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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 64 с., 14 рис., 11 табл., 50 источников, 2 приложения 

ЗАО «БОБРУЙСКИЙ БРОВАР», ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 

СЕКТОР, ЛОГИСТИКА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ. 

 

Объект исследования – ЗАО «Бобруйскийбровар». 

Предмет исследования – управление ЗАО «Бобруйскийбровар» в 

логистической дистрибутивной цепи. 

Цель дипломной работы – на основе современных научных подходов 

и зарубежного опыта определить мероприятия по повышению эффективности 

управление доставкой продукции ЗАО «Бобруйскийбровар» в логистической 

дистрибутивной цепи предприятия. 

Методы исследования: сбор фактов, методы анализа и синтеза, 

группировки и выборка, сравнения и другие экономико-статистические 

методы. 

Результаты исследования и разработки: изучен теоретический аспект 

логистической дистрибутивной цепи предприятия, проанализировано 

управление ЗАО «Бобруйскийбровар» в логистической дистрибутивной цепи 

предприятия, разработаны мероприятия по совершенствованию управление 

ЗАО «Бобруйскийбровар» в логистической дистрибутивной цепи 

предприятия. 

Практическая значимость результатов исследования: реализация 

результатов исследования на практике повысит эффективность управления 

ЗАО «Бобруйскийбровар» в логистической дистрибутивной цепи 

предприятия. 

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: 64 с., 14 мал., 11 табл., 50 крыніц, 2 прыкладанняў 

ЗАТ «БАБРУЙСКІ БРОВАР», ТРАНСПАРТНА-ЛАГІСТЫЧНЫ 

СЕКТАР, ЛАГІСТЫКА, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ, ДАСТАЎКА ПРАДУКЦЫІ. 

 

Аб'ект даследавання – ЗАТ «Бабруйскі бровар». 

Прадмет даследавання – упраўленне ЗАТ «Бабруйскі бровар» у 

лагістычным дыстрыбутыўным ланцугу. 

Мэта дыпломнай працы – на аснове сучасных навуковых падыходаў 

і замежнага вопыту вызначыць мерапрыемствы па павышэнню эфектыўнасці 

упраўлення дастаўкай прадукцыі ЗАТ «Бабруйскі бровар» у лагістычным 

дыстрыбутыўным ланцугу прадпрыемства. 

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

і выбаркі, параўнання і іншыя эканоміка-статыстычныя метады. 

Вынікі даследавання і распрацоўкі: вывучаны тэарэтычны аспект 

лагістычнага дыстрыбутыўнага ланцугу прадпрыемства, прааналізавана 

ўпраўленне ЗАТ «Бабруйскі бровар» у лагістычным дыстрыбутыўным 

ланцугу прадпрыемства, распрацаваны мерапрыемствы па ўдасканаленні 

Упраўлення ЗАТ «Бабруйскі бровар» у лагістычным дыстрыбутыўным 

ланцугу прадпрыемства. 

Практычная значнасць вынікаў даследавання: рэалізацыя вынікаў 

даследавання на практыцы павысіць эфектыўнасць кіравання ЗАТ «Бабруйскі 

бровар» у лагістычным дыстрыбутыўным ланцугу 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. 

 

 



ABSTRACT 

 

Thesis: 64 p., 14 Fig., 11 table., 50 sources, 2 applications 

JSC "BOBRUISK BREWERY", TRANSPORT AND LOGISTICS 

SECTOR, LOGISTICS, EFFICIENCY, THE DELIVERY OF THE PRODUCTS. 

 

The object of research – JSC «Bobruisk Brovar». 

Subject of research – management of JSC «Bobruisk Brovar» in the logistics 

distribution chain. 

The purpose of the thesis - on the basis of modern scientific approaches and 

foreign experience to determine measures to improve the efficiency of management 

of delivery of products of JSC «Bobruisk Brovar» in the logistics distribution chain 

of the enterprise. 

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: the theoretical aspect of the logistics 

distribution chain of the enterprise, analyzed the management of JSC «Bobruisk 

Brovar» in the logistics distribution chain of the enterprise, developed measures to 

improve the management of JSC «Bobruisk Brovar» in the logistics distribution 

chain of the enterprise. 

Practical significance of the research results: implementation of the 

research results in practice will increase the efficiency of management of JSC 

«Bobruisk Brovar» in the logistics distribution chain 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. 

 

 


