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АНОТАЦІЯ

Куценко  А.А.  Розвиток  власних  торгових  марок  роздрібної  мережі

фірмових магазинів.

У роботі розглянуто теоретичні і практичні аспекти розвитку власних

торгових марок,  їх  аналіз  на ринку України,  досліджено стан та тенденції

розвитку, стратегії створення та розвитку власних торгових марок, алгоритм

їх створення.

Проведено  дослідження  якості  та  асортименту  товарів  власних

торгових марок роздрібної мережі. Розроблена 25-бальна шкала якості пива

за органолептичними показниками. 

За  допомогою  анкетування  було  виявлено  лояльність  клієнтів,

ставлення  до  власних  торгових  марок,  значимість  бренду  при  виборі

продукту, динаміку споживання, переваг, потреб і переконань споживачів. Це

дозволило розробити на  основі  зібраних даних комплекс рекомендацій  по

удосконаленню  і  розвитку  власних  торгових  марок  мережі  фірмових

магазинів.

Ключові слова: власні торгові марки, розвиток власних торгових марок,

якість, асортимент, виявлення лояльності, аналіз продажів.

SUMMARY

Kutsenko  AA Development  of  own brands  of  retail  network  of  branded

stores.

The theoretical  and practical  aspects  of  development  of  own trademarks,

their analysis on the market of Ukraine, the state and tendencies of development,

strategies  of  creation  and  development  of  own  trademarks,  algorithm  of  their

creation are considered in the work.



The quality and assortment of goods of own brands of the retail network

have been researched. A 25-point scale of beer quality according to organoleptic

parameters was developed.

The questionnaire revealed customer loyalty, attitude towards own brands,

brand importance in product selection, consumption dynamics, preferences, needs

and beliefs of consumers. It allowed to develop on the basis of the collected data a

set  of  recommendations for  improvement and development of own brands of  a

network of branded stores.

Keywords:  own brands,  development  of  own brands,  quality,  assortment,

loyalty detection, sales analysis.
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