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АНОТАЦІЯ 

Щербина  К.М.  Товарознавча  оцінка  якості  дитячого  харчування  та
удосконалення механізму формування логістичної системи.

Проведено дослідження діяльності  ТОВ «ФОЗЗІ-Фуд» та  аналіз  впливу
факторів  зовнішнього  середовища  на  логістичні  процеси  підприємства  ТОВ
«ФОЗЗІ-Фуд».  Охарактеризовано  SWОT-аналіз  підприємства  ТОВ  «ФОЗЗІ-
Фуд».

Проведено оцінку якості продукції дитячого харчування за маркуванням,
товарознавчу  оцінка  якості  продукції  дитячого  харчування  за
органолептичними  показниками  та  досліджено  якості  продукції  дитячого
харчування за фізико-хімічними показниками.

Розроблено  організаційно-економічний  механізму  забезпечення
ефективного управління логістичними процесами підприємства  та  проведено
економічне  обґрунтування  доцільності  запропонованих  заходів  щодо
удосконалення  ефективності  управління  логістичними  процесами  на
підприємстві.

Ключові  слова:  дитяче  харчування,  якість,  логістична  система,
товарознавча оцінка, механізм.

SUMMARY

Shcherbina  K.M.  Commodity  evaluation  of  baby  food  quality  and
improvement of the mechanism of logistic system formation.

Investigation of the activity of LLC "Fozzi-Food" and analysis of the influence
of environmental factors on the logistic processes of the enterprise of LLC "Fozzi-
Food". The SWOT-analysis of the enterprise of LLC "Fozzi-Food" is characterized.

An assessment of the quality of baby food by marking, a commodity evaluation
of the quality of baby food by organoleptic parameters and the quality of baby food
by physical and chemical indicators were conducted.

The  organizational  and  economic  mechanism  for  ensuring  efficient
management of logistic processes of the enterprise is developed and the economic
substantiation of the feasibility of the proposed measures to improve the efficiency of
management of logistic processes at the enterprise.

Keywords:  baby  food,  quality,  logistics  system,  commodity  evaluation,
mechanism.
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