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АНОТАЦІЯ

Головенко  А.М. Формування  конкурентоспроможного  асортименту

металевого посуду вітчизняного виробництва.

Диплом  складається  з  трьох  розділів  і  додатків.  У  першому  розділі

розглянуто теоретичні аспекти дослідження стану, тенденцій розвитку ринку

металевого  посуду  та  його кон’юнктури.  Проаналізовано  структуру  та

характеристику асортименту металевого посуду різних виробників.

 Другий  розділ  містить  результати  аналізу  діяльності

ТОВ"Новомосковський  посуд",  структури  виробничого  асортименту

підприємства, а також розглянуто перспективи його та можливість  відкриття

нових ринків для металевого посуду вітчизняного виробника.

 У третьому розділі за результатами дослідження формуються стратегії

збуту  продукції  для  зміцнення  ринкових  позицій  підприємства.

Проаналізовано  напрями  розвитку  асортименту  посуду  та  розглянуто

диверсифікацію каналів збуту продукції ТОВ"Новомосковський посуд".

Ключові слова: металевий посуд, структура асортименту, конкурентні

переваги, ринки збуту. 

SUMMARY

Golovenko A. Formation of competitive assortment of metal cookware of

domestic production.

The diploma consists  of three sections and applications.  The first  section

deals with theoretical aspects of the research status, trends of development of the

market  for  metal  utensils  and  its  environment.  Analyzed the  structure  and

characteristics of a range of metal tableware various manufacturers.

The second section contains the results of the analysis of activity of LLC

"Novomoskovskaya  Houseware",  structure  of  the  production  range  of  the
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enterprise, as well as the prospects and the possibility of opening new markets for

metal utensils domestic producers.

In the third section the results of the study formed the strategy of marketing

products to strengthen the market position of the enterprise. Analyzed directions of

development  of  assortment  and  considered  the  diversification  of  distribution

channels of products of LLC "Novomoskovskaya Houseware ". 

Keywords:  metal  ware,  assortment  structure,  competitive  advantages,

markets.
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