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ОРГАНІЗАЦІЇЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ, МАГАЗИН 

МАЙБУТНЬОГО, ВИМОГИ  

 

Об’єкт дослідження – роздрібна торгівля суб’єктом малого бізнесу 

харчових продуктів.  

Предмет дослідження – організація просування харчових продуктів від 

ритейлера до споживача. 

Мета роботи – обґрунтування й розробка інструментарію по 

вдосконаленню організації роздрібної торгівлі продуктами харчування 

суб’єктом малого бізнесу. 

Методи дослідження – метод узагальнення і систематизації, аналітичний, 

графічний методи. 

У першому розділі визначено сучасний стан торговельної діяльності 

суб’єктів малого бізнесу та теоретичні аспекти її удосконалення. 

У другому розділі охарактеризовано стан та обґрунтовано організацію 

удосконалення торгівлі продуктами харчування суб’єктом малого бізнесу. 

У третьому розділі наведено запропоновані організаційні напрями 

удосконалення торгівлі продуктами харчування суб’єктом малого бізнесу. 

Сфера практичного застосування результатів роботи – роздрібна торгівля 

продуктами харчування суб’єктом малого бізнесу. 

 

 
 



ЗМІСТ 

С. 

ВСТУП……………………………………………………………………………………..5 

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО 

БІЗНЕСУ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ………….8 

1.1. Вплив малих підприємств торговельного підприємництва на економіку України та 

проблеми їх розвитку…………………………………………………………8 

1.2. Оцінка тенденцій поведінки споживачів на вітчизняному ринку продуктів 

харчування………………………………………………………………… 

1.3. Узагальнення теоретичних підходів щодо розвитку маркетингових комунікацій в 

роздрібній торгівлі продуктами харчування……………………… 

РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ТОРГІВЛІ 

ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ СУБЄКТОМ МАЛОГО БІЗНЕСУ….. 

2.1. Характеристика та результативність діяльності малого торгового підприємства з 

продажу продуктів харчування (снеків)…………………………… 

2.2. Стан, прогноз світового ринку виробництва снеків та аналіз кон'юнктури 

внутрішнього ринку їх виробництва………………………………. 

2.3. Застосування продовольчого маркетингу при продажу продуктів харчування 

(снеків)………………………………………………………………… 

2.4. Удосконалення організації просування суб’єктом малого бізнесу продуктів 

харчування (снеків)……………………………………………………… 

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ТОРГІВЛІ 

ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ СУБ’ЄКТОМ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

3.1. Застосування омніканальної організації торговельних бізнес-процесів щодо 

обслуговування клієнтів……………………………………………………… 

3.2. Обгрунтування алгоритму бізнес-процесу розробки плану просування харчового 

продукту до споживача………………………………………………… 

3.3. Вимоги до організації магазина майбутнього з продажу снеків…..…….. 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………………… 

СПИСОК ІНФОРАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………….. 

Додаток А.  Відгук…….…………………………………………………………… 

Додаток Б.  Рецензія……………………………………………………………… 

 

 

 

 



ВСТУП 


