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РЕФЕРАТ

У тексті роботи: сторінок, таблиць, рисунків, формул, літературних джерел.
У роботі досліджені теоретико-методичні засади формування логістичних
стратегій підприємств у сучасних умовах господарювання. Розглянуто
сучасний стан галузі та особливості логістичних процесів на підприємствах
тютюнової промисловості. Визначено особливості логістичної стратегії
підприємства тютюнової промисловості.Наведено аналіз фінансово-
господарської діяльності об’єкта дослідження. У роботі проведено аналіз
ефективності логістичних стратегій підприємства. За результатами проведеного
аналізу обґрунтовано модель створення логістичної інформаційної системи як
інструмента підтримки стратегічних рішень на ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл
Україна».

Ключові слова: логістика, стратегія, збутова логістика, управління,
модель, результативність стратегії, АВС-аналіз.

The theoretical and methodological principles of the formation of logistic
strategies of enterprises in modern economic conditions are researched in this paper.
The current state of the industry and the peculiarities of logistic processes at the
enterprises of the tobacco industry are considered. The features of the logistic
strategy of the tobacco industry enterprise are determined. The submitted technical
and economic indicators of the activity and the analysis of financial results and
financial condition of the research object were carried out. The paper analyzes the
efficiency of the logistics strategies of the enterprise. According to the results of the
analysis, the model of the creation of the logistic information system as a tool for
supporting strategic decisions at PJSC «JTT International Ukraine» was
substantiated.

Keywords: logistics, strategy, marketing logistics, management, model,
strategy performance, ABC - analysis.


