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РЕФЕРАТ

Івашин К. О. Управління асортиментом слабоалкогольної та
безалкогольної продукції підприємства. Рукопис. Випускна робота на
здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030507 –
«Маркетинг». Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського, Кременчук, 2019 р.
Об’єктом дослідження є процес формування товарного асортименту
продукції.
Предметом дослідження є комплекс методів, засобів і прийомів
наукового пізнання формування товарного асортименту продукції на етапі
становлення ринкових відносин.
Мета роботи – узагальнення теоретичних положень і розробка
практичних рекомендацій щодо управління товарним асортиментом в умовах
сучасних ринкових відносин.
Завданнями випускної роботи є: уточнити та поглибити визначення
поняття «товарний асортимент» відносно підприємств виробників
слабоалкогольної та безалкогольної продукції; розробити методологію
проведення аналізу маркетингового середовища та оцінки ефективності
управління товарним асортиментом підприємств; визначити методи
формування та оптимізації товарного портфелю компанії; дослідити
господарську діяльність Виробничого комплексу ПрАТ «Оболонь» у м.
Олександрія; проаналізувати фінансовий стан Виробничого комплексу
ПрАТ «Оболонь» у м. Олександрія; здійснити аналіз товарного асортименту
та номенклатури Виробничого комплексу ПрАТ «Оболонь» у м. Олександрія;
дослідити вітчизняний ринок слабоалкогольних напоїв для визначення
перспективних напрямків з розширення асортименту; провести апробацію
методів формування товарного асортименту та скласти оптимальний
товарний портфель компанії; розробити економічно обгрунтований проект
впровадження продукту на ринок слабоалкогольних напоїв.
Робота містить: 84 сторінки, 27 таблиць, 9 рисунків, список літератури:
42 найменування.
Ключові слова: асортимент, безалкогольна та слабоалкогольна
продукція, портфель товарів, оптимальний товарний асортимент.


