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РЕФЕРАТ

Струцька Д. В. Товарна політика мережевого магазину роздрібної
торгівлі продовольчими товарами. 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 управління товарною політикою
мережевого магазину роздрібної торгівлі продовольчими товарами.
Предметом дослідження є теоретико–методичні та прикладні засади
формування товарної політики мережевого магазину роздрібної торгівлі
продовольчими товарами.
Мета роботи – розробка науково–методичних рекомендацій щодо
підвищення ефективності управління маркетинговою політикою у торговельній
мережі.
Завданнями випускної роботи є: з’ясувати призначення роздрібної торгівлі у
суспільстві; дослідити кваліфікацію поняття «товарна політика
підприємства»; вивчити показники товарної політики роздрібного магазину;
виконати комплексну характеристику мережі роздрібної торгівлі «АТБ»;
проаналізувати виторг за товарними групами у магазині «АТБ»; здійснити
оцінку списання та повернення товару у магазині «АТБ»; запровадити складові
комплексу маркетингу у магазині; сформувати асортиментну політику у
магазині; встановити умови реалізації стратегічних напрямів товарної політики.
Робота містить: 88 сторінок, 13 таблиць, 5 рисунків, список літератури:
31 найменування.
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