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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 61 с., 5 рис., 12 табл., 43 источника 

ООО «АВТРОНИКС», КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ДИСТРИБУЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, ЛОГИСТИКА 

 

Объект исследования – ООО «АВТРОНИКС» 

Предмет исследования – эффективность управления закупочной 

логистики на предприятии. 

Цель дипломной работы: разработка предложений по повышению 

эффективности управления закупочной логистики ООО «АВТРОНИКС». 

Методы исследования: сбор фактов, методы анализа и синтеза, 

группировки и выборка, сравнения и другие экономико-статистические 

методы. 

Результаты исследования и разработки: исследованы теоретические 

основы организации логистической системы и управления ей, 

проанализирована логистическая система ООО «АВТРОНИКС», дана 

организационно-экономическая характеристика предприятия, 

проанализированы закупочные операции и контроль при перемещении 

товаров на складе, разработаны пути повышения эффективности закупочной 

логистики на предприятии. 

Практическая значимость результатов исследования: реализация 

результатов исследования на практике повысит эффективность закупочной 

логистики ООО «АВТРОНИКС». 

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 праца: 61 с., 5 мал., 12 табл., 43 крыніц 

ТАА «АВТРОНИКС», КАМЕРЦЫЙНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ, 

ДЫСТРЫБУЦЫЯ АЎТАМАБІЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТАК, 

ТРАНСПАРТНЫЯ ПАСЛУГІ, ЛАГІСТЫКА. 

 

Аб'ект даследавання – ТАА «АВТРОНИКС». 

Прадмет даследавання – эфектыўнасць кіравання закупачнай лагістыкі 

на прадпрыемстве. 

Мэта дыпломнай працы – распрацоўка прапаноў па павышэнню 

эфектыўнасці кіравання закупачнай лагістыкі ТАА «АВТРОНИКС». 

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

выбарка, параўнання і іншыя эканоміка-статыстычныя метады. 

Вынікі даследавання і распрацоўкі: даследаваны тэарэтычныя асновы 

арганізацыі лагістычнай сістэмы і кіравання ёй, прааналізавана лагістычная 

сістэма ТАА «АВТРОНИКС», дадзена арганізацыйна-эканамічная 

характарыстыка прадпрыемствы, прааналізаваны закупачныя аперацыі і 

кантроль пры перамяшчэнні тавараў на складзе, распрацаваны шляхі 

павышэння эфектыўнасці закупачнай лагістыкі на прадпрыемстве. 

Практычная значнасць вынікаў даследавання:  

Практычная значнасць вынікаў даследавання: рэалізацыя вынікаў 

даследавання на практыцы павысіць эфектыўнасць закупачнай лагістыкі ТАА 

«АВТРОНИКС».  

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: 61 p., 5 Fig., 12 table, 43 sources,  

LLC «AVTRONIKS», DISTRIBUTION OF AUTOMOBILE SPARE 

PARTS, TRANSPORTATION SERVICES, LOGISTICS. 

 

The object of study – LLC «AVTRONIKS». 

Subject of research – the efficiency of procurement management in the 

enterprise. 

The purpose of the thesis – development of proposals for improving the 

effectiveness of the management of the purchasing logistics LLC "AVTRONIKS". 

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: studied theoretical foundations of 

logistics systems and management, analyzed the logistics system LLC 

"ALTRONIX", given the organizational and economic characteristics of the 

enterprise, analyzed the procurement operations and control the movement of goods 

in the warehouse, developed ways to increase the efficiency of purchasing logistics 

in the enterprise. 

The practical significance of research results: implementation of research 

results into practice will improve the efficiency of procurement logistics", OOO 

AUTRONICS". 

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. 

 

 


