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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломная работа: 66 с., 2 рис., 14 табл., 39 источников. 

 

ЗАКУПКИ, ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАКУПОЧНАЯ 

ЛОГИСТИКА, ПОСТАВЩИКИ, ТОРГОВЛЯ 

 

Объект исследования – ООО «Кинг Стайл».  

Предмет исследования –  закупочная логистика в  ООО «Кинг Стайл». 

Цель работы: совершенствование закупочной  логистики в ООО «Кинг 

Стайл». 

Практическая значимость дипломного исследования заключается в 

разработке мероприятий по повышению эффективности закупочной 

логистики ООО «Кинг Стайл». 

Результаты исследования и разработки: рассмотрены теоретические 

основы организации процесса закупок, дана организационно-экономическая 

характеристика ООО «Кинг Стайл», проведен анализ организации  процесса 

закупок по договорам поставки и комиссии, предложены мероприятия по 

оптимизации закупочной деятельности ООО «Кинг Стайл» и оценена 

экономическая эффективность предложенных мероприятий. 

Теоретической и методической основой представленной дипломной 

работы послужили законодательные и нормативные акты по теме 

исследования, учебники, учебные пособия, материалы периодической печати. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения к 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Thesis: 66 p., 2 fig., 14 tab., 39 sources. 

 

PURCHASES, PROCUREMENT ACTIVITIES, PURCHASING 

LOGISTICS, SUPPLIERS, TRADE 

 

The object of study - LLC "King Style". 

The subject of the study is  procurement logistics of LLC "King Style". 

Objective:  improving procurement logistics in a LLC "King Style". 

The practical significance of graduate study is to develop measures to 

improve the efficiency of procurement logistics LLC "King Style". 

Results of research and development: the theoretical foundations of the 

organization of the procurement process were reviewed, the organizational and 

economic characteristics of LLC King Style were reviewed, the organization of the 

procurement process under supply contracts and commissions was analyzed, 

measures to optimize the procurement activities of LLC King Style were proposed, 

and the economic efficiency of the proposed events. 

The theoretical and methodological basis of the presented thesis were the 

legislative and regulatory acts on the topic of research, textbooks, teaching aids, 

materials of periodicals. 

The author confirms that the analytical material presented in it correctly and 

objectively reflects the state of the process under study, and all theoretical, 

methodological and methodological provisions for the concept borrowed from 

literary and other sources are accompanied by references to their authors.  

 

 

 

 

  



РЭФЕРАТ 

 

 

Дыпломная работа: 68 с., 2 мал., 14 табл., 39 крыніц. 

 

ЗАКУПКІ, ЗАКУПАЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ЗАКУПАЧНАЯ 

ЛАГІСТЫКА, ПАСТАЎШЧЫКІ, ГАНДАЛЬ 

 

Аб'ект даследавання - ТАА «КінгСтайл». 

Прадмет даследавання – закупачная лагістыкa ТАА «КінгСтайл». 

Мэтапрацы: ўдасканаленне закупачнай лагістыкі на ТАА «КінгСтайл». 

Практычная значнасць дыпломнага даследавання заключаецца ў 

распрацоўцы мерапрыемстваў па павышэнню эфектыўнасці закупачнай 

лагістыкі ТАА «КінгСтайл». 

Вынікі даследавання і распрацоўкі: разгледжаны тэарэтычныя асновы 

арганізацыі працэсу закупак, дадзена арганізацыйна-эканамічная 

характарыстыка ТАА «КінгСтайл», праведзены аналіз арганізацыі працэсу 

закупак па дагаворах пастаўкі і камісіі, прапанаваны мерапрыемствы па 

аптымізацыі закупачнай дзейнасці ТАА «КінгСтайл» і ацэнена эканамічная 

эфектыўнасць прапанаваных мерапрыемстваў. 

Тэарэтычнай і метадычнай асновай прадстаўленай дыпломнай працы 

паслужылі заканадаўчыя і нарматыўныя акты па тэме даследавання, 

падручнікі, навучальныя дапаможнікі, матэрыялы перыядычнага друку. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя палажэнні да канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 


