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Дипломная работа: 84 с., 17 рис., 10 табл., 38 источников, 3 приложения 

ИООО “ЭПАМ СИСТЕМЗ”, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ, 

ОПТИМИЗАЦИЯ, ERP 

 

Объект исследования – предприятие “Эпам Системз”, осуществляющее 

консалтинговые услуги. 

Предмет исследования – пути оптимизации систем управления 

информационными потоками в логистике. 

Цель дипломной работы – оптимизация информационных потоков на 

основе логистического инструментария. 

Методы исследования: сбор фактов, методы анализа и синтеза, 

группировки и выборка, сравнения и другие экономико-математические методы. 

Результаты исследования и разработки: изучена роль информационных 

потоков в деятельности предприятия, охарактеризованы основные пути 

совершенствования управления над информационными потоками организации, 

дана организационно-экономическая характеристика предприятия, даны 

предложения по усовершенствованию оптимизации информационных потоков. 

Практическая значимость результатов исследования: полученные 

результаты при проведении анализа деятельности предприятия, а также 

совершенствование информационных систем позволят предприятию устранить 

существующие проблемы и повысить экономическую эффективность 

деятельности предприятия. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчётно-

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. 

 

 

                                                                                     

  



Дыпломная работа: 84 с., 17 мал., 10 табл., 38 крынiц, 3 дадатка 

ЗТАА "ЭПАМ СІСТЕМЗ",  ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ПАТОКІ, АПТЫМІ-

ЗАЦЫЯ,  ERP 

 

Аб'ект даследавання - прадпрыемства "Эпам Сістэмз", якое ажыццяўляе 

кансалтынгавыя паслугі. 

Прадмет даследавання - шляхі аптымізацыі сістэм кіравання 

інфармацыйнымі патокамі ў лагістыцы. 

Мэта дыпломнай працы - аптымізацыя інфармацыйных патокаў на 

аснове лагістычнага інструментара. 

Метады даследавання: збор фактаў, метады аналізу і сінтэзу, групоўкі і 

выбарка, параўнанні і іншыя эканоміка-матэматычныя метады. 

Вынікі даследавання і распрацоўкі: вывучана ролю інфармацыйных 

патокаў у дзейнасці прадпрыемства, ахарактарызаваны асноўныя шляхі 

ўдасканалення кіравання над інфармацыйнымі патокамі арганізацыі, дадзена 

арганізацыйна-эканамічная характарыстыка прадпрыемства, дадзены прапановы 

па ўдасканаленні аптымізацыі інфармацыйных патокаў. 

Практычная значнасць вынікаў даследавання: атрыманыя вынікі пры 

правядзенні аналізу дзейнасці прадпрыемства, а таксама ўдасканаленне 

інфармацыйных сістэм дазволяць прадпрыемству ліквідаваць існуючыя 

праблемы і павысіць эканамічную эфектыўнасць дзейнасці прадпрыемства. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thesis: 84 p., 17 figures , 10 tables, 38 sources, 3 app. 

FLLC “EPAM SYSTEMS”, INFORMATION FLOWS, OPTIMIZATION, 

ERP 

 

The object of this study is the enterprise “Epam Systems”, which provides 

consulting services. 

The subject of research is ways to optimize information flow management 

systems in logistics. 

The aim of the thesis is the optimization of information flows based on logistic 

tools. 

Research methods: collecting facts, methods of analysis and synthesis, 

grouping and sampling, comparisons and other economic-mathematical methods. 

Research and development: the role of information flows in the activities of 

the enterprise has been studied, the main ways of improving management over the 

organization’s information flows have been described, the organizational and 

economic characteristics of the enterprise have been given, suggestions have been 

made to improve the optimization of information flows. 

The practical significance of the results of the study: the results obtained in 

the analysis of the enterprise, as well as the improvement of information systems will 

allow the company to eliminate existing problems and improve the economic 

efficiency of the enterprise. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


