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порівняльного аналізу, графічний метод, метод ABC-XYZ аналізу, метод 

визначення оптимального місця розташування складу та інші. 

Результати кваліфікаційної роботи магістра рекомендовано для 

використання на підприємствах виробничої та невиробничої сфер з метою 

підвищення ефективності їх збутової діяльності. 

Сфера застосування – управління збутовою діяльністю підприємства. 

Економічна ефективність: з метою оптимізації планування логістичних 

аспектів збуту розглянуто можливість відкриття додаткових складів або 

переміщення існуючих із метою економії транспортних видатків на прикладі 

складу у м. Дніпро. Запропоновано розглянути варіант зміни координат складу 

відповідно до координат точок продажу та прогнозних обсягів продажів. 

Використовуючи метод визначення оптимального місця розташування складу, 

отримано нові координати складу у місті Дніпро, де середнє значення відстані 

скорочується від 36,3 км до 27,7 км – тобто на 8,6 км. Внаслідок впровадження 

заходів за прогнозними розрахунками відбувається зростання виручки на 

12,26%. 

Значимість роботи – практична значущість полягає в тому, що основні 

положення, викладені у кваліфікаційній роботі, можуть бути доведені до рівня 

конкретних рекомендацій та практичних розробок і можуть бути використані 

на Малому ПП Виробничо-комерційна фірма «Протус». 
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Structure: 78 printed pages; 26 figures; 21 tables; 1 application, 30 references. 

Object of development – the process of management the sales activities of the 

enterprise. 

The aim of the paper – theoretical substantiation and development of practical 

recommendations for improving the efficiency of sales management of the 

enterprise. 

The main findings of the qualification paper for the Master’s degree are as 

follows: the theoretical bases of management of sales activity of the enterprise are 

considered; the general characteristic of Small PE Production and Commercial Firm 

"Protus" is given; the analysis of business activity of the enterprise is carried out; an 

assessment of the effectiveness of the organization of sales at the enterprise; the 

project of measures on increase of efficiency of management of sales activity of 

Small PE Production and Commercial Firm "Protus" is offered; the economic 

substantiation of the offered administrative decisions concerning increase of 

efficiency of sale of production of the enterprise is carried out. 

Research methods – methods of theoretical generalization and critical 

analysis, methods of economic-statistical and economic analysis, comparative 

analysis, graphical method, method of ABC-XYZ analysis, method of determining 

the optimal location of the warehouse and others. 

The findings of the qualification paper for the Master’s degree are 

recommended for use in enterprises of industrial and non-industrial spheres in order 

to increase the efficiency of their sales activities. 

Application – management of sales activities of the enterprise. 

Financial viability of the proposed measures – In order to optimize the 

planning of logistics aspects of sales, the possibility of opening additional 



 
 

warehouses or moving existing ones in order to save transport costs on the example 

of a warehouse in Dnipro was considered. It is proposed to consider the option of 

changing the coordinates of the warehouse in accordance with the coordinates of 

points of sale and projected sales. Using the method of determining the optimal 

location of the warehouse, new coordinates of the warehouse were obtained in the 

city of Dnipro, where the average distance is reduced from 36.3 km to 27.7 km - ie 

8.6 km. As a result of the implementation of measures according to forecast 

calculations, revenue is growing by 12.26%. 

The value of the research – application of the proposed recommendations can 

be brought to the level of specific recommendations and practical developments and 

can be used at Small PE Production and Commercial Firm "Protus". 
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