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АНОТАЦІЯ

Мендель  Д.М.  Дослідження  асортиментного  портфелю  торговельного
підприємства.

У  роботі  розглянуто  особливості  формування  асортиментної  політики
підприємства та  фактори, які впливають на неї. Систематизовано  методичнні
підходи щодо формува нння асортимнентної політикни підприєнмств.

Досліджено  динаміку  обсягів  та  структури  товарообігу  підприємства.
Проведена  кількісна  оцінка  впливу  факторів,  що  визначають  обсяги  та
асортиментну структуру товарообігу.  Проведено дослідження ефективності
існуючої асортиментної політики.

Проведено  обґрунтування  планових обсягів  товарообігу  підприємства.
Запропоновано оптимізація асортиментної структури товарообігу.

Ключові слова: якість, асортимент, асортиментна політика, товарообіг,
оптимізація.

SUMMARY

Mendel DM Research of assortment portfolio of trading enterprise.
The peculiarities of formation of the assortment policy of the enterprise and

the factors that influence it are considered in the work. Methodical approaches to
the formation of assortment policy of enterprises have been systematized.

The  dynamics  of  volume and  structure  of  turnover  of  the  enterprise  are
investigated.  The  quantitative  assessment  of  the  influence  of  the  factors
determining  the  volume  and  assortment  structure  of  turnover  is  made.  The
effectiveness of the existing assortment policy is conducted.

The substantiation of the planned volumes of turnover of the enterprise is
carried out. The optimization of the assortment structure of turnover is offered.

Keywords: quality, assortment, assortment policy, turnover, optimization.
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