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Дипломная работа 96 стр., 35 табл., 11 рис., 54 источника, 3 прил. 

ИООО «ХИЛТИ БИУАЙ», МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СНАБЖЕНИЕ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, СКЛАДСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО, ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, ТРЕНД, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Объект исследования – иностранное общество с ограниченной 

ответственностью «Хилти БиУай». 

Предмет исследования – логистическая деятельность ИООО «Хилти 

БиУай». 

Цель дипломной работы – изучить теоретические вопросы логистической 

деятельности международной компании и разработать рекомендации по ее 

совершенствованию в ИООО «Хилти БиУай». 

Методы исследования: сбор фактов, анализ, синтез, системность, 

комплексность, сравнения и др. 

При написании дипломной работы использованы разные источники, такие 

как учебные пособия, научные статьи, электронные информационные ресурсы и 

т. д. 

Результаты исследования и разработки: рассмотрены теоретические 

основы логистической деятельности предприятия, дана оценка транспортной и 

складской деятельности ИООО «Хилти БиУай», проведён анализ показателей 

эффективности работы склада и транспорта, предложены мероприятия по 

совершенствованию логистической деятельности ИООО ИООО «Хилти БиУай», 

оценен экономический эффект от внедрения мероприятий на предприятии.  

Практическая значимость проведённого исследования: предложенные для 

организации мероприятия позволят повысить уровень эффективности 

организации логистической деятельности ИООО «Хилти БиУай». 

Автор работы подтверждает, что приведённый в ней материал правильно и 

объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствования 

сопровождаются ссылками на их авторов. 



Дыпломная праца 96 стар., 35 табл., 11 мал., 54 крыніцы, 3 прым. 

ЗТАА "ХІЛЦІ БІУАЙ", МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНІЧНАЕ 

ЗАБЕСПЯЧЭННЕ, ТРЭНД, СКЛАДСКОЕ ГАСПАДАРКА, ТРАНСПАРТНА-

ЛАГІСТЫЧНЫЯ ПАСЛУГІ, ЛАГІСТКА, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ. 

Аб’ект даследавання – замежнае таварыства з абмежаванай адказнасцю 

"ХІЛЦІ БІУАЙ".  

Прадмет даследавання – лагістычная дзейнасць ЗТАА " ХІЛЦІ БІУАЙ». 

Мэта працы – вывучыць тэарэтычныя пытанні лагістычнай дзейнасці 

міжнароднай кампаніі і распрацаваць рэкамендацыі па яе ўдасканаленні ў ЗТАА 

"Хілці Біуай".  

Метады даследавання: збор фактаў, аналіз і сінтэз, сістэмнасць, 

комплекснасць, параўнанні і інш.  

Пры напісанні працы выкарыстаны розныя крыніцы, такія як навучальныя 

дапаможнікі, навуковыя артыкулы, электронныя інфармацыйныя рэсурсы і інш.  

Вынікі даследаванняў і распрацоўкі: разгледжаны тэарэтычныя асновы 

лагістычнай дзейнасці прадпрыемства, дадзена ацэнка транспартнай і складской 

дзейнасці ЗТАА "Хілці Біуай", праведзены аналіз паказчыкаў эфектыўнасці 

работы склада і транспарту, прапанаваны мерапрыемствы па ўдасканаленні 

лагістычнай дзейнасці ЗТАА "Хілці Біуай", ацэнены эканамічны эфект ад 

укаранення мерапрыемстваў на прадпрыемстве. 

Практычная значнасць праведзенага даследавання: прапанаваныя для 

арганізацыі мерапрыемства дазволяць павысіць узровень эфектыўнасці 

арганізацыі лагістычнай дзейнасці ЗТАА "Хілці Біуай". 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 

аб’ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычанні 

суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.   



Thesis 96 p., 35 table. Figure 11., 54 sources, 3 ADJ. 

LTD "HILTI BY", LOGISTICS, PROCUREMENT, WAREHOUSING, 

TRANSPORTATION AND LOGISTICS SERVICES, LOGISTICA, EFFICIENCY, 

TREND. 

The object of research is foreign limited liability company "HILTI BY". 

The subject of research is the logistics activity of LTD "HILTI BY". 

The aims of the thesis to study theoretical questions of the international logistics 

activities of the company and to develop recommendations for its improvement in the 

company "HILTI BY".     

The methods of research: collection of facts, analysis, synthesis, systemacity, 

complexity, comparison, etc.  

Different resources are used in the process of writing a diploma: educational 

materials, scientific articles, electronic information resources, etc.   

The results of research and development: the theoretical foundations of the 

logistics activities of the enterprise, the estimation of transport and warehousing 

activities of the company "Hilti BY", the analysis of performance indicators of 

warehouse and transport proposed measures to improve the logistics activities of the 

company "Hilti BY", estimated the economic effect from implementation of activities 

at the company. 

The practical importance of done research: proposed for the organization of the 

event will help to raise the level of efficiency of the logistics activities of the company 

"Hilti BY". 

The author confirms that the material used in the work reflects the state of the 

investigated process correctly and objectively, all borrowings are accompanied by 

references to the authors. 


