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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 83 с., 11 рис., 25 табл., 34 источника, 2 прил. 

МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ, СКЛАД, ГРУЗООБОРОТ, ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СКЛАДА, ЛОГИСТИКА, 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ, МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ,УСЛУГИ, 

ТОВАРЫ, АВТОМАТИЗАЦИЯ 

Объект исследования является ООО «Санабилдкомпани».  

Предмет исследования – организация складского хозяйства ООО 

«Санабилдкомпани». 

Целью дипломной работы является выработка предложений по 

совершенствованию организации складского хозяйства в ООО 

«Санабилдкомпани». 

В работе проведены следующие исследования и разработки: 

рассмотрена необходимость создания складского хозяйства, изучено 

использование логистики в системе складского хозяйства, определены виды 

складов на ООО «Санабилдкомпани» и их структура, изучены показатели 

работы складского хозяйства и технологии складирования, проанализировано 

регулирование запасов в системе складов ООО «Санабилдкомпани», 

намечены пути повышения эффективности складского хозяйства на ООО 

«Санабилдкомпани». 

При осуществлении исследования использовались такие методы, как 

анализ и синтез, индукция и дедукция, выборочное наблюдение, сравнение, 

статистические методы и другой научный аппарат.  

Практическая значимость полученных результатов заключается в 

реализации методических подходов к организации складских процессов 

торгового предприятия, которые могут быть применены в практике 

предприятий любых отраслей экономики и организационно-правовых форм, в 

структуре которых имеются склады материалов, готовой продукции и товаров.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца: 83 с., 11 мал., 25 табл., 34 крыніцы, 2 прым. 
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ПАКАЗЧЫКІ ЭФЕКТЫЎНАСЦІ СКЛАДА, ЛАГIСТЫКА, КIРАВАННЕ 

ЗАПАСАМI, МАНІТОРЫНГ, КАНТРОЛЬ, ПАСЛУГІ, ТАВАРЫ, 

АЎТАМАТЫЗАЦЫЯ 

 

Аб'ект даследавання з'яўляецца ТАА «Санабилдкомпани». 

Прадмет даследавання - арганізацыя складскога гаспадаркі ТАА 

«Санабилдкомпани». 

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца выпрацоўка прапаноў па 

ўдасканаленні арганізацыі складскога гаспадаркі ў ТАА «Санабилдкомпани». 

У працы праведзены наступныя даследаванні і распрацоўкі: разгледжана 

неабходнасць стварэння складскога гаспадаркі, вывучана выкарыстанне 

лагістыкі ў сістэме складскога гаспадаркі, вызначаны віды складоў на ТАА 

«Санабилдкомпани» і іх структура, вывучаны паказчыкі работы складскога 

гаспадаркі і тэхналогіі складавання, прааналізавана рэгуляванне запасаў у 

сістэме складоў ТАА «Санабилдкомпани», намечаны шляхі павышэння 

эфектыўнасці складскога гаспадаркі на ТАА «Санабилдкомпани». 

Пры ажыццяўленні даследаванні выкарыстоўваліся такія метады, як 

аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, выбарачнае назіранне, параўнанне, 

статыстычныя метады і іншы навуковы апарат.  

Практычная значнасць атрыманых вынікаў заключаецца ў рэалізацыі 

метадычных падыходаў да арганізацыі складскіх працэсаў гандлёвага 

прадпрыемства, якія могуць быць ужытыя ў практыцы прадпрыемстваў 

любых галін эканомікі і арганізацыйна-прававых формаў, у структуры якіх 

маюцца склады матэрыялаў, гатовай прадукцыі і тавараў. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 

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

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 



ABSTRACT 

 

Thesis: 83 p., 11 fig., 25 tab., 34 sources, 2 applications. 
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The object of study is LLC Sanabildcompany. 

The subject of the research is the organization of warehousing of 

Sanabildcompany LLC. 

The aim of the thesis is to develop proposals for improving the organization 

of warehousing in LLC Sanabild Company. 

The following research and development work was carried out: the need to 

create a warehousing facility was examined, the use of logistics in the warehousing 

system was examined, the types of warehouses at Sanabield Company LLC and their 

structure were determined, the performance of warehousing facilities and 

warehousing technology were studied, and inventory management in the Ltd system 

was analyzed "Sanabildcompany", outlined ways to improve the efficiency of 

warehousing at LLC "Sanabildcompany". 

In carrying out the study, methods such as analysis and synthesis, induction 

and deduction, selective observation, comparison, statistical methods and other 

scientific apparatus were used. 

The practical significance of the results lies in the implementation of 

methodological approaches to the organization of warehouse processes of a 

commercial enterprise, which can be applied in the practice of enterprises of all 

sectors of the economy and legal forms, the structure of which has warehouses of 

materials, finished products and goods. 

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

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

methodological provisions and concepts borrowed from literature and other sources 

are accompanied by references to their authors. 


