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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 72 с., 13 рис., 21 табл., 31 источник 

 

ЛОГИСТИКА, ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА, СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ, КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ. 

 

Объектом исследования является деятельность ИООО «Синэво». 

Предметом исследования является клиентоориентированность с 
позиции логистического подхода.  

Целью исследования является разработка мероприятийпо оптимизации 
процессов взаимодействия с клиентами. 

Методы исследования: систематизации, классификации, аналитический 
метод, метод сравнительного анализа, статистический, графический. 

Исследования и разработки: изучены теоретические основы 
использования информационной логистики на предприятии; проведён анализ 
системы взаимодействия с клиентами; разработаны мероприятия по 
оптимизации процессов взаимодействия с клиентами. 

Элементы научной новизны: определены и сформулированы основные 
проблемы управления пациентопотоками, и предложены конкретные способы 
их устранения. 

Область возможного практического применения: предложения по 
совершенствованию логистической системы управления клиентами в 
организациях здравоохранения. 

Автор работы подтверждает, что приведённые в ней расчётно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 

Другие авторы в проведении исследования участия не принимали. 
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ABSTRACT 

 

Thesis:  72p., 13 fig., 21 tabl., 31 sources 

 

LOGISTICS, INFORMATION LOGISTICS, MANAGEMENT SYSTEM, 
CUSTOMER-ORIENTATION 

 

The object of the research is the activity of Synevo. 

The subject of the research is customer focus from a position of a logistic 
approach. 

The aim of the study is to develop measures to optimize the processes of 
interaction with customers. 

Research methods: systematization, classification, analytical method, 
comparative analysis method, statistical, graphic. 

Research and development: studied the theoretical foundations of the use of 
information logistics in the enterprise; analysis of the system of interaction with 
customers; measures have been developed to optimize customer interaction 
processes .. 

Elements of scientific novelty: the main problems of patient management have 
been identified and formulated, and specific ways to eliminate them have been 
proposed. 

The area of possible practical application: proposals for improving the 
logistics of client management in health care organizations. 

The author of the work confirms that the analytical and analytical material 
presented in it correctly and objectively reflects the state of the process being 
studied, and all theoretical, borrowed from literary and other sources, concepts are 
accompanied by references to their authors. 

Other authors did not participate in the study. 
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Дыпломная работа: 72 ст., 13 мал., 21 табл., 31крыніца 

 

ЛАГIСТЫКА, ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ЛАГIСТЫКА, СІСТЭМА 
КІРАВАННЯ, КЛIЕНТААРАНТАВАНАСЦЬ 

 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца дзейнасць ЗТАА «Синэво». 

Прадметам даследавання з'яўляецца Кліентаарынтаванасць з пазіцыі 
лагістычнага падыходу. 

Мэтай даследавання з'яўляецца распрацоўка мерапрыемстваў па 
аптымізацыі працэсаў ўзаемадзеяння з кліентамі. 

Метады даследавання: сістэматызацыі, класіфікацыі, аналітычны метад, 
метад параўнальнага аналізу, статыстычны, графічны. 

Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны тэарэтычныя асновы 
выкарыстання інфармацыйнай лагістыкі на прадпрыемстве; праведзены аналіз 
сістэмы ўзаемадзеяння з кліентамі; распрацаваны мерапрыемствы па 
аптымізацыі працэсаў ўзаемадзеяння з кліентамі. 

Элементы навуковай навізны: вызначаны і сфармуляваны асноўныя 
праблемы кіравання пациентопотоками, і прапанаваны канкрэтныя спосабы іх 
ліквідацыі. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: прапановы па 
ўдасканаленні лагістычнай сістэмы кіравання кліентамі ў арганізацыях аховы 
здароўя. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзеныя ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, канцэпцыі 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

Іншыя аўтары ў правядзенні даследавання ўдзелу не прымалi. 
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