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Анотація 

   українською: Предмет дослідження – теоретико-практичні особливості організації логістики 

збору врожаю. 

Об’єкт дослідження – процес організації логістики збору врожаю в ТОВ «Контінентал Фармерз 

Груп». 

Мета дослідження – вивчити організацію логістики збору врожаю в ТОВ «Контінентал Фармерз 

Груп» і надати рекомендації для покращення діяльності підприємства в даному напрямку її. 

Методи дослідження – методи аналізу і синтезу;  теоретико-методичний метод; порівняння; 

фінансовий і   економічний аналіз; узагальнення; статистичний метод. 

Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності організації логістики збору врожаю 

ТОВ «Контінентал Фармерз Груп» в сфері організації транспортування зібраного врожаю. 

Основні положення, які були одержані під час написання роботи, можна впровадити в діяльність 

досліджуваної компанії. 

 

   англійською: The subject of paper is the theoretical and practical features of harvesting logistics 

organizing. 

The object of paper is the process of harvesting logistics organizing in Continental Farmers Group LLC. 

The aim of paper is to investigate harvesting logistics organizing process in Continental Farmers Group 

LLC and to recommend it’s improvement. 

The results are obtained with the following research methods: analysis and synthesis methods; theoretical 

and methodological method; comparison; financial and economic analysis; generalization; statistical method. 

Recommendations for improvement harvesting transportation have been developed in order to grow 

harvesting logistics efficiency in Continental Farmers Group LLC. 

The main results obtained during the paper writing can be implemented in the activities of the researched 

company.  

 


