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РЕФЕРАТ

Хабунь А. І. Дослідження конкурентних позицій торговельного
підприємства на локальному ринку меблів. 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 конкурентними позиціями
торговельного підприємства на локальному ринку меблів.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні
положення розвитку та управління конкурентними позиціями торговельного
підприємства на локальному ринку меблів.
Мета роботи – розвиток та удосконалення теоретичних положень,
розробка методичних засадах і практичних рекомендацій щодо формування
конкурентних позицій торговельного підприємства на локальному ринку 
меблів.
Завданнями випускної роботи є: визначити особливості розвитку вітчизняного
ринку меблевої продукції; дослідити застосування маркетингових інструментів 
на меблевому ринку; розглянути маркетингові дослідження меблевого ринку; 
проаналізувати конкурентне позиціонування підприємства щодо асортименту;
охарактеризувати конкурентне позиціонування підприємства щодо ціни; 
провести аналіз конкурентного позиціонування підприємства щодо якості; 
навести пропозиції щодо формування асортименту меблів; запропонувати
засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства; удосконалити 
комплекс маркетингу задля поліпшення конкурентних позицій підприємства.
Робота містить: 82 сторінки, 21 таблицю, 5 рисунків, 2 додатки, список
літератури: 40 найменувань.
Ключові слова: конкурентне се6редовище, позиціонування, комплекс
маркетингу, товарний асортимент.


