
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА»  

  

Факультет бизнес-технологий  

Кафедра логистики  

 

Аннотация к дипломной работе  

ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ООО 

«ЭЛЕКТРОСЕРВИС И КО»)  

ИВАНОВ Владислав Геннадьевич  

  Руководитель  

Беляцкий Николай Петрович, доктор 

экономических наук, доцент 

  

2019   



Дипломная работа: 79 с., 8 рис., 18 табл., 40 источников, 1 приложение  

ЛОГИСТИКА, СКЛАД, ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ, ЗАПАСЫ,  

СЕЗОННОСТЬ, ЛИЗИНГ, RFID-ТЕХНОЛОГИИ  

  

Объект исследования – ООО «Электросервис и Ко».  

Предмет исследования – процесс реализации транспортно-складской 

логистики в организации.  

Цель дипломной работы – выявить влияние транспортно-складской 

логистики на экономическое развитие предприятия на примере ООО 

«Электросервис и Ко».  

Методы исследования: объяснение, табличный, графический, 

аналитический, группировка, обоснование, анализ, дедукция, сравнение.  

Результаты исследования и разработки: рассмотрена роль и значение 

транспортно-складской логистики в предпринимательской деятельности 

организации. Проведен анализ логистических подходов к выбору вариантов 

формирования логистических цепей. Уделено внимание анализу логистической 

составляющей в организации, системе доставки и отгрузки, автоматизация учета, 

рациональности использования складских помещений, уровень загруженности 

грузовых автомобилей и сезонность спроса на продукцию, что позволяет 

оптимизировать уровень запасов и затраты на их хранение.   

Практическая значимость результатов исследования: реализация 

результатов исследования на практике позволит установить оптимальное число 

погрузочных пунктов, снизить необоснованно завышенные затраты на 

транспортную логистику, снизить время загрузки, а соответственно уровень 

недовольства покупателей на ожидание загрузки продукции.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней 

расчетноаналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Дыпломная праца: 79 с., 8 мал., 18 табл., 40 крыніц, 1 прыкладанне  

ЛАГІСТЫКА, СКЛАДЫ, ТРАНСПАРТНЫЯ ПАТОКІ, ЗАПАС, СЕЗОН,  

ЛІЗІНГ, RFID-ТЭХНАЛОГІІ  

  

Аб'ект даследавання - ТАА «Электрасэрвіс і Ко».  

Прадмет даследавання - працэс рэалізацыі транспартна-складской 

лагістыкі ў арганізацыі.  

Мэта дыпломнай працы - выявіць уплыў транспартна-складской лагістыкі 

на эканамічнае развіццё прадпрыемства на прыкладзе ТАА «Электрасэрвіс і Ко».  

Метады даследавання: тлумачэнне, таблічны, графічны, аналітычны, 

групоўка, абгрунтаванне, аналіз, дэдукцыя, параўнанне.  

Вынікі даследавання і распрацоўкі: разгледжана ролю і значэнне 

транспартна-складской лагістыкі ў прадпрымальніцкай дзейнасці арганізацыі. 

Праведзены аналіз лагістычных падыходаў да выбару варыянтаў фарміравання 

лагістычных ланцугоў. Нададзена ўвага аналізу лагістычнай складнікам ў 

арганізацыі, сістэме дастаўкі і адгрузкі, аўтаматызацыя ўліку, рацыянальнасці 

выкарыстання складскіх памяшканняў, узровень загружанасці грузавых 

аўтамабіляў і сезоннасць попыту на прадукцыю, што дазваляе аптымізаваць 

ўзровень запасаў і выдаткі на іх захоўванне.  

Практычная значнасць вынікаў даследавання: рэалізацыя вынікаў 

даследавання на практыцы дасць магчымасць устанавіць аптымальнае лік 

пагрузачных пунктаў, знізіць неабгрунтавана завышаныя выдаткі на 

транспартную лагістыку, знізіць час загрузкі, а адпаведна ўзровень 

незадаволенасці пакупнікоў на чаканне загрузкі прадукцыі.  

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і 

канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

  

  



Thesis: 79 p., 8 fig., 18 tab., 40 sources, 1 application  

LOGISTICS, STORAGE, TRANSPORT FLOWS, RESERVES, 

SEASONALITY, LEASING, RFID-TECHNOLOGIES  

  

The object of study – LLC «Electroservice and Co».  

The subject of the research is the process of implementing transport and 

warehouse logistics in an organization.  

The purpose of the thesis - to identify the impact of transport and warehouse 

logistics on the economic development of the enterprise on the example of LLC 

«Electroservice and Co».  

Research methods: explanation, tabular, graphic, analytical, grouping, 

justification, analysis, deduction, comparison.  

Results of research and development: the role and importance of transport and 

warehouse logistics in the business of the organization. The analysis of logistics 

approaches to the choice of options for the formation of logistics chains. Attention is 

paid to the analysis of the logistic component in the organization, the delivery and 

shipment system, automation of accounting, rational use of storage facilities, the level 

of congestion of trucks and the seasonality of demand for products, which allows to 

optimize inventory levels and storage costs.  

The practical significance of the research results: the implementation of the 

research results in practice will allow to establish the optimal number of loading points, 

reduce unreasonably high costs of transport logistics, reduce loading time, and, 

accordingly, the level of customer dissatisfaction while waiting for product load. The 

author confirms that the analytical material presented in it correctly and objectively 

reflects the state of the process being studied, and all theoretical, methodological and 

methodological provisions and concepts borrowed from sources are accompanied by 

references to their authors.  

  


