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РЕФЕРАТ

Лихацька Наталя Станіславінва. Науково-практичні засади управління
товарним асортиментом підприємства роздрібної торгівлі. Рукопис.
Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за
спеціальністю 075 - «Маркетинг». Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2019 р.

Об ’єктом дослідження є процес управління товарним асортиментом
підприємства роздрібній торгівлі.
Предметом дослідження є науково-практичні засади управління товарним
асортиментом у роздрібних мережах підприємств торгівлі продовольчими і 
непродовольчими товарами. 

Мета роботи - є обґрунтування науково-практичних засад управління
товарним асортиментом товарів на підприємстві роздрібної торгівлі й
розроблення методів його покращення.

Завданнями магістерської роботи є: охарактеризувати риси діяльності
підприємств роздрібної торгівлі; розкрити сутність управління товарним
асортиментом роздрібного магазину; побудувати інструментарій визначення
результативності управління товарним асортиментом роздрібного магазину;
проаналізовати динаміку асортименту непродовольчих товарів магазину;
виконати аналіз динаміки асортименту продовольчих товарів магазину;
провести оцінювання динаміки загального обсягу товарів магазину;
запропонувати впровадити АВС-аналіз товарного асортименту магазину;
запровадження контролю за витратами як умови оновлення товарного
асортименту магазину.

Робота містить: 109 сторінок, 21 таблицю, 6 рисунків, список
використаних джерел: 68 найменувань.

Ключові слова: контроль за втратами, роздрібна торгівля, товарний
асортимент, управління, продовольчі товари, непродовольчі товари. товарні
групи.



ABSTRACT

Likhatskaya Natalia Stanislavovna. Scientific and practical principles of retail
commodity enterprise product management. Manuscript. Master's Degree for
Master's Degree in 075 - Marketing. Kremenchug Mykhailo Ostrogradsky National
University, Kremenchug, 2018.

The object o f the study is the process of managing the product range of a retail
enterprise.

The subject o f the research is the scientific and practical principles of 
managing
the product range in the retail networks o f food and non-food trade enterprises.

The purpose o f the work is to substantiate the scientific and practical 
principles
of managing the product range o f goods at a retail enterprise and to develop methods
for its improvement.

The tasks of the master's work are: to characterize the features of activity of
retail trade enterprises; to reveal the essence of managing the product range o f a
retail store; build a toolkit for determining the effectiveness of managing a retail
product range; to analyze the dynamics of the range of non-food products in the
store; to analyze the dynamics of the range of food products in the store; to evaluate
the dynamics o f the total volume of goods in the store; propose to introduce ABC
analysis of the product range o f the store; to recommend the use of merchandising
as a tool to manage the product range of the store.

The work contains: 109 pages, 21 tables, 6 figures, list of sources used: 68 
titles.

Keywords: loss control, retail, commodity assortment, management, food, non
food. product groups.


