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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 90 с., 9 рис., 21табл., 51 источников 

 

ЛОГИСТИКА, ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, УПРАВЛЕНИЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ, ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ, АНАЛИЗ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

Объектом исследования является управление логистикой ИП 

Харитонович Е.А. 

Предметом исследования являются логистические процессы на 

торговом предприятии. 

Цель дипломной работы – изучить направления повышения 

эффективности логистических процессов в системе торговли на примере ИП 

Харитонович Е.А. 

Методы исследования: описания, систематизации, классификации, 

аналитический метод, метод сравнительного анализа, статистический, 

графический, метод сбора фактов. 

Исследования и разработки: изучены теоретические основы управления 

логистическими процессами; проведен анализ управления логистическими 

процессами на исследуемом предприятии; разработаны направления 

повышения эффективности управления логистическими процессами; оценен 

экономический эффект предлагаемых мероприятий. 

Область возможного практического применения результатов 

исследования состоит в апробации выявленных путей и резервов повышения 

эффективности управления логистическими процессами ИП Харитонович 

Е.А. 

Апробация (внедрение): совершенствование логистических процессов 

ИП Харитонович Е.А. путем внедрения интегрированной информационной 

системы. 

Технико-экономическая, социальная и(или) экологическая значимость: 

повышение экономической эффективности функционирования в торговой 

деятельности индивидуального предпринимателя. 

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 и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов.  
 



ABSTRACT 

 

Thesis: 90 p., 9 fig., 21 tab., 51 sources 

 LOGISTICS, LOGISTICS PROCESS, LOGISTICS PROCESS 

MANAGEMENT, TRANSPORT, LOGISTICS MODEL, ANALYSIS, 

PERFECTION. 

 

The object of the study is the management of logistics IE Kharitonovich E.A. 

The subject of the study are the logistic processes at the commercial 

enterprise. 

The purpose of the thesis is to study the directions of improving the efficiency 

of logistics processes in the trading system on the example of IE Kharitonovich E.A. 

Research methods: descriptions, systematization, classification, analytical 

method, comparative analysis method, statistical, graphical, method of collecting 

facts. 

Research and development: studied the theoretical foundations of the 

management of logistics processes; analysis of the management of logistics 

processes in the studied company; directions for improving the management of 

logistics processes have been developed; estimated the economic effect of the 

proposed activities. 

The area of possible practical application of the research results is to test the 

identified ways and reserves for improving the efficiency of managing logistic 

processes. E.A. Kharitonovich 

Testing (implementation): improvement of logistic processes IP 

Kharitonovich E.A. by introducing an integrated information system. 

Technical and economic, social and (or) ecological significance: increase of 

economic efficiency of functioning in the trading activity of an individual 

entrepreneur. 

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

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

methodological provisions and concepts borrowed from literature and other 

sources are accompanied by references to their authors. 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа: 90 с., 9 мал., 21табл., 51 крыніц 

ЛАГІСТЫКА, ЛАГІСТЫЧНЫХ ПРАЦЭСАЎ, КІРАВАННЕ 

ЛАГІСТЫЧНЫХ ПРАЦЭСАЎ, ТРАНСПАРТУ, ЛАГІСТЫЧНЫ МАДЭЛЬ, 

АНАЛІЗ, УДАСКАНАЛЕННЕ 

 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца кіраванне лагістыкай ІП 

Харытановіч Е.А. 

Прадметам даследавання з'яўляюцца лагістычныя працэсы на 

гандлёвым прадпрыемстве. 

Мэта дыпломнай работы - вывучыць напрамкі павышэння 

эфектыўнасці лагістычных працэсаў у сістэме гандлю на прыкладзе ІП 

Харытановіч Е.А. 

Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны тэарэтычныя асновы кіравання 

лагістычнымі працэсамі; праведзены аналіз кіравання лагістычнымі працэсамі 

на доследным прадпрыемстве; распрацаваны напрамкі павышэння 

эфектыўнасці кіравання лагістычнымі працэсамі; ацэнены эканамічны эфект 

прапанаваных мерапрыемстваў. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення вынікаў даследавання 

складаецца ў апрабацыі выяўленых шляхоў і рэзерваў павышэння 

эфектыўнасці кіравання лагістычнымі працэсамі ІП Харытановіч Е.А. 

Апрабацыя (ўкараненне): удасканаленне лагістычных працэсаў ІП 

Харытановіч Е.А. шляхам ўкаранення інтэграванай інфармацыйнай сістэмы. 

Тэхніка-эканамічная, сацыяльная і (або) экалагічная значнасць: 

павышэнне эканамічнай эфектыўнасці функцыянавання ў гандлёвай дзейнасці 

індывідуальнага прадпрымальніка. 

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 і 

метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

 

 

 

 

 


