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Дипломная работа: 50 с., 3 рис., 12 табл., 52 источника, 1 прил. 

МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ, ЗАПАСЫ, ОПТИМИЗАЦИЯ, 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Объектом исследования является открытое акционерное общество 

«Бабушкина крынка». 

Предмет исследования - система информационного обеспечения бизнес-

процессов. 

Целью работы является построение эффективных информационных потоков 

на ОАО «Бабушкина крынка». 

Методы исследования: общенаучные методы познания, сравнительный 

анализ, экономико-математические методы, структурно-динамический анализ. 

При написании данной дипломной работы были использованы отчетные 

данные ОАО «Бабушкина крынка», а также труды отечественных и зарубежных 

экономистов, учебно-методическая литература и материалы периодической 

печати.  

Исследования и разработки: рассмотрены теоретические основы построения 

информационных систем обеспечения управлением предприятия; проведен анализ 

состояния информационного обеспечения управления ОАО «Бабушкина крынка»; 

разработаны рекомендации по совершенствованию информационного 

обеспечения управления ОАО «Бабушкина крынка»; рассчитан экономический 

эффект от внедрения ИС. 

Технико-экономическая и социальная значимость проведенного 

исследования заключается в том, что применение его результатов на практике 

может повысить экономическую эффективность деятельности учреждения. 

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.  



Дыпломная праца: 50 с., 3 мал., 12 табл., 52 крыніц, 1 дадатак. 

МАЛОЧНЫ КАМБІНАТ, СІСТЭМА КІРАВАННЯ ІНФАРМАЦЫЙНЫМІ 

ПАТОКАМІ, ЗАПАС, АПТЫМІЗАЦЫЯ, ЛАГІСТЫЧНЫ ПАДЫХОД, 

ВЫТВОРЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ 

 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца адкрытае акцыянернае таварыства 

"Бабулін гладыш». 

Прадмет даследавання - сістэма інфармацыйнага забеспячэння бізнес-

працэсаў. 

Мэтай працы з'яўляецца пабудова эфектыўных інфармацыйных патокаў на 

ААТ "Бабулін гладыш". 

Метады даследавання: агульнанавуковыя метады пазнання, параўнальны 

аналіз, эканоміка-матэматычныя метады, структурна-дынамічны аналіз. 

Пры напісанні дадзенай дыпломнай працы былі выкарыстаныя 

справаздачныя дадзеныя ААТ «Бабулін гладыш», а таксама працы айчынных і 

замежных эканамістаў, вучэбна-метадычная літаратура і матэрыялы перыядычным 

друку. 

Даследаванні і распрацоўкі: разгледжаны тэарэтычныя асновы пабудовы 

інфармацыйных сістэм забеспячэння кіраваннем прадпрыемства; 

праведзены аналіз стану інфармацыйнага забеспячэння кіравання ААТ 

"Бабулін гладыш"; распрацаваны рэкамендацыі па ўдасканаленні інфармацыйнага 

забеспячэння кіравання ААТ "Бабулін гладыш"; разлічаны эканамічны эфект ад 

укаранення ІС. 

Тэхніка-эканамічная і сацыяльная значнасць праведзенага даследавання 

заключаецца ў тым, што прымяненне яго вынікаў на практыцы можа павысіць 

эканамічную эфектыўнасць дзейнасці ўстановы. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй расчетно- аналітычны   

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

запазычаныя з крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і  

канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.  



Thesis: 50 p., 3 fig., 12 tab., 52 sources, 1 app. 

DAIRY COMBINE, INFORMATION FLOWS MANAGEMENT SYSTEM, 

RESERVES, OPTIMIZATION, LOGISTICS APPROACH, PRODUCTION 

ACTIVITY, EFFICIENCY 

 

The object of the research is the open joint-stock company “Babushkina Krynka”. 

The subject of the research is the system of information support for business 

processes. 

The aim of the work is to build effective information flows at the “Babushkina 

Krynka” OJSC. 

Research methods: general scientific methods of knowledge, comparative analysis, 

economic and mathematical methods, structural and dynamic analysis. 

When writing this thesis, the reporting data of OJSC “Babushkina Krynka” were 

used, as well as the works of domestic and foreign economists, educational and 

methodical literature and periodical materials. 

Research and development: the theoretical foundations of building information 

systems for managing an enterprise are reviewed; 

The analysis of the state of information support of the management of the OJSC 

“Babushkina Krynka” was conducted; recommendations were developed to improve the 

information support of the management of “Babushkina Krynka” OJSC; calculated the 

economic effect of the introduction of IP. 

Technical, economic and social significance of the study is that the application of 

its results in practice can increase the economic efficiency of the institution. 

The author of the work confirms that the analytical material presented in it 

correctly and objectively reflects the state of the process being studied, and all 

theoretical, methodological and methodological provisions and concepts borrowed from 

sources are accompanied by references to their authors. 

 


