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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа: 74 с., 9 рис., 17 табл., 42 источника, 4 приложения 
ПОТРЕБНОСТЬ В СКЛАДАХ, ФУНКЦИИ ХРАНЕНИЯ, 

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СКЛАДЫ, 
ЭКСПЕДИЦИЕЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. 

 
Объект исследования – ООО «Логистический центр Евразия». 
Предмет исследования – логистические процессы складского хозяйства. 
Цель дипломной работы – разработка направлений по оптимизации 

логистических процессов складского хозяйства ООО «Логистический центр 
Евразия». 

Методы исследования: анализ и синтез, систематизации и логического 
обобщения, табличный и  графический метод, сравнительного анализа, 
группировок. 

Результаты исследования и разработки: изучены теоретические аспекты 
логистических процессов складского хозяйства; проведен анализ организации 
логистических процессов складского хозяйства ООО «Логистический центр 
Евразия»; разработаны направления по оптимизации логистических процессов 
складского хозяйства ООО «Логистический центр Евразия». 

Практическая значимость результатов исследования: реализация 
результатов исследования на практике позволит оптимизировать 
логистические операции складского хозяйства и ООО «Логистический центр 
Евразия» и повысит экономическую эффективность деятельности 
предприятия. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический 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. 

  



РЭФЕРАТ 
 
 
Дыпломная праца: 74 с., 9 мал., 17 табл., 42 крыніцы, 4 прыкладання 
ПАТРЭБНАСЦІ Ў СКЛАДЫ, ФУНКЦЫІ ЗАХОЎВАННЯ, 

МЕХАНІЗАВАЦЬ АПЕРАЦЫІ, РАЗМЕРКАВАЛЬНЫЯ СКЛАДЫ, 
ЭКСПЕДИЦИЕЯ МАТЭРЫЯЛЬНЫЯ КАШТОЎНАСЦІ. 

 
Аб'ект даследавання ‒ ТАА «Лагістычны цэнтр Еўразія». 
Прадмет даследавання ‒ лагістычныя працэсы складскога гаспадаркі. 
Мэта дыпломнай працы ‒ распрацоўка напрамкаў па аптымізацыі 

лагістычных працэсаў складскога гаспадаркі ТАА «Лагістычны цэнтр 
Еўразія». 

Метады даследавання: аналіз і сінтэз, сістэматызацыі і лагічнага 
абагульнення, таблічны і графічны метад, параўнальнага аналізу, груповак. 

Вынікі даследавання і распрацоўкі: вывучаны тэарэтычныя аспекты 
лагістычных працэсаў складскога гаспадаркі; праведзены аналіз арганізацыі 
лагістычных працэсаў складскога гаспадаркі ТАА ТАА «Лагістычны цэнтр 
Еўразія»; распрацаваны напрамкі па аптымізацыі лагістычных працэсаў 
складскога гаспадаркі ТАА «Лагістычны цэнтр Еўразія». 

Практычная значнасць вынікаў даследавання: рэалізацыя вынікаў 
даследавання на практыцы дазволіць аптымізаваць лагістычныя аперацыі 
складскога гаспадаркі і ТАА «Лагістычны цэнтр Еўразія» і павысіць 
эканамічную эфектыўнасць дзейнасці прадпрыемства. 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Thesis: 69 p., 9 fig., 17 tab., 42 sources, 4 applications 
NEEDS FOR WAREHOUSES, STORAGE FUNCTIONS, MECHANIZED 

OPERATIONS, DISTRIBUTIVE WAREHOUSES, EXPEDITION OF 
MATERIAL VALUES. 

 
The object of the study is Eurasia Logistics Center LLC. 
The subject of the study ‒ logistics processes of warehousing. 
The purpose of the thesis ‒ the development of directions for the optimization 

of logistics processes of warehousing LLC Logistics Center Eurasia. 
Research methods: analysis and synthesis, systematization and logical 

generalization, tabular and graphical method, comparative analysis, groupings. 
The results of the research and development: studied the theoretical aspects of 

logistics processes of warehousing; the analysis of the organization of logistics 
processes of warehousing LLC Logistics Center Eurasia LLC; directions for 
optimizing the logistics processes of warehousing Eurasia Logistics Center LLC 
were developed. 

The practical significance of the research results: the implementation of the 
research results in practice will optimize the logistics operations of the warehousing 
industry and the Eurasia Logistics Center LLC and will increase the economic 
efficiency of the enterprise. 

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. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


