, причому цей процес потрібно розглядати як 

ітераційний, тобто після коректування знову проводиться аналіз наявного 

асортименту і т.д. До аналізу асортименту можна застосувати різні критерії 

оцінки: рівень продажів, рентабельність, оборотність і т.д. 18.  

Метод “директ-костинг”. Система “директ-костинг” припускає розподіл 

витрат на постійні й змінні, що дозволяє одержувати інформацію про витрати 

майбутніх періодів і аналізувати асортимент продукції, оцінювати витрати при 

різноманітній продуктивності; дає можливість аналізувати беззбитковість; дає 

можливість більш гнучкого ціноутворення, внаслідок чого 

конкурентоспроможність продукції збільшується і зменшується ймовірність 

затоварення продукції; дає можливість визначити прибуток, який приносить 

продаж кожної додаткової одиниці продукції, і відповідно, можливість 

планувати ціни й знижки на певний обсяг продажів.  

Комплексна оцінка асортименту Варламова. Відповідно до концепції 

Варламова А., проблему формування асортименту необхідно розглядати з 

урахуванням всіх трьох змінних – цілей бізнесу, його ресурсів і зовнішніх умов. 

Оскільки наявні методики орієнтуються тільки на першу зі змінних, то виникла 

потреба створити комплексну методику, що враховує всі змінні. Для цього має 
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сенс увести новий показник – коефіцієнт адекватності ринку. Він характеризує 

ступінь наближення аналізованого товару до якогось еталонного зразка, що буде 

відповідати найбільш конкурентоспроможному на ринку виробу. Інтерпретація 

показника рівня адекватності ринку наступна: дана позиція асортименту тим 

більше ефективна для підприємства, чим ближче значення її показника 

адекватності ринку до еталона. Розглядаючи динаміку рівня адекватності за 

певний період часу, можна визначити, погіршуються або поліпшуються 

показники конкретного товару або асортиментної групи, оцінити їх значення 

стосовно інших товарів (асортиментних груп). Це дасть можливість виявити 

лідерів і аутсайдерів асортименту і зробити коригувальні дії, залежно від стадії 

їх життєвого циклу.  

Автор методики вважає, що коефіцієнт адекватності ринку за своєю суттю 

характеризує ступінь наближення продукції підприємства до деякого еталонного 

зразка асортименту, що найкраще відповідає цілям бізнесу, ресурсам 

підприємства і факторам зовнішнього середовища, тому можна вважати, що чим 

ближче до одиниці коефіцієнт адекватності ринку за кожною асортиментною 

позицією підприємства, тим більш стійко воно функціонує 24.  

Одним з універсальних та розповсюджених методів структурного аналізу 

товарного асортименту компанії є метод АВС-аналізу, заснований на ранжуванні 

товарних позицій, асортиментних груп чи інших об’єктів дослідження за 

певними визначеними параметрами. Основна перевага методу  його простота і 

точність. Однак метод можна застосовувати до широкого і повного товарного 

асортименту. Крім того, метод не враховує варіативність продажів. 

Для повноти аналізу додатково до АВС-аналізу проводять уточнення XYZ-

методикою, призначеною для вивчення стабільності показників. Суть XYZ-

аналізу полягає у групуванні товарних категорій за ступенем прогнозування 

попиту.  Перевага методу в тому, що враховуються коливання обсягу продажів і 

інших показників, викликаних варіацією попиту. Але для розрахунку 

коефіцієнта варіації необхідно мати перевірені дані про продажі за минулі 

періоди, що проблематично, якщо товар новий. 
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Таким чином, аналіз різних методів роботи з товарним асортиментом 

дозволив виявити певну схожість між ними, а також властиві їм переваги й 

недоліки. Для проведення повноцінного аналізу асортименту суміщають 

декілька універсальних методів. Результати аналізу порівнюються між собою і 

на підставі отриманої інформації формуються пропозиції щодо оптимізації 

асортименту.  
 
 

2.2. Матричний (АВС) аналіз асортименту товарів у мережах 

крупноформатних підприємств торгівлі 

В умовах сучасного ринку одним з найважливіших чинників, що 

забезпечують прибутковість діяльності підприємства, є вибір правильної 

стратегії розвитку залежно від змін зовнішнього середовища. Проблеми з 

кредитуванням, нестабільність валютної та податкової політики, що викликає 

брак коштів і неприпустимість необдуманих напрямів їх використання, 

зобов’язують підприємство якомога ретельніше вибудовувати свою товарну 

політику.  

Розроблення виваженої асортиментної політики має ґрунтуватися на 

результатах стратегічного аналізу, в тому числі портфельного аналізу. Для 

проведення повноцінного аналізу асортименту можна поєднати кілька відомих і 

універсальних методів, можливих для адаптації до ситуації в конкретних 

підприємствах. Результати аналізу продуктового портфеля, отримані за різними 

методами, порівнюються між собою і на підставі отриманої інформації 

формуються пропозиції щодо змін асортименту. Тому, наразі залишається 

гострою проблема використання таких методів портфельного аналізу, які б 

давали можливість оптимізувати асортимент підприємства задля підвищення 

його конкурентоспроможності на ринку 160. 

 Одним з найбільш популярних та ефективних методів аналізу 

асортименту є АВС-аналіз. Даний метод передбачає визначення для кожної 

товарної групи її ролі та місця в торгово-технологічному процесі на основі 

врахування специфічних особливостей товарних груп, а за ступенем їх 
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важливості для споживачів  дозволяє визначити рейтинг товарів за зазначеними 

критеріями та виявити ту частину асортименту, яка забезпечує максимальний 

ефект. В основу цього методу було покладено принцип Парето, який у 

загальному вигляді звучить так: 20 % асортименту товарів приносить вісімдесят 

відсотків прибутку, і, навпаки, 80 % асортименту товарів приносить двадцять 

відсотків прибутку.  

Мета АВС-аналізу полягає у визначенні найбільш прибуткових 20 % 

товарів асортименту. За допомогою цього методу визначаються пріоритетні 

позиції в асортименті, виділяються “зірки” (група А), “претенденти” (група В) і 

аутсайдери (група С) та встановлюється базовий асортимент. Результатом АВС-

аналізу товарного асортименту є групування об’єктів за ступенем впливу на 

загальний результат  34.  

ABC-аналіз – метод, що дозволяє класифікувати асортимент чи товарні 

запаси мережі за ступенем їх важливості шляхом ділення на три категорії 

(рис. 2.5). 

 

 
Рис. 2.5. Частка об’єктів під час АВС-аналізу  

(побудовано автором) 

Порядок проведення ABC-аналізу наступний: 

20%

30%

50%
А
В
С
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А  найбільш цінні, які складають 20 % товарних запасів і 80 % продажів. 

Зазвичай, це товари, які досить давно є в асортименті та добре відомі покупцям. Це 

товари-лідери, які частіше всього приносять найбільший прибуток фірмі. 

В – проміжні (біля 30 % товарних запасів і 15 % продажів); ці товари 

середнього ступеня важливості, мають помірні обсяги продажу, доповнюють 

асортимент торговельного підприємства, дозволяють привернути нових покупців. 

С  найменш цінні (50 % товарних запасів і 5 % продажів); це найменш 

важливі товари. Це товари-новинки або ті, які можна вивести з асортименту. 

1. Визначення мети аналізу (навіщо потрібен цей аналіз?) 

5. Складання рейтингового списку об'єктів за зменшенням значення 
параметра (угорі розташовуються товари з найбільшою часткою в обороті, 
внизу – з найменшою). 

4. Визначення параметра (ознаки, за якою буде проводитися аналіз). Кожен з 
об'єктів аналізу має різні параметри виміру: обсяг продажів як у грошовому, 
так і в кількісному вираженні, дохід (у грошовому вираженні), товарний 
запас, оборотність і т.д. 
 

2. Визначення дії за підсумками аналізу (що будемо робити з отриманими 
результатами?) 

3.  Вибір об'єкта (що будемо аналізувати?). Зазвичай об'єктами АВС-аналізу є 
товарні групи, товарні категорії або товарні позиції. 
 

6. Виділення A, B і C груп. Для цього необхідно: 
• розрахувати частку параметра від загальної суми параметрів з 
накопичувальним підсумком (частка з накопичувальним підсумком 
вираховується шляхом додавання параметра до суми попередніх параметрів); 
• привласнити значення груп обраним об'єктам. 

Рис. 2.6. Етапи проведення АВС-аналізу  
(побудовано автором на основі 21]) 
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Очевидно, що наявність в асортименті товарних позицій класу “А” 

необхідно постійно контролювати. Стосовно товарних позицій класу “B” 

контроль може бути поточним, а щодо позицій класу “С”  періодичним. 

Класична методика ABC-аналізу передбачає наявність 3-х груп: A, B і C: 

А  найважливіші позиції, які роблять 50 % продажів; B  важливі позиції, які 

роблять 30 % продажів; C  не особливо важливі позиції, які беруть участь в 

20 % продажів. Також може бути інше співвідношення: А – 55 % продажів, В – 

25 %, С  20 %. 

Удосконалена версія припускає наявність ще 1-ї або 2-х груп: D і N. D (від 

слова “dead”  мертвий)  неліквідні позиції, які взагалі не продаються або 

беруть участь в останніх 5 % продажів; N (від слова “new”  новий)  позиції, які 

недавно з’явилися в асортименті підприємства і ще не змогли максимально взяти 

участь у загальних продажах 172.  

Для оцінки асортименту в мережах крупноформатних підприємств торгівлі 

нами обрано національну мережу будівельно-господарських гіпермаркетів 

“Епіцентр К”. Компанія розпочала свою діяльність з відкриття 6 грудня 2003 

року в Києві першого гіпермаркету. Відтоді мережа динамічно розвивається і 

впевнено розширюється, охоплюючи не тільки обласні центри, а й районні міста. 

“Епіцентр К” – це найбільше торгово-роздрібне підприємство, що налічує 

43 гіпермаркети, загальною площею близько 1 млн м² і які представлені у 30 

містах України. За рік мережа гіпермаркетів обслуговує близько 50 млн клієнтів 70.  

Розглянемо основні етапи АВС-аналізу, використовуючи показники 

будівельно-господарського гіпермаркету “Епіцентр К”. На першому етапі 

обираємо об’єкт аналізу (товарні групи, товарні категорії чи товарні позиції) та 

параметр аналізу (вклад кожної групи в обсяг продажу за кожен місяць 2015 р.). 

Для аналізу нами було обрано відділ “Будівельні матеріали”. Дослідження 

практики підприємств роздрібної торгівлі сучасних форматів показало, що, як 

правило, деталізація за товарними позиціями є недоцільною (так як асортимент 

може сягати до 50000 найменувань), тому спочатку проведемо аналіз на рівні 
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товарних груп обраного відділу. Обсяг продажу за кожною товарною групою за 

рік наведено в таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 

 Обсяги продажу будівельних матеріалів у  гіпермаркеті “Епіцентр К” 

за товарними групами (за 2015 рік, тис. грн.)  

Товарна група 

Оборот за товарними групами по місяцям, тис. грн. Оборот 
по 

групі 
за 2015 

рік, 
тис. 
грн.) 

Місяці 

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 

Покрівля 

34
63

63
,2

1 

72
03

66
,4

8 

79
77

59
,2

1 

78
31

25
,3

8 

12
71

01
2,

05
 

13
59

82
4,

59
 

13
54

59
1,

37
 

14
73

86
2,

20
 

14
77

30
7,

05
 

13
42

11
4,

88
 

92
10

82
,2

5 

11
08

07
9,

38
 

12
95

54
88

,0
5 

Внутрішнє 
оздоблення та 

будівельне 
обладнання 17

11
14

1,
76

 

31
31

04
0,

49
 

24
27

50
2,

44
 

17
65

41
4,

93
 

25
32

74
3,

71
 

26
24

92
1,

16
 

28
83

58
66

,5
2 

28
77

86
1,

19
 

27
67

05
4,

03
 

27
58

57
5,

01
 

26
14

72
1,

62
 

32
73

30
9,

76
 

57
32

01
52

,6
2 

Ізоляція та 
облаштування 

приміщень 10
10

52
2,

98
 

16
34

84
0,

50
 

15
34

03
8,

75
 

11
93

89
1,

02
 

16
69

42
7,

99
 

19
58

76
5,

85
 

19
96

86
3,

28
 

17
94

76
3,

84
 

24
93

71
4,

51
 

25
59

67
4,

92
 

20
23

65
4,

09
 

21
65

49
5,

33
 

22
03

56
53

,0
6 

Зовнішнє 
оздоблення 

36
86

40
,4

6 

10
89

68
5,

22
 

94
34

76
,9

1 

85
47

77
,9

4 

14
20

20
0,

55
 

18
50

13
2,

03
 

20
71

03
6,

81
 

19
50

85
3,

79
 

16
64

30
1,

96
 

15
70

25
1,

13
 

12
96

24
3,

93
 

91
55

76
,6

2 

15
99

51
77

,3
5 

Сухі 
будівельні 

суміші 17
50

13
2,

88
 

 35
76

34
1,

85
 

41
51

15
6,

91
 

29
78

61
0,

20
 

44
35

52
8,

17
 

51
62

70
3,

08
 

50
31

51
8,

44
 

47
02

93
1,

55
 

44
73

76
3,

17
 

38
53

53
0,

29
 

33
22

78
3,

68
 

32
33

83
2,

79
 

46
67

28
33

,0
1 

Джерело: складено автором 

 

На даному етапі аналізу ми можемо побачити, яка товарна група дає 

найбільший вклад в оборот за рік, в якому місяці спостерігались найбільші і 

найменші обсяги продажу по групі. 

Отже, аналізуючи таблицю 2.4, можна дійти висновку, що найбільший 

вклад в обсяг продажу за рік дала група “Внутрішнє оздоблення та будівельне 

обладнання”, а найменший – група “Покрівля”. Продажі будівельних матеріалів 
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мають ряд особливостей, оскільки будівництво є сезонною галуззю. Тому на 

даному етапі можна проаналізувати продажі за сезонами. Так, зимою, весною та 

восени найбільше продавались товари групи “Сухі будівельні суміші”, а літом 

“Внутрішнє оздоблення та будівельне обладнання”.  

На другому етапі необхідно визначити частку кожної товарної групи в 

обороті магазину та розмістити їх в порядку її зменшення. На третьому етапі 

необхідно розрахувати частку в обсязі товарообігу накопичувальним підсумком і 

визначити групу А, В та С (таблиця 2.5).  

Таблиця 2.5 

Аналіз асортименту гіпермаркету “Епіцентр К” за внеском товарних 

груп в товарообіг за 2015 р.  

Товарна група 
Річний обіг, 

тис. грн. 

Частка у 
загальном

у обігу, 
% 

Частка в 
товарообігу, з 
Накопичуваль 

ним підсумком, 
% 

 

Група                  
A = 0...80% 

B = 80…95% 
C = 95…100% 

 

Всього,  тис. грн. 154 979 304 100    

Внутрішнє 
оздоблення та 

будівельне 
обладнання 

57320152,62 36,99 % 36,99 % 
80 % 

А 

Сухі будівельні 
суміші 

46672833,01 30,12 % 67,10 % А 

Ізоляція та 
облаштування 

приміщень 
22035653,06 14,22 % 81,32 % 

15 % 
В 

Зовнішнє 
оздоблення 

15995177,35 10,32 % 91,64 % В 

Покрівля 12955488,05 8,36 % 100,00 % 5 % С 
Джерело: складено автором 

 

Як показує практика, співвідношення 20/80 не є абсолютним і 

універсальним. Можна використовувати й інші пропорції, наприклад 70/30 або 

35/65. Єдиних рекомендацій для всіх типів товарів і магазинів не існує, залежно 

від галузі, в якій працює підприємство, та від параметрів аналізу складаються 
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свої оптимальні поєднання, що дають найкращі практичні результати 22.  Але, 

на нашу думку, оптимальний варіант  це коли група А коливається в межах 75-

80%, а В і С відповідно змінюються  (табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 
Поєднання пропорцій в ході АВС-аналізу 

A B C 
75 15 10 
75 20 5 
75 10 15 
80 10 10 
80 15 5 
80 5 15 

Джерело: сформовано автором 

 

Для відділу “Будівельні матеріали” гіпермаркету “Епіцентр К” ми 

пропонуємо наступні пропорції.  

Група А – дуже важливі товари, сума часток з накопичувальним підсумком 

яких становить перші 80 % від загальної суми параметрів, у досліджуваному відділі 

за товарообігом на їх частку приходиться 103992985,63 грн.  Це товари-лідери, що 

визначають комерційне і фінансове становище підприємства, його статус на ринку. 

Найчастіше вони приносять і найбільший прибуток підприємству. Зазвичай це 

товари, які досить давно знаходяться в асортименті магазину і добре відомі 

споживачам. Тому вони завжди повинні бути в наявності на полицях гіпермаркету. 

Навіть у тому випадку, якщо товари не зовсім влаштовують керівництво 

торговельного підприємства у плані своєї рентабельності, виведення їх з 

асортименту може бути пов’язано зі значним ризиком для підприємства. Ці товари 

потребують детального планування, постійного обліку та контролю. Повна 

інвентаризація по цих групах повинна проходити не рідше одного разу на квартал. 

По групі A необхідно постійно відслідковувати попит, обсяги партій, що 

замовляються і розмір страхового запасу (рис. 2.7).  



121 
 

Група В – товари середньої важливості, сума часток з накопичувальним 

підсумком яких становить 15 %. Склад групи А та групи В за частками, які вони 

займають в обсязі товарообігу підприємства, зображено на рис. 2.7. 

 

 
Рис. 2.7. Товарні групи відділу “Будівельні матеріали”  гіпермаркету 

“Епіцентр К”, які входять в групу А та групу В за АВС-аналізом товарообігу  
(побудовано автором) 

 

Вони мають помірні обсяги продажу, доповнюють асортимент 

торговельного підприємства, дозволяють привернути нових покупців. Ці об’єкти 

в меншій мірі важливі для підприємства і вимагають звичайного контролю, 

налагодженого обліку (можливо, щомісячного). Для товарів цієї групи необхідно 

мати достатній страховий запас. Для них застосовуються ті ж заходи, що і для 

категорії A, але вони здійснюються рідше і з більш прийнятними допусками. 

Група С – інші товари, сума часток з накопичувальним підсумком яких 

становить від 95 до 100 % від загальної суми параметрів; мають незначні обсяги 

продажу. Це товари, які без жодного ризику можна вивести з асортименту (якщо 

тільки будь-які з них не володіють унікальними атрибутами, які відіграють 

важливу роль для споживачів), а також товари, щойно введені в асортимент. Ці 

товари характеризуються спрощеними методами планування, обліку і контролю. 

Інвентаризацію запасів групи C можна проводити один раз на півроку.  

30,12%

36,99%

14,22%

10,32%

8,36%

Сухі будівельні суміші

Внутрішнє оздоблення та 
будівельне обладнання

Ізоляція та обліштування 
приміщень

Зовнішнє оздоблення

Покрівля
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АВС-аналіз показав нам внесок кожної товарної групи відділу “Будівельні 

матеріали” в загальний продаж. До рішення про розширення чи зменшення 

асортименту потрібно підходити з обережністю, так як товари, які займають 

незначну частку в обороті, можуть приносити водночас прибуток. Тому під час 

аналізу показників з обороту потрібно порівняти також показники з прибутку. 

Це допоможе зрозуміти, який з товарів (група, категорія, позиція) приносить нам 

більше і в обороті, і в прибутку. Здійснивши ABC-аналіз за двома параметрами  

прибутком і оборотом,  можна скласти поєднання цих даних (рис. 2.8). 

Оборот 

АС АВ АА 

ВС ВВ ВА 

СС 

С1С1 СВ СА 

                                                                                                                             

Прибуток 

Рис. 2.8 Поєднання параметрів АВС-аналізу за оборотом і прибутком 

(побудовано автором на основі 22) 

 

Такий аналіз можна проводити на різних рівнях: за товарними групами, за 

товарними категоріями, за товарними позиціями всередині кожної категорії, за 

брендами, за постачальниками.  

Проведений аналіз за двома параметрами дозволяє виділити наступні групи 

товарів: 

Група АА – це товари, які забезпечують основну частину прибутку та 

товарообігу, найбільш цінні товари в асортименті. За ними необхідно ретельно 

стежити, виділяти їм найкраще місце в торговому залі й підтримувати 

рекламними акціями та заходами. Для ефективного управління цими товарами 

Пріоритетні 
категорії 

Базові категорії 

Зручні категорії 
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необхідно ретельно відбирати постачальників, часто проводити інвентаризації та 

контролювати товарні запаси, постійно слідкувати за конкурентним 

середовищем та коливанням попиту. 

Група АВ та ВА – товари з високими показниками за одним з параметрів – 

прибутку чи товарообігу та середнім показником за іншим. Для цих груп головне 

 щоб товар стабільно знаходився в своїй ніші й не знижував показники. Ця 

товарна група вимагає постійного моніторингу у конкурентів. 

Група АС  товари з низьким прибутком, але високим оборотом. На 

такому товарі не намагаються заробити, тому що саме за ним йде основний потік 

відвідувачів, головне завдання не знизити темп обороту для того, щоб товар не 

перейшов до групи ВС. 

Товари груп АА, АВ, АС – це товари пріоритетних категорій, тобто 

найважливіші в асортименті. Саме за ними покупці приходять у магазин і саме їх 

бажають бачити у максимально представленій кількості. У гіпермаркеті 

будівельних матеріалів це ламінат, електроінструменти, змішувачі, 

фотошпалери, шпаклювальні суміші та ін. 

Група ВВ  товари, які мають середні показники за обома параметрами. По 

них можна усе залишити як є або займатися ними в останню чергу. 

Група ВС – малоприбуткові товари, але вони мають середній рівень 

оборотності. Щоб не допустити потрапляння цих товарів в групу СС, необхідно 

збільшувати прибутковість за ними, можливо, надавши цим товарам більш 

високий статус в очах клієнта або зобов’язавши продавців детально 

роз’яснювати переваги товару. Просте підвищення ціни без додаткових заходів з 

просування призведе тільки до втрати оборотів. 

Товари груп ВА, ВВ, ВС – це товари базових категорій, яким надається 

найбільша перевага, і які формують постійну конкурентоспроможну споживчу 

цінність для цільового покупця. До них відносять плитку керамічну, фарби для 

внутрішнього оздоблення, шпаклівки, цемент, шифер, черепицю та ін. 

СА  товари з низьким оборотом, але високою прибутковістю. Це можуть 

бути нові товари, унікальні або рідкісні товари, ексклюзивні або колекційні 
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предмети. Для збільшення обсягу продажів таких товарів розробляється спеціальна 

рекламна компанія, організовується консультація споживачів.  

Групи СВ – товари, з невисоким оборотом, але середнім рівнем прибутку. 

Для них можливо передбачити акції зі збільшення обсягу продажів шляхом 

надання товару нових привабливих властивостей в очах покупців, за допомогою 

додаткової викладки в зонах основного купівельного потоку та надання кращого 

місця на полиці. Для товарів цієї групи необхідно забезпечити належний рівень 

контролю, щоб дані товари не потрапили у групу СС. 

Група СС – всі товарні позиції, які не мають суттєвого впливу ні на 

товарообіг, ні на прибуток. Вони є аутсайдерами як за прибутком, так і за оборотом. 

Але перш ніж ці товари будуть вилучені з асортименту, необхідно ретельно 

проаналізувати, яку роль вони відіграють у загальному асортименті й чому вони 

показують такі результати. Можливо, справа в поганій викладці або неправильній 

ціні, можливо, ці товари служать для залучення клієнтів в магазин. Так чи інакше, 

їх вилучення може призвести до загального зниження результатів. 

Товари груп СА, СВ, СС – це товари зручних категорій, які являються 

переважно допоміжними або супутніми. До них відносять лампочки, драбини, 

сітки, шурупи, плінтуси, клей, пензлики та ін. 

С1С1  цієї групи може і не бути. Це товари, що приносять менш ніж 1 % в 

обороті й прибутку. Це баласт, який підлягає ретельному аналізу, перш ніж буде 

прийнято рішення про його ліквідацію. Якщо такий товар присутній в асортименті 

та частка його за кількістю найменувань в асортименті перевищує 5 %, то варто 

зайнятися оптимізацією асортименту в цій групі. 

Застосування АВС-аналізу в управлінні асортиментом підприємства 

обумовлене низкою переваг:  

 теоретична модель АВС-аналізу дає змогу розраховувати та 

аналізувати значну кількість параметрів, що характеризують об’єкти досліджень; 

 простота розрахунку та застосування аналізу, що не вимагає великих 

капіталовкладень;  
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 широкий спектр сфер застосування: оцінка клієнтів, асортименту, 

сегментів діяльності, запасів товарів; 

 можливість графічного або матричного представлення результатів; 

гнучкість застосування, можливість використання на різних рівнях управління 78.   

При значній кількості переваг існують обмеження в застосуванні АВС-

аналізу: 

1. На наш погляд АВС-аналіз не доцільно використовувати там, де 

відбувається щомісячне оновлення асортименту або якщо товарна номенклатура 

складається з малого числа позицій  менше десяти, наприклад. У такому 

випадку оцінювати внесок кожного товару можна буде і без застосування 

математичних методів. 

2. АВС-аналіз  це одновимірний метод, який дозволяє побудувати 

рейтинг лише за одним показником  за вкладом товару у виторг, або в націнку, 

або в кількість продажів (оборотність). Цей недолік можливо усунути, якщо 

використовувати багатовимірний АВС-аналіз, коли угруповання проводиться 

відразу за кількома показниками. 

3. АВС-аналіз може давати неправильні результати, якщо даних для 

аналізу мало  статистика менш ніж за три місяці не дозволяє дати об’єктивну 

оцінку внеску товарів у результат підприємства. Тому доцільно аналізувати дані 

за 6 і більше місяців. 

4. АВС-аналіз  це рейтинг товарів незалежно від їх споживних 

властивостей та якісної характеристики. Якщо провести аналіз великого 

асортименту, в який входять товари різних торгових марок або товари, різні за 

споживчими властивостями, після розрахунків може вийти, що в кожній групі 

будуть непорівнянні між собою товарні позиції. В результаті групування не 

матиме практичної користі, адже неможливо управляти абсолютно різними за 

своїми властивостями товарами. 

5. Деякі керівники, отримавши дані АВС-аналізу, приймають кардинальне 

рішення позбутися всієї групи С, в якій виявляється більш ніж половина позицій, але 
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при цьому вони всі разом дають менш як 5 % від загального результату. Іноді це 

дійсно необхідно, але щоб бути абсолютно впевненим у правильності прийнятого 

рішення, на нашу думку, варто разом з АВС-аналізом асортименту, паралельно 

застосовувати й VEN-аналіз. Спільний аналіз дозволяє визначити пріоритетні товари 

відповідно до розподілу їх на групи: 

- Життєво важливі (Vital, V)  товари, відсутність яких призводить до втрати 

споживачів. Це товари, які обов’язково повинні бути в асортименті, навіть якщо їх 

продаж не приносить прибуток.  

- Необхідні товари (Essential, E) – це ті, які приносять основний дохід, або ті, 

які користуються популярністю у споживачів за наявності товарів V. 

- Другорядні (Non-essential, N)  товари, наявність або відсутність яких в 

асортименті принципово не впливає на товарообіг торговельного підприємства. 

Вони представляють незначний інтерес для споживачів. Якщо в процесі аналізу 

певна група товарів потрапила одночасно і в групу С (АВС-аналіз) і в групу N (VEN-

аналіз), то від такого товару необхідно позбавлятися. 

Використання ABC- і VEN-аналізів дозволяє обрати з усього різноманіття 

товарів тільки ті, які необхідні споживачам.  

6. АВС-аналіз не дозволяє оцінювати сезонні коливання продажів. Іноді буває, 

що деякі позиції випадають з продажів через їх відсутність у постачальника або була 

допущена помилка в замовленні. Тому протягом деякого часу товар не продавався і 

загальний обсяг продажів буде нижче потенційно можливого. Якщо це позиція з 

групи А, то за результатами розрахунку вона легко може потрапити в групу В або 

навіть С. Щоб усунути цей недолік рекомендується в розрахунках не вказувати ті 

періоди, коли товар був відсутній. 

7. У асортименті будь-якого торговельного підприємства можуть зустрічатися 

товари, які погано продаються, взагалі не продаються або які продаються у збиток. 

Тобто товари, які завдають більше шкоди, ніж товари групи С. Для цього часто 

додають ще одну групу – D, яка використовується для об’єднання об’єктів, які або 

представляють найменшу важливість, або зовсім виключаються з аналізу за 

відсутністю будь-якого внеску в загальні результати. Або якщо під час аналізу в 
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групу А потрапило більш ніж 50 % асортименту – в цьому випадку буває корисно з 

групи А виділити підгрупу А +, куди ввійдуть найкращі позиції. Тому, на нашу 

думку, іноді варто використати додаткові групи, які не передбачені класичним 

варіантом, оскільки не завжди три групи А, В і С здатні якісно розділити дані. 

Дослідження показало, що за допомогою АВС-аналізу можна проаналізувати 

внесок товару в результат роботи магазину, але при цьому ряд факторів залишається 

поза увагою, тому торговельне підприємство при роботі з асортиментом не повинно 

обмежуватись лише одним методом. 

 

2.3. Аналіз асортименту товарів з використанням XYZ-матриці в рітейл-

менеджменті і прогнозна оцінка реалізації товарів 

Планування і формування асортименту є найважливішими бізнес-процесами 

більшості крупноформатних підприємств торгівлі. Підхід до організації цих процесів 

може бути різний. Якщо більша частина асортименту підприємства не має вираженої 

сезонності, досить визначити кількість необхідного для замовлення товару на 

підставі продажів за попередні періоди методом усереднення. Однак, якщо в 

асортименті більш ніж 30 % (за товарообігом) займають сезонні товари  і/або 

роздрібні точки мережі мають суттєві відмінності між собою (за форматом, 

фінансовими показниками, асортиментом), доцільно використовувати більш 

досконалі методи аналізу. 

Описаний у попередньому питанні АВС-аналіз допомагає ранжувати товари за 
пріоритетом, але не враховує нерівномірність попиту, наприклад, сезонні коливання 
чи стрибки попиту. Важливість урахування саме цих параметрів криється в 
наступному. Зважаючи на те, що основним резервом зниження витрат на утримання 
товарних запасів є зменшення страхового запасу, який великою мірою залежить від 
ступеня передбаченості обсягів і часу продажів, рівень прогнозованості попиту 
виступає ледь не головним критерієм поділу товарів на групи. Чим вищим є рівень 
прогнозованості попиту, тим менший страховий запас потрібно мати, і навпаки. 
Тому виникає необхідність ґрунтовнішого аналізу товарного асортименту 
підприємства за допомогою інших інструментів, що враховують нерівномірність 
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попиту 85. Одним із таких інструментів є метод формування асортименту з 
використанням каскадного ABC-XYZ-аналізу. 

XYZ-аналіз  статистичний інструмент, що дозволяє аналізувати та 
прогнозувати стабільність продажів окремих видів товарів і коливання рівня 
споживання тих чи інших ресурсів. Цей метод зазвичай застосовується для 
ранжирування і групування асортиментних позицій за ступенем прогнозованості 

обсягу попиту або оборотності товару. Мета XYZ-аналізу  поділ товарів по групах, 
залежно від рівномірності попиту і точності прогнозування. Проведення XYZ-
аналізу дає чітку картину попиту на кожну товарну позицію. З його допомогою 
можна виявити найбільш популярні товари й ті, які за певних причин не потрібні 
постійно. Результати XYZ-аналізу дозволяють оптимізувати складські запаси.  

XYZ-аналіз ґрунтується на тому ж принципі, що й АВС-аналіз: товари 
поділяються на три групи (X, Y, Z), виходячи зі значення коефіцієнта варіації за 
певний проміжок часу. Цей аналіз ділить об’єкти за ступенем відхилення від 
середнього показника, який обраховується за кілька періодів (рис. 2.9). 

 
Рис. 2.9. Частка об’єктів під час XYZ-аналізу  

(побудовано автором) 

Група Х  товари, попит на які стабільний. Для таких товарів можна 

робити оптимальні запаси й використовувати математичні методи прогнозу 

попиту та оптимального запасу. Значення коефіцієнта варіації знаходиться в 

інтервалі від 0 до 10 %. 

Група Y групи товарів з відомими сезонними коливаннями й середніми 

можливостями прогнозування. Коефіцієнт варіації становить від 10 % до 25 %. 
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Група Z  товари з нестабільним попитом, на які практично неможливо 

спрогнозувати попит. Це можуть бути товари, які привозять на замовлення клієнтів 

або ті, що недавно надійшли в продаж. Коефіцієнт варіації перевищує 25 %.  

Проте, деякі вчені виділяють інші градації. Наприклад, у Ройтер Л. для 

групи X визначений діапазон коефіцієнта варіації 0-20 %, для Y – 20-50 %, а для 

Z – 50-100 % 152, а у Тиличенко П. та Дрозд С. 177 встановлено такі його 

межі: X = 0-50 %, Y = 50-100 %, Z > 100 %. Як видно, не існує єдиної думки з 

цього приводу, адже на відміну від АВС-аналізу, де сума часток обмежена 

100 %, XYZ-аналіз таких меж не має. Тому вибір діапазону коефіцієнта варіації 

повинен враховувати специфіку конкретного товару та підприємства. Значення 

коефіцієнта варіації для різних груп може відрізнятися з наступних причин: 

сезонність продажів, регулярність постачання, коливання цін на аналогічні 

товари у конкурента, тренд, наявність або відсутність спеціальних заходів щодо 

просування, дефіцит і т. д. 

Етапи проведення XYZ-аналізу наступні: 

1. Вибір об’єкта аналізу (група, категорія, позиція) і параметра, за яким 

будуть порівнюватись об’єкти (продажі за місяць, наприклад). Традиційно 

об’єктами XYZ-аналізу є товарна категорія або товарна одиниця. За основу 

аналізу береться період продажів не менше трьох місяців. 

2. Визначення кількості періодів, за якими буде проводитись аналіз: 

тиждень, декада, місяць, квартал/сезон, півріччя, рік. Для аналізу потрібно брати 

не менше трьох періодів, за якими ведеться звітність. Якщо товар має 

оборотність більше як місяць, то треба взяти період, який як мінімум у три рази 

перевищує оборотність. 

3. Визначення коефіцієнта варіації  середнє квадратичне відхилення для 

кожного об’єкта аналізу. Коефіцієнт варіації означає величину, наскільки 

продаж товару відхиляється від середньостатистичної, тобто показує, стабільний 

попит на товар чи ні. 

Формула для розрахунку коефіцієнта варіації (Кв-V):  
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де σ  стандартне відхилення обсягу продажів; хі  – значення параметра по 

оцінюваному об’єкту за i-й період; x   середнє значення параметра по 

оцінюваному об’єкту аналізу; п  число періодів. 

4. Складання рейтингового списку об’єктів аналізу за зростанням значення 

коефіцієнта варіації. 

5. Визначення того, які об’єкти відносяться до групи X, Y і Z 21.  

Розглянемо основні етапи XYZ-аналізу, використовуючи показники 

будівельно-господарського гіпермаркету “Епіцентр К”. На першому етапі обираємо 

об’єкт аналізу (товарні групи, товарні категорії чи товарні позиції). Для аналізу нами 

було обрано товарні групи відділу “Будівельні матеріали”. Визначаємо часовий 

інтервал для аналізу, для якого будемо розраховувати стабільність поведінки 

кожного товару. Чим більше період, тим кращою, тим вірнішою буде статистика 

попиту. Тому наш інтервал – 12 місяців (табл. 2.4). 

Таблиця 2.7 
Проведення XYZ-аналізу продажу у відділі “Будівельні матеріали” 

гіпермаркету “Епіцентр К”  
№ 
з/п Назва товарної групи Коефіцієнт 

варіацій Група Характеристика групи 

1 Внутрішнє оздоблення та будівельне 
обладнання 9% X Товари з найбільш 

стійкими обсягами 
продажів 2 Ізоляція та облаштування приміщень 10% X 

3 Сухі будівельні суміші 13% Y 
Товари з 

прогнозованими, але 
мінливими обсягами 

продажів 

4 Покрівля 18% Y 

5 Зовнішнє оздоблення 21% Y 

Джерело: складено автором 
 

Далі визначаємо коефіцієнт варіації для кожного товару, це буде відносний 

показник. Значення коефіцієнта варіації полягає в оцінці відсоткового відхилення 
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обсягу продажів від середнього значення. Чим більше показник варіації, тим менш 

стійкий обсяг продажів даного виду товару. На основі значень коефіцієнта варіації 

проведемо сортування асортименту продукції й класифікацію товарів за трьома 

групами  XYZ (табл. 2.7) 

Аналіз продажів відділу “Будівельні матеріали” не виявив товарів групи Z- 

товарів, на які практично неможливо спрогнозувати попит.  

Для проведення XYZ-аналізу обов’язково потрібно пам’ятати про 

сезонність продажів для певних товарів (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Динаміка товарообороту будівельних матеріалів  за 2015 р.  

(за класифікацією гіпермаркету “Епіцентр К”)  

Будівельні 
матеріали: 

Сезонність продажу (% до річного обороту) 
Місяці 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Покрівля 2,67 5,56 6,16 6,04 9,81 10,50 10,46 11,38 11,40 10,36 7,11 8,55 

Внутрішнє 
оздоблення 

та будівельне 
обладнання  

2,99 5,46 4,23 3,08 4,42 4,58 50,31 5,02 4,83 4,81 1,61 5,71 

Ізоляція та 
облашту 

вання 
приміщень 

4,59 7,42 6,96 5,42 7,58 8,89 9,06 8,14 11,32 11,62 4,18 9,83 

Зовнішнє 
оздоблення 2,30 6,81 5,90 5,34 8,88 11,57 12,95 12,20 10,41 9,82 5,76 5,72 

Сухі 
будівельні 

суміші 
3,75 7,66 8,89 6,38 9,50 11,06 10,78 10,08 9,59 8,26 1,97 6,93 

Джерело: (складено автором) 

 

Будівництво є сезонною галуззю, тому продажі будівельних матеріалів 

мають ряд особливостей. Основні обсяги будівництва припадають на квітень-

жовтень. Тому не дивно, що аналіз даних товарообороту показав, що найкращі 

продажі відділу “Будівельних матеріалів” припадають на літній та осінній сезон. 

Зокрема, товари груп “Сухі будівельні суміші” та “Зовнішнє оздоблення” 

найбільше продаються з червня по серпень. Тоді як товари груп “Ізоляція та 

облаштування приміщень” та “Покрівля” найкращі показники продажу мали в 
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осінні місяці. Звичайно, будівельні роботи не припиняються і в зимові місяці, але 

в морозні дні досить трудомістким є здійснювати бетонування, і тим більше 

нераціонально займатися внутрішньою обробкою приміщень, в яких немає 

опалення. Зрозуміло, що штукатурка і фарбування, зроблені в промерзлому 

приміщенні, не матимуть належної якості 62. Окрім сезонності попиту, на 

продажі й прибутковість товарів впливає значна кількість факторів: регулярність 

постачання, акції, дефіцит, коливання цін на аналогічні товари у конкурента, 

наявність або відсутність спеціальних заходів з просування і т.д. Всі ці фактори 

будуть викликати коливання продажів, і, як наслідок, високі показники 

коефіцієнта варіації. Результати XYZ-аналізу будуть достовірні, тільки якщо 

аналізується досить тривалий період часу. Важливо, щоб період, взятий для 

аналізу, у кілька разів перевершував оборотність товару в днях.  

Якщо ж асортимент оновлюється часто, то потрібно також 

використовувати інформацію про життєвий цикл товару і дивитися тенденцію 

розвитку всіх нових позицій.  

Таким чином, якщо ABC-аналіз визначає товар, який продається 

найбільше, то XYZ-аналіз може показати рівномірність попиту на всю 

продукцію. Чим стабільніше попит на товар, тим легше ним керувати, тим нижче 

потреба в товарних запасах і легше планувати рух продукту. 

Для прийняття більш обґрунтованих рішень, XYZ-аналіз часто 

застосовують одночасно з ABC-аналізом. В результаті поєднання результатів 

двофакторного ABC-XYZ-аналізу виходить тривимірна матриця, яка складається 

з наступних параметрів: обсяг продажів в натуральному вираженні, прибуток, 

що отримується та стабільність попиту. На підставі цих даних розробляються 

правила формування асортименту, визначається частота замовлення кожної 

групи товару, проводиться розрахунок страхового запасу. Знання величини 

страхового запасу дозволяє розрахувати необхідні товарні запаси, частоту 

постачання і точку замовлення (мінімальна кількість товару, за якої необхідно 

робити чергове замовлення на поставку). 
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Страховий запас захищає від невизначеності в попиті й від перебоїв у 

поставках. Величина страхового запасу має імовірнісну природу і постійно 

підтримується додатково до очікуваної потреби.  

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 для групи Х (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 
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 

Джерело: сформовано автором на основі 80 
 
Але через те, що попит на товари групи X стабільний, можливо точно 

розрахувати потрібну кількість запасів, тому немає потреби в постійному 

контролі над рівнем запасу. Подібні таблиці складаються також для груп Y і Z. 

Вимоги до страхового запасу для різних груп представлені в табл. 2.10 

Таблиця 2.10 

Величина страхового запасу для товарів груп Y та Z 
Група товарів 

Вимоги до страхового 
запасу 

Вимоги до поставок 

ААУ 100 % 

Посилений контроль за 
поставками 

AAZ, ABY,  BAY 98-100 % 
ABZ, BAZ, 95-98 % 
ACY,  BBY 95 % 
CAY, CAZ 92-95 % 

ACZ, BBZ, BCY Не менше 93 % Можливі поставки на 
замовлення BCZ, CBY 10 % 

 CCY, CBZ 15 % 
Поставки на замовлення 

CCZ 20 % 
Джерело:сформовано автором на основі 80 
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Товари груп CCY, CBZ, CCZ необхідно ретельно проаналізувати. 

Можливо, там є товари, що знаходяться в кінці свого життєвого циклу. В цьому 

випадку слід розглянути варіант виключення їх з асортименту. 

Результатом проведення ABC-XYZ-аналізу є розподіл товарів за групами 

залежно від обсягу їх продажів, отриманого прибутку і стабільності попиту. 

Групи товарів, які користуються стабільним або відносно стабільним попитом в 

рамках заданого проміжку часу (сезону, кварталу, місяця), необхідно виділити. 

Такими групами товарів є: AAX, ABX, AAY, ABY, BAX, BAY, CAX, ACX, 

ACY, BBX, BBY. Вони складають основу асортименту магазину. 

Проведення ABC-XYZ-аналізу дозволяє: 

 підвищити ефективність системи управління товарними запасами; 

 реструктурувати асортимент; 

 виявити безумовних лідерів і аутсайдерів у асортименті магазину, і на 

його підставі можна приймати управлінські рішення більш обґрунтовано. 

Результати суміщеного АВС-XYZ-аналізу товарних груп відділу 

“Будівельні матеріали” представлені у таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11 

Результати суміщеного АВС-XYZ-аналізу товарних груп відділу 

“Будівельні матеріали”  
 А В С 

Х Внутрішнє оздоблення та 
будівельне обладнання  

Ізоляція та облаштування 
приміщень 

 

Y Сухі будівельні суміші Зовнішнє оздоблення Покрівля 
Z    

Джерело:сформовано автором на основі 80 
 

Побудована матриця показує, що продажі відділу стабільні, оскільки 

стрічка Z не заповнена. Для структурування асортименту, в першу чергу, слід 

приділяти увагу товарам груп А і В, оскільки вони забезпечують основний 

товарооборот, і товарам групи Х, що забезпечують стабільність продажів. 

За отриманими результатами можна сформувати такі рекомендації: група 

АХ – “Внутрішнє оздоблення та будівельне обладнання” – це та група товарів, 



135 
 
якій необхідно приділяти найбільшу увагу, адже вона забезпечує найбільший 

обсяг продажів та користується достатньо стабільним попитом, який добре 

прогнозується.  Слід забезпечити постійну наявність цих товарів в магазині (на 

складі), але запас не обов’язково повинен бути надмірним. По товарах цієї групи 

потрібно передбачити резервного постачальника на випадок, якщо основний 

постачальник зірве терміни постачання, але звернення до резервного 

постачальника за даним видом товарів буде досить рідкісним. Страховий запас 

по деяких товарах може бути невисоким, але можна до мінімального запасу 

додати 10 % на коливання попиту (в разі, якщо ми маємо справу з товаром групи 

Х, але коефіцієнт варіації у нього досить високий – 7-10 %, значить, коливання 

попиту все ж є, їх потрібно передбачити). Теоретично можна користуватися 

системою постачання “точно в термін” (just-in-time, JIT) за цим товаром, однак 

треба розуміти, що збій у постачанні такого важливого для магазину товару 

може мати сумні наслідки 22.  

Група ВХ – “Ізоляція та облаштування приміщень” – характеризується 

середнім оборотом, стабільністю попиту, прогнозованими продажами. Запас товару 

може бути не надлишковим, але до мінімального страхового запасу можна додати 

10-15 %, оскільки важливо забезпечити попит покупців і не обдурити їх очікування. 

По даній групі товарів можна використовувати систему постачання “точно в термін”, 

щоб не створювати надлишковий запас. В даному випадку товар групи В важливий 

для обороту і не бажано, щоб товар був відсутній у продажу, але збій в його 

постачанні не такий критичний, як для групи АХ.  

Групи AY і ВY  – “Сухі будівельні суміші” та “Зовнішнє оздоблення” – 

важливі для обороту магазину, але при високому товарообігу характеризуються 

недостатньо стабільним попитом. За відсутності цих товарів в магазині 

втрачається значний оборот. Таким чином, для того, щоб забезпечити постійну 

наявність товару з цієї групи, необхідно збільшити страховий запас та 

здійснювати постачання меншими, але більш частими партіями. 

Група СY – “Покрівля”  товари умовно “малоцінні”, для яких характерні 

коливання в продажах. По товарах групи СУ можна використовувати систему 



136 
 
замовлень з постійною сумою (обсягом) замовлення, але при цьому формувати 

страховий запас, виходячи з наявних у компанії фінансових можливостей 75.  

Отже, враховуючи переваги та недоліки АВС- та XYZ-аналізів, можна 

зробити висновок, що ці методи є взаємодоповнюваними. В той час, як АВС-

аналіз дозволяє оцінити вклад конкретного товару в підсумковий результат 

(найчастіше в загальний прибуток компанії), XYZ-аналіз оцінює стабільність 

продажів, вивчає відхилення, стрибки, нестабільність збуту продукції. А 

використання суміщеного АВС і XYZ аналізу дозволяє в повній мірі оцінити 

весь асортимент компанії й зрозуміти, як можна управляти тими чи іншими 

групами та категоріями товарів, які товари необхідно вивести з асортименту, а 

для яких товарів навпаки необхідно збільшити страховий запас.  

Таким чином, нами рекомендується формувати та планувати асортимент за 

допомогою каскадного АВС-XYZ-аналізу, який дозволить: 

 виявити пріоритетні товари, тобто товари, які стабільно продаються в 

торговельній мережі та приносять максимальний дохід і, використовуючи ці дані, 

планувати товарні запаси; 

 підвищити частку високорентабельних товарів без порушення основних 

принципів асортиментної політики; 

 сформувати асортимент з мінімальними фінансовими, трудовими й 

тимчасовими витратами; 

 гнучко і швидко реагувати на зміни уподобань споживачів; 

 забезпечити наявність необхідного асортименту товарів і тим самим 

сприяти формуванню позитивного образу торговельної мережі у споживачів; 

 скоротити кількість продажів, втрачених внаслідок відсутності необхідних 

товарів; 

 виключити з номенклатури неліквідні позиції, що дозволить вивільнити 

грошові кошти, зменшити складські витрати шляхом підвищення оборотності 

товарних запасів; 
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 знизити ризики втрати товарів у зв’язку із закінченням терміну 

придатності, фінансових втрат, пов’язаних з дефіцитом, затоварюванням, 

втратою потенційних клієнтів, негативним впливом людського фактора; 

 виробити оптимальну закупівельну політику та більш точно 

прораховувати необхідний обсяг закупівель за різними групами товарів. 

На основі економетричних методів та моделей нами проаналізовано 

основні тенденції і взаємозв’язки у продажу будівельних матеріалів України за 

2001-2015 рр.  

Зокрема нами побудовано моделі основної тенденції лінійного типу 

taayt 10
~   (у – показник, тенденція якого досліджується; t – час, ;  – 

параметри рівняння тренду, ỹt – теоретичне (розрахункове) значення показника) 

Отримані моделі тренду та їх коефіцієнти оцінено на достовірність за 

статистичними критеріями Фішера, Стьюдента і Дарбіна-Уотсона: за допомогою 

F-критерію Фішера перевірено адекватність моделі до поведінки вихідних 

даних, за t-критерієм Стьюдента проведено оцінку параметрів моделі на 

статистичну вірогідність, виявлення наявності автокореляції залишків моделі – 

за DW-критерієм Дарбіна-Уотсона. Рівень статистичної достовірності позначено 

так: * – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,99 (рівень значущості 

α=0,01), ** – статистична вірогідність з ймовірністю р = 0,95 (рівень значущості 

α=0,05).   

Аналіз значень коефіцієнтів детермінації R2 для лінійних рівнянь тренду 

показників будівництва в Україні за 2001-2015 рр. показує, що лінійний тип 

основної тенденції розвитку (рис. 2.11) є характерним для таких показників, як 

товарооборот будівельних матеріалів; кількість підприємств, спеціалізованих на 

будматеріалах; введення в експлуатацію загальної площі житла та частка 

імпорту в товарообороті будматеріалів (R2 > 0,6). Щодо частки товарообороту 

будівельних матеріалів у загальному обсязі та частки витрат населення на 

придбання будматеріалів не спостерігається чітка лінійна тенденція розвитку. 

Значення коефіцієнта лінійних моделей тренду показують: обсяг 

n,1 10 , aa
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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), вводять в 

експлуатацію загальної площі житла щороку на 345,57 тис. кв. м більше 

(ỹt = 5975,19+345,57t). 

  

  

  
Рис. 2.10. Емпіричні і теоретичні лінії тренду показників продажу 

будівельних матеріалів в Україні за даними 2001-2015 рр. 
(побудовано автором за [109]) 
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За результатами більш глибшого комплексного економетричного аналізу 

лінійних рівнянь основної тенденції у динаміці показників продажу будівельних 

матеріалів в Україні за статистичними критеріями (табл. 2.12) виявлено 

статистично достовірні моделі тренду окремих показників продажу будівельних 

матеріалів в Україні. 

Таблиця 2.12 

Результати економетричного аналізу основної тенденції розвитку 

показників будівництва в Україні за 2001-2015 рр. 

Показник 
Лінійна модель 

тренду та значення 
критерію Стьюдента 

К
ое

фі
ці

єн
т 

де
те

рм
ін

ац
ії 

R2  

К
ри

те
рі

й 
Ф

іш
ер

а 
F 

К
ри

те
рі

й 
Д

ар
бі

на
-

У
от

со
на

 D
W

 

Товарооборот будівельних матеріалів, млн 
грн. 

ỹt = -2763,3 + 1356,7t  
(-5,24)*   (23,39)* 

0,977 547,2* 1,11* 

Частка в загальному обороті, % 
ỹt =2,68+ 0,08t   
(13,60)*   (3,82)* 

0,528 14,6* 0,65 

Кількість підприємств, спеціалізованих на 
будматеріалах, од. 

ỹt = 19,33+ 11,80t   
(1,10)    (6,09)* 0,741 37,1* 0,72 

Введення в експлуатацію загальної площі 
житла, тис. кв. м 

ỹt = 5975,19+ 345,57t   
(9,56)*    (5,03)* 0,660 25,3* 1,99* 

Частка витрат населення на придбання 
будматералів, % 

ỹt = 0,50+0,06 t 
(3,84)*    (3,34)** 0,532 14,8* 0,64 

Частка імпорту в товарообороті будматеріалів, 
% 

ỹt =26,78 + 0,98t   
(15,80)*    (5,26)* 0,680 27,6* 0,83 

Джерело: сформовано автором 

 

Зокрема, оцінка моделей тренду на адекватність до поведінки емпіричних 

даних за критерієм Фішера (Fтабл(р = 0,99, k1 = 1, k2 = 13) = 9,07) дозволяє 

зробити висновки про адекватність лінійних моделей тренду до вихідних даних з 

ймовірністю р = 0,99 для усіх досліджуваних показників. Найвища статистично 

достовірна адекватність моделей спостерігається для таких показників, як 
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товарооборот будівельних матеріалів (Fрозр = 547,2); кількість підприємств, 

спеціалізованих на будматеріалах (Fрозр = 37,1); введення в експлуатацію 

загальної площі житла (Fрозр = 25,3) та частка імпорту в товарообороті 

будматеріалів (Fрозр = 27,6). 

Перевірка коефіцієнтів лінійних рівнянь тренду за критерієм Стьюдента 

свідчить про те, що в усіх отриманих рівняннях загальної тенденції розвитку 

коефіцієнти є статистично вірогідними з ймовірністю р = 0,99 (фактичні 

значення є більшими від табличного tтабл(р = 0,99, k = 13) = 3,01). Оскільки 

коефіцієнт лінійного рівняння тренду наочно відображає зміну в часі 

досліджуваних показників, то за умови їх високої статистичної достовірності 

підтверджується достовірність висновків про тенденції у динаміці показників 

продажу будівельних матеріалів в Україні за період з 2001 р. по 2015 р. 

Результати аналізу отриманих моделей на автокореляцію залишків за 

критерієм Дарбіна-Уотсона (d1 = 0,81; d2 = 1,07; p = 0,99) показують, що з 

ймовірністю р = 0,99 автокореляція залишків відсутня у моделях тренду 

товарообороту будівельних матеріалів і введеної в експлуатацію загальної площі 

житла.  

Беручи до уваги високу статистичну достовірність лінійних рівнянь тренду 

для вказаних вище показників, можна пропонувати обчислювати прогноз на 

основі моделей тренду лінійного типу.   

На основі економетричних регресійних моделей проаналізовано залежність 

обсягу товарообороту будівельних матеріалів, млн грн (Y) від таких чинників, як 

частка обсягу товарообороту будівельних матеріалів в загальному обороті, % 

(X1), кількість підприємств, спеціалізованих на будматеріалах, од. (X2), введення 

в експлуатацію загальної площі житла, тис. кв. м (X3), частка витрат населення на 

придбання будматералів, % (X4), частка імпорту в товарообороті будівельних 

матеріалів, % (X5). Також проведено статистичні оцінки отриманих моделей 

парної лінійної регресії за критеріями Фішера, Стьюдента та Дарбіна-Уотсона. 

На основі лінійного регресійного рівняння (2.7), яке згідно з критерієм 

Фішера є адекватним до вихідних даних з ймовірністю р = 0,99, можна 
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стверджувати, що за зростання частки в загальному товарообороті на 1 % обсяг 

товарообороту будівельних матеріалів збільшується у середньому на 8863,2 млн 

грн. Зміна досліджуваного показника на 54,2 % залежить від зміни чинника.   

                    ỹ =  -21571,5+ 8863,2X1     (2.7) 

(-2,82)**    (3,92)* 

R2 = 0,542   F = 15,4*   DW = 0,31 

Щодо впливу кількості підприємств, спеціалізованих на будматеріалах, на 

товарооборот будівельних матеріалів (див. рівняння (2.8)), то збільшення цієї 

кількості на 1 дозволяє збільшувати обсяг товарообороту будівельних матеріалів 

на 87,1 млн грн. Модель (2.8) є адекватною до емпіричних даних з ймовірністю 

р = 0,99. Зміна значення обсягу товарообороту будівельних матеріалів на 75,6 % 

залежить від зміни кількості підприємств, які спеціалізуються на будматеріалах.   

 ỹ  =  -1812,0+ 87,1X2                       (2.8) 

(-1,03)    (6,35)* 

R2 = 0,756   F = 40,3*   DW = 0,49 

Значення коефіцієнта лінійного рівняння регресії (2.9) показує, що за 

збільшення введення в експлуатацію загальної площі житла на 1 тис. кв. м обсяг 

товарообороту будівельних матеріалів збільшуватиметься на 2,6 млн грн. 

Оскільки за критерієм Фішера модель є адекватною до вихідних даних з 

ймовірністю р=0,99, параметри моделі згідно з критерієм Стьюдента достовірні з 

ймовірністю р=0,99, а також за критерієм Дарбіна-Уотсона можна вважати з 

ймовірністю р=0,99, що у моделі відсутня автокореляція залишків, то 

підтверджується дуже висока статистична достовірність цієї моделі і відповідно 

існування залежності обсягу товарообороту будівельних матеріалів від введення 

в експлуатацію загальної площі житла.  

    ỹ  =  -14582,5 + 2,6X3      (2.9) 

(-3,06)*    (4,87)* 

R2 =0,646    F= 23,7*    DW = 1,18* 

Зростання частки витрат населення на придбання будматеріалів на 1% 

обумовлює збільшення обсягу товарообороту будівельних матеріалів на 11718,8 
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млн грн (див. рівняння (2.10)). Дисперсія обсягу товарообороту будівельних 

матеріалів пояснюється дисперсією частки витрат населення на придбання 

будматеріалів на 54,1 %. Статистична достовірність моделі (2.10) 

підтверджується критеріями Фішера і Стьюдента. 

                    ỹ  =  -3628,2+ 11718,8X4                             (2.10) 

(-1,14)    (3,92)* 

R2 = 0,541   F = 15,3*   DW = 0,3 

Зміна або коливання розміру обсягу товарообороту будівельних матеріалів 

залежить від зміни або коливання частки імпорту в товарообороті будівельних 

матеріалів на 61,1 %. 

 Згідно з рівнянням (2.11), якщо частка імпорту в товарообороті 

будівельних матеріалів зростатиме на 1 %, то обсяг товарообороту будівельних 

матеріалів буде збільшуватися у середньому на 903,2 млн грн. 

  ỹ  = -23178,0 + 903,2X5    (2.11) 

(-3,32)*    (4,52)* 

R2 =0,611    F = 20,4*   DW = 0,57 

За усіма проведеними статистичними оцінками лінійних парних 

регресійних моделей можна вважати, що найвищий вірогідний вплив на 

товарооборот будівельних матеріалів має тільки такий чинник, як розмір 

введеної в експлуатацію загальної площі житла. 

З метою отримання моделей залежності обсягу товарообороту будівельних 

матеріалів від запропонованих чинників з вищим рівнем статистичної 

достовірності проведено порівняльний аналіз графіків теоретичних ліній регресії 

лінійного та степеневого типу та відповідних значень коефіцієнтів 

детермінації R2.  

Значення коефіцієнта детермінації R2 =0,828 для регресійної моделі 

степеневого типу (рис. 2.11) показує, що залежність товарообороту будівельних 

матеріалів України від частки в загальному обсязі має більш виражений 

нелінійний степеневий характер. 
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Рис. 2.11. Залежність товарообороту будівельних матеріалів від частки в 

загальному обсязі (побудовано автором за [109]) 
 

Оскільки значення коефіцієнта детермінації для степеневого регресійного 

рівняння R2 =0,935 є більшим від значення цього коефіцієнта R2 =0,756 для 

лінійної моделі (рис. 2.12), то можна стверджувати, що між товарооборотом 

будівельних матеріалів та кількістю підприємств, спеціалізованих на 

будматеріалах, існує сильний кореляційний степеневого типу. 

 
Рис. 2.12. Залежність товарообороту будівельних матеріалів від кількості 

підприємств, спеціалізованих на будматеріалах  (побудовано автором за [109]) 

 

Значення коефіцієнта еластичності у рівняння регресії ỹ = 0,8068x1,9021 

показує, що за зростання кількості підприємств, спеціалізованих на 

будматеріалах, на 1 % товарооборот будівельних матеріалів зростатиме на 1,9 %. 

Оцінка статистичної достовірності рівнянь регресії лінійного і степеневого 

типу за коефіцієнтами детермінації (відповідно R2 =0,646 і R2 =0,699) вказує на 

однаковий рівень значущості моделей (рис. 2.13). 

Відсотки, % 

Кількість 
підприємств, од. 
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Рис. 2.13. Залежність товарообороту будівельних матеріалів від введення в 

експлуатацію загальної площі житла (побудовано автором за [109]) 

Тому залежність товарообороту будівельних матеріалів від введення в 

експлуатацію загальної площі житла можна описувати лінійним рівнянням регресії.  

Щодо такого досліджуваного чинника, як частка витрат населення на 

придбання будматеріалів, то можна зробити висновок про існування кореляційної 

залежності товарообороту будівельних матеріалів від нього за степеневим типом 

(рис. 2.14). 

 
Рис. 2.14. Залежність товарообороту будівельних матеріалів від частки 

витрат населення на придбання будматеріалів (побудовано автором за [109]) 

Зростання частки витрат населення на придбання будматеріалів на 1 % 

обумовлює зростання обсягу товарообороту будівельних матеріалів на 2,3 % 

(ỹ = = 5941,1x2,2982). 

Значення коефіцієнта еластичності у степеневій регресійній моделі 

показує, що за зростання частки імпорту в товарообороті будматеріалів на 1 % 

можна очікувати зростання обсягу товарообороту будівельних матеріалів на 

6,2 % (рис. 2.15). 

Площа, тис. кв.м 

Відсотки, % 
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Рис. 2.15. Залежність товарообороту будівельних матеріалів України від частки 

імпорту в товарообороті будматеріалів (побудовано автором за [109]) 

Проведений порівняльний аналіз статистичної достовірності лінійних і 

степеневих регресійних моделей дозволяє зробити висновки про залежність 

обсягу товарообороту будівельних матеріалів від досліджуваних факторів за 

більш характерними нелінійними рівняннями степеневого типу. 

Також нами досліджено сукупний вплив усіх запропонованих для аналізу 

чинників на обсяг товарообороту будівельних матеріалів. За оцінкою критерію 

Фішера можна вважати, що отримана модель множинної лінійної регресії (2.12) 

є адекватною до емпіричних даних з ймовірністю р=0,99, згідно з критерієм 

Дарбіна-Уотсона немає автокореляції залишків, а також підтверджена 

достовірність відповідних коефіцієнтів рівняння регресії за критерієм Стьюдента 

дозволяють стверджувати, що суттєвими чинниками збільшення обсягу 

товарообороту будівельних матеріалі також є кількість підприємств, 

спеціалізованих на будматеріалах та частка імпорту в товарообороті 

будматеріалів.  

ỹ = -34549,5   + 7415,1X1  + 51,9X2 + 0,2X3 – 7629,6 X4 + 508,8X5         (2.12) 

  (-4,87)*       (2,65)**     (3,80)*    (0,42)     (-1,74)         (3,95)* 

 

R2 = 0,951   F = 34,7*   DW = 1,06* 

Зміна або коливання значення обсягу товарообороту будівельних 

матеріалів пояснюється сукупною зміною усіх факторів на 95,1 %, на що вказує 

Відсотки, % 
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значення множинного коефіцієнта детермінації R2 = 0,951. Значення коефіцієнтів 

регресії показують, що за збільшення кількості підприємств, які спеціалізуються 

на будматеріалах, на 1 на деякому фіксованому рівні інших чинників можна 

очікувати збільшення обсягу товарообороту будівельних матеріалів на 51,9 млн 

грн. Якщо ж зростатиме частка імпорту в товарообороті будматеріалів на 1 % та 

будуть на певному середньому рівні інші фактори, то обсяг товарообороту 

будівельних матеріалів може збільшуватися у середньому на 508,8 млн грн.   

Підсумовуючи результати проведеного економетричного кореляційно-

регресійного аналізу тенденцій у динаміці продажу будівельних матеріалів та 

залежності обсягу товарообороту будівельних матеріалів від низки чинників, 

можна виділити найбільш суттєві з них: введення в експлуатацію загальної 

площі житла, кількість підприємств, спеціалізованих на будматеріалах, та частка 

імпорту в товарообороті будматеріалів. 

 

Висновки до розділу 2 

Під час дослідження 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. Властивості й показники асортименту взаємопов’язані та 

доповнюють один одного. Розуміння їх сутності та знання номенклатури дає 

можливість найбільш точно виявити особливості конкретного товарного 

асортименту. Показники асортименту можуть впливати на ступінь задоволеності 

покупців і в цілому на комерційні результати діяльності магазину. 

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. Для 

проведення повноцінного аналізу асортименту можна поєднати кілька відомих і 

універсальних методів, можливих для адаптації до ситуації в конкретних 

підприємствах. Результати аналізу продуктового портфеля, отримані за різними 
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методами, порівнюються між собою і на підставі отриманої інформації 

формуються пропозиції щодо змін асортименту. 

Проведений матричний АВС- аналіз асортименту в органічному 

(каскадному) поєднанні з XYZ- аналізом показав, що в гіпермаркеті “Епіцентр 

К” у відділі “Будівельні матеріали” три групи (матеріали для внутрішнього 

оздоблення, сухі суміші та будівельне обладнання) формують 80 % обороту (А), 

ще дві групи (зовнішнє оздоблення та ізоляція) – 15 % (В) і покрівля – 5 % (С). 

Використання каскадного методу АВС- та XYZ- аналізів дало змогу виявити 

економічні параметри та ринкові показники для кожної підгрупи “Будівельні 

матеріали” мережі гіпермаркетів “Епіцентр К”., а також дозволив визначити рівень 

страхових запасів асортиментних груп 

За результатами аналізу структури роздрібного товарообороту будівельних 

матеріалів за 2011-2016 роки виявлено зростання частки реалізованих 

будівельних матеріалів у загальному розмірі товарообігу, що вказує на 

зростаючий платоспроможний попит на продукцію галузі. Найбільшу питому 

вагу в загальному товарообороті країни 3,7 % бачимо у 2011 році. Зростання 

обсягів товарообороту роздрібної торгівлі будівельними матеріалами 

пояснюється зростанням протягом 2011 р. кількості банків, що надавали іпотечні 

кредити, та зростання реальних доходів населення на 74,6 %. Це дозволило 

стверджувати, що зі зростанням доходу, домогосподарства все більшу його 

частку витрачають на купівлю будівельних матеріалів. 

Проведений економетричний кореляційно-регресійний аналіз тенденцій у 

динаміці продажу будівельних матеріалів та залежності обсягу товарообороту 

будівельних матеріалів від низки чинників, встановив найбільш суттєві з них: 

введення в експлуатацію загальної площі житла, кількість підприємств, 

спеціалізованих на будматеріалах та частка імпорту в товарообороті будматеріалів. 

Економетричний аналіз дозволив обґрунтувати стратегічні підходи в розвитку 

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

Основні результати розділу опубліковані у наукових працях автора [122; 128; 

130]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ТОВАРІВ У МЕРЕЖЕВИХ 

СТРУКТУРАХ КРУПНОФОРМАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

3.1. Переформатування мережі підприємств торгівлі та диверсифікація 

асортименту товарів   

В умовах високодинамічного конкурентного середовища роздрібні 

торговельні підприємства вимушені постійно змінювати свої стратегії розвитку, 

формати та типи під впливом стрімкого розвитку технологій та вимогливості 

споживачів до асортименту товарів та якісного надання послуг. Одним із 

підходів, якому надають перевагу досить багато торговельних мереж, є 

диверсифікація діяльності. 

Поняття “диверсифікація” походить від латинського “diversus” – різний, 

“facere” – роботи, “diversifikatio” – зміни, різноманіття. 

Диверсифікацію діяльності торговельної мережі пропонуємо визначити як 

процес розширення та оновлення різних видів діяльності як пов’язаних, так і не 

пов’язаних між собою, що дозволяє досягти конкурентних переваг та підвищити 

ефективність функціонування мережі на ринку. 

Класифікувати диверсифікацію діяльності торговельної мережі доцільно за 

рядом ознак. Зокрема, у сучасній практиці виділяють такі основні форми 

диверсифікації: горизонтальна та вертикальна (концентрична) (рис. 3.1).  

Горизонтальна диверсифікація передбачає розширення асортименту товарів 

новими товарами-аналогами з метою підвищення попиту на них у наявних 

споживачів. Тобто це введення в асортимент товарів, які є дещо не схожими на 

товари підприємства, але привабливими для традиційних покупців. Інформацію 

щодо необхідності в інших видах товарів та послуг підприємство може отримати 

від своїх покупців. Саме в цьому полягають переваги горизонтальної 

диверсифікації, які дають змогу різнобічно врахувати потреби споживачів. 
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Рис. 3.1. Складові процесу диверсифікації 

роздрібних торговельних мереж (сформовано автором) 

Вертикальна диверсифікація 
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Вертикальна диверсифікація означає збільшення глибини асортименту 

товарами, які в технологічному та маркетинговому аспектах пов’язані з 

наявними товарами підприємства. Тобто це поповнення асортименту товарами, 

схожими на ті, що вже представлені підприємством. 

Диверсифікація роздрібних торговельних мереж охоплює багато напрямів і 

поділяється на такі види: 

 організаційно-економічна; 

 асортиментна; 

 торгово-технологічна; 

 інвестиційна. 

Одним із напрямів організаційно-економічної диверсифікації є 

реструктуризація об’єктів торгівлі. Тобто під впливом зміни ринкової 

кон’юнктури торговельні мережі проводять структурні перетворення, які 

спрямовані на адаптацію діяльності мережі до мінливих умов зовнішнього 

середовища функціонування й обраної стратегії розвитку. Головною причиною 

проведення реструктуризації підприємств є низька ефективність їх діяльності, 

тобто незадовільні фінансові показники. Проте й успішні підприємств, які мають 

достатній  ресурсний потенціал, проводять структурні перетворення, спрямовані 

на їх ефективне використання.  

Тенденції розвитку торговельних форматів за останні роки дозволяють 

зробити висновок, що більшість торговельних мереж роблять акцент на 

мультиформатності власних підприємств. Близько 50 % підприємств мають у 

своєму управлінні об’єкти з різними торговими концепціями. Причому таку 

стратегію сьогодні використовують переважно українські мережі, міжнародні ж 

компанії чітко дотримуються обраних стандартів. Подібні пошуки нових ніш і 

форматів пояснюються прагненням українських операторів диверсифікувати 

бізнес шляхом розвитку магазинів з новими торговими концепціями, тобто 

відбувається переформатизація торговельних мереж.  

В Україні роздрібна торгівля представлена в різних форматах: від 

традиційних (ринків, магазинів, кіосків) до сучасних (міні-, супер-, і 
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гіпермаркетів, “cash & carry”, торгових центрів). За минулі роки спостерігається 

тенденція збільшення частки магазинів сучасних форматів, до яких належать 

супермаркети, гіпермаркети, дискаунтери та “cash & carry”. 

Проте, як показують дослідження мережі з маркетингових досліджень в 

світі GfK, частка сучасних форматів в Україні (22 %) практично найнижча в 

Європі, нижче тільки Казахстан (14 %). Наприклад, в Австрії (81 %), Німеччині 

(77 %), Іспанії (70 %) представленість магазинів сучасних форматів набагато 

вище. Що стосується країн Центральної та Східної Європи, то в Словаччині 

частка сучасних форматів роздрібної торгівлі становить 67 %, в Угорщині – 

61 %, Польщі – 56 %, Румунії – 53 %. Частка супермаркетів в Україні (13 %) 

порівнянна з Польщею (17 %), Румунією (15 %), Туреччиною (16 %) і Чехією 

(17 %) 114. 

Водночас, формат гіпермаркетів в нашій країні займає не більше 1 %, тоді 

як в інших країнах вони мають більш вагому частку, наприклад, в Чехії (33 %), 

Румунії (28 %) і Хорватії (25 %). 

Формат “cash & carry” в Україні представляє німецька мережа  “METRO 

Group”, яка у 2003 році відкрила перший центр оптової торгівлі в Україні 

загальною площею близько 10 000 кв. м.  

Дрібнооптові магазини-склади типу “cash & carry” в Україні дістали 

широкого поширення останнім часом під назвою “гуртовні”.  Вони орієнтуються 

на забезпечення дрібних покупців: власників кіосків, павільйонів, палаток, а 

також на безпосередніх споживачів, що купують товари невеликими партіями. 

Гуртовні характеризуються високим товарообігом і мінімальними 

експлуатаційними витратами, закупівлі товарів здійснюють за прямими 

зв’язками лише з місцевими виробниками або виробниками ближніх країн, що 

забезпечує дешевшу логістику і дозволяє реалізувати товари покупцям за 

порівняно низькими цінами. 

Щоб утримати клієнтів, “METRO Group” вдається до різних заходів. Так, з 

2009 року мережа почала розвивати формат “METRO База”, що представляла 

собою порівняно невеликі торговельні точки площею 2000-3000 кв. м. Особлива 
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увага приділялась оптимізації асортименту: мережа відмовилася від частини 

дорогого імпорту на користь більш дешевих аналогів українського виробництва. 

У 2016 році  мережа “METRO Cash & Carry” продовжувала заміщення імпортних 

товарів українською продукцією та на 10-15 % скоротила площі магазинів 90.  

В останні 3 роки лише магазини формату “дискаунтер” збільшували свою 

частку в продажах у всіх продуктових групах. На цей формат припадає 6 %. При 

цьому в багатих країнах, таких як Німеччина, частка “дискаунтерів” (37 %) 

набагато вище, ніж в Іспанії (4 %), Румунії (9 %), Італії (10 %) або Словаччині 

(14 %) 150.  

За останніми дослідженнями Kantar Worldpanel ринкова частка 

супермаркетів і гіпермаркетів в усьому світі скорочується, в той час як сайти 

електронної комерції та дискаунтери процвітають. Аналізуючи розвиток каналів 

торгівлі, дослідники прогнозують, що частка гіпермаркетів і супермаркетів до 

2021 року скоротиться до 48 % від загального обсягу FMCG. При цьому частка 

електронної торгівлі збільшиться до 7,5 %, а дискаунтерів – до 6,5 % (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 
Частка 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 

Джерело: сформовано автором на основі 80 
 

У процесі функціонування торговельних мереж на вітчизняному ринку 

сформувалося певне коло суб’єктів, які тривалий період часу займають передові 

позиції як за оборотом, так і за величиною торгових площ. 

Аналіз топ-10 продуктових мереж України показує, що більшість 

ритейлерів продовжує робити ставку на збільшення кількості торгових точок. 
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Однак, якщо до 2012 року діяльність ритейлерів полягала, в основному, у 

відкритті нових магазинів та збільшенні розміру мережі, і це екстенсивне 

зростання було для них головною метою, то в останні роки ритейлери помітили, 

що кількість покупців у великих магазинах значно знизилась.  

В останні роки український споживач змінює свої звички. Він схильний 

робити невеликі й більш часті покупки, які можна зробити недалеко від місця 

проживання. Це хороший тренд для магазинів біля дому, тому в останні роки 

розвиток магазинів такого формату набирає обертів. Для споживачів такі 

магазини мають низку переваг перед крупноформатними підприємствами, а 

саме: оптимальні витрати часу на дорогу і здійснення покупок, достатній 

асортимент товарів, свіжі продукти.  

Окрім переформатування, торговельні мережі посилюють позиції в регіонах, 

відкриваючи нові торгові точки в областях з низькою конкуренцією, де працює 

менше маркетів всеукраїнських брендів. Також відбувається переорієнтування 

розвитку мереж, що динамічно розвивалися на Захід і в Центр України. Якщо до 

2014 року значна частина компаній приділяла увагу розвитку на сході країни, то 

зараз тенденція змінилася. Раніше східні регіони цікавили торговельні мережі 

великою кількістю густонаселених міст та наявністю великих промислових 

підприємств, які забезпечують роботою більшість місцевого населення. Однак через 

проведення там Антитерористичної операції бізнес звернув увагу на Київ та західні 

регіони. Так, у 2017 році магазини “АТБ” відкривалися у Львівській, Волинській, 

Дніпропетровській, Вінницькій областях. “Наш Край” відкривався в Івано-

Франківській, Рівненській, Житомирській областях 148.  

Західний регіон привертає увагу торговельних мереж з декількох причин. 

На заході мешкає найбільша кількість родичів заробітчан, що постійно 

отримують кошти в іноземній валюті від своїх годувальників. Також магазини, 

що працюють на заході країни, приваблюють угорців, поляків, словаків, які 

живуть недалеко від кордону 181.   

Ще однією характерною рисою українського роздрібного ринку є процеси 

щодо консолідації. У 2013 році відбулось придбання “Нової Лінії” мережею 
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“Епіцентр К”, об’єднання “Ельдорадо” з “Технополісом” і “Алло” – з 

“Мобілочкою”. Представники дніпропетровської мережі “Varus” придбали 

російську мережу магазинів “Перекресток” 182.  

Водночас, окремі мережі широко практикують здійснювати торговельну 

діяльність у формі франчайзингу. Наприклад, “VolWest Group” – перший 

український ритейлер, який почав розвиток франчайзингу в продуктовому 

ритейлі, і вже понад 13 років успішно розвиває франчайзинг під брендами “Наш 

Край” (мережа супермаркетів і експрес-маркетів), “Тарантелла” (піцерії), 

“Карамеля” (гуртівні солодощів). За підрахунками GT Partners, до початку 2017 

року в Україні налічувалося 214 торгових точок, які працюють під ТМ “Volwest 

Group”, за рік з’явилося 50 нових об’єктів. Але при цьому самій компанії 

належить небагато магазинів: більшість з них відкриті за франчайзингом, 

наприклад, за 2016 р. розпочали роботу всього три власні заклади мережі і 47 

торговельних точок франчайзі 179.  

Франчайзинг передбачає угоду між франчайзером (торговельною 

мережею) і франчайзі, яка дозволяє останнім займатися торговельною 

діяльністю під відомою назвою і згідно із певними правилами. За такої угоди 

франчайзі  працюють під відомою назвою мережі, вкладають невеликі кошти у 

розвиток, отримують виняткові права на продаж і можливість закуповувати 

товари великими обсягами. Але вони можуть зіткнутися з наступними 

проблемами: суворі умови договору, прибутки нижчі, ніж очікувалось, 

регулярна сплата відсотків за договором, обмеження самостійності.  

Для торговельної мережі, яка виступає франчайзером, франчайзинг є 

ефективним засобом зростання, який не потребує вкладень коштів. Проблеми 

можуть виникнути, якщо підприємства-франчайзі будуть прагнути до більшої 

незалежності від франчайзера, почнуть конкурувати один з одним та завдадуть 

шкоди іміджу мережі. 

Також в Україні розвиваються й такі типи об’єднань, до складу яких 

входять роздрібні, оптові та виробничі підприємства, які функціонують як єдина 

система. Деякі торгові об’єднання розвивають магазини різних форматів. До 
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таких торгових об’єднань можна віднести одну з найбільших торгово-

промислових груп України “FozzyGroup”, яка об’єднує супермаркети “Сільпо”, 

оптові гіпермаркети “Fozzy” формату “cash&carry”, магазини біля дому “Фора” і 

“Бумі-маркети”, делікатес-маркети “Le Silpo”, мережу дискаунтерів “Thrash”.; 

“Пакко-холдинг”, в структуру якого входять торговельна мережа супермаркетів 

“Вопак” та мережа гуртівень “ПАККО”. Така різноформатність забезпечує більш 

повне задоволення потреб та наближення до кінцевого споживача. 

У розвинених країнах існування підприємств у вигляді різних об’єднань є 

поширеною формою інтеграції торгівлі. Можна виділити горизонтальну,  

вертикальну та змішану форми інтеграції.  

Горизонтальна інтеграція торговельних підприємств – це процес 

об’єднання підприємств, що діють в одному секторі, наприклад кілька 

підприємств оптової або роздрібної торгівлі. 

Вертикальна інтеграція торговельних підприємств – це об’єднання, в 

якому підприємства різних функціональних рівнів працюють разом, наприклад 

роздрібні підприємства з виробниками, роздрібні та оптові підприємства. 

Змішана інтеграція передбачає проникнення великих підприємств одних 

галузей в інші, що не мають видимого виробничого зв’язку з головною галуззю, 

наприклад, мережа магазинів, виробниче підприємство, ресторан, ринок. 

Створена в будь-якій формі інтегрована торгова структура має низку 

важливих характеристик: в соціальному плані виступає способом економічного 

співробітництва і досягнення соціального компромісу у взаєминах між малим, 

середнім і великим бізнесом на споживчому ринку; в організаційному плані – як 

добровільне договірне об’єднання підприємств різної спеціалізації та сфери 

діяльності, створене з метою спільного вирішення підприємницьких завдань; з 

економічної точки зору – як спосіб ефективного використання ресурсів 

підприємств-учасників інтеграції, досягнення економічного ефекту від ведення 

бізнесу. Особливо яскраво це проявляється в комерційній діяльності (в 

закупівельній роботі під час формування асортименту товарів), в ціновій 

політиці, в організації процесу продажу 103.  
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Розглянемо наступний напрям – асортиментну диверсифікацію. Серед 

мотивів, які обумовлюють прийняття рішення керівництвом торговельного 

підприємства щодо диверсифікації асортименту, слід зазначити наступні: 

 збільшення частки ринку; 

  диверсифікація створює можливості виходу на нові ринки, в тому числі 

міжнародні; 

 забезпечення охоплення різних сегментів ринку; 

 збільшення кількості покупців завдяки урізноманітненню товарної 

пропозиції; 

 формування прихильності та лояльності споживачів до відомої торгової 

марки; 

 забезпечення зростання фінансово-економічних показників; 

 підприємство має наявну матеріально-технічну базу і вільні фінансові 

ресурси, які можна вкласти в інший бізнес 55. 

Роздрібні мережі приділяють чималу увагу асортиментній політиці. Адже 

вітчизняні споживачі стали раціональнішими та вже не готові витрачати гроші 

на непродумані покупки, як це було перед кризою. Це констатують як виробники 

товарів, так і мережі, які ці товари реалізують. Якщо раніше покупці не 

акцентували увагу на ціні звичних їм продуктів, то зараз вони стали економити, 

уникати спонтанних покупок та дорогих брендів, віддаючи перевагу перевіреним 

і недорогим товарам. 

В умовах постійних змін зовнішнього середовища торговельні мережі 

взаємодіють з такими чинниками, як конкуренція, зміни попиту, пропозиції, 

нормативної бази, невизначеність економічних умов роботи на ринку і т.д. Під 

дією цих чинників підприємство приймає рішення вносити зміни до асортименту 

або шляхом розширення та поглиблення асортименту, або проводить нову 

асортименту політику, або іншими шляхами. Вибір тієї чи іншої асортиментної 

стратегії ґрунтується, в першу чергу, на оцінці змін грошових потоків, 

викликаних зміною асортименту. 
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Одним із напрямів диверсифікації асортименту є зростання частки товарів, 

які продаються під власною торговою маркою (ВТМ). Попри те, що розвиватися 

цей напрям у вітчизняній торгівлі почав відносно недавно (у 2003-2006 роках), 

власні торгові марки швидко еволюціонували й досягли широкого видового 

різноманіття. Раніше власні торговельні марки асоціювалися з найдешевшим 

товаром досить низької якості. Сьогодні споживач в корені змінив своє 

ставлення до власних торгових марок. Насамперед цьому сприяли самі 

торговельні мережі. Вони стали пропонувати продукцію в різних цінових 

сегментах, активізувалися маркетингові кампанії, зросла якість продукції private 

labels, і поступово імідж економ-сегмента власних торгових марок почав 

змінюватись і позиціюватись як гідна якість за прийнятну ціну. Застосовувати 

ВТМ першими на території України почали національна мережа “АТБ” та 

міжнародні мережі “Фуршет”, “Metro C&C”. Широке застосування практики 

використання власних торгових марок дозволяє торговельній мережі оперативно 

реагувати на зміну попиту на певні товари, розроблені на її замовлення, та 

залучити більшу кількість споживачів. 

Ще один напрям диверсифікації асортименту – це орієнтація на споживчі 

вподобання, яка дозволяє збільшити продажі шляхом задоволення як вже 

відомих, так і раніше не відомих потреб клієнтів. Враховуючи зміни уподобань 

покупців, торговельні підприємства переглядають пропозицію товарів на 

полицях, коригують асортиментний перелік. Присутність того чи іншого товару 

на полиці визначається, у першу чергу, споживчим попитом. Продукція з 

недостатніми показниками продажів виводиться з асортименту, її замінює новий 

товар. Таке управління товарним асортиментом дозволяє торговельним мережам 

скоротити витрати, оптимізувати торгові площі, поліпшити торгово-технологічні 

процеси в магазинах, переглянути закупівельну політику. 

Для поглиблення асортиментного ряду деякі великі мережі почали 

самостійно імпортувати товар з-за кордону, відмовляючись від послуг 

посередників. Таким способом ритейлери зацікавлюють покупців 
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ексклюзивними товарами за найнижчими цінами. Поява тенденції нарощення 

обсягів власного імпорту роздрібними мережами пояснюється рядом переваг. 

По-перше, ритейлери можуть контролювати якість продукції через те, що 

самостійно отримують всі необхідні документи: сертифікати якості, санітарно-

епідеміологічні, ветеринарні, фітосанітарні свідоцтва. Таким чином, вони 

можуть гарантувати, що ці документи були видані з дотриманням усіх вимог 

законодавства України. Також, контролюючи переміщення товару по всьому 

ланцюжку постачання — від виробника до покупця, – мережі слідкують за тим, 

щоб транспортування і зберігання імпорту здійснювалося з дотриманням усіх 

санітарних норм і в найкоротші терміни 45.  

По-друге, відсутність посередників дозволяє встановлювати набагато 

доступніші для покупця ціни. Різниця в роздрібній ціні продукції, ввезеної 

постачальником-посередником і безпосередньо ритейлером, – від 30 % і вище. 

По-третє, при використанні власного імпорту мережа отримує доступ до 

більш широкого вибору як постачальників, так і товарів. Це дозволяє 

сформувати унікальний асортимент й оптимізувати витрати.  

По-четверте, торговельна мережа самостійно координує постачання 

товарів та точніше планує обсяги замовлень, що забезпечує безперебійне 

надходження товарів на склад та на полиці магазинів. 

Однак, самостійний імпорт для ритейлерів буває доволі ризикованим – 

зрив термінів поставок, проблеми на митниці, втрати товару при 

транспортуванні. Труднощі виникають і під час пошуку та налагодження 

ефективної роботи з надійними виробниками імпортної продукції. 

Щоб уникнути зазначених проблем, торговельним мережам необхідна 

глобальна система закордонних офісів із доступом до постачальників, що 

пропонують вигідні умови. Саме тому такі глобальні ритейлери, як “Metro C&C” 

і “Ашан”, мають перевагу внаслідок оптового придбання товару. 

 Конкуренція, що посилюється серед торговельних мереж, стимулює 

підприємства торгівлі диверсифікувати свою торгово-технологічну діяльність. А 

саме, упроваджувати нові методи продажу товарів,  стимулювати та активізувати 
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продаж, застосовувати інструменти мерчандайзингу, автоматизовувати 

торговельно-технологічні операції на базі сучасного обладнання та 

комп’ютерної техніки.  

Варто зазначити, що у вітчизняній сфері роздрібної торгівлі розвиток 

крупноформатних підприємств характеризується різними напрямами. Окрім 

франчайзингу, для багатьох торговельних мереж характерними є як реальна 

торгівля, так і віртуальна. Не зважаючи на поки ще невеликі обсяги продажів в 

інтернеті, більшість найбільших продуктових мереж України вже розвиває 

онлайн-напрямок. Власні інтернет-магазини є у “Таврія В”, “Фуршет” і “Fozzy”. 

Співпрацюють з майданчиком онлайн-замовлення продуктів Zakaz.ua такі 

мережі, як NOVUS, METRO й Ашан. Найчастіше українці купують в інтернеті 

побутову техніку, електроніку, а також одяг і взуття. Тому саме ритейлери цих 

сегментів першими почали запускати інтернет-магазини (наприклад, 

“Фокстрот”, “Comfy”, “Ельдорадо”, “Алло”).  

Щодо інших не продуктових мереж, то свій інтернет-магазин має мережа 

““Watsons” – єдиний з українських великих мережевих дрогері ритейлерів, який 

запустив он-лайн магазин. До повноцінного запуску свої інтернет-магазини 

готують “Prostor” і “Eva”.  

У 2016 році свій інтернет-магазин під назвою “27.ua” запустив 

“Епіцентр К”. На сайті представлені товари тих же груп, що і в офлайнових 

мережах магазину: “Будівництво та ремонт”, “Побутова техніка”, “Інструмент та 

обладнання”, “Відпочинок і туризм” та інші. Оплачувати товари можна готівкою 

кур’єру, банківськими картами та безготівковим розрахунком.  

Харчові продукти українці купують в інтернеті поки менш охоче. Однак це 

не заважає великим продуктовим ритейлерам розвивати власний онлайн-

напрямок. З найбільших гравців ринку не продають в он-лайні “АТБ, Ритейл 

Груп (“Велика Кишеня” і “Велмарт”), “VARUS”, “ЕКОмаркет” 54.  

Насиченість ринку товарами та послугами зумовлює необхідність у 

застосуванні торговельними підприємствами диверсифікації методів активізації 

продажу. У світовій практиці з метою активізації продажу підприємства 
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застосовують такі інструменти, як рекламу, візуальну викладку товарів, 

пропаганду, персональну торгівлю, зв’язок з громадськістю, додаткові послуги і 

спеціальні стимули.  

У вітчизняній торговельній практиці здебільшого застосовують наступні 

інструменти активізації торгівлі: реклама, короткочасні зміни ціни продажу, 

застосування виїзної торгівлі в місця інтенсивних потоків покупців, 

впровадження додаткових послуг, тематичні виставки продажу, проведення 

дегустації, спеціальні стимули тощо 168.  

Ефективна організація торгово-технологічного процесу є важливою 

перевагою у діяльності підприємства в конкурентному середовищі. На неї впливає 

ряд чинників, зокрема умови праці персоналу, рівень механізації та автоматизації 

торгово-технологічних операцій, стан будівель і торговельного обладнання та ін. 

Відповідно торгово-технологічна диверсифікація, яка спрямована на покращання 

умов праці та умов обслуговування покупців, сприяє формуванню конкурентних 

переваг у підприємства. 

Останній вид диверсифікації, що може здійснювати підприємство, 

інвестиційна. Вона включає такі напрями: перерозподіл капітальних інвестицій; нові 

джерела інвестицій; нові напрями вкладень. Її сутність полягає в інвестуванні у різні 

сфери вкладення на довгострокові та короткострокові строки з метою мінімізувати 

втрати в результаті змін кон’юнктури. 

Одним з найкращих прикладів диверсифікації є компанія “Walmart”, яка є 

лідером за обсягом продажів у всьому світі. Основна сфера діяльності компанії — 

торгівля. Однак, до 2007 року, окрім торгових центрів (роздрібних, дрібнооптових і 

оптових), компанія вийшла в такі сфери, як туристичний бізнес, автосервіс, 

створення окремих виділених інтернет-ліній, аптечний бізнес, персональні 

комп’ютери, торгівля бензином. Розширення сфер діяльності компанії є яскравим 

прикладом інтеграційної диверсифікації. В якості основних цілей диверсифікації 

виступає отримання додаткової виручки, але найголовніше – зміцнення взаємин з 

цільовою групою споживачів, підтримка постійної бази клієнтів і просування 

інноваційного іміджу компанії 191.  
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У своїй практиці українські підприємства використовують різні види та 

напрями диверсифікації.  

Наприклад, компанія “Епіцентр” до недавніх пір позиціонувалася як 

найбільша мережа будівельно-господарських гіпермаркетів. Наразі активно 

використовується термін “мережа торгових центрів”. Починаючи з 2009 року, 

“Епіцентр” почав перетворення з будівельної на будівельно-господарську мережу 

гіпермаркетів. Після 2009 року почали з’являтись нові торгові напрями та 

розширюватись асортиментні групи (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Диверсифікація і перспективний розвиток національної компанії 

гіпермаркетів “Епіцентр К”  (побудовано автором) 

У 2009 році відкрився відділ “Деко” (посуд, текстиль, подарунки) та відділ 

“Побутова хімія”. 

 У 2012 році в “Епіцентрі” були відкриті також нові напрямки: 

 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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-  “Спорттовари” – широкий асортимент товарів для спортивних ігор, 

плавання, фітнесу, тренажерів і аксесуарів;  

- “Епік” – дитячі товари, іграшки, засоби гігієни та догляду, дитяче 

харчування;  

- “Канцтовари” – товари для творчості, навчання та офісу; 

-  “Побутова техніка” – широка лінійка товарів для дому і дозвілля 111. 

У 2013 році компанія “Епіцентр К” придбала мережу будівельно-

господарських гіпермаркетів “Нова Лінія”.  Так, до складу “Епіцентру К” 

увійшли 16 гіпермаркетів “Нової лінії” з торговою площею понад 230 тис. кв. м. 

У 2014 році “Епіцентр К” представив новий торговий центр в Києві, 

площа якого складає 105 000 квадратних метрів. 

У 2015 році  у гіпермаркетах починає з’являтись відділ “Мілітарі”, де 

представлені товари для полювання і риболовлі: човни, спецодяг, зброя, 

аксесуари для риболовлі та багато іншого. 

З 2016 року у мережі “Епіцентр К” починають працювати магазини 

“INTERSPORT”, де кожен покупець може вибрати для себе якісний 

спортивний одяг та взуття. Також у 2016 році мережа “Епіцентр К” відкрила 

власний інтернет-магазин “27.UA”.  

Відмітимо, що будівельно-господарська мережа “Епіцентр К”, окрім 

збільшення кількості магазинів-гіпермаркетів та розвитку електронної мережі, 

ставить за завдання відкривати спеціалізовані магазини (будівельно-

господарські міні-маркети) у середніх за розмірами та чисельністю населення 

містах України. Також ведеться активна підготовка проекту проникнення та 

розвитку будівельно-господарських гіпермаркетів “Епіцентр К” на ринках 

європейських країнах.  

В перспективі (до 2021 р.) пріоритетами розвитку мереж “Епіцентр К” 

слід визнати локалізацію торгівлі у середніх містах шляхом створення в них 

власних обєктів і частково за рахунок франчайзингу, а також 

інтернаціоналізації торгівлі, тобто розміщення обєктів торгівлі за рубежем. 
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Основними пріоритетами асортиментної політики будуть інтенсифікація 

асортименту за рахунок власних торговельних мереж і товарних брендів, їх 

розширення, просування та ефективного регулювання. 

Підсумовуючи, можемо сказати, що розвиток вітчизняної економіки 

характеризується високим динамізмом, посиленням нестабільності та 

ускладненням середовища функціонування вітчизняних підприємств торгівлі, 

через зростання темпів зміни споживчих запитів і переваг.  

За таких умов ефективне функціонування і довгостроковий розвиток 

підприємств, збереження їх стійких конкурентних позицій на ринку 

визначаються швидкістю та адекватністю їх реакції на зміни зовнішнього 

середовища, вмінням своєчасно адаптуватися до них. Зі стрімким розвитком 

технологій люди змінюють свої традиційні підходи до здійснення покупок, а 

ритейлери шукають нові шляхи адаптації до сучасних умов ведення бізнесу. 

Одним з підходів, якому надають перевагу досить багато підприємницьких 

структур, є диверсифікація діяльності. Стратегія диверсифікації охоплює усі 

напрямки діяльності підприємства і є одним із підходів, що надає можливість 

підвищити конкурентоспроможність підприємства. Кожна торговельна мережа 

самостійно обирає, за яким напрямом здійснювати диверсифікацію з 

найбільшою для себе користю і найменшим ризиком. 

Слід зауважити, що всі виявлені напрямки диверсифікації взаємозалежні та 

взаємопов’язані, тому що спрямовані в кінцевому результаті на досягнення 

основної мети торговельного підприємства – одержання максимального 

прибутку і задоволення потреб покупців.  

 

3.2. Концепція управління асортиментом товарів і стимулювання їх 

продажу в мережевих структурах 

Зростання на українському ринку великої кількості роздрібних мереж 

спонукає підприємства приділяти більше уваги продажам товарів кінцевим 

споживачам в магазинах. Щоб магазини приваблювали покупців і відрізнялися 
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індивідуальністю, необхідно використовувати не тільки традиційні важелі 

впливу на покупця, але й шукати нові.  

Сучасні підприємства роздрібної торгівлі успіх в конкурентній боротьбі, в 

першу чергу, пов’язують з впровадженням технологій мерчандайзингу. Світовий 

досвід свідчить про те, що обсяги продажу можна збільшити на 400-600 %, якщо 

ефективно використовувати мерчандайзинг. Вперше прийоми  мерчандайзингу 

почали використовувати в зарубіжних супермаркетах.  

 Мерчандайзинг як мистецтво представлення товарів в магазині на 

сьогодні є важливим інструментом формування атмосфери торговельного 

підприємства та впливу на свідомість покупців. 

У теорії та на практиці існують різні підходи до визначення терміну 

мерчандайзингу. Слово “мерчандайзинг” походить від англійського 

“merchandise” – товар, “to merchandise” – торгувати.  Прямий переклад слова 

“merchandising” – мистецтво торгувати. Не зважаючи на різноманіття наявних 

визначень, можна відзначити, що термін “мерчандайзинг” не має чіткого 

тлумачення, що вказує на його різноплановість та багатоваріантність. При цьому 

спільним для багатьох варіантів є те, що мерчандайзинг створює такі умови для 

здійснення покупок споживачами, які забезпечують збільшення обсягів продажу. 

Тобто мерчандайзинг можливо використовувати як інструмент управління 

роздрібними продажами.  

Основними цілями мерчандайзингу торговельного підприємства є:   

 стимулювати продаж товарів у магазині; 

 удосконалити торговельно-технологічний процес у магазині; 

 створити конкурентні переваги магазину й окремих марок товарів; 

збільшити число лояльних покупців і завоювати нових; 

 удосконалити рекламно-комунікаційну політику підприємства; 

 впливати на поведінку споживачів 164.  

Для досягнення встановлених цілей у крупноформатних підприємствах 

передбачене виконання низки завдань (табл. 3.2.) 
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Таблиця 3.2 

Цілі та завдання мерчандайзингу  
Ціль мерчандайзингу Завдання мерчандайзингу 

Стимулювання продаж 
товарів у магазині. 

- ефективне пропонування товарів у магазині; 
- привертання уваги споживачів до нових товарів і 
спеціальних пропозицій; 
- вдосконалення дизайну упаковки товарів для збільшення обсягів 
продажів; 
- забезпечення гарантій якості пропонованих товарів; 
- закріплення у свідомості споживача відмінних рис товарів; 
- позиціонування товарів на основі психологічних 
особливостей покупців і чинників регулювання уваги; 
- розробка програми просування окремих товарів чи їх 
комплексів без залучення додаткових інвестицій. 

Створення 
конкурентних переваг 
магазину й окремих 
марок товарів; 
збільшення числа 
лояльних покупців і 
завоювання нових. 

- забезпечення повнішого задоволення потреб покупців; 
- збільшення кількості лояльних до магазину покупців; 
-  закріплення в свідомості покупців відмінного образу магазину 
та асортименту товарів; 
-  створення неповторної атмосфери у магазині, використовуючи 
комбінації засобів архітектури, дизайну і засобів стимуляції, щоб 
відвідувачі отримували  задоволення від процесу здійснення 
покупки; 
- ефективне використання інформаційних покажчиків. 

Удосконалення 
рекламно-
комунікаційної політики 
підприємства. 

- розробка програми маркетингових комунікацій; 
- забезпечення покупців необхідною інформацією; 
- удосконалення видів і способів застосування реклами в місцях 
продажу; 
- скорочення тривалості процесу осмислення, який проходить з 
моменту першого знайомства покупців з товаром до моменту 
його повного освоєння. 

Удосконалення 
торговельно-
технологічного процесу 
в магазині. 

- організація управління торговельно-технологічними процесами 
в магазині за допомогою оптимального планування 
торговельного залу та системи розміщення обладнання; 
- ефективне використання торгової площі; 
- регулювання руху потоків покупців у торговельній залі 
магазину; 
- забезпечення доступності товарів для покупців при їх виборі без 
участі продавців-консультантів; 
- скорочення періоду адаптації покупців у торговельному зал. 

Вплив на поведінку 
споживачів. 

- аналіз та інтерпретація чинників, які впливають на поведінку 
покупців різних груп населення; 
- збільшення частки прийняття рішень покупцями щодо 
придбання товару безпосередньо в магазині; 
- збільшення часу перебування покупця в магазині та кількості 
покупок, які ним здійснюються; 
- збільшення середньої суми покупки. 

Джерело: складено автором на основі 164; 61 
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Для виконання даних цілей і завдань у крупноформатних підприємствах 

використовуються ряд інструментів мерчандайзингу, таких як: 

- інструменти, спрямовані на презентацію товарів у торговельній залі 

(асортимент, планограма торговельного залу, викладка товарів, торговельне 

обладнання); 

- інструменти, спрямовані на приваблення клієнтів та інформаційну 

підтримку товарів (зовнішні та внутрішні засоби реклами); 

- інструменти, спрямовані на формування атмосфери та іміджу 

торговельного закладу (зовнішній та внутрішній дизайн). 

Правила й інструменти мерчандайзингу стосуються трьох його основних 

складових: запасу, розміщення та презентації (рис. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Складові інструментів управління в системі мерчандайзингу 
(сформовано автором) 
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Якщо у торговельній залі недостатня кількість товарного запасу, будь-які 

заходи із забезпечення його розміщення та презентації не дозволять збільшити 

обсяги продажу. Разом з тим реклама товарів, розміщення яких в торговельній 

залі незрозуміле для покупця, не призведе до збільшення обсягів продажу. І 

навіть найбільш вдалий вибір місця продажу товарів не дасть бажаного ефекту, 

якщо це місце буде недбало оформлене. Лише виконання усіх трьох умов 

призводить до отримання очікуваного результату. 

Починається мерчандайзинг з формування оптимального асортиментного 

набору товарів у магазині, який залежить від попиту, можливостей виробництва 

та імпорту, зони діяльності та спеціалізації магазину, стану його матеріально-

технічної бази.  

Часто найбільш популярні товари закінчуються на полицях першими, а 

їхнє місце займають інші, менш продавані. Тому, щоб мерчандайзинг у 

торговельному підприємстві був ефективний, необхідно створити такий рівень 

торгового запасу, який би забезпечив постійну наявність товарів і у торговому залі, 

і у складських приміщеннях. Партія товарів, яка наявна у магазині, повинна 

продаватись у першу чергу. В ході поповнення товарних запасів, товар, який 

надійшов зі складу, слід розміщувати позаду вже розміщеного на полиці товару. 

Відповідно, товари, термін реалізації яких закінчується, виставляють уперед. 

Особливо важливе це для харчових продуктів 61.  

Для збільшення продажів у роздрібній торгівлі сучасні торговельні 

підприємства витрачають багато коштів: на торгове обладнання, оформлення 

торгових залів, рекламу, на розробку акцій та знижки. І це збільшує прибуток не 

більше, ніж на 2-5 %. Набагато кращих результатів з меншими витратами можна 

досягти, ефективно розмістивши товари в торговому залі й безпосередньо на 

полиці. 

Під час розподілу торгових площ спеціалісти починають з того, що кожному 

товару виділяють місце, враховуючи очікуваний обсяг продажу. При визначенні 

місця, яке відводиться для різних товарів на полицях, необхідно знайти оптимальну 

комбінацію з погляду загального прибутку та індивідуальності магазину. Під час 
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вибору місця розміщення товару на полиці необхідно враховувати його 

прибутковість, розмір упаковки, концепцію викладки, обсяги запасів, сезонні 

коливання та піки продажу, направлення руху покупців, кут огляду покупцем 

полиці тощо.  

Процес отримання інформації про товар досить важливий для покупця, тому 

товари у магазині розміщують фронтально, з урахуванням кута зору покупця. При 

цьому основна інформація на упаковці не повинна перекриватися іншими 

упаковками та цінниками. 

Ті товари, які приносять найбільший прибуток і мають найкращі показники 

продажу, слід розміщувати у кращих місцях торговельного залу та торговельного 

обладнання. Пріоритетні місця віддають для найбільш дорогих і прибуткових 

товарів, активно рекламованим товарам та товарам імпульсивного попиту. 

Якщо група товарів одного виробника становить велику частку в 

загальному товарообороті, то такі товари групують у корпоративний блок у 

кожній продуктовій групі. Корпоративний блок в мерчандайзингу дозволяє 

об’єднати між собою всі товари, які відносять до однієї категорії. Такий метод 

дозволяє збільшити додаткове просування за допомогою бренду виробника. 

Для об’єктивного інформування покупців про товари, які є у продажу, про 

їх властивості та якості, форми обслуговування, у магазині використовують 

рекламу та ефективно презентують товари. Внутрішньомагазинна реклама 

дозволяє покупцю знайти як рекламований товар, так і товар, який раніше не 

рекламувався. При цьому внутрішньомагазинна реклама повинна 

застосовуватися не більше ніж для 15-20 % товарів. 

Завданням внутрішньомагазинної реклами є забезпечити зустріч покупця з 

товаром. Інформація в магазині повинна бути подана таким чином, щоб 

покупцям, які мають різні індивідуальні характеристики, було легко її отримати 

та зрозуміти. При цьому необхідно дотримуватись стислості та простоти. Тобто 

інформацію, яку доводять до клієнта, повинні зрозуміти й 14-річна дитина, і 

покупець з середньою освітою та інтелектом 184. 



169 
 

З вище зазначеного можна зробити висновок, що для ефективної дії 

мерчандайзингу використовуються різноманітні інструменти, які здатні 

допомогти споживачеві у виборі товару і прийняти рішення щодо його купівлі. 

Згідно з дослідженнями американських маркетологів Е. Райса і Дж. Траута, 

втримати свого покупця в три рази легше, ніж придбати нового. Покупець 

повинен бути дуже задоволений товаром або магазином, щоб в умовах 

конкуренції зберігати їм вірність 151. Вміло організований у торговельному 

підприємстві мерчандайзинг повинен запобігти переходу покупця до прямих 

конкурентів і допомогти залученню нових клієнтів. 

Проаналізуємо особливості організації мерчандайзингу у магазині на 

прикладі гіпермаркету “Епіцентр К”. Мерчандайзинг в гіпермаркеті передбачає 

розміщення продукції таким чином, щоб покупці купували якомога більше 

товарів однієї марки, тобто це спосіб спонукати споживачів зробити покупку, 

впливаючи на їх підсвідомість. Розміщення та викладка будівельних і 

оздоблювальних матеріалів у торговельній залі мають свої особливості, що 

зумовлено різними розмірами товарів, методами їх продажу та широким 

асортиментом. 

У гіпермаркеті “Епіцентр К” розміщення товарних груп відбувається з 

урахуванням цілеспрямованості та частоти попиту покупців на відповідні групи 

товарів. Так, тепло- та гідроізоляційні матеріали, пиломатеріали, сухі суміші, 

покрівельні та фасадні матеріали, будівельні елементи відносять до товарів 

цілеспрямованого попиту. Вони розміщуються подалі від зони входу в магазин. 

Мерчандайзинг торгового залу гіпермаркету “Епіцентр К” стимулює людей 

купувати не тільки ті товари, за якими вони прийшли, а й ті, що просто сподобалися. 

Товари імпульсивного попиту, спеціальні пропозиції, сезонні товари у гіпермаркеті 

знаходяться в “гарячих” зонах торговельного залу: при вході в торговельну залу; у 

місцях концентрації потоків покупців; у передкасовій і касовій зонах. 

Щоб відвідувачі здійснювали більше покупок, у гіпермаркеті підтримують 

достатню кількість товару на полиці. Досвідчені мерчандайзери обізнані про 

основні правила роботи з асортиментом. Вони забезпечують постійну наявність 
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продукції на торгових стелажах, її оптимальний запас на складі та відсутність 

прострочених товарів.  

У гіпермаркеті “Епіцентр К” товари поділені на такі категорії: преміум-

сегмент, товари власної торгової марки, лідер ринку, “другий за лідером”, товар 

 краща ціна. Одні категорії забезпечують прибуток, другі – товарооборот. Для 

забезпечення якісної викладки товарів у гіпермаркеті “Епіцентр К” 

дотримуються таких правил: 

1. Принцип “двох пальців”  відстань між верхом товару і наступною 

полицею повинна бути 3 см. 

2. Товар повинен бути виставлений лицевою стороною до покупця, 

логотип бренду не повинен закриватись цінником. 

3. Частка ринку = частка полиці. Це правило означає, що кількість торгової 

площі під товари розподіляють пропорційно внеску в продажу. Наприклад, якщо 

частка продажу даного товару в загальному обсязі продажів складає 5 %, то він 

повинен займати не менше 5 % загальної площі торгового обладнання. 

4. Товар повинен бути розміщений серед відповідної групи товарів. 

Всередині товарної групи товар має знаходитись у відповідній ціновій групі. 

Товари-новинки розміщують поряд з товарами категорії А. 

Роздрібні торговельні мережі використовують технології мерчандайзингу 

не тільки з метою збільшення обсягів продажів товарів, що приносять їм 

прибуток, але й для поліпшення інших показників діяльності підприємства. 

Тобто, використовуючи технології мерчандайзингу, можна значно ефективніше 

управляти рівнем продажів і досягати бажаного рівня прибутку. 

Не зважаючи на широкі можливості мерчандайзингу, існують певні 

обмеження щодо використання його технологій. Зокрема, вони не можуть 

застосовуватися: 

—  якщо магазин здійснює продаж дешевими товарами або товарами 

маловідомих фірм, орієнтуючись на економічну ситуацію і кон’юнктуру 

місцевого ринку; 

—  якщо товар невідомий на ринку або його рідко купують споживачі;  
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—  якщо вартість товару висока; 

—  якщо в процесі реалізації товару необхідний особистий контакт з кожним 

покупцем;  

—  якщо в процесі продажу необхідна демонстрація товару в дії (елітна 

косметика, парфумерія). 

Основними проблемами застосування інструментів мерчандайзингу у 

вітчизняних торговельних підприємствах є:  

— використання нових підходів у мерчандайзингу вимагає значних 

матеріальних витрат; 

— неможливість застосування комплексу мерчандайзингу в малих магазинах 

(під час застосування лише окремих принципів він не спрацьовує); 

— в магазинах відсутні спеціалісти, спроможні розробляти для них 

планограми, а підприємці не бажають витрачати кошти на навчання персоналу; 

— багато магазинів неохоче розміщують POS-матеріали, надані виробниками 

товарів; 

— неспівпадіння економічних інтересів працівників роздрібних торговельних 

підприємств і професійних мерчандайзерів. 

Для вирішення зазначених проблем в діяльності підприємств ми пропонуємо: 

— створити посаду мерчандайзера або сформувати відділ мерчандайзингу в 

рамках комерційного відділу або відділу роздрібних продажів (підходить для 

магазинів торговельних мереж); 

— розробити концепцію мерчандайзингу (правила запасу, розміщення і 

представлення товарів у місцях продажу); 

— розробляти та впроваджувати у магазинах стандарти мерчандайзингу. 

Стандарт мерчандайзингу  це документ, у якому викладені всі правила, 

вимоги та рекомендації щодо наявності та розміщення товару в торговому залі; 

наведені типові планограми розміщення торгового обладнання та викладки 

товарів з відповідними коментарями, і який розробляється і впроваджується для 

підтримки системи мерчандайзингу в компанії 173. Автор пропонує наступні 

розділи стандарту мерчандайзингу (табл. 3.3). 
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   Таблиця 3.3 
Розділи стандарту мерчандайзингу  

№ з/п Розділ стандарту 
мерчандайзингу Сутність розділу 

1 Загальні положення Загальні правила мерчандайзингу для товарів, які представлені 
у магазині. 

2 
Типова схема 

планування торгового 
залу 

План-схема розміщення торгового обладнання у залі із 
зазначенням розмірів торгового залу й устаткування і 
позначенням розташування товарних груп. 

3 
Правила розміщення 

товарів у торговій залі 
магазину 

Зонування торгової зали, стандарти розміщення груп товарів, 
стандарти викладення товару, використання основних і 
додаткових місць продажу, правила підтримки порядку на 
полицях. 

4 

Правила викладки 
товарів  на торговельно-

технологічному 
обладнанні 

Планограми викладення товарів; система викладки товарів у 
товарній групі; вимоги до фейсингу; схеми та фотографії 
викладки; певні вимоги до кольорової гами, а також звукового 
оформлення та освітлення; інформація про товари-лідери; 
інформація про неприпустиме сусідство у разі тимчасової 
відсутності якої-небудь торговельної марки, правила 
оформлення вітрин. 

5 
Стандарти та правила 

розміщення POS-
матеріалів 

Встановлюють основні вимоги до застосування і розміщення 
в магазині рекламно-інформаційних матеріалів та правила 
оформлення і розміщення цінників. 

Джерело: побудовано автором 

 

Однак стандарти мерчандайзингу не тільки важко розробити, серйозні 

проблеми виникають і в процесі їх впровадження у роботу компанії. Тому ми 

рекомендуємо проводити їх розробку і впровадження поетапно у наступному 

порядку: 

1. Презентувати мерчандайзинг-бук і провести міні-семінар для персоналу 

магазина, який буде відповідати за дотримання стандартів. На цьому етапі 

потрібно переконатися, щоб всі зацікавлені сторони були своєчасно 

проінформовані про нові правила. Можливо опублікувати їх на сайті компанії, 

провести навчання співробітників. 

2. В одній з торгових точок мережі повністю впровадити нові стандарти 

мерчандайзингу, організувавши показову викладку. Це буде одночасно і 

перевірка нових правил на реалістичність, і місце для навчання співробітників. 

3. Періодичний моніторинг за дотримання стандартів мерчандайзингу в 

магазинах. Впровадження інноваційних технологій ніколи не проходить легко. На 
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цьому етапі важливо побачити недоліки, врахувати зауваження ритейлерів, оцінити 

реакцію споживачів і своєчасно адаптувати нові правила до реальності й внести 

зміни. Для цього потрібно створити систему отримання зворотного зв’язку про 

результати впровадження нових стандартів (звітність, пряма лінія і т.д.). 

Для того, щоб розробка стандарту мерчандайзингу дала необхідний ефект, 

керівництву торговельного підприємства потрібно здійснювати систематичний 

контроль і встановити відповідальність за дотримання вимог стандарту у 

посадових обов’язках працівників. 

Контроль за дотриманням стандартів мерчандайзингу можна здійснити 

шляхом порівняння викладки в торговому залі з планограмою, яка являє собою 

графічне зображення викладки товару на конкретному торговельному 

обладнанні магазину і призначена для раціонального управління торговим 

простором, в якому реалізується продукція. 

Правильно складені планограми допомагають: 

 ритейлерам  збільшити товарообіг, кількість покупців, середній чек; 

задовольнити потреби покупця; отримати від постачальників вигоду з розміщень 

товарів; збільшити продажі товарів із найбільшою маржею; 

 постачальникам  викладати “свій” товар єдиним блоком та займати 

кращі місця на полиці; 

 покупцям  легко знаходити потрібні товари, зручно брати товари з полиць. 

Кожна планограма повинна бути адаптована під конкретний магазин і конкретні 

цілі, але ґрунтуватись на таких загальних принципах: 

—  наочності  товар повинен бути доступний для огляду: споживач 

витратить менше часу на пошук необхідного продукту; 

—  системності  товари схожих груп виставляти в одному місці; 

—  сумісності  правильно обирати місце розташування кожного виду 

товару та дотримуватись правил товарного сусідства; 

—  достатності  повна демонстрація всіх товарних позицій магазину; 
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  ефективності – площа торгового залу та обладнання повинна 

використовуватись ефективно 26.  

При розробці планограми, на нашу думку, доцільно оперувати товарними 

категоріями, групами, марками, продуктовими лінійками. Окрім того, під час 

складання планограми варто врахувати планування торгового залу і розміщення 

торгового обладнання у ньому.  

Практикою доведено, що окремі точки простору торгового залу магазину не 

однаково стимулюють продажі. Товар може знаходитись у залі, але, якщо він 

виставлений не в потрібному місці, споживач просто не знайде його. Розміщення 

товарів у торговому залі має бути таким, щоб покупець міг легко орієнтуватись в 

розміщенні відділів і товарних груп; відчувати себе спокійно під час здійснення 

покупок; за можливістю не стояти у черзі. 

Мерчандайзинговий підхід до розподілу площі торговельного залу 

магазину для розміщення товарних груп (відділів) базується на таких принципах: 

- напрямок руху потоків покупців  потоки повинні привертати покупців у 

визначені місця торговельного залу, до необхідних прилавків і вітрин; 

- спільне придбання товарів  напрямки потоків покупців повинні 

забезпечувати комплексну покупку, при цьому потрібно розміщувати супутні 

товари поряд з основними; 

- частота покупок і характер попиту  товари повсякденного попиту слід 

розміщувати в місцях інтенсивного потоку покупців; товари імпульсивного 

попиту – переважно в першій третині торговельного залу та/або біля кас; товари 

цільового попиту можна розміщувати у віддалених місцях торговельного залу; 

- зручність і вільний рух покупців у торговельній залі  організація потоків 

покупців з урахуванням їх інтенсивності протягом годин праці магазину з метою 

створення оптимальних умов щодо купівлі товарів, уникнення черг, скупчення 

покупців у часи максимальної інтенсивності відвідування магазину; 

- тривалість відбору товарів  товари, що потребують часу для їх вибору 

(товари періодичного попиту), розміщують у віддалених місцях торговельного 
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залу з метою створення відповідних умов для прийняття рішення щодо купівлі 

товару; 

- дотримання правил товарного сусідства; 

- трудомісткість переміщення товарів зі складських приміщень  

уникнення перехресного руху потоку покупців і товарних потоків у торговельній 

залі 184.  

Розміщення товару на полицях в магазині  один з головних інструментів 

мерчандайзингу. Існує ряд правил та видів викладки товарів, які допомагають 
створити у магазині оптимальні комфортні умови для покупця, полегшують 

йому завдання вибору необхідної продукції й прямо впливають на рівень 
продажів (табл. 3.4), (рис. 3.4). 

Таблиця 3.4 
Основні правила викладки товарів у магазині  

Джерело: (узагальнено автором) 

№ 
з/п Правило викладки Характеристика 

1 Рівень очей і рівень 
витягнутої руки 

Товар, розташований на рівні очей, продається набагато краще, ніж 
на інших полицях. Це місце називається “золотою полицею”. Іншим 
привабливим місцем для розміщення товарів є рівень витягнутої 
руки (при цьому слід враховувати середній зріст цільової аудиторії 
магазину). 

2 “Полиці в 
пріоритеті” 

Найпопулярніші і ходові позиції, а також позиції, що приносять 
великий прибуток, необхідно розміщувати на кращих  полицях і 
місцях торгового залу. Це правило поширюється і на акційний товар, 
який повинен “кидатися” в очі і привертати більше уваги 

3 
Товар повинен 

перебувати у своїй 
ціновій категорії 

Розміщення дорогих товарів поруч із дорогими на верхніх полицях 
стелажів, дешеві – поруч з дешевими на нижніх полицях. 
Використовуючи це правило рекомендується дотримуватися 
принципу зростання ціни – на початку стелажа знаходяться дешевші 
товари, потім йдуть все більш дорогі товари. 

4 
Правило “нижніх 

та верхніх 
полиць” 

На нижніх полицях розміщують товари, які покупці купують 
обов’язково і без додаткової реклами: великі економупаковки, 
дрібниці для домашнього господарства. Товари з високим рівнем цін 
слід розміщувати на полицях вище “рівня очей”. 

5 
Правило 

збільшення 
фейсингу 

Пріоритетні позиції повинні бути представлені більшою кількістю 
фейсів, ніж інші додаткові позиції  

6 Правило “двох 
пальців” 

Полиці на стелажі повинні бути розташовані так, щоб від краю 
товару до краю верхньої полиці залишалося 3-4 см (можна було 
просунути два пальці). При більшому інтервалі поличний простір 
використовується неефективно, при меншому – товар важко взяти з 
полиці. 

7 
“Правило 
золотого 

трикутника” 

Між входом, вітриною з найбільш ходовим товаром і касою 
необхідно розмістити якомога більше товарів імпульсного попиту. 
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Окрім згаданих правил рекомендуємо використовувати такі види викладки 

товару (рис. 3.4). 

Побачити товар у магазині покупцям також допомагають різні 

інформаційно-рекламні матеріали й цінники, що містять важливу інформацію про 

ціну і властивості товару.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Види викладки товарів (побудовано автором) 
 
Всі засоби, які використовуються безпосередньо в місці продажу товару з 

метою реклами, надання інформації про товар або його позначення, заведено 
відносити до різних видів POS-матеріалів. Головним завданням POS-матеріалів є 
підвищення рівня продажів конкретних товарів, а значить, стимулювання 
відвідувачів торгових точок зробити покупку тут і зараз. 

Стимулювання продажу являє собою систему короткострокових спонукальних 
заходів і прийомів, спрямованих на прискорення або збільшення продажів окремих 
товарів або послуг споживачам або торговельним підприємствам. Пропонуємо 
наступну класифікацію методів стимулювання (рис. 3.5). 

Стимулювання відіграє істотну роль у формуванні прибутку і зростанні 
продажів, тому важливо проводити аналіз, наскільки ефективно минув той чи 
інший захід. Контроль стимулювання повинен здійснюватись до, під час і після 
акції. Завданням попереднього контролю є передбачення успіху чи невдачі, 
вибір кращих прийомів стимулювання, перевірка їх відповідності цільовій 
аудиторії. У період стимулювання завданням контролю є забезпечення розвитку 
акції відповідно до плану, протистояння перебоїв в постачанні або втручанню 
конкурентів.  

Види товарної викладки 

Викладка за 
товарними 

групами 

Викладка  по 
виробникам або 

по брендам 

 
Фронтальна 

викладка 

 
Об'ємна 
викладка 

Представлення за 
кольоровою гамою 

Представлення за ціновими 
категоріями 
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Рис. 3.5.  Класифікація методів стимулювання 64 

 
Цілі проведення заходів щодо стимулювання 

розвиток 
позитивного 
ставлення до 
товару, фірми 

короткочасне 
привернення уваги 

до фірми і її товарів з 
нагоди якої-небудь 

події  

збільшення 
кількість товарних 

одиниць, 
придбаних одним 

покупцем 

ознайомлення 
споживача з 

магазином, товаром 
або послугою 

Використання ціни в стимулюванні 

Цінові методи: 
- сезонна знижка;  
- святкова знижка;  
- бонусна знижка;  
- знижка за великий обсяг покупки;  
- рекомендована ціна; 
- дисконтні карти; 
- подарункова карта.  

 

Нецінові методи: 
- подарунки; 
- премії; 
- безкоштовні зразки; 
- конкурси, ігри, лотереї; 
- збільшений термін гарантії; 
- майстер-класи, тренінги; 
- сервіс. 

Систематичність проведення заходів стимулювання 

одноразові регулярні сезонні приурочені до різних дат 

Тривалість проведення заходів 

короткострокові 
(до 1 міс.) 

середньострокові 
(1-3 міс.) 

довгострокові 
 (3-6 міс.) 

безстрокові (термін 
не обмежений) 

Охоплення географічного ринку 

 

місцеві заходи 
 

регіональні заходи загальнонаціональні 
заходи 

 

глобальні заходи 

Суб’єкт стимулювання 

 

власні покупці 
 

потенційні покупці покупці товарів 
конкурентів 

Ініціатор стимулювання 

роздрібна 
торгівля виробники спільно виробники 

і торгівля 
кілька учасників, які пов'язані між собою в 

вертикальний маркетинговий ланцюг 

Заходи взаємодії з покупцем 

Заходи прямої взаємодії: 
- презентації; 
- театралізовані вистави; 
- виставки; 
- демонстрація товару на спеціальних 
стендах; 
- вільне випробування товару в дії; 
- акції з просування; 
- діяльність продавців. 

 

Інші методи комунікації: 
- SMS-спілкування; 
- спілкування та вручення призів та 
подарунків поштою; 
- телефон; 
- електронна пошта. 
 



178 
 

Завданням наступного контролю є підведення підсумків і оцінки ефективності 
стимулювання. Оцінка повинна проводитися на підставі стабільних і безперервних 

показників 89.  
Важливо розділяти два поняття: отриманий ефект і ефективність 

стимулювання продажів. Перший отриманий у результаті організованих заходів 

зі стимулювання. У другому випадку це співвідношення результатів (прибутку) і 

витрат, пов’язаних з проведенням заходів. Кінцевим показником економічного 

ефекту від стимулювання є додатковий прибуток під час проведення заходів, в 

порівнянні з прогнозованою прибутком без стимулювання за цей же період. 

Оцінити результати стимулювання можна за двома показниками – 

економічним та комунікаційним. У таблиці 3.5 наведені показники ефекту, які 

пропонується застосовувати для оцінки основних економічних і комунікаційних 

цілей стимулювання. 

Планувати і оцінювати стимулювання потрібно комплексно за сукупністю 

різних показників. 

Таблиця 3.5 
Показники оцінки економічного та комунікаційного 

ефекту стимулювання  
Ціль проведення заходів зі 

стимулювання 
Показники ефекту 

Збільшення обороту товарів Зменшення часу зберігання товарів на складі та у 
магазині 

Збільшення кількості покупців, 
які вперше здійснили покупку 

Збільшення кількості нових покупців і обсягу 
зроблених ними покупок 

Збільшення частоти покупок Збільшення кількості покупок за певний період часу в 
розрахунку на одного покупця 

Збільшення обсягів продажу і долі 
ринку  

Обсяг продажів, прибутку, доля ринку більше ніж 
було прогнозовано 

Ознайомлення покупців із 
товаром, послугою, магазином 

Приріст популярності бренду 

Поглиблення знань про товар, 
послуги, магазин 

Приріст рівня знань властивостей і характеристик 
товару, послуги, магазину 

Збільшення кількості покупців Зниження співвідношення “покупець/відвідувач” у 
магазині 

Джерело: складено автором на основі 64 
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Оцінка ефективності є обов’язковим елементом будь-якого заходу щодо 

стимулювання збуту в місцях продажу. Ефективність мерчандайзингу можна 

побачити за обсягами продажів, що досягаються в результаті проведення заходів. 

Результати, які можуть бути отримані внаслідок заходів щодо стимулювання 

збуту в торговельному підприємстві, представлені на рис. 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Рис. 3.6. Результати заходів стимулювання збуту щодо обсягів продажу 

(побудовано автором 64) 
 

Зазвичай для оцінки ефективності мерчандайзингу розглядають наступні 

показники: 

— товарооборот; 

— чистий прибуток; 

— задоволеність споживача; 

— ринкова частка; 

— кількість чеків та сума середнього чека; 

— продажі з одного квадратного метра. 

Через те, що мерчандайзинг відноситься до числа заходів, які має сенс 

проводити, якщо витрати окупаються протягом місяця, ми пропонуємо 

ефективність мерчандайзингу розраховувати шляхом визначення приросту 

продажів та прибутку від мерчандайзингу в місяць. 

Прибуток від мерчандайзингу = 

=  прибуток від приросту за міс.витрати на мерчандайзинг в міс.           (3.1) 

Результати стимулювання збуту 

Зниження обсягу 
продажу 

Збереження обсягу 
продажу 

Зростання обсягу 
продажів, витрати 

окупаються, але нижче 
планового результату 

Зростання обсягу 
продажів, що дорівнює 

або перевищує 
плановий результат 

Зростання обсягу продажів, 
але витрати не окупаються 
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Величина приросту продажів залежить від якості мерчандайзингу та від 

того, наскільки добре в магазині була побудована система викладення товару в 

цілому і конкретного товару зокрема до впровадження мерчандайзингу. Під час 

оцінки ефективності мерчандайзингу не слід робити висновки за результатами 

першого місяця роботи мерчандайзингу через те, що у перший місяць 

мерчандайзери лише починають впроваджувати в магазині систему 

мерчандайзингу. Відповідно у перший місяць обсяг продажів не досягає свого 

потенціалу, і витрати на мерчандайзинг можуть перевищувати прибуток від 

приросту. У наступні місяці обсяг продажів повинен збільшуватися. Доцільно 

встановити термін оцінки ефективності мерчандайзингу в 3 місяці. Тоді приріст 

продажів та прибуток від мерчандайзингу можна розрахувати наступним чином 

25; 198: 

Приріст продажів = 

=(обсяг продажів за 3 міс.обсяг продажів в міс. до мерчандайзингу)× 3 міс.  (3.2) 

 

Прибуток від мерчандайзингу = 

= прибуток від приросту продажів за 3 міс. витрати на мерчандайзинг за 3 міс. (3.3) 

Окрім різноманітних правил та прийомів доцільним є застосування 

інформаційних технологій в мерчандайзингу, що обумовлено необхідністю 

роботи з великими масивами даних. Щодня мерчандайзери збирають 

інформацію про наявність товарів і рекламних матеріалів про дотримання 

стандартів мерчандайзингу в десятках торгових підприємств. Об’єднання 

касових терміналів з комп’ютерами мерчандайзерів, дозволяє останнім в будь-

який момент отримати інформацію про продажі конкретних товарів, загальні 

обсяги продажів за магазинами і категоріями, причому дані оновлюються в 

режимі реального часу. 

Найбільш істотними перевагами автоматизації окремих етапів 

мерчандайзингу є: 

– скорочення витрат часу на збір, передачу й обробку інформації; 

– більш ефективне використання персоналу; 
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– можливість приймати рішення, засновані на знанні реальної ситуації; 

– оперативність відстеження дій конкурентів і змін ринку. 

Застосування інформаційних технологій дозволить вивести мерчандайзинг 

на якісно новий рівень, що сприятиме зростанню обсягу продажів і підвищенню 

конкурентоспроможності компанії.  

Отже, в умовах жорсткої конкуренції сучасна роздрібна торгівля 

неможлива без використання інструментів мерчандайзингу, за допомогою яких 

вдається значно збільшити оборотність і прибуток магазину, сформувати 

лояльність покупців, ефективно здійснювати просування марки та бренду. Саме 

завдяки вмілому використанню політики мерчандайзингу торговельні 

підприємства формують ставлення покупців до товару, вдосконалюють торгово-

технологічний процес, створюють особливу атмосферу у магазині, формують 

товарний асортимент та унікальний імідж підприємства. 

 

3.3. Методичний підхід до удосконалення асортиментної стратегії 

мережі крупноформатних підприємств торгівлі  

Широкомасштабна глобалізація товарних ринків, інтернаціоналізація 

торгівлі і посилення конкуренції об’єктивно зумовлюють необхідність 

стратегічного управління асортиментом товарів в крупноформатних мережах, де 

концентрація товарних ресурсів надзвичайно висока, а конкурентне середовище 

інтенсивне. 

Суть асортиментної стратегії РМКПТ полягає в органічному синтезі 

сучасних теоретичних підходів і базових концептуальних положень для 

визначення перспективних напрямів розвитку асортименту товарів. 

Аналіз показує, що в практиці діяльності РМКПТ впроваджується 

різноманіття стратегій, які визначають спрямованість розвитку асортименту і 

формують основу асортиментної політики. Ключовими можна визнати три 

стратегії: маркетингову; орієнтовану на товаровиробників; товарно-орієнтовану. 
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Маркетингова стратегія орієнтована на засвоєння нових ринків 

(регіональних, територіальних) розширення каналів розподілу товарів, 

гармонізації асортименту з потребами і платоспроможним попитом. Така 

стратегія реалізується на базі широкого спектру маркетингових заходів. Проте, 

незважаючи на її високу витратоємність вона носить фрагментарний характер. 

Стратегія орієнтована на товаровиробників переслідує мету – посилення 

взаємного партнерства, активного впливу на виробництво, асортиментну 

програму, якість, надійність, безпечність товарів, а також цінову доступність для 

споживачів. Реалізація такої стратегії вимагає розвинуте вітчизняне товарне 

виробництво. В Україні, де імпорт непродовольчих товарів перевищує 70 %, така 

стратегія активно впроваджується лише в секторі торгівлі продовольчих товарів. 

Товарно-орієнтована стратегія характеризується багатовекторним 

розвитком асортименту та його перспективною спрямованістю із врахуванням 

товарознавчих, маркетингових, комерційних, соціально-економічних та 

інноваційних параметрів і характеристик товару. Зокрема: 

 товарознавчі – споживчі властивості,  якість, надійність, безпечність; 

 маркетингові – характер попиту, життєвий цикл товару, 

конкурентоздатність; 

 комерційні – широта, глибина. стійкість, оптимальність асортименту і 

запасів, транспортабельність, режими зберігання, партіонність, витратоємність; 

 соціально-економічні – доступність, ціна, прибутковість, імідж, 

престижність; 

 інноваційність – новизна, мультифункціональність, ергономічність. 

Особливістю товарно-орієнтованої стратегії слід вважати: 

а) комплексність, тобто стратегія має багатоаспектний характер, оскільки 

включає взаємопов’язані елементи різних стратегій; 

б) багатоцільовий характер, у зв’язку з тим, що вона не лише визначає 

перспективну спрямованість розвитку асортименту, але й переслідує мету 

оптимізувати його, соціально орієнтувати та економічно обґрунтувати; 
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в) універсальність в сенсі її спроможності забезпечити всі стадії процесу 

управління: планування асортименту, його формування, оновлення, 

регулювання, диверсифікацію та оптимізацію; 

г) інституціональність – на її основі можливе формування ефективної 

асортиментної політики, а для реалізації  такої стратегії використати формальні 

та неформальні інститути, економічні та адміністративні механізми; 

д) конкурентність – стратегія спроможна забезпечити зміцнення 

конкурентного потенціалу та конкурентних переваг РМКПТ за рахунок її 

комплексного та універсального характеру. 

В практичній діяльності РМКПТ товарно-орієнтована стратегія 

впроваджується фрагментарно. Її програмне, кадрове, методичне забезпечення 

проблематичне, відповідно, низька результативність її реалізації. 

Підвищення ефективності асортиментної товарно-орієнтованої стратегії 

пов’язано з переглядом пріоритетів розвитку і диверсифікації асортименту, 

вибором засобів та визначенням етапів реалізації, узгодженням її з іншими  

стратегіями, суттєвим вдосконаленням методичного забезпечення. 

Як зазначалося вище, пріоритети формуються під впливом активних 

стратегічних сил і детермінуючих чинників. Їх реалізація вимагає диверсифікації 

асортименту, одним з важливих аспектів якої є його доповнення торговельними 

марками і брендами. У зв’язку з цим особливу актуальність набуває 

обґрунтування методичних підходів вдосконалення економіко-організаційних та 

маркетингових механізмів й інструментарію в системі управління асортиментом 

та його диверсифікації за рахунок власних торговельних марок та брендів. 

На ринку чи у торговельному підприємстві споживач перебуває у ситуації 

постійного вибору з безлічі практично однотипних і важко помітних між собою 

товарів. В зв’язку з цим приваблива ціна, барвиста етикетка, яскрава реклама і, 

нарешті, гідний бренд стають необхідними умовами успішної реалізації товару.  

Поняття “бренд” часто ототожнюється з категорією “марка”. 

З позицій сучасного маркетингу бренд  це не просто якісний товар, це 

асоціації, сприйняття товару, враження про нього, яке складається у свідомості 
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споживача 76. До його складу входять як візуальні атрибути (логотип, фірмовий 

стиль, емблема), так й інформаційні компоненти (легенда, імідж, слоган). 

Основна мета бренду – зробити товар впізнаваним на ринку за рахунок 

реклами, і донести його до споживача. Перевагою бренду є довгий цикл 

життєздатності, що приносить додаткові дивіденди за рахунок проникнення на 

суміжні ринки і циклів постійного розширення асортименту. 

В даний час в економічній літературі немає єдиної думки стосовно 

сутності бренду, його співвідношення з торговою маркою і товарним знаком 

тощо. Американська асоціація маркетингу визначає бренд як “ім’я, термін, знак, 

символ або дизайн, або комбінація всього цього, призначені для ідентифікації 

товарів або послуг одного продавця, або групи продавців, а також для 

відмінності товарів або послуг від товарів або послуг конкурентів” 142. 

 Енциклопедія сучасної України  визначає бренд як усвідомлені асоціації 

та емоції, що виникають у людини під час сприйняття певного слова чи образу, 

формують її звички та спосіб життя. У конкретному розумінні, бренд – 

сукупність іміджевих, експлуатаційних, технічних та інших характеристик 

товару, що виражається в торговій марці; свідомо та посилено нав’язується для 

просування його на ринку 46.  

На законодавчому рівні бренд умовно можна прирівняти до добре відомої 

торгової марки. У главі 44 “Право інтелектуальної власності на торговельну 

марку” (ЦКУ) зазначено: “Торговельною маркою може бути будь-яке 

позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення 

товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів 

(послуг), що виробляються (надаються) іншими особами 192. Такими 

позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні 

елементи, комбінації кольорів”. Основною вимогою до торгової марки є 

відповідність її законодавству країни, в якій її реєструють. В Україні вона 

повинна підлягати реєстрації згідно із Законом “Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг” та “Правилами створення і подачі заявки на реєстрацію знаків 
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для товарів і послуг” 147. Мета реєстрації торгової марки – захистити її 

унікальність і заборонити конкурентам незаконно її використовувати. Щоб 

почати безпосередньо процедуру реєстрації, потрібно скласти заявку та подати її 

до установи, яка здійснює реєстрацію торгової марки (торгового знака) (рис. 

3.7). Цією установою є Державне підприємство “Український інститут 

інтелектуальної власності” (ДП “УІПВ”).  

 

 
 

Рис. 3.7. Процедура реєстрації торгової марки  

(сформовано автором на основі 57) 

 
Свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику право 

використовувати знак, а також виключне право забороняти іншим особам 

використовувати без його згоди зареєстрований знак, виключне право 

розпоряджатися правом на знак в порядку, встановленому статтею 16 Закону 

України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, та інші права, 

визначені цим Законом.  

Обсяг правової охорони, який надається, визначається зображенням знака 

та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв 

України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними в 

ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і 

послуг 48. 

Аналізуючи правовий захист бренду, окрему увагу слід приділити і його 

складовим компонентам – матеріальним і нематеріальним (рис. 3.8).  До 

матеріальних аспектів відноситься власне продукт, назва бренду, його марка, 
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вигоди та характеристики. До нематеріальних аспектів слід віднести надійність, 

цінність, довіру споживача, індивідуальність, психологічний вплив на 

споживача. Такі матеріальні і нематеріальні компоненти дозволяють продукції з 

брендом продаватися за вищою ціною, ніж продукція без бренду 162.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Матеріальні та нематеріальні компоненти бренду 

(побудовано автором на основі 162; 158 ) 

 
В умовах орієнтації на задоволення потреби споживача бренд виконує 

наступні функції:  

1. Інформаційна  бренд надає споживачеві інформацію щодо 
характеристик товару, його унікальність, матеріальну і нематеріальну користь.  

2. Ідентифікаційна  функція полягає у тому, що бренд формує у свідомості 
споживача певні асоціації з конкретним виробником і полегшує йому процес 
прийняття рішення щодо купівлі за рахунок попереднього досвіду та через 
надання впевненості у відповідності товару його уявленням щодо якості та 
корисності.   

3. Диференціююча – виділяє товар серед конкурентів, відокремлює його 
від аналогів завдяки певним перевагам і підкреслює його унікальність. 

4. Економічна  бренди асоціюються з додатковими цінностями, що 

підсилює їх актуальність. Потужний бренд є інструментом просування, 
інвестицій у маркетинг, окупність яких полягає у збільшенні попиту, що 

зумовлює економію масштабу 19.  

БРЕНД 

Нематеріальні компоненти Матеріальні компоненти 

Товар 
Назва 
Марка 
Вигоди 

Характеристики 

Надійність 
Цінність 

Довіра споживача Індивідуальність 
Психологічний вплив на споживача 
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5. Захисна функція – це захист від імітацій і копіювання, гарантія 
оригінальності походження. 

6. Емоційна – створює емоційну основу для сприятливого ставлення 
споживача до бренду та надає імпульс до позитивних асоціацій.  

7. Безпечність   купівля товару зі знайомим брендом не повинна 
викликати настороженості, бренд повинен гарантувати покупцеві, що він 
отримає те, що очікує. 

Виконання брендом цих функцій дає змогу підприємству досягти таких 
результатів: 

 забезпечувати збільшення прибутку в результаті розширення 
асортименту товарів і поширення знань про їх загальні унікальні якості, які 
втілюються за допомогою колективного образу; 

– підтримувати запланований обсяг продажів на конкурентному ринку та 
реалізовувати на ньому довгострокову програму зі створення і закріплення 
у свідомості споживачів образу товару/послуги; 

 відображати в рекламних матеріалах  традиції і культуру країни, регіону, 
міста, де виготовлений товар, врахувати вимоги споживачів, для яких він 

призначений, а також особливості території, де він реалізовується 19.   
У процесі використання брендів, їх функції формують для споживачів 

чисельні вигоди, головні з  яких наведено у таблиці 3.6. 
У всіх відомих брендах ці функції присутні. Залежно від того, як 

торговельне підприємство подає свій товар, наголос може робитися на 

різноманітні чесноти: високу технологію, нижчу ціну, стабільність покупок, 

рекламу, що легко запам’ятовується. 

Брендам необхідно виділятися серед конкурентів або ціною, або 

функціональними перевагами та якістю, або психологічними характеристиками. 

Бренд повинен бути впізнаваним, несхожим на інші і намагатися зберігати 

хороші, тривалі відносини з покупцями, особливо з тими, хто користується 

даним товаром давно. Про те, що бренд підприємства приносить споживачам 

користь, необхідно нагадувати постійно. 
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Важливою складовою бренду є якість. Бренди високої якості заробляють 

майже на 20% більше, ніж інші, тому що такий бренд завжди має позитивний 

імідж і репутацію. Імідж бренду являє собою те, що існує в свідомості покупців. 

Це весь обсяг інформації, який вони отримали про даний бренд, опираючись на 

особистий досвід, рекламу, упаковку, відгуки інших людей і т. д. У подальшому 

ця інформація може змінитися під впливом сприйняття, власних переконань, 

соціальних норм та ін. 87.   

Таблиця 3.6 

Основні функції і вигоди бренду для споживача  
Функція бренду Вигода для споживача 

Інформування Отримання споживчої інформації про брендований товар 
Ідентифікація товару Швидке й точне ідентифікування товарів 

Ідентифікація виробника Ідентифікація “джерела” обіцянок і зобов’язань виробника 
Контракт Укладання негласного договору з виробником 

Гарантія 
Зменшення сприйняття ризику в покупця, забезпечення 
гарантії якості та послідовності 

Економічна 
Зменшення витрат клієнтів на пошуки шляхом 
забезпечення швидкого й точного ідентифікування товарів 

Емоційна 
Отримання вражень, переживання емоцій і почуттів у 
процесі вибору та споживання брендового товару 

Оптимізація 
Впевненість в оптимальному виборі залежно від 
призначення товару, способу використання, ситуації 
покупки 

Індивідуалізація 
Спосіб вираження індивідуальності, засіб самовираження і 
самоідентифікації 

Приналежність до групи 
Почуття своєї приналежності до значимого соціального 
оточення 

Соціальне схвалення 
Схвалення власника брендового товару з боку значущого 
соціального оточення 

Престиж Підкреслення певного суспільного статусу та престижу 

Естетика 
Переживання естетичного задоволення від зовнішнього 
вигляду товару, його упаковки, товарного знаку тощо. 

Стабільність і впевненість Почуття передбачуваності, стабільності і впевненості 
Джерело: сформовано автором на основі 42 

 

Сучасні споживачі, здійснюючи покупку, опираються на своє емоційне 

відношення до продукту (бренду). Відомі світові бренди утримують свої позиції на 
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вершині успіху багатьма десятиліттями, у кожного з них свій секрет успішності, але 

спільна риса всіх цих брендів – довіра до товару з боку споживачів.  

Довіра до товару (бренду) – почуття впевненості споживача в торговельній 

марці. Довіра споживачів має величезну силу. Новий продукт ніколи не зможе 

конкурувати з уже відомим і надійним брендом, і тим більше не зможе 

завоювати той же сегмент ринку. Формування довіри до бренду вимагає 

ретельно продуманих і обережних заходів, крім того чималих коштів. 

Три найголовніших етапу на шляху до довіри це: 

1) Задоволеність споживача брендом  співвідношення між очікуваннями 

споживачів і реальними можливостями товару. 

2) Передбачуваність бренду  переконання споживача в тому, що його 

очікування не були обмануті. 

3) Компетентність торгової марки  компетентність пропозиції даного 

бренду по відношенню до пропозицій конкурентних фірм.  

Довіра, побудована на постійній взаємодії з аудиторією. Така тактика 

роботи з аудиторією підвищує впізнаваність бренду і забезпечує збільшення 

продажів.  

Обізнаність споживача про бренд  це знання товару, яке включає в себе 

дві категорії: 

1) Впізнаваність бренду  здатність споживача розпізнавати продукт серед 

різноманіття інших торгових марок, за характерними атрибутами бренду. 

2) Запам’ятовування продукту  здатність споживача згадати продукт в той 

момент, коли виникає така потреба. 

Для того, щоб розробити стратегію просування бренду на ринку, необхідно 

вибрати той тип обізнаності, який кращий для продукту компанії. 

З точки зору маркетингових досліджень є три показника впізнаваності 

бренду: 

1) Top of Mind  перший бренд, який спливає в пам’яті споживача у разі 

згадки товарної категорії. Цей показник є найважливішим в оцінці впізнаваності, 
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так як визначає лідера ринку в свідомості споживачів. Top of Mind  відображає 

ефективність не лише маркетингу, а й правильність цінової та асортиментної 

політики, задоволеність якістю сервісу та іншими параметрами. Якщо даний 

показник перевищує 50 %, то торгова марка – безумовний лідер для споживача і 

сама категорія товарів асоціюється безпосередньо з цим брендом. 

2) Спонтанна впізнаваність – споживач без підказки називає бренд серед 

декількох інших брендів цієї товарної категорії. В цьому випадку бренд 

сприймається споживачем як один з лідерів товарного сегмента. 

3) Впізнаваність з підказкою  споживач впізнає бренд, якщо бачить його або 

чує про нього, тобто з підказкою. Це прямий показник ефективності проведеної 

рекламної та маркетингової політики. Рекламна діяльність компанії вважається 

ефективною і достатньою, якщо даний показник перевищує 70-80 % 119.   

Обізнаність споживачів про торгову марку прямо впливає на обсяги 

продажів товару, тому значна увага маркетингової кампанії повинна бути 

приділена підвищенню впізнаваності бренду. Від популярності торгової марки 

залежить конкурентоспроможність продукції і перспективи довгострокового 

зростання бренду. Маркетологами розроблено безліч методів просування 

торгової марки, але не маючи чітко вибудуваної стратегії і необхідних 

інструментів, неможливо домогтися успіху серед покупців.  

Перший етап побудови стратегії просування бренду передбачає збір різної 

інформації. Необхідно провести такі дослідження:  

 вивчити поточні бренди, що наявні на ринку; 

 провести аналіз конкурентів; 

 визначити рівень лояльності та задоволення наявними брендами 

споживачів; 

 провести маркетингове дослідження, що спрямоване на аналіз 

сприйняття марок-конкурентів та впроваджуваної марки; 

 визначити і проаналізувати причину можливої споживацької 

незадоволеності; 



191 
 

 окреслити портрет споживача: виявити особливості цільової аудиторії 

(соціально-демографічні та психологічні характеристики); 

 здійснити аналіз тенденцій розвитку ринку. 

 На основі проведених досліджень можна зрозуміти, які переваги товару 

варто використовувати для просування на ринку, яка реклама підійде для 

цільових споживачів, як товар можна вигідно виділити на тлі конкурентів. 

Підсумком проведення маркетингових досліджень є формування головних цілей 

і завдань просування бренду. 

Найбільш поширеними завданнями є: 

 формування позитивного іміджу бренду; 

 завоювання нової аудиторії; 

 підвищення впізнаваності бренду; 

 довіра постачальників і партнерів; 

 згуртованість персоналу; 

 підвищення лояльності клієнтів; 

 зростання продажів та інші. 

Після збору необхідної інформації і формування цілей настає етап 

безпосередньої розробки технології просування бренду. Ця творча частина має 

на увазі чітке формулювання інформації для конкретної цільової аудиторії і план 

донесення цієї інформації.  

Існує два сучасні методи просування бренду: 

1) Pull (англ. тягнути)  орієнтований на кінцевих споживачів і засоби 

більше вкладаються в рекламу і формування певного образу бренду. 

2) Push (англ. штовхати)  “проштовхує” товар, впливаючи на 

посередників і торговий персонал. 

Обидва методи частіше використовуються одночасно, тому що служать 

різним цілям.  

Наступний етап втілення стратегії просування – це вибір інструментів, 

необхідних для її впровадження. 
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Позиціонування: від правильного вибору засобів, за допомогою яких 

заплановано донести маркетингову інформацію до споживачів, залежить успіх 

або провал компанії. Правильне позиціонування товару дозволить виділити його 

серед конкурентів і закріпить його становище. Завдяки цьому задається стиль 

спілкування зі споживачами, зони присутності товару.  

 Далі підключається комунікаційна стратегія. Вона націлена на формування 

позитивного ставлення споживача до бренду і має три напрямки: 

 маркетинговий (інформування покупців про переваги товару, підвищення 

впізнаваності, аналіз запитів потенційних споживачів); 

 креативне (формування аудіовізуальних образів, емоційної прихильності 

до бренду); 

 медіа (вибір механізмів розміщення реклами в ЗМІ). 

Але правильно побудована стратегія не завжди означає повний успіх бренду. 

Багато що залежить від її правильної реалізації. Для того, щоб оцінити 

ефективність впровадження стратегії, необхідно розробити ряд критеріїв для 

оцінки результативності.  

На кожному етапі реалізації стратегії необхідно проводити постійний 

моніторинг результатів і порівнювати їх з запланованими значеннями. Якщо 

фактичні результати сильно відстають від планових, варто провести корекцію 

стратегії з урахуванням нових даних (рис. 3.9). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.9. Схема стратегії просування бренду   
(побудовано автором на основі 38) 
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Ще один спосіб залучення уваги до бренду для створення більш тісних 

зв’язків між ним і споживачем – це event-маркетинг. Event-маркетинг (у 

перекладі з англ. – “маркетинг подій” або “подієвий маркетинг”) – це просування 

товарів (послуг, брендів) на ринок за допомогою створення та проведення 

спеціальних заходів. Такими заходами можуть бути прес-конференції, виставки, 

професійні семінари та тренінги, концерти і фестивалі тощо.  

Метою Event Marketing є відображення і розкриття бренду у свідомості 

публіки та управління продажами у довгостроковій перспективі. Еvent-

маркетинг допомагає скласти правильне враження про бренд, донести його образ 

до споживача, так як будується на створенні емоційних зв’язків між споживачем 

і брендом.  

За допомогою подієвого маркетингу можна окреслити (для новачків) або 

закріпити (для досвідчених гравців ринку) образ бренду в свідомості споживачів, 

створити емоційний зв’язок між споживачем і брендом, для формування 

прихильності і лояльності до бренду, підвищити продажі в результаті досягнення 

двох попередніх цілей 81.  

Отже, використання стратегії бренду в асортиментній політиці  одне з 

найбільш перспективних напрямків у підвищенні конкурентоспроможності 

торговельного підприємства.  

Бренд-стратегія являє собою довготермінову програму заходів зі 

створення, розвитку і управління брендом, що враховує стратегії конкурентів, а 

також потреби споживачів в майбутньому.  

Бренд-стратегія включає такі елементи: 

1. Характеристика цільової аудиторії  складання портрета споживача 

(демографічні, статевовікові характеристики, культура і цінності, інтереси і 

життєві пріоритети споживача, можливі моделі поведінки споживача під час 

взаємодії з продуктом).  

2. Аналіз продуктів-аналогів, представлених підприємствами-

конкурентами. 
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3. Брендинг (створення і просування бренду)  концепція позиціонування 

бренду; опис цінностей продукту; неймінг; дизайн упаковки; оформлення 

етикетки; фірмовий стиль і логотип; складання бренд буку; адаптація дизайну 

під рекламні носії та ін. 

4. Продуктова стратегія  мерчандайзинг і асортиментна політика. 

5. Стратегія ціноутворення  програма встановлення цін на товари. 

6.Стратегія продажів  формування і регулювання системи збуту товарів. 

7. Стратегія просування бренду  побудова системи комунікацій з 

цільовим споживачем 170.  

Вирішуючи питання про брендову стратегію, можна обрати один з 

наступних варіантів дій. 

1. Стратегія товарного бренду  передбачає присвоєння одному товару 

(або товарній лінії) певного імені і власне позиціонування. В ході використання 

такої стратегії кожен новий товар отримує своє власне ім’я бренду, яке належить 

тільки йому. 

2.  Стратегія товарної лінії передбачає використання успішної концепції за 

рахунок її розширення, але за умови тісної взаємодії бренду з початковим товаром. 

3. Стратегія асортиментного бренду. При використанні брендів товарного 

асортименту в архітектурі застосовується одне загальне ім’я і через єдину обіцянку 

просувається весь товарний асортимент, який відноситься до однієї і тієї ж області 

компетенції. 

4. Стратегія зонтичного бренду полягає в тому, що один бренд підтримує 

кілька товарів на різноманітних ринках. Кожен з них має спеціальну назву і 

маркетингові комунікації. 

5. Стратегія вихідного (батьківського) бренду аналогічна стратегії зонтичного 

бренду за винятком того, що кожен товар має своє власне ім’я. 

6. Стратегія підтримуючого бренду. Підтримуючий бренд виступає в 

якості основної гарантії для безлічі товарів, систематизованих в межах товарних, 

асортиментних брендів або брендів товарної лінії 58.  
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На практиці торговельні підприємства використовують комбіновані 

підходи, в яких один і той самий бренд залежно від товару, може бути 

асортиментним, зонтичним, батьківським або підтримуючим.  

Застосовуються різні підходи до стратегічного управління корпоративним 

портфелем брендів.  

Перший підхід ґрунтується на специфічних властивостях західного і 

азіатського стилів управління.  

Азіатська модель управління брендами передбачає фокусування 

маркетингової діяльності на корпоративному бренді. Всі продукти і послуги, 

вироблені фірмою, мають одне найменування, одну індивідуальність, один набір 

цінностей.  

Західна модель управління брендами ґрунтується на концепції 

диференціації продукту, відповідно до якої товар наділяється функціональними 

або емоційними відмінними особливостями. 

Змішані форми управління брендами поєднують окремі компоненти як 

азіатських, так і західних моделей і дозволяють корпоративному бренду 

збільшувати вплив зонтичних і індивідуальних брендів при збереженні їх 

індивідуальності. 

Другий підхід до стратегічного управління корпоративним портфелем 

брендів здійснюється в результаті стратегічного розширення існуючих брендів 

наступними методами: 

1) розтягування бренду на нові товарні категорії (brand expansion)  

передбачає виробництво і просування на ринок нових видів продукції різних 

товарних груп під одним брендом; 

2) розширення сімейства бренду (brand extension) передбачає використання 

одного бренду для просування нових видів продукції однієї і тієї ж товарної 

групи, а також використання зонтичних брендів;  

3) розширення асортиментної лінії (line extension) – при утворенні нових 

брендів в одній товарній категорії, вони позиціонуються для різних сегментів 

ринку, що сприяє кращій диференціації товарів і ринковій сегментації; 
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4) поглиблення бренду (product extension)  передбачає випуск додаткових 

варіантів і модифікацій продукту під одним брендом. Як правило, поглиблення 

бренду відбувається всередині однієї продуктової лінії, призначення та 

ідентичності. Модифікується тільки одержувана вигода (розмір, смак, упаковка). 

Третій підхід до управління портфелем брендів заснований на врахуванні 

цінового фактора в стратегічному розширенні брендів. У практиці брендингу 

використовується наступне: 

 Розширення бренду на нижні цінові сегменти або “рух бренду вниз”.  

Ринок, який перенасичений конкурентними за якістю брендами, акцентує увагу 

на цінах та збутовій потужності роздрібної мережі, а не на інноваційності 

товарів. Внаслідок цього споживачі, не маючи змогу чітко визначити відмінності 

між брендовими товарами певної категорії, починають орієнтуватися на ціни. 

Тому компанія розробляє новий продукт, який відрізняється від базової моделі 

більшою простотою конструкції і технологією виготовлення, прийнятними 

властивостями та якістю, і як наслідок, низькою ціною. Такий масовий “бренд 

всередині бренду” називають рухом марки вниз (у нижній ціновий сегмент), або 

суббрендом. 

 Розширення бренду на верхні цінові сегменти. Бренд може бути лідером 

за обсягами і часткою ринку завдяки значній економії на масштабі виробництва і 

заслугам роздрібної торгівлі. В таких умовах часто виникає привабливий 

сегмент у верхньому ціновому сегменті ринку.  

 Розширення бренду на середні цінові сегменти обумовлюється такими 

факторами: технологічними змінами, зростанням конкуренції, появою нових 

роздрібних торговельних підприємств, а також деякими іншими характерними 

обставинами ринкового середовища. 

Кожна із перерахованих стратегій має свої переваги та недоліки. Тому під 

час вибору відповідної стратегії підприємство враховує такі фактори, як вплив 

зовнішнього середовища, поведінка споживачів, існуючий портфель брендів, 

конкурентне становище підприємства та його наявні ресурси 58.  
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Ще одним із перспективних напрямів підвищення 

конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі є створення 

торговельним підприємством власної торговельної марки (ВТМ) або Рrivate 

label, тобто випуск і продаж товарів під брендом торгової мережі або під 

торговою маркою, яка їй належить. 

Власна торговельна марка (англ. Рrivate label) – марка товару або послуги, 

створених компанією на замовлення і представлених під брендом іншої компанії 

155. Товари та послуги під Private Label можуть бути різноманітними: від 

продуктів харчування, косметики до серветок і одноразового посуду. Продукція 

ВТМ, як правило, представлена в різних цінових сегментах. Найбільш 

привабливий сегмент для широкого впровадження продукції ВТМ – середній 

ціновий сегмент. 

На Заході наявність власної торгової марки стала нормою і однією з 

головних конкурентних переваг для ритейл-операторів. У найбільших 

роздрібних мережах світу, таких як Wal-Mart, Carrefour, Metro Group, Ahold, 

Tesco і багатьох інших, продукція під Private Label давно конкурує на рівних з 

відомими брендами. Згідно з останнім дослідженням “Nielsen”, в Швейцарії 

частка власних торгових марок становить 45 % ринку в грошовому вираженні, в 

Іспанії і Великобританії – 41 %, в Німеччині, Португалії та Бельгії – понад 30 %. 

У Канаді і США приватні марки займають 18 % ринку, серед країн Азіатсько-

Тихоокеанського регіону ВТМ найбільш популярні в Австралії (21 %) і Новій 

Зеландії (13 %) 112. 

Створення та впровадження ВТМ в українських торговельних мережах 

активно почало розвиватися тільки в останні роки. Перш за все, власні торгові 

марки застосовують провідні продуктові роздрібні мережі. А деякі з українських 

ритейлерів почали випускати і продавати на своїх полицях товари під Private 

label практично з відкриттям своїх роздрібних магазинів.  

Однією з найпопулярніших власних торгових марок серед споживачів на 

українському ринку є “Премія”, яку було запущено у 2006 році для всіх 

торговельних мереж “Fozzy Group”, і яка демонструє асортимент із понад 1000 
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найменувань у більше ніж 100 різних категоріях товарів середнього цінового 

сегмента. Ще одна власна торгова марка “Fozzy Group” – “Повна чаша”, яку з 

2008 року представлено в усіх торговельних мережах групи компаній, – це 

продукти низького цінового сегмента, досить популярного серед покупців 

торговельних мереж. Вона нараховує понад 300 найменувань товарів у 60 

продовольчих і непродовольчих підкатегоріях 113. 

Також власними торговими марками володіють “АТБ” (ТМ “Своя Лінія”, 

ТМ “Розумний вибір”), “Фуршет” (“Фуршет”), “Меtrо Сash & Сarrу Украина”  

(“Аrо”, “Fine Food”, “Sigmа”, “Riobа”, “Ноrеса Select”, “Fine Dreaming”) та ін. 

Власні марки ТОВ “Епіцентр К” представлені в різних цінових сегментах, 

а також є спеціальні категорійні бренди, що поєднуються в унікальний 

комбінований портфель брендів. Розподіл ВТМ за відділами представлено на 

діаграмі (рис. 3.10). 

 
 

Рис. 3.10. Розподіл ВТМ за відділами у гіпермаркеті “Епіцентр К”, % 70 
 

Компанія почала розвивати ВТМ з 2006 року, але активний період розвитку 

почався тільки в 2010, а на даний момент кількість SKU під ВТМ становить понад 
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17000. Товарні групи для створення ВТМ ТОВ “Епіцентр К” обирає за такими 

критеріями: 

 висока оборотність товарів; 

 щоденний або щотижневий попит (товари, за якими споживач приходить в 

магазин більше одного разу на тиждень і мають, як правило, короткий строк 

експлуатації – господарські товари, засоби особистої гігієни тощо); 

  соціально значущі товари стабільного попиту, необхідні покупцям; 

 високомаржинальні товари; 

 товари з унікальними споживчими характеристиками; 

 перспективні з маркетингової точки зору новинки. 

Компанія “Епіцентр К” приділяє велику увагу якості товарів власних 

торгових марок. Споживачам пропонується максимально широкий асортимент 

товарів гарантованої якості. Більшість нормативно-технічних документів 

передбачає широкі діапазони вимог, а для продукції ВТМ ці параметри більш 

жорсткі. При запиті на виробництво будь-якого продукту, виробнику 

виставляються вимоги у вигляді технічного завдання з чітко прописаними нормами 

основних показників якості: фізико-механічні та органолептичні, побажання до 

складу продукції та кількості 70. 

Основними вимогами до постачальників ВТМ є: 

1. Наявність сучасної виробничої бази, що відповідає вимогам законодавства 

і внутрішнім вимогам ТОВ “Епіцентр К” до виробників і постачальників. 

2. Висока культура виробництва і репутація надійного партнера. 

3. Можливість забезпечити необхідні обсяги замовлень на системній основі. 

4. Відсутність нарікань і зауважень після перевірки інженерами за якістю 

ВТМ. 

5. Наявність інновацій та системи розвитку виробництва, що дозволить 

втілювати і реалізовувати нові продукти 50.  

Найбільша кількість підприємств-виробників ВТМ зосереджена у Китаї. 

Завдяки низькій залежності від кон’юнктури ринку, широкій номенклатурі 
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виробництва, дешевій робочій силі та розвиненій логістиці китайські підприємства 

стали лідерами з виробництва ВТМ.  

З виробництва товарів під власною торговою маркою ТОВ “Епіцентр К” 

співпрацює із: 

- китайськими виробниками: ТМ “Expert Garden”, ТМ “Nota bene”; 

- вітчизняними виробниками: ТОВ “Карпатська кераміка”, м. Калуш, 

 Івано-Франківська обл. ТМ “Allore Group”; завод “Укратлантік”, м. Одеса 

ТМ “ASTON Waterway”; ТОВ “КПД”, Дніпропетровська обл. ТМ “Гривня 

Петрівна”; ТОВ “Придніпровська інженерна компанія”, м. Дніпро ТМ “Червона 

лінійка”; ПАТ “ВГП”, м. Луцьк ТМ “Origami”; 

- європейськими виробниками:  завод “EGGER” (Німеччина) ТМ “King 

Floor”;  Ceramiche ahura (Італія) ТМ “Ahura”. 

Для виробників товарів під private label, які співпрацюють з 

ТОВ “Епіцентр К”  iснують свої позитивні та негативні сторони (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Позитивні та негативні сторони виробництва товарів  

під private label для виробника  

Позитивні сторони виробництва 
товарів під private label для виробника 

Негативнi сторони виробництва 
товарів під private label для виробника 

Партнерські відносини з роздрібною 
мережею 

Втрата прихильності до власної продукції 

Збільшення завантаження виробничих 
потужностей 

Виробники втрачають частину доходів,  
так як товари під приватною маркою 

коштують дешевше 

Отримання місця на полицях провідних 
торговельних мереж. 

Попадання в залежність від роздрібної 
мережі (фінансову, за умовами 

постачання і т.д.) 
Скорочення витрат на збут, маркетинг і 

рекламу 
Невигідні фінансові умови 

Гарантований збут продукції і 
поява нових каналів збуту 

Штрафні санкції за порушення умов 
контракту 

Визнання якості кінцевими споживачами 
та збільшення їх кількості 

Жорсткі вимоги до якості продукції 

Джерело: (сформовано автором на основі 59; 157; 186) 
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Внаслідок просування товару переважно в місцях продажу, компанія 

“Епіцентр К” має низькі витрати на рекламу та маркетинг, що значно знижує 

собівартість продукту. Товари ексклюзивних та власних торгових марок є на 10-

15 % дешевшими за свої аналоги.  

Компанія бере на себе відповідальність перед покупцем за якість товарів 

під власною торговою маркою. Гарантом якості є великий досвід працівників 

компанії у виборі постачальників, а також наявність у співробітників компанії 

спеціальних знань про товари. Можна сказати, що мережа “Епіцентр К” виступає 

у якості експерта, пропонуючи покупцеві свої досвід і знання. Товари під 

власною торговою маркою вигідні всім: і виробникам, які отримують 

можливість стабільного збуту продукції без витрат на просування, і покупцям, 

які купують товари гарантованої якості за меншою ціною, і роздрібним мережам, 

оскільки закупівельні ціни на такі продукти менше, ніж на бренди, в які вже 

вкладені чималі витрати на рекламу. 

Значення власних торгових марок для мережі “Епіцентр К” має як 

позитивні, так і негативні сторони (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 
Переваги та недоліки власних торговельних марок для торговельної 

мережі  
Переваги ВТМ Недоліки ВТМ 

Розширення товарної пропозиції Складність оформлення власної торгової марки 

Власні торговельні марки 
збільшують товарообіг підприємства 

Залучення торговельного підприємства у 
конкурентну боротьбу з виробниками інших 

торговельних марок 
Зниження вартості товару за рахунок 

відсутності посередників 
Додаткові витрати на виконання функцій 

контролю за виробництвом 
Ексклюзивність власних торгових 
марок сприяє зростанню кількості 

лояльних покупців 

Поява виробничих ризиків 
 

Приватні бренди часто роблять ті ж 
виробники, що і відомі бренди, тому 
якість може бути нітрохи не гірше 

Ризик втрати репутації підприємства 
(незадоволення споживача ВТМ може 

переноситися на всю торговельну мережу) 
 

ВТМ захищає мережу від цінового 
диктату виробника 

Відволікання оборотних активів на виробничі 
потреби 

Джерело: (сформовано автором  на основі 157) 
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Основні цілі роздрібної мережі при введенні в асортиментний портфель 

товарів під ВТМ полягають в створенні перспективного нематеріального активу, 

що підвищує вартість компанії; в збільшенні маржинальної складової продажів; 

в підвищенні лояльності клієнтів мережі; в збільшенні продажів за рахунок 

розвитку категорій; в зміні складу покупців 171.  

ВТМ – це бренди торговельної мережі, під якими пропонуються товари, 

що вироблені різними виробниками, але з якістю, що контролюється 

торговельною мережею і гарантується нею. Мережа роздрібної торгівлі бере на 

себе розробку дизайну, контроль якості, маркетинг і розповсюдження продукту. 

Низькі витрати на рекламу і маркетинг на базі просування товару на місці 

продажу значно знижують собівартість. Тому на ВТМ встановлюються більш 

низькі ціни, ніж на аналогічні брендові товари, за рахунок зниження витрат на 

дистрибуцію, упаковку і просування.  

Роздрібна мережа створює ВТМ з орієнтацією на певний сегмент покупців 

і завдяки знанню особливостей своєї аудиторії більш гнучко реагує на запити 

споживачів. 

З точки зору споживача, приватна марка має ряд незаперечних переваг: 

 більший вибір товарів  і їх гарантована якість за вигідною ціною; 

  в разі незадоволення якістю товарів власної торгової марки споживач 

одразу може звернутися до торговельного підприємства; 

 наявність спеціальних пропозицій та акцій; 

 врахування побажань споживачів; 

  завдяки придбанню різних товарних груп власної торгової марки 

скорочується час на вибір товарів. 

Щодо недоліків впровадження власної торгової марки для споживачів, то 

це може бути обмеження асортименту власної торгової марки, а звичка 

споживачів до певної торговельної мережі з її асортиментом ВТМ призводить до 

обмеження вживання товарів інших торгових марок. 

 Таким чином стає зрозуміло, що переваг впровадження власної торгової 

марки в торгівлі набагато більше ніж недоліків, тому розробка і впровадження 
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продуктів приватного бренду в роздрібну торговельну мережу – досить 

актуальний і перспективний напрям розвитку бізнесу, який дозволяє підвищити 

лояльність клієнтів через зниження цін і підвищення якості товарів.  Етапи 

впровадження ВТМ представлено на рис. 3.11. 

В даний час процес створення власних торгових марок знаходиться на 

якісно новому рівні: дешевий аналог брендового товару з різницею лише тільки 

в назві відійшов на другий план. Раніше власники торгових мереж замовляли у 

виробників продукцію низького сегмента. Але незважаючи на кризу в країні, 

досить активно розвиваються магазини преміального формату, розширюються 

лінійки преміальної продукції і ексклюзивного імпорту роздрібних мереж. В 

багатьох випадках ритейлери вводять в асортимент товари преміум-класу саме 

під власною торговою маркою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11. Етапи процесу впровадження власних товарних марок в Україні 

(побудовано на основі 59) 

 

У сучасній теорії економіки та менеджменту існує ряд різних підходів до 

класифікації власних торгових марок в сфері роздрібної торгівлі. Їх аналіз і 

узагальнення дозволили сформувати власну систему класифікації, представлену 

в табл. 3.9. 

2. Інформаційний пошук на предмет зареєстрованих ТМ, оцінка на тотожність або 
схожість, ступінь змішування. Висновок про охороноздатність 

1. Розробка товарної марки (розробка моделі (колір, матеріал, фасон, розмір); розробка 
назви; розробка графічного логотипу) 

4. Просування товарної марки (активне та різнопланове використання). 
Можлива подальша комерціалізація — договори франчайзингу, видача ліцензій 

3. Реєстрація ТМ 
Подача заяви, оплата зборів, мита 
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Таблиця 3.9 
Класифікація власних торгових марок  

Класифікаційна 
ознака Вид Характеристика 

Функції, які 
виконуються 

торговими 
марками 

Марки економ-клас 
Орієнтовані на покупців, чутливих до ціни, у 
яких переважають раціональні мотиви 
покупки.  

Іміджеві (нішеві) 
Створюють для посилення сприятливого 
іміджу торгового підприємства за рахунок 
інноваційних і престижних товарів. 

Інноваційні 
Призначені для того, щоб задовольнити попит 
покупців-новаторів, які відчувають 
підвищений інтерес до товарів-новинок. 

Статусні 
Орієнтовані на середній сегмент і сегмент 
класу premium. Це високоякісні дорогі марки. 

Належність до 
торговельної 

мережі 

Бренд оператора 
(Store Brand) 

Яскраво використано ім’я рітейлера на 
упаковці товару 

Суббренд оператора 
(Store Sub-brand) 

Ім’я ритейлера вказано на упаковці, але не є 
ключовим 

Архітектура 
торгової марки 

Індивідуальні ВТМ 
ВТМ ритейлера, які реалізуються в магазинах 
торговельної мережі під власним ім’ям, яке 
відрізняється від імені мережі  

Зонтичні ВТМ 
ВТМ ритейлера, які реалізуються в магазинах 
торговельної мережі або під єдиною назвою 
мережі, або під назвою категорії товарів 

За ціновою 
категорією 

ВТМ в “low-cost” 
сегменті 

Дешеві товари, які задовольняють базові 
потреби, мають мінімальну націнку 

ВТМ в “middle” 
сегменті 

Товари більш високої якості за вищою ціною 

ВТМ в сегменті 
“преміум” 

Це іміджеві товари, вартість яких досить 
висока. У даній категорії найчастіше 
представлені брендові товари, що 
випускаються обмеженими партіями 

Позиціонування в 
товарній категорії 

ВТМ-драйвери 
товарної категорії 

Товари високої якості і за цінами, порівняними з 
цінами національних брендів, які займають 
провідні позиції в товарній категорії 

ВТМ-імітатори 

Товари-аналоги брендів. Випускаються під 
брендом мережі або самостійним брендом. 
Своєю упаковкою повторюють бренди 
провідних виробників 

Диференційовані 
ВТМ 

Товари, при позиціонуванні яких  
здійснюється вибір вагомої товарної 
характеристики, яка не використовується 
ВТМ-драйвером 

Джерело: (сформовано автором на основі 40; 167) 
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Результати дослідження Nielsen Premiumization 2016 показують, що більше 

30% українських покупців готові платити за преміальні товари в таких 

категоріях, як м’ясо і морепродукти, чай і кава, одяг і молочні продукти. Будь-то 

преміальні ВТМ, економсегмент, фуд-корт або кулінарія, приватна марка  це 

придбання покупцем репутації ритейлера. Торгові мережі дбають про свою 

репутацію, і, отже, приділяють особливу увагу розвитку private labels 169.  

Власні торгові марки  роздрібних мереж створюються і розвиваються в 

результаті спільних зусиль ритейлерів і компаній-виробників. Почавши з 

безликих дешевих товарів, сучасні приватні торгові марки перетворилися на 

повноцінні бренди, якими торговельні мережі керують так само, як і відомими 

товарами, але для просування яких торговельні мережі мають набагато більше 

можливостей. 

Спираючись на дослідження агентства “Planet Retail”, можна виділити 

наступні стратегії застосування ВТМ роздрібними торговельними мережами 

118. 

1. Гра за преміум-сегмент. Стратегія випуску ВТМ, за яої якість має 

пріоритет над роздрібною ціною. 

2. Органічні можливості. Беручи до уваги високий попит на делікатесні 

товари, супермаркети починають випускати продукти з “доданою якістю”, 

позиціонуючи їх як здорову їжу і органічні продукти. 

3. Консолідація брендів. Збільшення числа власних торгових марок 

викликає у ритейлерів питання  чи не може менша кількість зробити більше? 

Ця стратегія передбачає розповсюдження різних продуктів під однією 

приватною маркою. 

4. Зміцнення довіри. Ритейлери зосередилися на виробництві 

високоякісних товарів, і споживачі стали сприймати ВТМ як рівню брендам 

виробників. 

5. Альтернативний формат передбачає за допомогою ВТМ завоювання 

нового для мережі сегменту ринку (створення нового формату). 
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6. Спільне використання ВТМ. Стратегія передбачає розповсюдження 

однієї ВТМ різними торговими мережами. 

7. Розповсюдження приватних марок на сегмент супутніх товарів.  

8.  Оновлення ВТМ за рахунок створення нової упаковки. 

9. Розповсюдження ВТМ на сегмент спеціалітетів або битва за нішу 

шлунка. У зв’язку з рецесією відбувся відтік відвідувачів з ресторанів, і таким 

чином супермаркети зайняли лідируючу позицію на ринку потреб шлунка. 

10. Розширення ВТМ на весь асортимент 180; 193. 

Отже, в сучасній практиці роздрібної торгівлі багато ритейлерів прагнуть 

до того, щоб сформувати широкий, насичений асортимент марочних товарів, 

здатних задовольнити різноманітні потреби споживача. В результаті перед 

роздрібними підприємствами виникає проблема формування збалансованого 

портфеля власних торгових марок. Для цього ритейлеру необхідно створити 

оптимальну архітектуру, що визначає структуру портфеля ВТМ, і сформувати 

принципи управління ним. Формуванню та розвитку структурованого марочного 

портфеля ритейлера сприяє реалізація стратегій роздрібного брендингу та 

використання елементів бренд-менеджменту. 

Вибір політики бренду  це прийняття стратегічного рішення, 

орієнтованого на просування окремих товарів та асортименту, а також 

довгострокове використання бренду. На вибір стратегії впливає ряд факторів. 

Взаємодія цих факторів носить специфічний характер для кожної галузі і 

підприємства. Фактори, що визначають асортиментну стратегію, відрізняються 

один від одного. Тому, перш ніж обирати стратегію, необхідно оцінити всю 

сукупність зовнішніх та внутрішніх факторів (табл. 3.10).  

Стан будь-якої економічної системи залежить від здатності своєчасно 

реагувати на різноманітні зміни зовнішнього середовища та виокремлювати 

найбільш впливові фактори на конкретний період часу. Один із таких факторів – 

конкуренція. 

Оцінка підприємством своїх конкурентів безпосередньо впливає на те, яку 

позицію йому необхідно зайняти на ринку і якою буде його стратегія. При 
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посиленні конкуренції підприємству необхідно вжити заходів щодо захисту своїх 

позицій; ослаблення одного або декількох конкурентів створює можливість для 

наступних дій. 

Таблиця 3.10 

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 
Джерело: сформовано автором 

 

Підприємство не завжди може обрати будь-яку стратегію. Його дії зазвичай 

обмежуються законом, державною політикою, соціальними та економічними 

факторами. Так як торговельне підприємство орієнтується здебільшого на кінцевого 

споживача, то обираючи бренд-стратегію необхідно вивчати потреби та переваги 

споживачів та враховувати платоспроможність та рівень життя населення.  

Можливості підприємства та загрози зовнішнього середовища являються 

ключовими факторами, які впливають на стратегію. Її необхідно будувати так, щоб 

реалізовувалося якнайбільше можливостей, які пропонуються ринком. При цьому 

стратегія повинна бути спрямована на захист підприємства від зовнішніх загроз. 

Основою стратегії є глибокий аналіз існуючих тенденцій, загроз і 

можливостей у зовнішньому оточенні організації, всебічний прогноз його 

майбутнього стану, передусім науково-технічного прогресу. В разі виникнення 

нових інноваційних можливостей на ринку, де щороку змінюється пропозиція, 

потрібно зосередитися на єдиному бренді, який охоплює весь асортимент і 

адаптувати наявні бренди в портфелі брендів підприємства до зовнішнього 

середовища шляхом своєчасного виявлення ключових тенденцій ринку. 

Урахування конкурентних переваг при виборі бренд-стратегії – це основа для 

ефективної конкуренції у довгостроковому періоді. 
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Виходячи із наявних ресурсів (фінансових, матеріальних) підприємство може 

обрати ту чи іншу асортименту стратегію. За відсутності істотних ресурсів 

підприємство зосереджує свої зусилля і маркетинговий бюджет на єдиному бренді. 

За наявності достатньої кількості ресурсів можна розширювати асортиментні лінії 

та поглиблювати бренд. 

У своїх цілях підприємство формулює те, чого прагне, а стратегія дає 

відповідь на питання: яким способом організація має намір досягти поставлених 

цілей. Вибір правильної стратегії підприємством дозволяє реалізувати 

поставлені цілі з урахуванням можливостей та перспектив розвитку, 

скоординувати діяльність усіх підрозділів підприємства в напрямку підвищення 

ефективності його функціонування, оптимізувати ресурсний потенціал 

підприємств.  Саме від цілей залежить варіант стратегії. 

Пріоритети, інтереси вищого керівництва, відношення до ризику, особисті 

амбіції суттєво впливають на вибір стратегії.  

Обираючи стратегію, орієнтовану на бренди, підприємству необхідно 

проаналізувати існуючий портфель брендів:  

 встановити тип і цільовий сегмента кожного бренду; 

 визначити роль кожного бренду на ринку; 

 знайти  вільні ніші в портфелі і проаналізувати їх економічну 

привабливість; 

 розробити варіанти розвитку бренду 58. 

Таким чином, при виборі асортиментної стратегії, орієнтованої на бренди 

та товарні марки, підприємствам необхідно зосередити зусилля на аналізі 

зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей організації, що передбачає 

не лише спрямованість на ринок товарів і отримання прибутку, але і отримання 

зворотної інформації, яка допоможе прийняти правильне рішення. 

 

Висновки до розділу 3 

Розвиток вітчизняної економіки характеризується високим динамізмом, 

посиленням нестабільності та ускладненням середовища функціонування 
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вітчизняних підприємств торгівлі через зростання темпів зміни споживчих 

запитів і переваг. За таких умов ефективне функціонування і довгостроковий 

розвиток підприємств, збереження їх стійких конкурентних позицій на ринку 

визначаються швидкістю та адекватністю їх реакції на зміни зовнішнього 

середовища, вмінням своєчасно адаптуватися до них. Виявлено, що одним із 

підходів, якому надають перевагу досить багато підприємницьких структур, є 

диверсифікація діяльності. Доведено, що диверсифікація суттєво актуалізує 

стратегію розвитку торговельних мереж та їх асортиментну політику. 

Запропоновано засади переформатування роздрібних мереж шляхом 

організаційно-економічної перебудови їх структури, інноваційного розвитку 

торговельних технологій, активізації інвестиційної діяльності, диверсифікації 

асортименту товарів на основі нової асортиментної політики, гармонізації 

асортименту, його актуалізації за рахунок власних торговельних марок і брендів. 

Встановлено, що ефективним інструментом управління асортиментом і 

продажами є мерчандайзинг. Розроблено і запропоновано концепцію управління 

асортиментом та активізації продажу товарів на засадах мерчандайзингу, де 

визначені цілі і завдання мерчандайзингу, запропоновано відповідні інструменти 

та положення стандарту мерчандайзингу, а також систему стимулювання 

продажу товарів в крупноформатних підприємствах роздрібної торгівлі. 

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 

невисвітленим залишається вибір стратегічних напрямів розвитку підприємства 

та формування конкурентних переваг за допомогою бренд-орієнтованого 

управління. У роботі представлена асортиментна стратегія орієнтована на 

торговельні марки і бренди, де розкрита теоретична сутність торговельних марок 

і брендів, їх особливості, основні функції, а також етапи і засоби просування на 

ринок. Розроблено також підходи до управління брендами, показано їх переваги 

і недоліки. Крім того, визначено можливості вдосконалення управління 
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створенням власних торговельних марок в національній мережі гіпермаркетів 

“Епіцентр К”. 

Основні результати розділу опубліковані у наукових працях автора [125; 

126; 129; 131;134]. 
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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, 

побутового, природно-кліматичного характеру, а також внутрішні чинники: 

профіль, формат мережі, кваліфікація кадрів, рівень комерційної діяльності. 
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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 
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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 

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 
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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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Додаток А 
Трактування  поняття “торговельна мережа” 

Автор, джерело Визначення/зміст поняття 

Апопій В., 
     Гуштан Т.,    
Павлова М. 

просторове обєднання функціонально взаємопов’язаних об’єктів 
торгівлі на принципах спільних інтересів, єдності засад 
торговельної діяльності і централізації окремих функцій з метою 
підвищення ефективності діяльності і рівня торговельного 
обслуговування споживачів 

Бергер І. 
всі роздрібні підприємства, що діють на визначеній території, яка є 
окремою адміністративною одиницею.  

Гончаров П. сукупність торговельних підприємств та торговельних одиниць, 
розташованих на певній території (регіоні) 

Пігунов О., 
Вишлінський Г. 

сукупність торговельних підприємств (магазинів та інших пунктів 
продажу товарів), розташованих на певній території (місто, село, 
населений пункт) для організації продажу товарів та 
обслуговування населення 

Корольков І., 
Маркевич І. 

система ланцюгових магазинів – багатофіліальні торговельні 
компанії з розгалуженою мережею однотипних підприємств з 
однаковим зовнішнім оформленням та інтер’єром і однаковими 
методами торгівлі 

Пікуш Т. 

сукупність  однотипних  магазинів,  що  знаходяться  під  спільним 
управлінням, з однаковим асортиментом товарів, зовнішнім 
оформленням, інтер’єром та однаковими методами торгівлі, яка 
створена з метою підвищення ефективності діяльності 
торговельної компанії 

Берман Б. 

фірма, керуюча кількома торговельними точками (магазинами), у 
яких один власник; як правило, закупівля товарів і прийняття 
рішень в мережі відбуваються централізовано або скоординовано 

Власова Н.,  
Колчкова О. 

сукупність торговельних об’єктів, які мають єдині принципи 
управління (бажано керуються з єдиного центру), об’єднані 
однотиповою назвою (вивіскою), асортиментною і ціновою 
політикою, стратегією розвитку і функціонування та, як мінімум, 
реалізують одну з основних переваг мережевої компанії у 
порівнянні з окремим торговельним об’єктом 

Кавун О. 

сукупність бізнес-одиниць, основним видом діяльності яких є 
торгівля, що поєднані спільними зовнішніми та функціональними 
характеристиками, мають єдиний центр управління, який 
спрямовує їх діяльність на реалізацію стратегічної мети 

Масленніков В. 
 

стратегічний союз, що налічує дві та більше компаній, які 
комбінують ресурси для розвитку найбільш вигідних напрямків 
підприємницької діяльності 

Чкалова О. 
 

добровільне об’єднання, утворене торговельними підприємствами, 
що зберігають свою самостійність та права юридичної особи, для 
координації підприємницької діяльності, представлення та захисту 
спільних комерційних інтересів 
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Додаток Б 
Коди країн-виробників товару 

000-139 США і Канада 619 Туніс 890 Індія 
200-299 Внутрішня 
нумерація 

621 Сирія 893 В'єтнам 

300-379 Франція 622 Єгипет 890 Індонезія 
380 Болгарія 624 Лівія 900-919 Австрія 
383 Словенія 625 Йорданія 930-939 Австралія 
385 Хорватія 626 Іран 940-949 Нова Зеландія 
387 Боснія-Герцеговина 627 Кувейт 955 Малайзия 
400-440 Німеччина 628 Саудівська Аравія 958 Макао 
450-459, 490-499 Японія 629 О.А.Э.  
460-469 Росія 640-649 Фінляндія  
470 Киргизія 690-695 Китай  
471 Тайвань 700-709 Норвегія  
474 Естонія 729 Ізраїль  
475 Латвія 730-739 Швеція  
476 Азербайджан 740 Гватемала  
477 Литва 741 сальвадор  
478 Узбекистан 742 Гондурас  
479 Шрі-Ланка 743 Нікарагуа  
481 Бєларусь 744 Коста-Рика  
482 Україна 745 Панама  
484 Молдова 746 Домініканська 

республіка 
 

485 Вірменія 750 Мексика  
486 Грузія 759 Венесуела  
487 Казахстан 760-769 Швейцарія  
489 Гонконг 770 Колумбія  
500-509 Великобританія 773 Уругвай  
520 Греція 775 Перу  
528 Ліван 777 Болівія  
529 Кіпр 779 Аргентина  
531 Македонія 780 Чилі  
535 Мальта 784 парагвай  
539 Ірландія 786 Еквадор  
540-549 Бельгія, 
Люксембург 

789-790 Бразилія  

560 Португалія 800-839 Італія  
569 Ісландія 840-849 Іспанія  
570-579 Данія 850 Куба  
590 Польща 858 Словаччина  
594 Румунія 859 Чехія  
599 Угорщина 860 Югославія  
600-601 Південна Африка 867 Північна Корея  
608 Бахрейн 869 Туреччина  
609 Маврикій 870-879 Нідерланди  
611 Марокко 880 Південна корея  
613 Алжир 885 Таїланд  
616 Кенія 888 Сінгапур  
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Додаток В 
Структура ДКПП на секцій та підсекції 

Секція  Підсекція  Назва  Розділ  
A     Продукція сільського господарства, мисливства та 

лісового господарства  
01, 02  

B     Продукція рибного господарства  05  
C     Продукція добувної промисловості     

CA  Матеріали енергетичні  10-12  
CB  Матеріали неенергетичні  13, 14  

D     Продукція обробної промисловості     
DA  Продукція харчової промисловості та перероблення 

сільськогосподарських продуктів  
15, 16  

DB  Вироби текстильної та швейної промисловості  17, 18  
DC  Шкіра, вироби шкіряні дорожні та шкіряне взуття  19  
DD  Деревина та вироби з деревини  20  
DE  Продукція целюлозно-паперової промисловості, 

продукція друкована  
21, 22  

DF  Кокс, продукти нафтоперероблення та паливо ядерне  23  
DG  Продукція хімічна  24  
DH  Вироби гумові та пластмасові  25  
DI  Вироби мінеральні неметалеві інші  26  
DJ  Метали основні та металеві вироби, виготовлені 

заводським способом  
27, 28  

DK  Машини та устаткування  29  
DL  Устаткування електричне та електронне  30-33  
DM  Устаткування транспортне  34, 35  
DN  Продукція промислова інша   36, 37   

E     Електрична енергія, газ, пара і гаряча вода  40, 41  
F     Будівельно-монтажні роботи та будівельна продукція  45  
G     Послуги з оптової та роздрібної торгівлі; послуги з 

ремонту автомобілів, мотоциклів, особистих і побутових 
товарів  

50-52  

H     Послуги готелів та ресторанів  55  
I      Послуги транспорту, складського господарства і зв'язку  60-64  
J     Послуги з фінансового посередництва  65-67  
K     Послуги з нерухомістю, здавання під найм та послуги 

юридичним особам  
70-74  

L     Послуги у сфері державного управління і оборони; 
послуги обов'язкового соціального страхування  

75  

M     Послуги у сфері освіти  80  
N     Послуги у сфері охорони здоров'я та з надання соціальної 

допомоги  
85  

O     Послуги комунальні, громадські та індивідуальні  90-93  
P     Послуги домашньої прислуги  95  
Q     Послуги екстериторіальних організацій та органів  99  
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Додаток Г 
Таблиця Г.1 

Доходи і витрати населення, (млн. грн.) 
Показники Роки 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доходи 128736 274241 381404 472061 623289 845641 897669 1101015 1251005 1407197 1548733 1516768 1735858 2002383 

У тому 
числі 
заробітна 
плата 

55853 117227 160621 205120 278968 366387 

 

376088 

 

459153 521066 593213 
 

630734 
 

 
615022 

 

 
677003 

 
837250 

Витрати та 
заощаджен
ня 128736 274241 381404 472061 623289 845641 897669 1101015 1251005 1407197 1548733 1516768 

 
1735858 

 
2002383 

У тому 
числі 
придбання 
товарів та 
послуг 

115887 221713 306769 385681 509533 695618 712679 838220 1024249 1179071 1304031 1316757 
 

1553757 
 

1824849 

Джерело: складено автором на основі: 
 Доходи та витрати населення України [Електронний ресурс].— Режим доступу : http://www ukrstat.gov.ua/  
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Додаток Г 
Таблиця Г.2 

Структура сукупних витрат домогосподарств, (%) 

Показники Роки 
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Споживчі сукупні 
витрати 93,3 92,6 91,1 90,5 90,0 86,2 87,8 89,9 90,1 90,8 90,2 91,6 92,9 93,2 

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 64,0 57,5 56,6 53,2 51,4 48,9 50,0 51,6 51,3 50,1 50,1 51,9 53,1 49,8 

Алкогольні напої, 
тютюнові вироби 3,0 2,8 2,9 2,6 2,6 2,2 3,2 3,4 3,4 3,5 3,5 3,4 3,3 2,9 

Непродовольчі товари 
та послуги 26,3 32,3 31,6 34,7 36,0 35,1 34,6 34,9 35,4 37,2 36,6 36,3 36,5 40,5 

в тому числі               
Одяг і взуття  5,7 5,7 5,8 5,9 5,9 5,6 6,0 5,7 6,1 5,9 6,0 5,7 5,6 
Житло, вода, 

електроенергія, газ та 
інші види палива 

 9,7 8,5 9,6 10,9 9,1 9,4 9,2 9,6 9,9 9,5 9,4 11,7 16,0 

Предмети 
домашнього вжитку, 
побутова техніка та 
поточне утримання 

житла 

 2,3 2,6 2,8 2,9 2,8 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 2,0 1,7 

Охорона здоров’я  2,8 2,5 2,5 2,5 2,7 3,1 3,2 3,2 3,4 3,4 3,6 3,7 4,2 
Транспорт  3,0 3,0 3,7 3,4 4,0 3,8 3,7 4,0 4,3 4,3 4,3 3,7 3,6 

Зв’язок  1,8 2,1 2,6 2,6 2,3 2,5 2,7 2,6 2,8 2,8 2,8 2,4 2,3 
Відпочинок і культура  2,4 2,6 2,4 2,4 2,5 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 1,8 1,5 1,4 

Освіта  1,3 1,1 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 
Ресторани та готелі  1,6 1,7 2,2 2,3 2,4 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 2,3 2,0 2,2 

Різні товари і послуги  1,7 1,8 1,7 1,8 2,1 2,3 2,3 2,4 2,6 2,6 2,7 2,7 2,5 
Джерело: складено автором на основі: 
1. Структура сукупних витрат. [Електронний ресурс].— Режим доступу : http://www ukrstat.gov.ua/
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 Додаток Д 
Економетричний аналіз динаміки  

товарообороту будівельних матеріалів в Україні у 2001-2015 рр. 
за допомогою MS Excel 

  

Товарооборот 
будівельних 
матеріалів, 

млн грн 

Застосування функції LINEST 
для побудови лінійної моделі тренду 

y Параметри а1 a0 
  1356,7 -2763,3 
  58,0 527,3 

R2 0,977 970,5 
F критерій Фішера 547,2 13 

  515407617 12244690,57 
  t критерій Стьюдента 
  23,39 -5,24 

 

2001 427 
2002 557 
2003 707 
2004 985 
2005 3229 
2006 4305 
2007 6421 
2008 9584 Графік емпіричної і теоретичної лінії тренду 
2009 9528 

 

2010 10424 
2011 12953 
2012 13827 
2013 14568 
2014 15880 
2015 17964 

Сума 121359 
 

Критерій Дарбіна Уотсона 
 yteor ei=y-yt ei

2 (ei-ei-1)2  
 -1406,58 1833,6 3361997,3    
 -49,84 606,8 368249,58 1504889,275  
 1306,90 -599,9 359884,3 1456219,704 DW 
 2663,64 -1678,6 2817841,8 1163678,447 1,11 
 4020,38 -791,4 626285,7 787231,5751  
 5377,12 -1072,1 1149444,4 78814,54654  
 6733,86 -312,9 97881,827 576476,8323  
 8090,60 1493,4 2230243,6 3262577,768  
 9447,34 80,7 6506,1508 1995832,289  
 10804,08 -380,1 144459,72 212280,6894  
 12160,82 792,2 627552,55 1374195,182  
 13517,56 309,4 95754,882 233037,218  
 14874,30 -306,3 93817,502 379134,868  
 16231,04 -351,0 123226,07 2001,603686  
 17587,78 376,2 141545,25 528908,1465  

Сума 121359 -7E-12 12244691 13555278,14  
 

y = 1356,7x - 2763,3
R² = 0,9768
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Додаток Ж 
Економетричний аналіз динаміки 

частки в загальному оборотів Україні у 2001-2015 рр. 
за допомогою MS Excel 

  

Частка в 
загальному 
обороті, % 

Застосування функції LINEST 
для побудови лінійної моделі тренду 

y Параметри а1 a0 

  0,08 2,68 
  0,0 0,2 

R2 0,528 0,4 

F критерій Фішера 14,6 13 

  2 1,715047619 

  t критерій Стьюдента 
  3,82 13,60 

 

2001 2,5 

2002 2,7 

2003 2,6 
2004 2,6 
2005 3,4 
2006 3,3 

2007 3,6 
2008 3,9 Графік емпіричної і теоретичної лінії тренду 

2009 4,1 

 

2010 3,7 
2011 3,7 
2012 3,4 
2013 3,4 
2014 3,6 
2015 3,7 

Сума 50,2 
 

Критерій Дарбіна Уотсона 
 yteor ei=y-yt ei

2 (ei-ei-1)2  
 2,77 -0,3 0,0711111    
 2,85 -0,1 0,0223574 0,013722449  
 2,93 -0,3 0,1104771 0,033436735 DW 
 3,02 -0,4 0,1724227 0,006865306 0,65 
 3,10 0,3 0,0911465 0,514293878  
 3,18 0,1 0,0141723 0,033436735  
 3,26 0,3 0,113024 0,04715102  
 3,35 0,6 0,3061778 0,04715102  
 3,43 0,7 0,4495383 0,013722449  
 3,51 0,2 0,0352009 0,23315102  
 3,60 0,1 0,0109751 0,006865306  
 3,68 -0,3 0,077337 0,146579592  
 3,76 -0,4 0,1302866 0,006865306  
 3,84 -0,2 0,0594431 0,013722449  
 3,93 -0,2 0,0513778 0,000293878  

Сума 50,2 -1E-14 1,72 1,12  

y = 0,0829x + 2,6838
R² = 0,5285
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Додаток З 
Економетричний аналіз динаміки 

введення в експлуатацію загальної площі житла  в Україні у 2001-2015 рр. за допомогою MS 
Excel 

  

Введення в 
експлуатацію 

загальної 
площі житла, 

тис. кв.м 

Застосування функції LINEST 
для побудови лінійної моделі тренду 

y Параметри а1 a0 
  345,57 5975,19 
  68,7 625,1 

R2 0,660 1150,4 

F критерій Фішера 25,3 13 

    
  t критерій Стьюдента 
  5,03 9,56 

 

2001 5939 
2002 6073 
2003 6433 
2004 7566 
2005 7816 
2006 8628 
2007 10244 
2008 10496 Графік емпіричної і теоретичної лінії тренду 
2009 6400 

 

2010 9339 
2011 9410 
2012 10750 
2013 11217 
2014 9741 
2015 11044 

Сума 131096 
 

Критерій Дарбіна Уотсона 
 yteor ei=y-yt ei

2 (ei-ei-1)2  
 6320,76 -381,8 145739,4251    
 6666,33 -593,3 352035,9683 44760,95818  
 7011,89 -578,9 335118,3184 208,2867474 DW 
 7357,46 208,5 43488,13717 620049,3796 1,99 
 7703,03 113,0 12762,2747 9133,215319  
 8048,60 579,4 335707,1191 217558,9439  
 8394,17 1849,8 3421887,765 1613997,83  
 8739,73 1756,3 3084472,604 8754,94389  
 9085,30 -2685,3 7210842,484 19727525,03  
 9430,87 -91,9 8439,92191 6725890,28  
 9776,44 -366,4 134276,0052 75387,50818  
 10122,00 628,0 394378,0191 988895,2867  
 10467,57 749,4 561641,3993 14745,76532  
 10813,14 -1072,1 1149485,201 3318109,458  
 11158,71 -114,7 13158,00174 916676,3082  

Сума 131096 -3E-12 17203432,64 34281693,19  

y = 345,57x + 5975,2
R² = 0,6603
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Додаток К 
Економетричний аналіз динаміки 

 частки витрат населення на придбання будматералів, % в Україні у 2001-2015 рр. 
за допомогою MS Excel 

  

Частка 
витрат 

населення на 
придбання 

будматералів, 
% 

Застосування функції LINEST 
для побудови лінійної моделі тренду 

y Параметри а1 a0 
  0,06 0,50 
  0,0 0,1 

R2 0,532 0,3 

F критерій Фішера 14,8 13 

  1 0,9737143 

  t критерій Стьюдента 
  3,84 3,34 

 

2001 0,5 
2002 0,3 
2003 0,4 
2004 0,4 
2005 1,1 
2006 1,1 
2007 1,3 
2008 1,4 Графік емпіричної і теоретичної лінії тренду 
2009 1,3 

 

2010 1,2 
2011 1,3 
2012 1,2 
2013 1,2 
2014 1,2 
2015 1,1 

Сума 15 
 

Критерій Дарбіна Уотсона 
 yteor ei=y-yt ei

2 (ei-ei-1)2  
 0,56 -0,1 0,0036    
 0,62 -0,3 0,1042367 0,069093878  
 0,69 -0,3 0,0816327 0,001379592 DW 
 0,75 -0,3 0,121502 0,00395102 0,64 
 0,81 0,3 0,0832735 0,40595102  
 0,87 0,2 0,0509469 0,00395102  
 0,94 0,4 0,1316653 0,018808163  
 1,00 0,4 0,16 0,001379592  
 1,06 0,2 0,0562367 0,026522449  
 1,13 0,1 0,0055184 0,026522449  
 1,19 0,1 0,0124163 0,001379592  
 1,25 -0,1 0,0026449 0,026522449  
 1,31 -0,1 0,0130612 0,00395102  
 1,38 -0,2 0,0313796 0,00395102  
 1,44 -0,3 0,1156 0,026522449  

Сума 15 2E-15 0,97 0,62  

y = 0,0629x + 0,4971
R² = 0,5319
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Додаток Л 
Економетричний аналіз динаміки 

 частки імпорту в товарообороті будматеріалів в Україні у 2001-2015 рр. 
за допомогою MS Excel 

  

Частка 
імпорту в 

товарообороті 
будматеріалів 

Застосування функції LINEST 
для побудови лінійної моделі тренду 

y Параметри а1 a0 
  0,98 26,78 
  0,2 1,7 

R2 0,680 3,1 

F критерій Фішера 27,6 13 

  269 126,512 

  t критерій Стьюдента 
  5,26 15,80 

 

2001 28,6 
2002 29,1 
2003 30,2 
2004 32,3 
2005 34,9 
2006 35,2 
2007 31,7 
2008 31,4 Графік емпіричної і теоретичної лінії тренду 
2009 29,1 

 

2010 35,6 
2011 33,1 
2012 37,9 
2013 41 
2014 44,4 
2015 44,8 

Сума 519,3 
 

Критерій Дарбіна Уотсона 
 yteor ei=y-yt ei

2 (ei-ei-1)2  
 27,76 0,8 0,7056    

 28,74 0,4 0,1296 0,2304  
 29,72 0,5 0,2304 0,0144 DW 
 30,70 1,6 2,56 1,2544 0,83 
 31,68 3,2 10,3684 2,6244  
 32,66 2,5 6,4516 0,4624  
 33,64 -1,9 3,7636 20,0704  
 34,62 -3,2 10,3684 1,6384  
 35,60 -6,5 42,25 10,7584  
 36,58 -1,0 0,9604 30,4704  
 37,56 -4,5 19,8916 12,1104  
 38,54 -0,6 0,4096 14,5924  
 39,52 1,5 2,1904 4,4944  
 40,50 3,9 15,21 5,8564  
 41,48 3,3 11,0224 0,3364  

Сума 519,3 4E-14 126,51 104,91  
 

y = 0,98x + 26,78
R² = 0,6801
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