
Форма № Н-9.02

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Навчально-науковий інститут механіки і транспорту

Кафедра «Автомобілі і трактори»

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А  З А П И С К А

ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

магістр 
(освітній ступінь)

на тему:  «  РОЗРОБКА СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСЬКОГО

КОМПЛЕКСУ 

_______МРТТ.161223.000.ПЗ______

Виконав: студент 6 курсу, 
групи ТТ – 16 – 1зм
спеціальності  275 – Транспортні технології  
(за видами)
спеціалізації 275.03 Транспортні технології 
(на автомобільному транспорті)
            (шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

Загорянський  В. Г.  .
(прізвище та ініціали)

Керівник   Бойко Ю. О.  .
    (прізвище та ініціали)

Рецензент Драгобецький В. В.
(прізвище та ініціали)

Кременчук – 2018 рік



ЗМІCТ

Встyп.............................................................................................................................9

РОЗДІЛ 1. Сучасний транспортно-складський комплекс для тарно-штучних 

вантажів як система...................................................................................................13

1.1. Стан і тенденції розвитку складського бізнесу в Україні........................13
1.2. Характеристика тарно-штучних вантажів, засобів їх складування та 

транспортування.................................................................................................15
1.3. Особливості улаштування сучасного транспортно-складського 
комплексу для тарно-штучних вантажів як технічної системи......................17

РОЗДІЛ 2. Розробка загальної методики проектування транспортно-складського 

комплексу....................................................................................................................23

2.1. Проектування транспортно-складського комплексу згідно вимог до 

будівельної, електротехнічної та сантехнічної частин проекту.....................23
2.2. Загальна методика проектування складів тарно-штучних вантажів з 

огляду на сучасні тенденції в царині................................................................27

РОЗДІЛ 3. Порівняння техніко-технологічних рішень транспортно-складського 

комплексу для тарно-штучних вантажів.................................................................34

3.1. Порівняння ефективності та економічності обладнання та пристроїв 
для зберігання вантажів на транспортно-складських комплексах для 
тарно-штучних вантажів....................................................................................34
3.2. Порівняння ефективності та економічності сучасних засобів, машин і 

обладнання для навантажувально-розвантажувальних і транспортно-

складських робіт на транспортно-складських комплексах для 
тарно-штучних вантажів....................................................................................41
3.3. Технологія, організація й автоматизація робіт на сучасних транспортно-

складських комплексах для тарно-штучних вантажів....................................46

РОЗДІЛ 4. Побудова структурно-параметричної моделі визначення оптимальних

техніко-технологічних рішень при проектуванні транспортно-складського 

комплексу....................................................................................................................51

4.1. Визначення основних параметрів, що характеризують транспортно-

складський комплекс для тарно-штучних вантажів як систему....................51
4.2. Розрахунок місткості транспортно-складського комплексу для тарно-



штучних вантажів і добових вантажопотоків..................................................52
4.3. Математичне моделювання параметрів техніко-технологічних рішень 

щодо зберігання тарно-штучних вантажів на транспортно-складському 

комплексі та супутнім роботам.........................................................................55
4.4. Розробка алгоритмів підсистем визначення основних параметрів всього 

транспортно-складському комплексу для тарно-штучних вантажів і його 

окремих ділянок..................................................................................................65

РОЗДІЛ 5. Методика розрахунку економічної ефективності проектних рішень 

по будівництву нового складу або реконструкції існуючого.................................76

Висновки.............................................................................................................88
Додаток А. Алгоритм визначення параметрів вантажу – типового 

представника номенклатурної групи................................................................91
Додаток Б. Алгоритм визначення місткості транспортно-складської тари...92
Додаток В. Аглоритм визначення типів, параметрів і кількості транспортно-

складської тари...................................................................................................93
Додаток Г. Алгоритм вибору способу зберігання тарно-штучних вантажів 94
Додаток Д. Алгоритм орієнтовного проектування складу.............................95
Додаток Е. Алгоритм визначення технічного оснащення і параметрів зони 

зберігання............................................................................................................96
Додаток Ж. Алгоритм вибору технічного оснащення ділянки розвантаження....97
Додаток З. Алгоритм вибору параметрів ділянки тимчасового зберігання..98
Список використаних джерел............................................................................99



Підвищенню  ефективності  транспортно-логістичної  системи  доставки

вантажів шляхом моделювання оптимальних рішень транспортно-складського

комплексу для тарно-штучних вантажів.

Визначення оптимальних техніко-технологічних рішень при проектуванні

транспортно-складського комплексу для тарно-штучних вантажів.

Проаналізовано стан і тенденції розвитку складського бізнесу в Україні,

дана  характеристика  тарно-штучних  вантажів,  визначені  особливості

транспортно-складського  комплексу  (ТСК)  як  технічної  системи,

проаналізовано методологію проектування ТСК на сучасному етапі.

Визначені варіанти сучасних техніко-технологічних рішень і побудована

структурно-параметрична  модель  визначення  оптимальних  техніко-

технологічних  рішень  при  проектуванні  транспортно-складського  комплексу

для тарно-штучних вантажів.
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