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РЕФЕРАТ 

 

Кваліфікаційна робота освітнього рівня «магістр» на тему 

«Удосконалення стратегії закупівельної діяльності торговельного підприємства 

в умовах торговельних війн (на матеріалах ТОВ «МИР СТРОЙ-КИ»)» містить 

110 сторінок, 36 таблиць, 16 рисунків, 15 формул. Перелік посилань нараховує 

50 найменувань. 

Метою дослідження є: дослідження теоретичних основ удосконалення 

стратегії закупівельної діяльності підприємства та практичному обґрунтування 

її удосконалення в умовах торгівельних війн. 

Об’єктом дослідження є: процес формування стратегії закупівельної 

діяльності підприємства. 

Предметом дослідження є: теоретико-методичні засади та особливості 

стратегії закупівельної діяльності на зовнішніх ринках в умовах торгівельних 

війн. 

У роботі для досягнення поставленої мети було використано такі методи 

дослідження: прогнозування обсягів реалізації продукції при аналізі 

господарської (у тому числі і зовнішньоекономічної діяльності), теоретичні 

(аналіз, систематизація, узагальнення), табличний, графічний. Було застосовано  

статистичні методи дослідження числових даних: вертикальний (структура 

показників) та горизонтальний (динаміка показників) аналіз. 

Висновки та рекомендації роботи можуть знайти конкретну реалізацію 

в діяльності, в пропозиціях щодо впровадження інтернет-магазину та розвитку 

його зовнішньоекономічної діяльності на світовому ринку. 

Розроблені в кваліфікаційній роботі рекомендації щодо механізму 

реалізації стратегічного плану удосконалення процесу закупівель через 

створення інтернет-платформи були представлені на розгляд керівнику 

підприємства, де було визнано можливість практичного застосування в 

майбутньому окремих заходів та пропозицій щодо впровадження. 

Можливими напрямами продовження досліджень можуть бути стратегія 

маркетингової комунікації на зовнішніх ринках. 

Ключові слова: стратегія, управління, закупівельна діяльність, зовнішні 

ринки, маркетингова стратегія, торговельне підприємство, інтернет-магазин. 

 



ABSTRACT  

 

The magistrate project on the topic thesis «Improvement of  the strategy for 

purchasing activity of a trading enterprise under the conditions of trade wars (on the 

materials of LLC «MYR STROIKY»)» contains 110 pages, 36 tables, 16 figures, 15 

formulas. The list of references includes 50 names. 

The aim of the project to study the theoretical foundations of improving the 

strategy of procurement of the enterprise and the practical justification for its 

improvement in trade wars. 

The research object is: the process of forming the strategy of procurement of the 

enterprise. 

The subject of the study is theoretical and methodological principles and features 

of the strategy of procurement in foreign markets in trade wars. 

The project used the following methods: forecasting sales of products in the 

analysis of business (including foreign trade activities), theoretical (analysis, 

classification, generalization), spreadsheet, graphic. Statistical methods of numerical 

data was used: vertical (structure indicators) and horizontal (dynamic performance) 

analysis. 

Conclusions and recommendations of work can find a specific implementation 

in proposals for introduction of online store and development of its foreign economic 

activity in the world market. 

Developed in the research paper recommendations for the mechanism of 

strategic plan implementation for improving the procurement process through the 

creation of an Internet platform were presented to the head of the company, which 

was considered the possibility of practical use in future individual measures and 

proposals for implementation.. 

The possible areas of further research can be the strategy of marketing 

communication in foreign markets. 

Keywords: strategy, management, purchasing activity, foreign markets, 

marketing strategy, trade enterprise, online store.  

 



ЗМІСТ  

 

ВСТУП ………………………………………………………………………. 7 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ 

ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІЙН …………………………………………………. 

 

10 

 1.1. Теоретичні аспекти управління закупівельною діяльністю на 

підприємствах торгівлі …………………………………………………. 

 

10 

 1.2. Влив торговельних війн на зовнішню торгівлю країн світу ……. 18 

 1.3. Методичні підходи до оцінки ефективності використання 

маркетингових моделей закупівель на зовнішньому ринку …………… 

 

29 

 Висновки до розділу 1………….…………………………………………. 37 

РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА …………………………………………….…………… 

 

38 

 2.1. Загальна характеристика ІТ-підприємства та його управлінських 

процесів з використанням ЕОМ ………………………………………… 

 

38 

 2.2. Організаційно-економічна характеристика торгової мережі ТОВ 

«МИР СТРОЙ-КИ» ……………………………………………………… 

 

40 

 2.3. Оцінка потенціалу закупівельної діяльності ТОВ «МИР СТРОЙ-

КИ» ………………………………………………………………………. 

 

59 

 Висновки до розділу 2………….…………………………………………. 65 

РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА …………….. 

 

67 

 3.1. Стратегічні напрями підвищення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства ……………………….. 

 

67 

 3.2. Аналіз зовнішніх можливостей щодо розвитку закупівельної 

діяльності на торговельному підприємстві …………………………… 

 

77 

 3.3. Обґрунтування заходів із підвищення імпортного потенціалу ТОВ 

«Мир Строй-ки» .………………………………………………………… 

 

87 

 Висновки до розділу 3………….…………………………………………. 102 

ВИСНОВКИ …………………………………...……………...……………. 103 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………..……………… 106 

 

 


	Кваліфікаційна робота
	Херсон 2020 року
	ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
	ЗАВДАННЯ


	НА кваліфікаційну РОБОТУ магістра

