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РЕФЕРАТ

Флакей Т. В. Формування асортименту гіпермаркету «Епіцентр» :
галузевий аспект. Рукопис. Випускна робота на здобуття освітнього ступеня
«бакалавр» за напрямом підготовки 6.030507 – «Маркетинг». Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2019 р.
Об’єктом дослідження роботи є торгівельна діяльність та товарний
асортимент гіпермаркету «Епіцентр».
Предмет – сукупність теоретичних та прикладних методів формування
товарного асортименту торгівельних підприємств.
Мета роботи – формування товарного асортименту товарів гіпермаркету
«Епіцентр».
У роботі: розглянуто сутність та функції торговельної діяльності; - встановлено
поняття гіпермаркету, його роль в системі товаропросування;
- визначено показники формування асортименту товарів;
- виявлено тенденції розвитку роздрібної торгівлі в Україні;
- надано характеристику торгівельної діяльності ТОВ «Епіцентр К»;
- проаналізовано товарний асортимент гіпермаркету;
- здійснено формування асортименту товарів на основі диверсифікації
діяльності;
- запропоновано мерчандайзинг як засіб формування асортименту
товарів;
- розроблено шляхи поліпшення торговельної діяльності у гіпермаркеті.
- запропоновано рекламу як елемент в системі просування продукції.
Робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків і
списку використаних джерел. Обсяг роботи становить 87 сторінок, що включає
9 таблиць, 6 рисунків; список використаних джерел нараховує 45 найменувань.


