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РЕФЕРАТ 

Балакина Юлия Олеговна 

«Диверсификация деятельности предприятия на основе создания 

розничной торговой сети» 

Дипломная работа: 80 с., 19 рис., 23 табл., 34 ист., 3 прил. 

Ключевые слова: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, ТОВАРНАЯ 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, МНОГООТРАСЛЕВАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ, 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН. 

Цель работы: дать теоретическое обоснование экономической 

сущности и разработать направления диверсификации деятельности 

предприятия. 

Объект и предмет исследования – ЧТУП «АльфаградМ», 

деятельность предприятия и виды ее диверсификации. 

Методы исследования: сравнительного анализа  и синтеза, 

функционального и динамического анализа, научных абстракций, 

графический. 

Полученные результаты и их новизна: предложены направления 

диверсификации деятельности за счет развития розничной торговой сети и за 

счет открытия интернет-магазина. 

Область возможного практического применения: применение на 

предприятиях торговли и в ЧТУП «АльфаградМ» в частности. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

Балакiна Юлiя Алегауна 

« Дыверсіфікацыя дзейнасці прадпрыемства на аснове стварэння 

рознічнай гандлѐвай сеткі » 

Дыпломная работа: 80 с., 19 мал., 23 табл., 34 іст., 3 дад. 

Ключавыя словы: ДЫВЕРСIФIКАЦЫЯ, ТАВАРНАЯ 

ДЫВЕРСIФIКАЦЫЯ, ШМАТГАЛIНОВАЯ ДЫВЕРСIФIКАЦЫЯ, 

ГЕАГРАФIЧНАЯ ДЫВЕРСIФIКАЦЫЯ, АПТОВЫ ГАНДАЛЬ, РОЗНIЧНЫ 

ГАНДАЛЬ, IНТЭРНЭТ-КРАМА. 

Мэта працы: даць тэарэтычнае абгрунтаванне эканамiчнай сутнасцi і 

распрацаваць напрамкі дыверсіфікацыі дзейнасці прадпрыемства. 

Аб'ект і прадмет даследавання – Прыватнае гандлѐвае ўнітарнае 

прадпрыемства «АльфаградМ», дзейнасць прадпрыемства і віды яе 

дыверсіфікацыі. 

Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, 

функцыянальнага і дынамічнага аналізу, навуковых абстракцый, графічны. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: прапанаваны напрамкі 

дыверсіфікацыі дзейнасці дзякуючы развіцця рознічнай гандлѐвай сеткі і 

дзякуючы адкрыцця інтэрнэт-крамы. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: прымяненне на 

прадпрыемствах гандлю і на прыватнам гандлѐвам ўнітарнам прадпрыемстве 

«АльфаградМ». 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 

ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 

метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў.  

______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Balakina Yuliya Olegovna 

« Diversification of the company based on formation of the retail 

establishment» 

Thesis: 80 p., 19 pic., 23 tab., 34 sources, 3 appl. 

Keywords: DIVERSIFICATION, COMMODITY DIVERSIFICATION, 

SECTORS DIVERSIFICATION, GEOGRAPHIC DIVERSIFICATION, 

WHOLESAIL, RETAIL, ONLINE STORE. 

Purpose of research: to give theoretical justification of economic entities 

and develop directions of diversification of enterprise. 

Object and subject of study – private enterprise «AlfagradM», it`s activity 

and species diversification. 

Methods: comparative analysis and synthesis, functional and dynamic 

analysis, scientific abstractions, graphic. 

The results obtained and their novelty: diversification offered by the 

development of retail outlets and by opening an online store. 

Realm of the possible practical applications: use in trade and private 

enterprice «AlfagradM» in particular. 

Author of work confirms that resulted in it cash-analytical material correctly 

and objectively reflects the state of the process under investigation, and all 

borrowed from the literature and other sources of theoretical and methodological 

terms and concepts are accompanied by references to their authors. 

______________________ 

 

 

 

 

 

 


