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 РЕФЕРАТ

У випускній роботі досліджено теоретичні засади  розвитку підприємств

роздрібної  торгівлі.  Розглянуто  особливості  управління  роздрібним

товарооборотом.  Визначено  проблеми  та  перспективи  розвитку  підприємств

роздрібної  торгівлі  в  Україні  в  сучасних  умовах.  Подані  техніко-економічні

показники  діяльності  підприємства  роздрібної  торгівлі  та  проведено  аналіз

фінансових  результатів  та  фінансового  стану  об’єкта  дослідження.  У  роботі

проведено  аналіз  збутової  діяльності  підприємства  та  аналіз  асортименту

магазину товарів для шиття. За результатами проведеного аналізу обґрунтовано

заходи щодо оптимізації діяльності підприємства у напрямку розвитку збутової

мережі.  Запропоновано шляхи удосконалення асортименту магазину з  метою

підвищення ефективності діяльності торговельного підприємства.

Ключові  слова:  роздрібна  торгівля,  розвиток  роздрібної  торгівлі,

збутова діяльність, асортимент, удосконалення асортименту, ефективність,

оптимізація.

In the thesis the theoretical principles of development of enterprises of retail

trade  are  investigated.  Peculiarities  of  retail  trade  turnover  management  are

considered.  The  problems  and  prospects  of  development  of  retail  enterprises  in

Ukraine in the modern conditions are determined. The given technical and economic

indicators of activity of the retail enterprise and the analysis of financial results and

financial condition of the research object were carried out. The paper analyzes the

sales activity of the enterprise and analyzes the assortment of the store for sewing

goods. According to the results of the analysis, measures were made to optimize the

activity of the company towards the development of the distribution network. The

ways of improvement of the assortment of the store are proposed in order to increase

the efficiency of the trading company.

 retail  trade,  retail  development,  sales  activity,  assortment,  assortment

improvement, efficiency, optimization.
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