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РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка: 49 сторінок, 13 таблиць, 8 рисунків, 22 джерел. 

Ключові слова: РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ, МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ, 

КОМБІНАТОРНА ОПТИМІЗАЦІЯ. 

Стислий опис тексту: В роботі розглядається дві задачі: перша – визначення 

можливих місць розташування складу готової продукції, їх оцінка за критерієм 

транспортних витрат на доставку продукції, та орендну плату; друга –  

оптимальне розміщення складу готової продукції.  

Об’єкт розроблення: логістичні процеси підприємства «Техма». 

Мета роботи: підвищення ефективності роботи підприємства шляхом зниження 

транспортних витрат. 

Результати та їх інноваційність: серед дев’яти можливих варіантів обраний 

один для розташування складу готової продукції, що забезпечує мінімізацію 

витрат на транспортування продукції та орендну плату.  

Сфера застосування: виробнича. 

Ефективність роботи: зниження транспортних витрат. 

Висновки, пропозиції щодо розвитку об’єкта розробки: результати 

дозволяють обрати місце розміщення складу готової продукції в м. Дніпро, так 

щоб усунути можливість пошкодження продукції через умово її зберігання і 

зменшити витрати на орендну плату і транспортування. 
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ABSTRACT 

Explanatory note: 49 pages, 13 tables, 8 figures, 22 sources 

Keywords: OBJECT DEPLOYMENT, ANALYTIC HIERARCHY PROCESS, 

COMBINATORIAL OPTIMIZATION 

Brief: The scientific work deals with two tasks: the first is determination of the possible 

deployment places of finished goods warehouse and their classification by 

transportation of goods cost criterion and rent criterion. The second is the optimal 

placement of the finished goods warehouse.  

Object of development: logistic operations of “Tehma” facility. 

Objective: to increase the effectiveness of facility operations by decreasing of 

transportation losses. 

The results and innovation: one variant of warehouse placement was chosen among 

nine others, which provides minimization of transportation and rent losses. 

Scope: the scope of manufacture. 

Efficiency: decreasing of transportation losses. 

Conclusions, proposals for the development of the development object: the results 

allow choosing the optimal placement of finished goods warehouse m in the Dnipro 

city, which allows removing threat of damage the goods decreasing of transportation 

and rent losses. 


