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АНОТАЦІЯ
                                                                                                УДК 658.628:621.002.6
ГОРИСЛАВЕЦЬ К. О. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИМ
АСОРТИМЕНТОМ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ В РИНКОВИХ
УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ: Робота на здобуття ступеню магістра з
менеджменту. – Кременчук, 2019. – 240 с., 31рис., 52 табл., 3 додатки, 32
джерела.

Метою магістерської роботи є розробка теоретичних основ і методичних
рекомендацій щодо розвитку методів формування асортиментної  політики
машинобудівних  підприємств  та  ефективного управління  асортиментом
продукції, що випускається.

Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання:
розкриття змісту понять “асортиментна політика”, “управління
асортиментною політикою”; розробка моделі управління асортиментною
політикою машинобудівних підприємств; аналіз техніко-економічних
показників, що визначають результативність і ефективність асортиментної
політики підприємств машинобудування; проведення сегментного аналізу
для визначення динаміки і характеру попиту споживачів на продукцію
підприємства машинобудівної галузі – ПАТ «Крюківський вагонобудівний
завод»; дослідження та аналіз організаційної структури підприємства;
визначення перспектив діяльності ПАТ «КВБЗ» на основі наявних
конкурентних переваг; формування стратегії конкурентоспроможності
ПАТ «КВБЗ».Відповідно до проведеного дослідження було запропоновано
проектні заходи щодо управління асортиментом машинобудівної продукції
та здійснений розрахунок економічної ефективності.
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