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УДК 65.050  
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промислового ринку України.  
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Асортимент: розширювати чи звужувати? 
Дідченко Ю.О. 

канд. екон. наук, доц. Юдіна Н.В. 
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
 

В кожного виробника матеріальних та нематеріальних товарів є асортимент. На різних 

стадіях життєвого циклу, перед компаніями постає питання: розширювати чи звужувати 

асортимент? А чи варто його взагалі чіпати? Під асортиментом товарів розуміється базовий 

набір (перелік) товарів, об'єднаних за будь-якою ознакою: спеціалізації, ціною, репутації і 

т.д [1]. Розглянемо різні стадії життєвого циклу вже виведеного на ринок товару та 

пов’язані з ними рекомендації щодо змін в асортименті. 
Етап виходу. Асортимент на цьому етапі не має бути занадто широким, аби 

максимально понизити витрати на виведення кожної асортиментної одиниці. Варто 

налагодити зв’язки з дистриб’юторами, акцентувати увагу на інформуванні споживачів про 

компанію. До того ж, на цьому етапі зазвичай складно отримати високі прибутки, що також 

ускладнює випуск нових товарних одиниць. Враховуючи низький рівень конкурентної 

боротьби, у компанії є можливість відкласти розширення асортименту до початку наступного 

етапу життєвого циклу. 

Етап росту. На цьому етапі важливими завданнями компанії є максимальне охоплення 

ринку, встановлення вхідних бар’єрів для потенційних конкурентів. Варто підмітити, що 

з’являється велика кількість конкурентів, спроможних запропонувати споживачам кращий 

продукт. На цьому етапі доцільним є розширення асортименту, модифікація (покращення 

властивостей існуючого товару). Розширення може бути здійснено вниз (більш дешевими 

товарами), вгору (більш дорогими) або в обидві сторони. Також диверсифікація є одним з 

способів розширення асортименту і полягає в переході в інші галузі (наприклад, до 

існуючого асортименту цукерок додається група чайних чашок). У кожного з цих методів є 

ряд недоліків, які має враховувати фірма. Оскільки ми говоримо про етап росту, 

нарощування асортименту вниз може відвернути клієнтів, які звикли купувати продукцію 

компанії за більш високі гроші, ці клієнти не стають лояльними. Подекуди втрачається 

статусність товару та компанії в очах споживачів. При нарощувані вгору є великий ризик 

атаки від конкурентів з високого цінового сегменту, адже зазвичай вони мають для цього і 

досвід, і бюджет [2] . 

Етап зрілості. На цьому етапі попит є стабільним, як і конкурентна боротьба. 

Конкуренція стабільна та агресивна. Часто на цьому етапі використовують великі знижки 

для “заманювання” споживачів, надають товару додатковий до- та післяпродажний сервіс. 

Залишатись на плаву компанія може завдяки гарній маркетинговій стратегії або статусу 

монополіста, тривалість цього етапу сильно залежить від прикладених зусиль на 

попередньому етапі. Асортимент на цьому етапі розширюється нечасто. Як було сказано 

вище, компанії намагаються покращити зовнішній вигляд товару, якість, сервіс, 

намагаються заповнити мікро ніші. На цьому етапі сильно сповільнюється ріст прибутку. 

Одним з шляхів економії може стати звужування асортименту шляхом проведення ABC, XYZ 

або ABC-XYZ аналізу асортименту. Утім, можливе і введення фіксованої асортиментної 

матриці, яка передбачає переведення частини товару в категорію “під замовлення”. 

Розширення асортименту також має місце бути, якщо ринок не перенасичений і на ньому 

нерозкритий попит на певний товар. [3] 

Етап спаду. Прибуток знижується, забезпечується в основному консервативними 

споживачами. Витрати можуть перевищувати доходи і робити компанію нерентабельною. 

Найчастіше відбувається сильне звуження асортименту  до найбільш прибуткових товарів. 

Розширення асортименту також можливо, при наявності інвестицій та технологічних 

можливостей компанії. Правильний товар в правильний час може розпочати новий етап 

росту. Це може бути мода, ностальгія. 

 Також є сенс враховувати вплив факторів маркетингового середовища, зокрема 

економічні кризи, які останній час стали ставати більш частими [4]. Коригування 

асортименту можуть бути пов’язані з тим, що ті товари та послуги, які під час зростаючої 
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економіки приносили підприємству прибутки, під час кризи приносити прибуток, можливо, 

не будуть. Так, сьогоднішні економічні кризи потребують від підприємств впровадження в 

асортимент також товарів і послуг, що розвиваються з економікою країни асинхронно [5].  

 Отже, на різних життєвого циклу доцільними є певні зміни у асортименті. Ідеальних 

інструкцій для компаній не існує, утім є певні рекомендації та сценарії роботи з асортиментом 

у залежності від етапу життєвого циклу та факторів маркетингового середовища, 

притаманних даному етапу. Важливо пам’ятати, що крім макро-, мезо- та мікрофакторів 

існують і інші “невловимі” умови та відчуття керівників та топ-менеджменту, які можуть 

вплинути на правильне рішення щодо модифікації асортименту, подовжити етап життєвого 

циклу та сповільнити падіння прибутків. 
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Асортиментна політика є одним із головних елементів конкурентної стратегії підприємств 

електротехнічного спрямування. У визначенні товарної номенклатури з урахуванням ряду 

принципів, можливостей і обмежень - полягає суть асортиментної політики. Саме 

асортиментна політика як система визначає якісні та кількісні орієнтири для розробки 

асортиментних планів і формування на їх основі самого асортименту товарів. 

Основними цілями асортиментної політики є: 

• збільшення обсягів реалізації товарів за рахунок оптимізації структури асортименту; 

• підвищення економічної стійкості підприємства роздрібної торгівлі за рахунок 

гарантованого отримання прибутку внаслідок удосконалення асортименту товарів; 

• досягнення конкурентної переваги за рахунок більш привабливого асортименту; 

• залучення нових споживачів та вихід на нові сегменти ринку; 

• зниження витрат, пов’язаних зі структурою асортименту; 

• збільшення оборотності товарних запасів; 

• оптимальне завантаження товарної площини та розташування товарів на полицях 

магазинів. 

Огляд літературних джерел, дозволяє зробити висновок, що не має чіткого визначення 

поняття «асортимент». Ряд вчених визначають його або дуже широко: «Товарний 

асортимент – це сукупність товарів, відповідних між собою за певними ознаками, які 

підприємство просуває на ринок залежно від його можливостей, з урахуванням найбільш 

повного задоволення вимог споживачів, за умови отримання максимально додаткового 

ефекту для підприємства», або більш вузько: «Асортимент - це сукупність асортиментних 

груп товарів, що їх пропонує підприємство». 

При формуванні асортименту враховуються наступні фактори: рівень техніки та технології 

виробництва, можливості створення нового виробництва, наявність управлінських кадрів та 

http://powerbranding.ru/marketing-strategy/razvitiye-tovara/
http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80084/75643

