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Об’єктом дослідження є процеси формування асортиментної політики
моно профільного підприємства добувної галузі.
Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні аспекти
формування асортиментної політики моно профільного підприємства добувної
галузі.
Мета роботи – обґрунтування науково-практичних засад і розробка
практичних рекомендацій щодо формування асортиментної політики моно
профільного підприємства добувної галузі.
Завданнями магістерської роботи є: вивчити стан, проблеми та
перспективи розвитку вітчизняної добувної галузі; охарактеризувати
асортимент продукції з природного каменю; дослідити специфіку видобування і
переробки природнього каменю на Полтавщині; здійснити аналіз динаміки
пертурбацій обсягів виробництва щодо асортименту кар’єру; проаналізувати
динаміки обсягів реалізації і витрат як відбиток асортиментної політики
кар’єру; оцінити динаміку фінансово-економічних наслідків реалізації
асортиментної політики кар’єру; сформувати шляхи планування асортиментної
політики кар’єру; охарактеризувати техніко-економічні характеристики вибору
методів оновлення асортименту продукції кар’єру; запровадити обладнання для
оновлення асортименту продукції кар’єру.
Робота містить: 104 сторінки, 16 таблиць, 11 рисунків, список літератури:
54 найменування.
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ABSTRACT

Levchenko V.I. Formation of assortment policy of mono-profile enterprise of
extractive industry. Manuscript. Master's work on obtaining an educational degree
"Master" in specialty 075 - "Marketing". Kremenchuk National University named
after Mikhail Ostrogradsky, Kremenchuk, 2018
The object of research is the processes of formation of the assortment policy of
the mono-profile enterprise of the extractive industry.
The subject of the research is theoretical, methodological and applied aspects
of the formation of assortment policy of the mono-profile enterprise of the mining
industry.
The purpose of the work is to substantiate the scientific and practical principles
and develop practical recommendations for the formation of the assortment policy of
the monopoly enterprise of the extractive industry.
The tasks of the master's thesis are: to study the state, problems and prospects
of development of domestic mining industry; characterize the range of natural stone
products; to study the specifics of the extraction and processing of natural stone in the
Poltava region; to analyze the dynamics of perturbations of volumes of production for
the range of a career; analyze the dynamics of sales volumes and costs as a mark of
assortment policy of a career; to evaluate the dynamics of financial and economic
consequences of the implementation of the assortment policy of a career; to form
ways of planning assortment policy of a career; characterize the technical and
economic characteristics of the choice of methods for updating the range of career
products; to introduce equipment for updating the assortment of career products.
The work contains: 104 pages, 16 tables, 11 drawings, list of literature: 54
titles.

Key words: commodity policy, assortment of products, extractive industry,
natural stone, crusher.


