
АНОТАЦІЯ
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бізнесу  та  організаційно-економічний  механізм  її  реалізації  (на  прикладі
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 Дослідження  на  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  магістр

напряму  підготовки  8.03050201  «Економічна  кібернетика»  -  Тернопільський

національний технічний університет імені Івана Пулюя. - Тернопіль. 2014.

Дипломну  роботу  виконано  на  136  аркушах,  містить  23  рисунків,  12

таблиць, додатки на 10 сторінках. В ній використано 40 літературних джерел:

підручники, посібники з досліджуваної теми, електронні ресурси.

Дипломна робота містить логістичні концепції в плануванні, організації і

контролі  виробничо-господарською  діяльності  підприємств.  Визначаються

основні  теоретичні  і  методологічні  основи  логістики  в  контексті

виробничо-господарської  діяльності  підприємств.  Досліджується  механізм

функціонування системи транспортної логістики на підприємствах.  

Проаналізовано  майновий  стан  підприємства,  фінансові  показники,

економічну  ефективність  діяльності  ТОВ”ТОМ-ІнвстБуд”.  Здійснено

моделювання  логістичної  діяльності  підприємства,  визначено  мінімальну

вартість доставки продукції за допомогою транспортних задах, методом багато

до багатьох.

Також  запропоновано  шляхи  удосконалення  діяльності  підприємства,

зниження витрат на перевезення.

Досліджено стан охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях на

підприємстві.
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виробничо-господарська, майновий стан.



ANNATATION

Kudryashov P. Modeling sourcing small business, organizational and economic

mechanism  of  its  implementation  (for  example,  ТОВ"ТОМ-ІнвестБуд").  -

Manuscript. 

  Research on the education and qualification of Master specialty 8.03050201

"Economic  Cybernetics"  -  Ternopil  State  Technical  University  named  after  Ivan

Puluj. - Ternopil. , 2014. 

Graduate  work  completed  by  136  sheets  contains  23  figures,  12  tables,

appendices on 10. It uses 40 literature sources: textbooks, manuals issue, electronic

resources. 

Thesis includes logistics concepts in the planning, organization and control of

industrial  and  economic  activity.  The  basic  theoretical  and  methodological

fundamentals  of  logistics  in  the  context  of  industrial  and  economic  activity. The

mechanism of functioning of the transport logistics enterprises. 

Analysis of property performance, financial performance, economic efficiency

activity  of  "Tom InvstBud."  Done modeling  logistics  enterprise,  defined  minimal

shipping products through the back of vehicles, using many to many. 

Also  proposed  ways  to  improve  the  enterprise,  reduce  the  cost  of

transportation. 

The state of occupational health and safety in an emergency at the plant. 

Keywords:  Logistics,  transportation,  minimization  activities,  production  and

business, property.

АННОТАЦИЯ

Кудряшов П. С. Моделирование логистической стратегии предприятий 

малого бизнеса и организационно-экономический механизм ее реализации (на 

примере ООО "ТОМ-ИнвестБуд"). - Рукопись. 
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Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя. - 

Тернополь. 2014. 



Дипломную работу выполнено на 136 листах, содержит 23 рисунков, 12 

таблиц, приложения на 10 страницах. В ней использовано 40 литературных 

источников: учебники, пособия по исследуемой теме, электронные ресурсы. 

Дипломная работа содержит логистические концепции в планировании, 

организации и контроле производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий. Определяются основные теоретические и методологические 

основы логистики в контексте производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий. Исследуется механизм функционирования системы транспортной 

логистики на предприятиях. 

Проанализированы имущественное состояние предприятия, финансовые 

показатели, экономическую эффективность деятельности ООО 

"ТОМ-ИнвстБуд". Осуществлено моделирование логистической деятельности 

предприятия, определена минимальная стоимость доставки продукции с 

помощью транспортных задах, методом ко многих. 

Также предложены пути совершенствования деятельности предприятия, 

снижение затрат на перевозку.


