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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 63 с., 12 рис., 18 табл., 41 источник. 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, СКЛАДСКИЕ ОПЕРАЦИИ, 

ОПТИМИЗАЦИЯ СКЛАДА, СКЛАДСКИЕ ПРОЦЕССЫ, 

РАДИОЧАСТОТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

 Объектом данного исследования является Общество с ограниченной 

ответственностью «Евроторг» (далее – ООО «Евроторг»). 

 Предметом исследования является управление складскими операциями 

на логистическом центре ООО «Евроторг». 

 Цель работы – оптимизация управления складскими операциями на 

ООО «Евроторг». 

 Методы исследования: сбор фактов, методы анализа и синтеза, 

группировки и выборка, сравнения и др. 

В работе использованы учебные материалы по логистике запасов, а также 

материалы средств массовой информации, данные объекта исследования и 

собственные разработки автора. 

 Исследования и разработки: рассмотрены теоретические основы 

управления складскими операциями, сущность складской логистики в 

розничной торговле, особенности складских процессов, проведен анализ 

экономических показателей и рынка на котором функционирует ООО 

«Евроторг», разработаны меры по совершенствованию складской 

деятельности и оценен эффект от их внедрения. 

 Технико-экономическая и социальная значимость проведенного 

исследования заключается в том, что применение его результатов на практике 

может повысить экономическую эффективность деятельности предприятия. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно и 

объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствования 

сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

  



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа: 63 с., 12 мал.,18 табл.,41 крыніца. 

ЛАГІСТЫЧНЫ ЦЭНТР, СКЛАДСКІЯ АПЕРАЦЫІ, АПТЫМІЗАЦЫЯ 

СКАЛАДА, СКЛАДСКІЯ ПРАЦЭСЫ, РАДЫЁЧАСТОТНАЯ 

ІДЭНТЫФІКАЦЫЯ 

 Аб'ектам дадзенага даследавання з'яўляецца Таварыства з абмежаванай 

адказнасцю «Еўрагандаль» (далей - ТАА «Еўрагандаль»). 

 Прадметам даследавання з'яўляецца кіраванне складскімі аперацыямі на 

лагістычным цэнтры ТАА «Еўрагандаль». 

 Мэта работы – аптымізацыя кіравання складскімі аперацыямі на ТАА 

«Еўрагандаль». 

 Метады даследавання: збор фактаў, метады аналізу і сінтэзу, групоўкі і 

выбарка, параўнанні і інш. 

У працы выкарыстаныя навучальныя матэрыялы па лагістыцы запасаў, а 

таксама матэрыялы сродкаў масавай інфармацыі, дадзеныя аб'ектада 

следавання і ўласныя распрацоўкі аўтара. 

 Даследаванні і распрацоўкі: разгледжаны тэарэтычныя асновы кіравання 

складскімі аперацыямі, сутнасць складской лагістыкі ў рознічным гандлі, 

асаблівасці складскіх працэсаў, праведзены аналіз эканамічных паказчыкаў і 

рынку на якім функцыянуе ТАА «Еўрагандаль», распрацаваны меры па 

ўдасканаленні складской дзейнасці і ацэнены эфект ад іх укаранення. 

 Тэхніка-эканамічная і сацыяльная значнасць праведзенага даследавання 

заключаецца ў тым, што прымяненне яго вынікаў на практыцы можа павысіць 

эканамічную эфектыўнасць дзейнасці прадпрыемства. 

Аўтарпрацы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 

аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычанні 

суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

  



ABSTRACT 

 

Thesis: 63 p., 12 Fig., 18 Tables, 41 Sources. 

LOGISTICS CENTER, WAREHOUSE OPERATIONS, WAREHOUSE 

OPTIMIZATION, WAREHOUSE PROCESSES, RADIO FREQUENCY 

IDENTIFICATION 

 The object of this research is the Eurotorg Limited Liability Company 

(hereinafter - Eurotorg LLC). 

 The subject of the research is the management of warehouse operations at the 

logistics center LLC Eurotorg. 

 The purpose of the work is to optimize the management of warehouse 

operations at Eurotorg LLC. 

 Research methods: collecting facts, methods of analysis and synthesis, 

grouping and sampling, comparisons, etc. We used educational materials on the 

logistics of stocks, as well as media materials, data of the object of study and the 

author's own development. 

 Research and development: the theoretical foundations of warehouse 

operations management, the essence of warehouse logistics in retail, the particular 

warehouse processes, the analysis of economic indicators and the market in which 

Eurotorg LLC operates, the measures to improve warehouse operations and the 

effect of their implementation is reviewed. 

 Technical, economic and social significance of the study is that the application 

of its results in practice can increase the economic efficiency of the enterprise. 

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

reflects the state of the process under study, and all borrowings are accompanied by 

references to their authors. 

 

 


