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АНОТАЦІЯ

Шаповал  Д.В.  Оцінка  якості  чаю  та  вдосконалення  системи
мерчандайзингу.

У  роботі  розглянуто  теоретичні  і  практичні  аспекти  системи
мерчандайзингу на  торговельному  підприємстві,  надана характеристика
сучасного  етапу  розвитку  мерчандайзингу  у  роздрібній  торгівлі,
проаналізовано поведінку споживачів та визначено особливості візуального
мерчандайзингу в магазині.

Проведено дослідження якості та асортименту зеленого байхового чаю,
в результаті чого виявлено найбільш якісну та споживану продукцію.

Проаналізовано  ефективність  використання  торгової  площі  групами
товарів, які реалізуються в магазині. Визначено споживчі переваги щодо чаю.
Запропоновано  систему  заходів  щодо  удосконалення  системи
мерчандайзингу в магазині та підтверджена їх ефективність.

Ключові слова:  торговельне підприємництво, якість,  асортимент,  чай,
споживчі переваги, ефективність використання торгової площі.

SUMMARY

Shapoval  D.V. Tea  Quality  Assessment  and  Merchandising  System
Improvement.

The paper deals with theoretical and practical aspects of merchandising at a
trading company, characterizes the current stage of merchandising in retail trade,
analyzes consumer behavior and identifies features of visual merchandising in the
store.

The quality and assortment of green bay tea has been investigated, resulting
in the identification of the highest quality and consumed products.

The efficiency of using the retail space by the groups of goods sold in the
store is analyzed. Consumer preferences for tea have been identified. A system of
measures to improve the merchandising system in the store has been proposed and
their effectiveness has been confirmed.

Keywords:  trade  entrepreneurship,  quality,  assortment,  tea,  consumer
preferences, efficiency of use of retail space.
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