
 
 

 

 РЕФЕРАТ  

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему 

«Підвищення ефективності імпортних логістичних потоків» містить 110 сторінок, 

32 таблиці, 15 рисунків, 20 формул, 4 додатки. Перелік посилань нараховує 30 

найменувань. 

Метою дослідження є: обґрунтування підвищення ефективності імпортних 

логістичних потоків підприємства. 

Об'єктом дослідження є: імпортні матеріальні логістичні потоки ПАТ 

«Київмедпрепарат». 

Предметом дослідження є: теоретичні засади та практичні інструменти, 

методи та прийоми дослідження логістичних потоків та обґрунтування окремих 

напрямів підвищення їх ефективності. 

У роботі для досягнення поставленої мети було використано такі методи 

дослідження: методи порівняння та експертних оцінок; фінансово-економічний 

аналіз (для дослідження стану зовнішньоекономічної діяльності підприємства); 

графічний (для наочного представлення результатів дослідження). 

Результати дослідження можуть бути використані вітчизняними   

підприємствами, що працюють на фармацевтичному ринку для зменшення 

логістичних витрат в сучасних умовах, зокрема ПАТ «Київмедпрепарат», для 

підвищення ефективності імпортних операцій підприємства.  

Розроблені в дипломній роботі пропозиції щодо логістичних потоків 

підприємства були представлені на розгляд керівнику логістичного відділу ПАТ 

«Київмедпрепарат», де було визнано можливість практичного застосування в 

майбутньому окремих заходів та пропозицій щодо зміни постачальника та 

збільшення імпорту з країн Індії та Китаю.  

Можливими напрямами продовження досліджень можуть бути альтернативні 

шляхи оптимізації логістичних потоків підприємства, розроблення та 

обґрунтування інших заходів з підвищення ефективності імпортних операцій. 

Ключові слова: логістичні потоки, ефективність, імпортні операції, 

імпортна діяльність, оптимізація логістичних потоків.  

 



 
 

 

ABSTRACT 

Bachelor's thesis with a topic “Increase of efficiency of imported logistics flows” 

includes 110 pages, 32 tables, 15 drawings, 4 attachments. The bibliography list consists 

of  30 items. 

The purpose of the work is to substantiate the increase of the efficiency of the 

import logistic flows of the enterprise. 

The research object is import material logistic flows of Kievmedpreparat PJSC. 

The research subject is theoretical foundations and practical tools, methods and 

techniques of research of logistic flows and justification of separate directions of increase 

of their efficiency. 

The following research methods were used to achieve the goal: methods of 

comparison and expert assessments; financial and economic analysis (for studying the 

state of foreign economic activity of the enterprise); graphic (for visual presentation of 

research results). 

The results of the study can be used by domestic enterprises working in the 

pharmaceutical market to reduce logistic costs in modern conditions, in particular PJSC 

"Kievmedpreparat", to improve the efficiency of import operations of the enterprise. 

The proposals on logistic flows of the enterprise developed in the thesis were 

presented to the head of the logistic department of PJSC "Kievmedpreparat", which 

recognized the possibility of practical application in the future of certain measures and 

proposals to change the supplier and increase imports from India and China. 

Possible ways to continue research can be alternative ways of optimizing the 

logistics flows of the enterprise, developing and substantiating other measures to improve 

the efficiency of import operations. 

Keywords: logistic flows, efficiency, import operations, import, optimization of 

logistic flows. 
   


