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РЕФЕРАТ  

 

Випускна кваліфікаційна робота на тему «Формування механізму 

управління асортиментом торговельного підприємства за умов розширення 

зовнішньоекономічної діяльності (на матеріалах ПрАТ «Нова лінія»)» містить 

113 сторінок, 31 таблиця, 21 рисунок, 10 формул, 4 додатки. Перелік посилань 

нараховує найменувань. 

Метою дослідження є розроблення рекомендацій щодо оптимізації 

міжнародних закупівель за рахунок удосконалення механізму управління 

асортиментом підприємства.  

Об'єктом дослідження є господарська діяльність торговельного 

підприємства ПрАТ «Нова лінія». 

Предметом дослідження є обґрунтування напрямів оптимізації 

міжнародних закупівель за рахунок зміни асортименту ПрАТ «Нова лінія». 

У роботі для досягнення поставленої мети було використано такі методи 

дослідження: графічного моделювання (для наочного представлення результатів 

дослідження); системний підхід (для дослідження проблем оптимізації 

міжнародної закупівельної діяльності підприємства); фінансовоекономічний 

аналіз (для дослідження стану міжнародної діяльності підприємства).  

Результати дослідження можуть бути використані на практиці ПрАТ «Нова 

лінія» та інших підприємств, які спеціалізуються на роздрібній торгівлі 

господарськими та будівельними товарами для підвищення ефективності 

діяльності підприємства в сучасних умовах. 

Розроблена в кваліфікаційній роботі стратегія щодо удосконалення 

міжнародної закупівельної діяльності за рахунок оптимізації асортименту 

підприємства були представлені на розгляд керівному складу ПрАТ «Нова 

лінія», де було визнано можливість практичного застосування в майбутньому 

окремих заходів, розробленого проєкту і пропозицій щодо удосконалення 

діяльності підприємств. 



Можливими напрямами продовження досліджень можуть бути 

альтернативні шляхи до оптимізації міжнародної діяльності на підприємстві за 

рахунок удосконалення асортименту. 

Ключові  слова: асортимента політика, механізм управління, міжнародний 

аспект,  асортимент, ABC-аналіз, XYZ-аналіз, міжнародний проєкт. 
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