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АНОТАЦІЯ

Меденці  Д.Д. Особливості  організації  Інтернет-торгівлі  жіночим

одягом.

У  роботі  розглянуто  теоретичні  аспекти  дослідження  діяльності

Інтернет-магазину  “KASTA”. Проаналізовано стан та перспективи розвитку

Інтернет-торгівлі.  Наведено  загальну  характеристику  торговельно-

технологічного  процесу  Інтернет-магазину  “KASTA”.  Систематизовано

методичні підходи до визначення особливості організації Інтернет торгівлі в

Україні.

Досліджено  особливості  організації  продажу  жіночого  одягу

підприємством “KASTA”. Проведено аналіз асортименту жіночого одягу, що

продається через Інтернет – магазин “Kasta”

Розглянуто  шляхи  підвищення  ефективності  роботи  Інтернет  –

магазину “Kasta”

Ключові  слова:  організація,  ефективність,  жіночий одяг,  асортимент,

Інтернет-торгівля. 

SUMMARY

Medentsi  D.D.  Features  of  the organization of  Internet  trade in  women's

clothing.

 The theoretical aspects of the research of the activity of the online store

“KASTA” are considered in the paper. The status and prospects of development of

Internet  commerce  are  analyzed.  The  general  characteristics  of  the  trade  and

technological  process  of  the  online  store  "KASTA"  are  given.  Methodical

approaches to determining the features of organization of Internet commerce in

Ukraine are systematized.



The peculiarities  of  organizing the sale  of  women's  clothing by KASTA

were investigated. The analysis of the range of women's clothing sold through the

online store "Kasta"

The ways of increase of efficiency of work of the Internet-shop "Kasta" are

considered

Keywords:  organization,  efficiency,  women's  clothing,  assortment,  e-

commerce.
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