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АНОТАЦІЯ 

Мироненко  А.М. Організація  закупівельної  логістики  складних
побутових товарів за їх асортиментом.

У  роботі  розглянуто  теоретичні  засади  організації  закупівельної
діяльності як основи формування асортименту підприємства. Вивчено сутність
та  зміст  закупівельної  діяльності.  Систематизовано  поняття  асортименту  та
його види та чинники, що визначають асортимент продукції .

Проведено  економічний  аналіз  та  оцінка    закупівельної  діяльності  
складних  побутових  товарів  ТОВ «ДІЄСА»  мережа  магазинів  «Ельдорадо».
Наведена  загальна  характеристика  господарської  діяльності  ТОВ  «Дієса».
Наведено  сутність  та  оцінку здійснення  закупівельної  діяльності  складних
побутових  товарів  ТОВ «Дієса».  Проведено  оцінку  асортиментної  політики
складних побутових товарів ТОВ «Ельдорадо»

Запропоновано  напрями  вдосконалення  асортиментної  політики
підприємства за рахунок оптимізації закупівельної діяльності  ТОВ «Дієса» та
наведено економічне обґрунтування запропонованих заходів та оцінка рівня їх
ризикованості 

Ключові  слова:  закупівельна  діяльність,  організація  закупівельної
діяльності, асортимент, ABC-аналіз, XYZ-аналіз.

SUMMARY

Mironenko AM Organization of procurement logistics of complex household
goods by their range.

The  theoretical  principles  of  purchasing  activity  organization  as  a  basis  of
formation  of  enterprise  assortment  are  considered  in  the  work.  The  essence  and
content of the procurement activity were studied. The concept of assortment and its
types and factors defining the assortment of products are systematized.

The economic analysis and evaluation of the purchasing activity of complex
household goods of DIESA LLC were carried out. The network of Eldorado stores
was carried out.  The general characteristic of economic activity of LLC "Dies" is
given.  The  essence  and  the  estimation  of  realization  of  purchasing  activity  of
complex household goods of LLC "Diez" are given. Estimation of assortment policy
of complex household goods of LLC "Eldorado"

The directions of improvement of the assortment policy of the enterprise at the
expense of  optimization of  purchasing activity  of  LLC "Die" are  offered and the
economic substantiation of the offered measures and an assessment of their risk level
are  given

Keywords: purchasing activity, organization of purchasing activity, assortment,
ABC-analysis, XYZ-analysis.
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