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АНОТАЦІЯ

Кремльова  А.  О. Вдосконалення  обслуговування  замовників  за

рахунок оптимізації транспортної складової.

Диплом  складається  з  трьох  розділів  і  додатків.  У  першому  розділі

розглянуто  теоретичні  аспекти  дослідження  стану  та  тенденцій  розвитку

ринку перевозки кормів та переваг від  впровадження логістики в діяльність

підприємств.

 Другий  розділ  містить  результати  аналізу  діяльності  ТОВ"  Завод

гранульованих кормів",  дослідження можливостей підприємства у напряму

вдосконалення обслуговування його замовників.

 У  третьому  розділі  розглянуто  інвестиційну  привабливість  ринку

кормів в напряму оптимізація транспортної складової, наведено розрахунок

економічної ефективності інвестиційного проекту.

Ключові  слова: транспортна  складова,  оптимізація,  економічна

ефективність, інвестиційний проект. 

SUMMARY

Kremleva  A.O. Improvement  of  customer  service  by  optimizing  the

transport component.

The diploma consists of three sections and applications.  The first section

discusses the theoretical aspects of the study of the status and trends of the market

for feed transportation and the benefits of implementing logistics in the activities

of enterprises.

The second section contains the results of the analysis of the activity of LLC

"Granular  Feed  Factory",  the  study  of  the  capabilities  of  the  company  in  the

direction of improving the service of its customers.
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The third section considers the investment attractiveness of the feed market

in the direction of optimization of the transport component, and the calculation of

the economic efficiency of the investment project.

 Keywords:  transport  component,  optimization,  economic  efficiency,

investment project.
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