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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа: 53 с., 7 рис., 9 табл., 21 источник, 4 приложения 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТОК, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ, 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА 

 
Объект исследования – Частное торгово-производственное унитарное 

предприятие «Масан-Агро», как целостная производственно-экономическая 
система. 

Предмет исследования – информационное обеспечение логистической 
деятельности. 

Цель дипломной работы – изучение логистической информационной 
системы и ее оптимизация на примере рассматриваемого предприятия. 

Методы исследования: сбор фактов, методы анализа и синтеза, 
группировки и выборка, сравнения и другие экономико-статистические 
методы. 

Результаты исследования и разработки: приведены результаты 
исследования, полученные в ходе разработки структуры информационно-
логистической системы управления предприятия, в том числе теоретические 
выкладки и формулы для осуществления практических расчетов основных 
экономических показателей. Предложены пути совершенствования 
логистической информационной системы исследуемого предприятия. 
Представлены графики и некоторые результаты расчетов эффективности и 
затрат на внедрение и эксплуатацию информационно-логистической системы 
управления предприятием. Оценен экономический эффект до и после 
внедрения предлагаемых мероприятий. 

Практическая значимость результатов исследования: состоит в том, что 
реализация результатов исследования на практике позволит 
усовершенствовать логистическую информационную систему предприятия и 
повысит ее экономическую эффективность.   

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 

 

 



РЭФЕРАТ 
 

Дыпломная работа: 53 с., 7 мал., 9 табл., 21 крыніца, 4 дадатка 
ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ЛАГІСТЫЧНАЯ СІСТЭМА, ІНФАРМАЦЫЙНЫ 
ПАТОК, СІСТЭМЫ КІРАВАННЯ СКЛАДАМ, АЎТАМАТЫЗАЦЫЯ 
ПРАЦЭСАЎ, ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ЛАГІСТЫКА 

 
Аб'ект даследавання - прыватнае гандлёва-вытворчае ўнітарнае 

прадпрыемства "Масан-Агра", як цэласная вытворча-эканамічная сістэма. 
Прадмет даследавання - інфармацыйнае забеспячэнне лагістычнай 

дзейнасці. 
Мэта дыпломнай працы - вывучэнне лагістычнай інфармацыйнай 

сістэмы і яе аптымізацыя на прыкладзе разгляданага прадпрыемства. 
Метады даследавання: збор фактаў, метады аналізу і сінтэзу, групоўкі і 

выбаркі, параўнання і іншыя эканоміка-статыстычныя метады. 
Вынікі даследавання і распрацоўкі: прыведзены вынікі даследавання, 

атрыманыя ў ходзе распрацоўкі структуры інфармацыйна-лагістычнай 
сістэмы кіравання прадпрыемства, у тым ліку тэарэтычныя выкладкі і 
формулы для ажыццяўлення практычных разлікаў асноўных эканамічных 
паказчыкаў. Прапанаваны шляхі ўдасканалення лагістычнай інфармацыйнай 
сістэмы доследнага прадпрыемства. Прадстаўлены графікі і некаторыя вынікі 
разлікаў эфектыўнасці і выдаткаў на ўкараненне і эксплуатацыю 
інфармацыйна-лагістычнай сістэмы кіравання прадпрыемствам. Ацэнены 
эканамічны эфект да і пасля ўкаранення прапанаваных мерапрыемстваў. 

Практычная значнасць вынікаў даследавання: складаецца ў тым, што 
рэалізацыя вынікаў даследавання на практыцы дазволіць удасканаліць 
лагістычную інфармацыйную сістэму прадпрыемства і павысіць яе 
эканамічную эфектыўнасць.  

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а все 
запазычаныя з крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішча 
і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Thesis: 53 p., 7 fig., 9 tables, 21 sources, 4 app.  
INFORMATION LOGISTICS SYSTEM, INFORMATION FLOW, 

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM, PROCESS AUTOMATION, 
INFORMATION LOGISTICS 
 

The object of research – Private trade and production unitary enterprise 
"Masan-Agro", as an integrated production and economic system. 

Subject of research – information support of logistics activities. 
The purpose of the thesis – the study of logistics information system and its 

optimization on the example of the enterprise. 
Research methods: collection of facts, methods of analysis and synthesis, 

grouping and sampling, comparisons and other economic and statistical methods. 
Results of research and development: the results of the study obtained during 

the development of the structure of the information and logistics management 
system of the enterprise, including theoretical calculations and formulas for the 
implementation of practical calculations of the main economic indicators. The ways 
of improving the logistics information system of the enterprise are proposed. The 
graphs and some results of calculations of efficiency and costs for the 
implementation and operation of information and logistics management system are 
presented. The economic effect before and after the implementation of the proposed 
measures is estimated.  

The practical significance of the research results: is that the implementation 
of the research results in practice will improve the logistics information system of 
the enterprise and increase its economic efficiency.  

The author of the work confirms that the calculation and analytical material 
given in it correctly and objectively reflects the state of the studied process, and all 
theoretical, methodological and methodical positions and concepts borrowed from 
sources are accompanied by references to their authors. 

 

 

 

 

 

 


