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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Запровадження дисципліни «Проектування транспортно- 

складських комплексів» в навчальний процес підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті)» обумовлено потребою засвоєння теоретичних та 

практичних методів управління технологічними процесами виконання 

складських операцій. 

Рух матеріальних потоків неможливий без їх концентрації у 

визначених місцях на окремих етапах логістичного ланцюга 

постачання товарів зі сфери виробництва у сферу споживання. Одним з 

основних елементів в логістичній системі транспортування 

матеріальних цінностей від виробника до споживача є склади та 

складські комплекси. 

Склади - це складна технічна споруда, яка складається із 

взаємопов'язаних елементів, що має певну структуру та виконує ряд 

функцій з приймання, накопичення, зберігання матеріальних цінностей, 

їх сортування, переробки та розподілу між споживачами певного 

регіону. Складські комплекси - сукупність взаємопов'язаних 

складських приміщень, наявних автомобільних засобів, необхідної 

інфраструктури, засобів навантаження- розвантаження вантажів, які 

призначені для оптимізації і раціоналізації використання матеріальних 

потоків з метою задоволення потреб споживачів та отримання 

найбільшого економічного ефекту в даній сфері діяльності. 

Основною метою вивчення дисципліни «Проектування 

транспортно-складських комплексів» є засвоєння студентами 

теоретичних знань і практичних навичок з проектування транспортно-

складських комплексів для зберігання товарних запасів, ознайомлення 

особливостями організації взаємодії складів з автомобільним 

транспортом. 

Після вивчення дисципліни студент повинен уміти: розробити 

транспортно-технологічні схеми процесів, які входять в склад 

транспортно-складських комплексів; самостійно проектувати складські 

приміщення для зберігання різних товарних запасів. 

У методичних вказівках викладена послідовність виконання 

завдань. Роботу виконують відповідно до варіантів, індивідуально з 

допоміжними розрахунками. Виконані завдання студентами 

передаються викладачу для перевірки з подальшим їх захистом. 

Методичні вказівки допоможуть студентам самостійно засвоїти 



сутність основних теоретичних положень дисципліни, отримати 

практичні навики з проектування транспортно-складських комплексів. 

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ ТА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО 

КРЕДИТУ. 

 

самостійної і індивідуальної роботи становить (%): 

- для денної форми навчання - 66,7%; 

- для заочної форми навчання - 9,8%. 

-  

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО 

Найменування 
показників 

Г алузь 

знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 
денна 
форма 
навча

ння 

заочн

а 
форма 
навча

ння 
Кількість 

кредитів - 3 
Г алузь 

знань 27 

«Транспорт» 

Вибіркова 

дисципліна 
Модулів -1 

Спеціаль

ність 
275 

«Транспо

ртні технології 

(на 

автомобільном у 

транспорті)» 

Рік підготовки: 
Змістових 

модулів - 2 ’ 
3-й 3-й 

Індивідуальне 
науково-

дослідне 
завдання: 
не передбачене 

Семестр 

Загальна 

кількість годин - 90 
6-й 6-й 

Лекції 

Тижневих 

годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних - 4 
самостійної роботи 

студента - 6 

Рівень 

вищої освіти: 

перший 
бакалавр

ський) 

18 

год. 
2 год. 

Практичні, 

семінарські 18 

год. 
6 год. 

Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 

54 год. 82 

год. Індивідуальні 

завдання: 

Вид контролю: 

екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторных занять до 
 



ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ 

ТРАНСПОРТНО- СКЛАДСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ 

Вихідні дані до виконання завдань Варіант завдання 

вибирається студентом самостійно відповідно до даних таблиці 1.1., та 

варіанту, який визначається сумою двох останніх цифр шифру 

залікової книжки студента. Наприклад, шифр залікової книжки 

студента 250912, тоді варіант дорівнює 1+2=3. 

 

Таблиця 1.1 

Вихідні дані 
Назв

а 
пока

зника 

Варіант 
0

1 
0

2 
0

3 
0

4 
0

5 
0

6 
0

7 
0

8 
0

9 
1

0 і 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1

1 Най

менування 

товару, що 

складується 

 

А (карамель) В(цукор) 
С(консерви) Б (борошно) 

Упа

ковка 
това

ру 

Товар А Картонні коробки, (0,4x0,25x0,2) масою 10 кг 
Товар В Мішки з поліетилен-новими вкладишами, 

масою 50 
кг Товар С Дерев’яні ящики, (0,5х0,6х0,3) масою 10 кг 

Товар D Мішки, масою 50 кг 

Ван

тажо- 

оборот, кг 

Товар А 
35500 | 36700 137800 138300 | 39100 |40200|41100 

|43300|44400| 45500 Товар В 
120300 І 121400 І 123100 І 133200 І 135500 136500 І 142600 І 151700 1158400 І 

158800 Товар С 
16300 | 17200 118100119200| 21100 

І22200123400|25000| 25400| 25900 Товар D 
9

0300 
9

1400 
9

2500 
9

3600 
9

4100 
9

5200 
9

6100 
9

6600 
9

7200 
9

7500 Ном

ер 
міш

ків 

№

 13 
№

 12 
№

 13 
№

12 
№

13 
№

12 
№

13 
№

12 
№

13 
№

12 
Роз

мір сітки 

колон на 

складі 

6

x6 
6

x12 
1

2x12 
1

2x18 
6

x6 
6

x12 
1

2x12 
1

2x18 
6

x6 
6

x12 
 



 

Практичне заняття 1 

Тема: Технологічний процес на складі 

Мета заняття: засвоєння студентами 

особливостей 

технологічного процесу на складі. 

Норма часу (за навчальною програмою): 1 год. 

Завдання до виконання практичної роботи 

1. Провести дослідження технологічних операцій на 

окремих ділянках складу. 

2. Вибрати з таблиці 1.1. згідно варіанту вихідні дані для 

виконання практичних завдань. 

3. Визначити кількість піддонів. 

4. Зробити висновки. 

Вказівки до виконання завдань 

1. Технологічні операції на окремих ділянках складу 

Необхідно дати характеристику технологічним зонам 

складського комплексу та операціям, пов’язаним з розвантаженням, 

прийманням, зберіганням вантажів на складі, комплектуванням та 

відвантаженням кінцевим споживачам. 

Технологічний процес на складі являє собою послідовність 

виконання наступних операцій: 

- розвантаження транспорту; 

- приймання товару; 

- розміщення товару для збереження; 

- відбір товару з місць складування; 

- комплектування та упаковка товару; 

-   навантаження товару зі складу. 

Найбільш тісний логістичний зв'язок складу з постачальниками 

Продовження таблиці 1.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

Т

ермін 
збер

ігання 

Товар А 
1

7 
1

8 
2

0 
2

1 
1

6 
1

5 
1

9 
2

2 
2

3 
1

7 Товар В 
2

2 
2

3 
2

4 
2

5 
2

6 
2

7 
2

8 
2

9 
3

0 
3

1 Товар С 
3

3 
3

4 
3

2 
3

0 
3

1 
3

5 
3

6 
3

7 
3

8 
3

9 Товар D 
1

2 
1

3 
1

4 
1

5 
1

6 
1

7 
1

8 
1

4 
1

9 
1

5 
 



і клієнтами виникає при виконанні операцій з вхідними і вихідними 

матеріальними потоками, тобто при виконанні навантажувально- 

розвантажувальних робіт. 

Навантаження - це операція, пов’язана з подачею, 

орієнтуванням та розміщенням вантажу в транспортному засобі. 

Розвантаження - операція, пов’язана з вивільненням 

транспортного засобу від вантажу. 

Технологія виконання навантажувально-розвантажувальних 

робіт на складі залежить від характеру вантажу, типу транспортного 

засобу та виду підйомно-транспорних механізмів. 

2. Вихідні дані для виконання практичних завдань подати 

у вигляді таблиці 1.2. 

 

3. Кількість піддонів визначають в залежності від 

середньодобового надходження товару на склад та маси брутто піддону 

 

Таблиця 1,2 
Най

менування 

товару, що 

складується 

А 

(карамель) 
В(ц

укор) 
С(ко

нсерви) 
Б 

(борошно) 

Упаков

ка 
товару 

Карто

нні коробки, 

(0,4x0,25x0,2) 

масою 10 кг 

Мішки 

з поліетилен- 

новими 

вкладишами, 

масою 50 кг 

Дере

в’яні ящики, 

(0,5х0,6х0,3) 

масою 10 кг 

Мішк

и, масою 50 

кг 

Вантаж

о- оборот, кг 
35500 120300 

1630

0 
90300 

Ном

ер мішків 

 
№ 13  

№13 
Термін 

збері

гання 

17 22 33 12 

Розмір 

сітки колон на 

складі 

6x6 

Для формування пакетів, бажано для тарно-поштучних 

вантажів, запроектувати однотипний за розмірами та типом піддон, 

де розміщують однотипний товар. 
 



 

де - середньодобове надходження товару на склад; 

тбр - маса брутто вантажу на піддоні; приймаємо 1,0 або 1,25 т. 

Крім того, необхідно підібрати засоби кріплення (обв’язок) 

вантажу на піддоні, зобразити графічно з нанесенням всіх розмірів. 

Як засоби обв’язок використовують дріт, стрічку (металеву, 

синтетичну), плівку полімерну, металеві стяжки. 

4. Зробити висновки щодо технологічних процесів на 

складі. 

Запитання до перевірки знань: 

1. Як визначається кількість піддонів? 

2. Від чого залежить технологія виконання 

навантажувально- розвантажувальних робіт на складі? 

3. Що являє собою технологічний процес на складі? 

Практичне заняття 2 

Тема: Вибір розміру складу та його розміщення 

Мета заняття: засвоєння студентами особливостей вибору 

розмірів складу та його розміщення. 

Норма часу (за навчальною програмою): 1 год. 

Завдання до виконання практичної роботи 

1. Підібрати склад відповідно до типу вантажів. 

2. Визначити системи розміщення складів. 

3. Визначити оптимальне розміщення складів 

4. Зробити висновки. 

Вказівки до виконання завдань 

1. Для зберігання тарно-штучних вантажів, які потребують 

захисту від атмосферних опадів, використовують одноповерхові криті 

склади із зовнішнім або внутрішнім розміщенням під’їзних шляхів та 

рамп для навантаження, розвантаження вантажів. 

Для вантажів, які не бояться впливу атмосферного середовища, 

використовують відкриті площадки з відповідними засобами 

механізації для навантажувально-розвантажувальних робіт. 

Одноповерхові криті склади з під’їзними шляхами для 



автомобілів та залізничного транспорту називають ангарами. 

Одноповерхові склади критого типу бувають однопрольотні і 

багатопрольотні з шириною між прольотами 12 м, стінки 

будують із залізобетонних панелей або цегли. Для сортування тарно-

штучних вантажів, які перевозять 

дрібними партіями, проектують 

одноповерхові склади шириною будівлі 18, 24, 30 і 36 м. 

2. Територіальне розміщення складів і їх кількість 

визначається потужністю матеріальних потоків, попитом на дану 

продукцію, концентрацію споживачів, наявними комунікаціями. На 

практиці існує дві системи розміщення складів: централізована і 

децентралізована. 

Централізована система включає в себе один центральний 

склад, де розміщується основна частина запасів, а філії складу 

розміщуються в регіонах збуту продукції. 

3. Завдання розміщення складського комплексу в 

найбільш доступному місці для виробників та споживачів товару 

набуває актуальності при наявності розвинутої, розгалуженої 

транспортної мережі, в іншому випадку рішення буде очевидним. 

Наприклад, якщо по території району проходить дві магістралі, 

які перетинаються, а всі споживачі розміщенні вздовж них, тому 

очевидно, що розподільчий центр (склад) доцільно розмістити на 

перетині магістралей. 

Завдання визначення місця оптимального розміщення 

розподільчого центру полягає у виборі такого центру розташування 

складу відносно своїх постачальників та споживачів, при якому деяка 

цільова функція сумарних витрат пов'язана з доставкою вантажів 

досягає свого мінімального значення: 

                                     min1 i

n

i i LQB  
                   (2.1) 

 

 

де В - сумарні витрати доставки товарів на склад, грн.; 

QІ - обсяги перевезень i-того виду вантажу від виробника на 

склад, т; 

LІ - відстань перевезень i-того вантажу, км. 

4. Зробити висновки щодо розмірів і розміщення складів. 

Запитання до перевірки знань: 



1. Які бувають одноповерхові склади критого типу? 

2. Як визначити сумарні витрати доставки товарів на 

склад? 

3. Що включає в себе централізована система? 

Практичне заняття З 

Тема: Типовий проект складу, вимоги до кількості 

складів. 

Визначення кількості складів 

Мета заняття: набути практичні навички у студентів з 

проектування складів та визначення їх кількості складів. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Завдання до виконання практичної роботи 

1. Підібрати типорозміри складу. 

2. Організація розвантаження товарів на складі. 

3. Визначити кількість транспортних засобів. 

4. Визначити кількість постів. 

5. Визначити загальну довжину фронту розвантаження. 

6. Зробити висновки. 

Вказівки до виконання завдань 

1. В сучасних умовах типові склади мають висоту 6 м 

(механізовані) і 12 м (автоматизовані), причому, одноповерхової 

забудови. 

На практиці використовують наступні основні типорозміри 

складів: 600; 800; 1000; 1250; 2500; 5000; 7500; 10000; 25000 м
2
. 

Для покращання умов експлуатації сучасних підйомно- 

транспортних механізмів необхідно проектувати склади без 

перегородок зі стандартним розміром сітки колон (в метрах): 6^6; 6x12; 

12x12; 12x18; 18x18; 18x24. 

Таким чином, існує декілька основних проблем, успішне 

вирішення яких гарантує ефективне функціонування складського 

господарства, а саме: 

- вибір власного складу чи загального користування; 

- визначення кількості складів та їх розміщення; 

- вибір розміру складу та системи складування. 

2. Організація розвантаження товарів на складі включає в 

себе вирішення наступних завдань: 

- облаштування площадок для маневрування і паркування 

автомобілів; 



- облаштування і обладнання площадок під 

розвантаження; 

- організація робіт розвантажувальних постів; 

- визначення кількості технічних засобів та чисельності 

робітників на розвантаженні товарів; 

- координація робіт по розвантаженню з роботами на 

інших дільницях складу. 

Розглянемо кожний етап розвантаження окремо. 

Розмір площадки для паркування і маневрування автомобілів, 

що прибули під розвантаження, визначається довжиною і глибиною 

фронту розвантаження. 

3. Довжина фронту розвантаження залежить від кількості 

та 

розмірів транспортних засобів, які прибули на склад під 

розвантаження, та від часу необхідного для розвантаження. Кількість 

транспортних засобів, які прибули за зміну на склад, можна визначити 

поділивши середній змінний вантажооборот на середню 

вантажопідйомність автомобіля, з урахуванням 

коефіцієнтів використання вантажопідйомності та 

нерівномірності надходження вантажів на склад за формулою 

                              (3.1) 

де  середній вантажообіг складу за зміну, т/зміну; 

кні - коефіцієнт нерівномірності надходження товарів на склад; 

кqi - коефіцієнт використання вантажопідйомності. 

Коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів на склад 

визначається діленням місячного вантажообороту найбільш 

завантаженого місяця в році на середньомісячний вантажооборот 

складу. 

4. Кількість автомобілів, які одночасно знаходяться під 

розвантаженням, повинна відповідати кількості постів розвантаження, 

які визначаються за формулою 



 
де Прі - середня продуктивність одного поста розвантаження, 

яка дорівнює 

 



 

де Тзм - тривалість робочої зміни, год.; 

tроз - середній час розвантаження автомобіля, год. 

5. Загальна довжина фронту розвантаження визначається 

за залежністю 

де - необхідна кількість постів розвантаження, шт.; 

lавт - ширина кузова автомобіля, м; 

ln - відстань між автомобілями, встановленими 

перпендикулярно до рампи, приймаємо рівною 1,1-1,2 м. 

Габарити автотранспортних засобів не повинні перевищувати 

по ширині 2,5 м, тому відстань між осями для місць розвантаження не 

повинна бути менше 3,6 м. Реальні вхідні потоки автомобілів під 

розвантаження протягом доби можуть коливатись, тому для уникнення 

черг необхідно підвищити продуктивність поста та збільшити 

чисельність бригад розвантаження товарів. 

Глибина фронту розвантаження визначається довжиною 

автомобіля та його положенням відносно осі рампи розвантаження. 

Глибина площадки, необхідної для маневрування та паркування 

вантажного автомобіля перпендикулярно до рампи, повинна на 2 м 

перевищувати подвійну довжину транспортного засобу (рис. 3.1).  

 
 

Рис. 3.1. Розміри площадки для маневрування та парковки автомобіля 

при чотирьох постах розвантаження 



 

6. Висновки подати у табличному вигляді (табл. 3.1.). 

Таблиця 3.1 

Приклад розрахунку розмірів площадки розвантаження вантажу 

№ 

з

/п 

Назва показника 
Оди

ниця 

ви

міру 

Форм

ула для 

розрахунку 

Значе

ння 

показ

ника 
1 2 3 4 5 

1

. 

Вантажооборот 

складу 

т/рі

к 

задан

о 

10000

0 2

. 

Число робочих 

днів у році 

днів задан

о 

250 

3

. 

Число змін в день з

м./день 

задан

о 

1 

4

. 

Середнє число 

автомобілів під 

розвантаження в зміну 

ав

т./змін 

У 

за 

формулою 

(2.1) 

60 

5

. 

Вантажопідйомніс

ть 

автомобіля 

Т задан

о 
10 

6

. 

Коефіцієнт 

використання 

вантажопідйомнос

ті 

 

задан

о 
0,8 

7

. 

Коефіцієнт 

нерівномірності 

надходження вантажу 

 

задан

о 
1,2 

8

. 

Тривалість зміни год. задан

о 

8 

9

. 

Відстань між 

автомобілями 
м 

задан

о 
1,2 

1

0. 

Ширина кузова 

автомобіля 
м 

задан

о 
2,4 

1

1. 

Довжина 

автомобіля 

м задан

о 

9,0 

1

2. 

Середній час 

розвантаження одного 

автомобіля 

го

д./авт. 

задан

о 
0,5 

1

3. 

Продуктивність 

одного поста 

ав

т./зм. 
8/12 16 

1

4. 

Кількість постів 

розвантаження 
од. 4/13 3,75 

1

5. 

Прийнята кількість 

постів розвантаження од. 

окр

углене в 

більшу 

сторону 

4 

 



продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 

16. 
Загальна довжина фронту 
розвантаження 

М за формулою 
(2.4) 

13,3 

17. Загальна глибина фронту 
розвантаження 

м 9?2+2 20 

18. 
Площа площадки для 
паркування автомобілів 

2 
М 17?16 266 

Розвантаження товарів відбувається або з рівня дороги або зі 

спеціальної рампи, піднятої на рівень кузова транспортного засобу. 
 

 

Мінімальна ширина рампи розвантаження повинна бути не 

менше радіуса повороту на ній навантажувача плюс 1 м. Більшість 

сучасних складів проектують з шириною рамп розвантаження В = 6 

м. 

Висота рамп повинна узгоджуватись з висотою кузова 

автомобіля. Для вантажних автомобілів висота кузова від рівня 

підлоги кузова до рівня дороги коливається в межах від 550 до 1450 

мм. Крім того, висота кузова залежить від завантаженості 

автомобіля. Так, для повністю завантаженого кузов може бути нижче 

ЗО см незавантаженого. 

В сучасних умовах висота рамп приймається в межах від 

1100 до 1900 мм. 

Запитання до перевірки знань: 

1. Як визначається загальна довжина фронту 

розвантаження? 

2. Як визначити кількість постів розвантаження? 

3. Як визначається глибина фронту розвантаження? 

 

 

Практичне заняття 4 

Тема: Вибір системи складування товарів. Види 

складування і управління переміщенням товарів 

Мета заняття: набути практичні навички у студентів з 

управління переміщенням вантажів. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Завдання до виконання практичної роботи 

1. Підібрати систему складування товарів. 

2. Визначити сумарну робочу площу складу, 

призначеного для збереження вантажів на стелажах. 

3. Визначити загальну площу робочої (вантажної) 

площадки для штабельного зберігання товарів на складі. 



4. Визначити загальну площу робочої (вантажної) 

площадки для штабельного і стелажного зберігання товарів на складі 

5. Зробити висновки. 

Вказівки до виконання завдань 

1. На товарних складах зберігається велика 

номенклатура товарів різного асортименту, тому оптимальне їх 

розміщення по місцях зберігання значно спрощує роботу складу. 

Основними умовами, яким повинна відповідати організація 

зберігання товарів на складах є: 

- забезпечення кількісного і якісного зберігання товару; 

- забезпечення відповідних умов зберігання 

(температура, вологість, сонячне світло тощо); 

- збереження фізико-хімічних властивостей товару. 

Розміщення товарів необхідно проводити з урахуванням 

способу 

зберігання товару (рис. 4.1.). 

 

сорту зберігаються в різних місцях. 

Раціональне розміщення і укладка товарів на складі залежить 

 

Рис. 4.1. Види способів зберігання товарів 1. При сортовому 

зберіганні кожний новий товар, який надійшов на склад, розміщується 

біля товару того ж найменування і сорту. Товари різного сорту 

зберігаються окремо. При партійному способі зберігання кожна партія 

товару, яка надійшла на склад, зберігається окремо, рух товарів по 

найменуваннях і сортах теж відбувається незалежно. Недоліком даного 

способу є зниження ефективності використання складського об’єму та 

управління складським процесом, тому що залишки товару одного 



від виду укладки. 

В залежності від виду, об’єму товарних запасів, розмірів 

партій вантажу, способів переробки використовують в основному 

два способи зберігання: 

1. Стелажний, при якому товари можуть зберігатись в 

упакованому та в неупакованому вигляді. 

2. Штабельний, при якому товари зберігаються в тарі з 

використанням різних типів піддонів. 

Для тарних і штучних товарів зазвичай застосовують 

штабельний і стелажний способи укладання. Для зберігання товарів, 

тарованих в мішки, кіпи, кулі, ящики, бочки застосовують штабельне 

укладання. Формуючи штабель, забезпечують його стійкість, 

допустиму висоту і вільний доступ до товарів. Висота штабелю 

визначається властивостями товару і його упаковки, можливостями 

штабелера, граничним навантаженням на 1 м
2 

підлоги, висотою 

складу. 

Штабельне укладання застосовується в трьох варіантах: 

пряме, в перехресну клітку, в зворотну клітку. При прямому 

укладанні, частіше вживаному для штабелювання ящиків і бочок 

однакового розміру, кожен ящик ставиться строго і рівно на ящик в 

нижньому ряду. Підвищення стійкості штабелю забезпечує пряме 

пірамідальне укладання: у кожному верхньому ряду на одне місце 

менше і кожне верхнє місце встановлюється на два нижніх. У 

перехресну клітку укладають ящики різних розмірів. При укладанні 

товарів в штабель стежать за тим, щоб в складі забезпечувалися 

нормальна циркуляція повітря, санітарні і протипожежні вимоги. 

Штабелі розміщують не ближче 0,5 м від стін і 1,5 м від 

опалювальних приладів. Між штабелями залишають проходи 

шириною близько 1,5 м. Штабельне зберігання товарів, укладених на 

стоякові і ящикові піддони, дозволяє раціональніше використовувати 

приміщення і застосовувати механізми. 

При стелажному способі зберігання товари на піддонах, 

розпаковані, а також товари в індивідуальній упаковці укладають у 

вічка стелажів. Стелажне зберігання товарів на піддонах зручно, 

оскільки за допомогою штабелерів піддони укладають на полицях, 

розташованих на будь-якій доступній механізмам висоті. На нижніх 

полицях можна зберігати товари, відбір яких виконують вручну, на 

верхніх - товари, що відвантажуються цілком на піддоні. 



Товари укладаються на стелажі, піддони, в штабелі тощо. 

Вага вантажу на піддоні не повинна перевищувати розрахункової 

вантажопідйомності стандартного піддону. При розміщенні товарів в 

приміщеннях розміри відступів повинні складати: від стін 

приміщення - 0,7 м, від приладів опалювання - 0,5 м, від джерел 

освітлення - 0,5 м, від підлоги - 0,15-0,30 м. Зазори в штабелі мають 

бути: між ящиками - 0,02 м, між піддонами і контейнерами - 0,05-

0,10 м. 

Розміри відступів від приладів опалювання мають бути 

збільшені, якщо цього вимагають умови зберігання товару. При 

штабелюванні вантажів слід забезпечувати стійкість штабелю і 

безпеку людей, що працюють на штабелі або біля нього. Не 

допускається укладання в штабель вантажів в пошкодженій упаковці 

або в різногабаритній тарі, в тарі із слизькими поверхнями, в 

упаковці, що не забезпечує стійкість пакету. 

Вантажі в ящиках і мішках, не сформовані в пакети, слід 

укладати в штабель вперев’язку. Для стійкості штабелю слід через 

кожних 2 ряди ящиків прокладати рейки, а через кожних 5 рядів 

мішків - дошки. 

Висота складування тарно-пакувальних і штучних вантажів 

визначається, виходячи з висоти приміщення, навантаження на 

перекриття, технічних характеристик і засобів механізації, 

технологічних правил і умов зберігання. Висота штабелю при 

ручному укладанні затарених вантажів в ящиках масою до 50 кг, в 

мішках до 70 кг не повинна перевищувати 2 м. 

Висота укладання бочок в горизонтальному положенні 

(лежачи) має бути не більше 3 рядів з обов’язковим укладанням 

прокладок між рядами і підклинюванням всіх крайніх рядів. При 

установці бочок стоячи висота укладання допускається не більше, 

ніж в 2 ряди вперев’язку з прокладкою рівних по товщині дощок між 

рядами. 

2. При стелажному зберіганні товару на складі кількість 

комірок стелажів та кількість ярусів стелажів ведуть в такій 

послідовності: 

1. Визначаємо вантажомісткість складу за формулою 

                                     (4.1) 



де  - середня тривалість збереження вантажів на складі, 

діб (  = 1,5 доби); 

кн - коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів на склад. 

1. Добова продуктивність складу 

 
де Д - кількість днів роботи складу в році. 

2. Коефіцієнт використання місткості складу 

 
3. При визначенні необхідної робочої площі для 

вантажів, складованих на стелажах, за основу розрахунку 

приймається обсяг робочої комірки стелажа 

 (4.4) 

де l - довжина комірки (2,7 м); 

b  -  ширина комірки (1,25 м);  

h  -  висота комірки (1,15 м). 

 



 

Рис. 4.2. Схема до розрахунку коефіцієнта місткості стелажа 

4. Визначаємо вагову місткість комірки стелажа, т 

                          (4.5) 

де в - об'ємна вага складованого вантажу, т/м
3
; 

кзаповн ~ коефіцієнт заповнення комірки вантажем (0,5-1,0). 

5. Кількість робочих комірок стелажів, що необхідна для 

розміщення вагової ємності складованого вантажу 

                                                                      (4.6) 

6. Визначаємо число робочих комірок у нижньому ярусі 

стелажів 

                                                                           (4.7) 

де Кяр- кількість ярусів стелажів (3-5). 

 
 

Рис. 4.3. Розміри вантажної площадки складу при стелажному 



зберіганні вантажів 

7. Сумарна робоча площа складу, призначеного для збереження 

вантажів на стелажах 

                                       (4.8) 

де ь' - ширина прорізів між суміжними комірками, м (0,1 м); 

     В - ширина стелажа, м (приймаємо 1,25 м). 

3. При штабельному зберіганні товарів необхідно 

дотримуватись положень, викладених вище. 

Мішки з сіллю або борошном складають в штабелі на дерев’яні 

підтоварні решітки. Штабелі розміщують окремо за видами товару, 

сортами, датами надходження. Висота штабелю залежить від пори 

року, умов зберігання, сорту та вологості продукції. Так, при 

температурі повітря на складі більше 10°С мішки складають у 10 рядів, 

а при t = 10-0°С - в 12 рядів. Як правило, висота штабеля з сіллю, 

цукром, борошном на складах не перевищує 6-8 рядів мішків (рис. 2.5). 

 
Рис. 4.4. Формування пакетів з мішків борошна 

 

Розрахунок вантажної площадки для зберігання товарів в 

штабелях ведуть в такій послідовності: 

1. Згідно з вихідними даними до курсової роботи на складі 

в мішках зберігаються товари В і С. 

2. Для зберігання товарів В і С необхідно вибрати номер 

мішка (для закритих складів використовують два номери: №12 

розмірами 730?600 мм масою 50 кг та №13 розмірами 840?500 мм 

масою 50 кг). 



3. Згідно з рис. 2.3 вибирають спосіб укладання мішків в 

штабель: прямий, перехресну клітку, в зворотню клітку. 

4. Висоту штабелю для укладки мішків приймаємо 2 м, 

тобто в одному штабелі розміщується 21 мішок. 

5. Визначаємо кількість мішків, які необхідно зберігати на 

складі; для цього вантажооборот товарів В і С необхідно розділити на 

50, тобто 

. (4.9) 

6. При перехресній клітці укладання товарів площа 

штабелю рівна 

Fшт, = (730 + 600)-730 = 0,97 м
2
. 

4.  Загальна площа робочої (вантажної) площадки для 

штабельного і стелажного зберігання товарів на складі дорівнює 

                                               (4.10) 

5. Зробити висновки щодо особливостей стелажного і 

штабельного зберігання товарів. 

Запитання до перевірки знань: 

1. Які є види способів зберігання товарів? 

2. Чому рівна площа штабелю при перехресній клітці 

укладання товарів? 

3. Як визначається сумарна робоча площа складу, 

призначеного для збереження вантажів на стелажах ? 

 

 

 

 

 

Практичне заняття 5 

Тема: Технологічні операції на окремих ділянках складу. 

Розвантаження товарів, приймання товарів. Розміщення 

товарів на зберігання, комплектування та відвантаження 

товарів зі складу. 

Мета заняття: набути практичні навички у студентів з 

розміщення товарів на зберігання, комплектування та відвантаження 

товарів зі складу. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 



Завдання до виконання практичної роботи 

1. Дослідити технологічні операції на окремих ділянках 

складу. 

2. Особливості розвантаження товарів, приймання товарів. 

3. Особливості розміщення товарів на зберігання, 

комплектування та відвантаження товарів зі складу. 

4. Зробити висновки. 

Вказівки до виконання завдань 

1. Операції ручного відбору і підготовки товарів до 

відвантаження на склад є найбільш складним процесом і вимагає від 

завідуючого складом та комірника чіткого та своєчасного їх виконання. 

Ці операції включають в себе відбір товару з місць зберігання, 

комплектування і упаковку, оформлення супровідних документів, 

передачу тарних місць в експедицію для централізованої доставки 

споживачам. 

Відбір товару проводять двома способами: індивідуальним і 

комплексним. 

Індивідуальний відбір - це послідовне комплектування 

окремого замовлення. При цьому працівник складу обходить стелажі, 

виймаючи із місць зберігання необхідну кількість товару даного 

замовлення. Товар розміщують на піддон чи контейнер і переміщують 

на дільницю комплектування. 

Комплексний відбір використовують при виконанні невеликих 

замовлень. Працівник складу послідовно виймає із місць зберігання 

товари для всієї партії замовлень згідно зі зведеним листом відбору. 

В подальшому проводять додаткову операцію - сортування 

відібраних товарів по окремих замовленнях. Даний метод відбору 

дозволяє широко використовувати механізми, оскільки загальна 

кількість товарів відбирається великими партіями. 

Вибір технологічної схеми робіт з комплектування відбувається 

за критерієм мінімізації витрат трудових і технічних ресурсів. В якості 

критерію мінімізації витрат можна використати коефіцієнт числа 

найменувань, який характеризує, як часто позиція даного товару 

зустрічається в замовленнях; його визначають за формулою 



                                                            (5.1) 

де П - число замовлень в період часу ґ, шт.; 

L - число найменувань товарів, замовлених за період часу ґ, 

МІ- кількість позицій і -тому замовленні. 

Значення К3 = 1 показує, що позиція товару А зустрічається в 

замовленнях один раз. Ефект від об’єднання замовлень стає відчутним 

при К3 < 0,7. 

2. В процесі відвантаження товарів зі складу необхідно 

вирішити наступні завдання: 

- формування і групування товарів по маршрутах 

відправлення; 

- контролювання якості, цілісності упаковки товарів; 

- формування маршрутів руху автомобілів; 

- своєчасне відправлення вантажів, недопущення 

простоїв під навантаженням; 

- контроль за поверненням оборотної тари; 

- оформлення документів. 

Роботи з відвантаження товарів можуть виконуватись 

персоналом складу або спеціалізованим підрозділом, який зайнятий 

обробленням упакованих і підготовлених до відправлення вантажів зі 

складу. Необхідність у створенні спеціалізованих підрозділів виникає 

при великій кількості замовлень на централізовану поставку товарів зі 

складу. Створення експедиції з відвантаження дозволяє чітко 

організувати роботу з обслуговування вхідних і вихідних товарних 

потоків, підняти ефективність використання транспорту, а також 

вирішити цілий ряд завдань торгівельних підприємств, пов'язаних з 

доставкою товарів. 

3. Експедиція підприємства створюється з метою: 

- організації і здійснення централізованої доставки 

товарів клієнтам; 

- тимчасового зберігання товарів; 

- забезпечення ритмічної роботи транспорту. 

В завдання експедиції входить: концентрація, формування 



товарів по маршрутах, контроль за якістю упаковки для недопущення 

псування товару при транспортуванні, оформлення всіх видів 

документів. 

Працівники експедиції приймають упаковані товари зі складу 

по кількості місць згідно з документацією, при цьому перевіряють 

кількість місць, цілісність упаковки та тари. 

Прийняті зі складу товари реєструються в спеціальному 

журналі. План експедиційного складу проектують з урахуванням 

наявних складських приміщень, об’єму товарообороту, кількості 

вантажоотримувачів, транспортних засобів, що використовуються, 

тощо. 

Автомобільний транспорт при централізованій доставці 

вантажів працює по затверджених графіках, що потребує оперативності 

у виконанні навантажувальних робіт, що досягають використанням 

засобів механізації. Із експедиції на рампу товари доставляють за 

допомогою акумуляторних навантажувачів, транспортерів, роклів, 

рольгангів тощо. 

В кузові автомобіля вантажі розміщують з максимальним 

використанням площі, вантажопідйомності і розміщення 

вантажоотримувача на маршруті. Розміщення товарних місць по 

глибині кузова повинно відповідати порядку їх розвантаження при русі 

по маршруту. 

4. Зробити висновки щодо технологічних операціій на 

окремих ділянках складу. 

Запитання до перевірки знань: 

1. З якою метою створюється експедиція підприємства? 

2. Які завдання необхідно вирішити в процесі 

відвантаження товарів зі складу? 

3. Як визначається коефіцієнт числа найменувань? 

 

 

Практичне заняття 6 

Тема: Оцінка потреби підприємства в приміщеннях 

для технологічних зон. Технологічні приміщення, підсобні 

приміщення. Адміністративно-побутові приміщення. 

Мета заняття: набути практичні навички у студентів з оцінки 

потреб підприємства в приміщеннях для технологічних зон. 

Норма часу (за навчальною програмою): 4 год. 



Завдання до виконання практичної роботи 

1. Дати характеристику приміщень складського 

комплексу. 

2. Визначити вимоги до складських будівель і споруд. 

3. Виконати технологічне планування площ складського 

комплексу. 

4. Охарактеризувати санітарно-побутові та 

адміністративні приміщення складських комплексів 

5. Зробити висновки. 

Вказівки до виконання завдань 

1. Основним етапом технічного проектування складу є 

визначення складу приміщень для зберігання товарів та їх розмірів. 

В залежності від призначення всі приміщення складу можна 

об’єднати в три групи: 

- технологічні приміщення; 

- підсобні приміщення; 

- адміністративно-побутові приміщення. 

В табл. 6.1 наведено перелік приміщень складського 

комплексу. 



Таблиця 6.1 

Характеристика приміщень складського комплексу 

Назва 

групи 

приміщень 

Назва 

приміщень 
Призначення приміщень 

1 2 3 

Складські 

приміщення 

Загальнотоварні 

склади 

Приміщення товарів по кількості 

та якості, сортування, 

зберігання, комплектація за 

замовленнями 

Експедиційні 

приміщення 

Приймання та відправлення 

вантажів 

Цех фасування Фасування товарів в 

транспортну упаковку 

Підсобні 

приміщення 

Матеріальний 

склад 

Зберігання обладнання, 

спецодягу, підсобних матеріалів, 

інвентарю 

Склад тари Зберігання вільної та повернутої 

тари 

Закриті 

автомобільні 

платформи 

Розвантаження та навантаження 

вантажів 

Ремонтні 

майстерні 

Технічне обслуговування, 

поточний ремонт обладнання, 

тари, будинків 

Гараж підйомно- 

транспортного 

обладнання 

Стоянка транспортних засобів 

Акумуляторна Зарядження акумуляторних 

батарей 

Тепловий пункт Розміщення котельні 

Приміщення 

охорони 

Розміщення охоронної 

сигналізації 
 



 

 

 

2. Рампи (платформи) для обслуговування залізничного транспорту 

будують прямими шириною 3 м, а для автомобілів - прямими шириною 

не менше 6,0м, зубчастими під кутом 30-

45°.

 
Рис. 6.1. Схема до розрахунку складських проїздів для автомобілів 

а) поздовжня; б) перпендикулярно рампі; в) зубчаста  

Висота вантажних платформ зі сторони під’їзду автомобіля 

повинна бути не менше 1,2 м над рівнем проїзної частини дороги. 

Ширина вантажних платформ приймається відповідно до вимог 

технології виконання робіт і практично приймається 12-15 м. Вона 

складається із смуг для проїзду транспорту (вилкових навантажувачів, 

штабелерів). 

Двері в складах для проїзду навантажувачів і розвантажувачів 

влаштовують в поздовжніх стінах, дверні пройоми повинні 

перевищувати габарити навантажених транспортних засобів по висоті 

на 0,2 м, а по ширині 0,6 м. В типових проектах двері мають висоту 3,6 

м і ширину 2,5 м.
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Рис. 6.2. Схема розміщення палетів на закритому складі: 

а) при поздовжньому завантаженні; б) перпендикулярно до рампи 

На складах тарно-штучних вантажів використовують 

крани- штабелери вантажопідйомністю 1,0-1,32 т, підвісні 

однобалочні, а для переміщення вантажів по території складу - 

вилочні навантажувачі вантажопідйомністю 1,0-1,25 т. 

Якщо в асортименті товарів, які зберігаються на складі, є 

такі, які потребують спеціального зберігання, то в складі 

приміщень можуть бути холодильні камери, ємкості тощо. 

При розробці структури приміщень слід мати на увазі, що 

деякі товари не можуть зберігатись в одному приміщенні. 

Складські комплекси, крім загальноскладських приміщень, 

можуть включати в себе приміщення для підготовки товарів для 

продажу. 

2. Технологічне планування площ складського 

комплексу - це виконані в певному масштабі креслення приміщень 

складу з позначенням і розміщенням технологічного обладнання, 

схем вантажопотоків вантажів татари, проїздів та проходів. 



 

Сутність технологічного планування складських 

комплексів полягає в раціоналізації схем вантажопотоків, 

розміщення на складах комплексу технологічного обладнання, 

створення умов для використання прогресивних видів підйомно-

транспортних механізмів тощо. 

Технологічне планування складу повинно виконуватись з 

дотриманням наступних вимог: 

1. Складський об’єм і площа складу повинна 

використовуватись максимально повно. 

Складський об’єм визначає фактичну можливість складу по 

зберіганню і переробці товарів. 

2. Розміри проходів і проїздів на складах повинні 

відповідати технічним характеристикам підйомно-транспортних 

механізмів, що використовуються, а центральні проїзди повинні 

забезпечити рух транспорту в зустрічних напрямках. 

3. При плануванні приміщень необхідно звести до 

мінімуму зустрічні вантажні потоки. 

4. Технологічне планування повинно забезпечити 

оптимальне розміщення обладнання, робочих місць основного і 

допоміжного персоналу. 

5. Центральні проходи і проїзди повинні забезпечити 

вільний поворот і розвороти в них напільних підйомно-

транспортних засобів. 

6. Розробку плану складу необхідно проводити з 

урахуванням правил охорони праці, техніки безпеки і 

протипожежної безпеки. 

3. До санітарно-побутових приміщень складських 

комплексів відносяться кімнати відпочинку, приміщення для 

медичного обслуговування, їдальня, туалетні кімнати та ряд інших 

приміщень. В складському комплексі необхідно передбачити 

гардеробні приміщення для зберігання вуличного одягу та взуття. 

Ці приміщення обладнують індивідуальними шафами та лавами, 

крім того, передбачають приміщення для душових, вмивальників, 

туалетів. 

В залежності від кількості працівників складського 

комплексу організовують їдальні, буфети та кімнати для 



 

приймання їжі. 

Якщо кількість працівників складу більше 30 осіб, 

передбачають приміщення для медичного обслуговування, площа 

якого не повинна бути меншою 12 м
2
. 

Площу адміністративних приміщень розраховують в 

залежності від кількості працюючих, але не менше 5 м
2
 на одного 

службовця при штаті 3-5 працівників і 3,25 м
2
 - при штаті більше 5 

працівників. 

4. Зробити оцінку потреби підприємства в приміщеннях 

для технологічних зон. 

Запитання до перевірки знань: 

1. Охарактеризуйте приміщення складського комплексу? 

2. Які є схеми до розрахунку складських проїздів для 

автомобілів? 

3. Що таке технологічне планування площ складського 

комплексу? 

 

 

 

Практичне заняття 7 

Тема: Визначення розмірів загальної площі складу. 

Розрахунок розмірів допоміжної площі складу. 

Розрахунок 

площі проходів та проїздів. 

Мета заняття: набути практичні навички у студентів з 

визначення розмірів загальної площі складу. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Завдання до виконання практичної роботи 

1. Визначити розміри загальної площі складу. 

2. Розрахувати розміри вантажного майданчика складу. 

3. Визначити розміри допоміжного майданчика складу 

(площі проходів та проїздів). 

4. Зробити висновки. 

Вказівки до виконання завдань 

1. Визначення розмірів загальної площі складу 

Складські комплекси в рамках даної роботи несуть 



 

подвійне змістове навантаження. По-перше, поняття «площа» - це 

місце, територія, де виконуються ті чи інші складські функції 

підприємств тієї чи іншої галузі, а по-друге - це розмір певної 

території в квадратних метрах, призначеної для різних 

господарських цілей. 

Складська площа формується з окремих технологічних зон, 

які поділяють на: площу дільниці приймання товарів; вантажну 

площу для зберігання вантажів у піддонах, стелажах; допоміжної 

лощі під проходи та проїзди; площі дільниці комплектації; площу 

експедицій приймання та відправлення товарів. 

В загальному вигляді розрахунок складської площі ведуть 

за формулою 

             
(7.1) 

де Feaн - вантажний майданчик під зберігання товарів, м2; 
2 

Fдоп - допоміжна площа, зайнята проїздами та проходами, м ; 
2 

Fпр - площа приймання та відправлення товарів, м ; 
2 

Fк - майданчик комплектування, м ; 

Fpм - площа, зайнята побутовими та службовими 

приміщеннями для складських працівників, м2; 
2 

Fпе - площа експедиції приймання товарів, м ; 
2 

Fве - площа експедиції відправки товарів, м . 

 

2. Розрахунок розмірів вантажного майданчика складу 

Основним з елементів складської площі є вантажний 

майданчик (Fван), розрахунок площі якого ведуть декількома 

методами, найбільш поширеними з них є: 

- на основі даних про об'єм середнього товарного 

запасу на складі; 

- на основі середнього навантаження на один 

квадратний метр вантажної площі складу; 

- на основі коефіцієнта використання вантажного 



 

об'єму складу; 

- на основі необхідного числа палето-місць. 

Розглянемо кожний із методів розрахунку вантажного 

майданчика складу. 

1. Перший метод - на основі даних про об'єм середнього 

товарного запасу. 

Вихідними даними для розрахунку вантажного майданчика 

даним методом є: 

- кількість одиниць товару в транспортній упаковці 

(вага нетто товару в транспортній одиниці); 

- розмір транспортної упаковки (довжина, ширина, 

висота). 

Середній запас товару і-тої позиції в м3
 можна визначити за 

формулою 

                      ( 7 . 2 )  

 

де Q i  - прогноз обороту товару по /-тій позиції в натуральних 

показниках за розрахунковий період, шт., кг; 

а ,  b ,  h  - довжина, ширина, висота транспортної упаковки, м; 

Т  - плановий час обертання запасів, днів обороту; 

N - вага товару в одній транспортній упаковці, кг. 

Приклад. Припустимо, що річний оборот складу по позиції 

«карамель» планується в об’ємі 27500 кг, а час обертання запасу - 20 

днів. Кількість робочих днів у році - 250. 

Карамель упакована в гофровані картонні ящики розмірами 

0,4x0,25x0,2 метра. В один ящик вмістилось 10 кг карамелі. Плановий 

середній запас карамелі на складі рівний 

 
2. Другий метод - на основі допустимого навантаження 

на 1 м
2 
вантажної площі. 

Даний метод детально розглянутий в розділі II (пункт 2.3). 



 

3. Розрахунок розмірів допоміжного майданчика складу 

(площі проходів та проїздів) 

В умовах функціонування конкретного складу величина площ 

проходів і проїздів залежить від декількох факторів, основними з 

яких є: 

- ширина робочого коридору наявної техніки; 

- розмір сітки колон на складі; 

- орієнтування поздовжньої осі піддону відносно осі 

стелажу. 

Як показала практика, допоміжна площа складу тісно 

пов’язана з площею вантажного майданчика залежністю 

                                                                     
(7.3) 

Ширина робочого коридору залежить від параметрів наявної 

техніки. При використанні штабелерів мінімальні робочі проходи 

приймають від 1600 мм, а при використанні механізмів, які по своїх 

конструктивних особливостях при обробленні вантажів повинні стати 

фронтом до стелажу або штабеля, ширина робочого прольоту 

приймається 3000 мм. 

Суттєвий вплив на розмір допоміжного майданчика має сітка 

колон складу. Колони не повинні знаходитись в міжстелажних 

проходах, де вони створюють перешкоду руху напільного 

транспорту. Тому при розміщенні штабелів чи стелажів необхідно: 

- не допускати встановлення колон в проїздах; 

- витримувати мінімальну ширину проїздів. 

Одночасне виконання умов тим складніше, чим менша сітка 

колон. Мінімальна сітка колон 6*6 м. 

Поздовжня вісь піддона 800*1200 мм може бути розміщена 

паралельно або перпендикулярно до осі стелажа чи осі штабельного 

ряду. 

Паралельне розміщення піддону дозволяє швидше вручну 

відбирати із місць збереження товар, оскільки глибина місця 

збереження відносно невелика - 800 мм. Відбирати вантаж із піддону, 

розміщеного перпендикулярно осі стелажа, набагато складніше, 

оскільки глибина стелажа до 1200 мм. 

Величина майданчика проходів і проїздів конкретизується 



 

після розробки плану і прийняття схеми механізації. 

4. Зробити оцінку розмірів загальної площі складу, 

розмірів допоміжної площі складу, площі проходів та проїздів.. 

Запитання до перевірки знань: 

1. За якою формулою здійснюють розрахунок складської 

площі? 

2. Як визначити середній запас товару і-тої позиції в м
3
 ? 

3. За якою залежністю допоміжна площа складу тісно 

пов'язана з площею вантажного майданчика ? 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття 8 

Тема: Розрахунок площі експедиції приймання та 

відвантаження. Розрахунок потреби в технічному забезпеченні 

технологічного процесу. 

Мета заняття: набути практичні навички у студентів з 

розміщення товарів на зберігання, комплектування та відвантаження 

товарів зі складу. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Завдання до виконання практичної роботи 

1. Розрахувати майданчика дільниці приймання вантажу. 

2. Розрахувати майданчика дільниці комплектування 

складу. 

3. Визначити площі експедиційних приміщень. 

4. Визначити вимоги до технічного забезпечення 

складського технологічного процесу. 

5. Розрахувати потреби в засобах механізації. 

6. Зробити висновки. 

Вказівки до виконання завдань 

1. Розрахунок майданчика дільниці приймання вантажу 

Майданчик дільниці приймання вантажу 

розраховується на основі: 



 

- показників розрахункових навантажень на 1 м
2
 площі 

дільниці приймання і комплектування вантажу; 

- показника оборотних запасів. 

Розрахунок показників допустимих навантажень на 1 м
2
 

площі ведуть за формулою 

                                                (8.1) 

де Кпр - коефіцієнт, який враховує площу складських проїздів, 

залежить від типу засобів механізації. Для вилкових навантажувачів, 

штабелерів, які працюють в закритих складах, Кпр =і,7; 

і - питомі навантаження на 1 м“ корисної площі складу, т/м
2
. 

Питомі навантаження визначаються за залежністю 

     
(8.2) 

де h - допустима висота укладки вантажу в штабель, м; 

 - об'ємна вага вантажу, т/м
3
. 

Приймають наступні нормативні значення і : 

0,85 - для критих складів при зберіганні тарних і штучних вантажів; 

0,40 - для складів тарно-штучних вантажів, які перевозяться дрібними 

партіями; 

0,25- для спеціалізованих складів промислових товарів широкого 

вантажу; 

кс - коефіцієнт складності по кожному виду вантажу, які надходять на 

склад, приймаємо кс = 0,85; 

- розрахунковий добовий вантажопотік по і-тому вантажу, т; 

ТІ- термін зберігання і-того вантажу, який надійшов на склад, діб. 

Розрахунковий добовий вантажопотік рівний 

середньодобовому надходженню матеріалів на склад, помноженому 

на коефіцієнт нерівномірності надходжень матеріалів. 

Терміни зберігання матеріалів на складі встановлюються в 

залежності від призначення складу, для різних вантажів та матеріалів 

приймають: 

- для товарно-штучних вантажів - 1,5 діб; 



 

- для контейнерів - 1 і 2 доби; 

- для цементу та мінеральних добрив - 2,5 доби; 

- для великотоннажних вантажів - 2,5 доби. 

2. Розрахунок майданчика дільниці комплектування 

складу 

Площа дільниці комплектування, аналогічно площі дільниці 

приймання вантажу, може бути визначена на основі показників 

допустимих навантажень на 1 м
2
 площі на дільниці комплектування 

вантажу за формулою 

            (8.3) 

де Qк - об'єм обороту вантажу, грн./рік; 

Акм - частка товару, який надходить на дільницю 

комплектування, %, приймаємо Акм (А) = 10%; Акм(В) = 20%; Акм (С) = 

40%; Акм(D) = 30%; ^ 

і - допустимі показники розрахункових навантажень на 1 м
2 

площі дільниці комплектування, т/м
2
; 

tкм, - число днів надходження товару на дільниці 

комплектування, днів, приймаємо 20-30% від Д (Д = 250 днів); 

Коефіцієнт використання складської площі на дільниці 

комплектування приймаємо рівним Кн = 0,6-0,7. 

Поблизу дільниці комплектування облаштовують місце 

(приміщення) для завідувача складу розміромF = 12 м
2
. 

3. Розрахунок площ експедиційних приміщень 

1. Приймальна експедиція складу створюється для 

приймання вантажу від транспортної організації для тимчасового 

зберігання до проведення і оформлення товару. Площа дільниці 

приймальної експедиції складається із площі для збереження товару, 

площі проходів та проїздів, площі секції для збереження конфліктних 

партій товару. 

Конфліктною партією товару вважають таку, коли фактична 

кількість товару, яка надійшла на склад, не відповідає умовам 

договору на поставку. 

Площа секцій для збереження конфліктних партій товару 

розраховується, виходячи з можливостей збереження 15% об’єму 



 

добового надходження товару. Мінімальна площа секції для 

збереження конфліктних партій повинна забезпечити можливість 

зберігання товарів у об’ємі одного транспортного засобу (вагон, 

автомобіль). 

Розмір площі дільниці приймальної експедиції залежить від 

потужності складського комплексу і приймається 80-85% від площі 

експедиції відправлення 

                                                           (8.4) 

2. Площа експедиції відправлення товару. 

Експедиція відправлення товару створюється з метою 

помаршрутного комплектування партій товару, що відвантажуються. 

Згідно з принципом безперервності технологічного процесу цілі 

укомплектовані палети не завозять в експедицію відправлення, а 

безпосередньо відвантажують із місць зберігання товару. 

В першому наближенні площа експедиції відправлення може 

бути визначена за формулою 

                                                             (8.5) 

де Р — навантаження на 1 м
2
 на експедиціях, т/м

2
 (Р = 1,2); 

t - термін збереження вантажів на ділянці приймання і комплектації, 

діб (t = 2 доби); 

hу.в.- висота укладання продукції на ділянках, м (hу.п.=  1,3 м; hу.в. = 

1,5 м); 

кн—коефіцієнт, що враховує нерівномірність надходження 

вантажів на склад; 

ДВ - кількість днів відправлення продукції зі складу (ДВ = 0,9-Д, 

Днів); 

ке.в - коефіцієнт використання площі експедиції відправлення (кев 

= 0,40-0,49); 

ке.пр - коефіцієнт використання площі приймальної ділянки 

(експедиція приймання), ке.пр = 0,3-0,4. 

4. Вимоги до технічного забезпечення складського 

технологічного процесу. 

Основним видом техніки, яка використовується на складах 



 

для розвантаження, навантаження та переміщення товарів до місць 

зберігання, є електронавантажувачі та електроштабелери. 

Електронавантажувачі - машини напільного без рельсового 

транспорту, які приводяться в рух електродвигуном від 

акумуляторних батарей. Електронавантажувачі призначені для 

механізації навантажувально-розвантажувальних робіт, 

штабелювання і транспортування на невеликі відстані тарно- 

штучних вантажів по складській території з твердим рівним 

покриттям підлоги. Електронавантажувачі - це машини, центр ваги 

вантажу в яких знаходиться поза опорним контуром коліс. 

Характерною ознакою фронтальних універсальних 

електронавантажувачів загального призначення є постійне переднє 

розміщення вантажопідйомника з консольно встановленим на каретці 

робочим органом. Основним захватом вантажу є вилковий, при 

підніманні і транспортуванні вантаж знаходиться за межами колійної 

бази. 

В електроштабелерах, на відміну від електронавантажувачів, 

центр ваги вантажу знаходиться всередині опорного контуру або 

максимально до нього наближений. Це забезпечує 

електроштабелерам достатню стійкість і дозволяє працювати без 

противаги. В передній частині електроштабелерів змонтована 

вантажопідйомна мачта з гідравлічним підйомом вилкової каретки, 

яка може переміщуватись в горизонтальному напрямку. 

Наявність в електроштабелерів висувного вантажопідйомника 

або вил дозволяє збільшити колісну базу та створити компактні та 

маневрені машини невеликої маси. 

Вибираючи навантажувач, в першу чергу, варто звернути 

увагу на його технічні характеристики. 

5. Розрахунок потреби в засобах механізації 

Для обробки вантажів всередині складу розрахуємо потрібну 

кількість навантажувально-розвантажувальних механізмів  

                                      (8.6) 

де Пгод - годинна продуктивність розвантажувального 

механізму, т/год.; 



 

ке.н.ч. - коефіцієнт використання навантажувального механізму 

в часц Кв.н.ч.= 
0,8

 

Т - тривалість роботи складу протягом доби, год., 7= 12 год. 

Розрахунок годинної продуктивності навантажувача виконується за 

формулою 

                                                (8.7) 

де G- вантажопідйомність  навантажувально-

розвантажувального механізму,т; 

квв коефіцієнт використання вантажопідйомності 

навантажувально-розвантажувального механізму, кее = 0,75; 

Z - кількість робочих циклів навантажувально-

розвантажувального механізму протягом години. 

Кількість робочих циклів навантажувально-

розвантажувального механізму протягом години визначається за 

формулою 

                                                                  (8.8) 

де Тго0- тривалість години (60 хв.); 

Тц- тривалість одного робочого циклу роботи навантажувача (Тц = 4-5 

хв.). 

Зробити висновки щодо площ експедиції приймання та 

відвантаження, також потреб в технічному забезпеченні 

технологічного процесу. 

Запитання до перевірки знань: 

1. За якою формулою може бути визначена площа 

експедиції відправлення? 

2. Як визначити потрібну кількість навантажувально- 

розвантажувальних механізмів? 

3. За якою залежністю визначається кількість робочих 

циклів навантажувально-розвантажувального механізму протягом 

години? 

 

 



 

 

 

Практичне заняття 9 

Тема: Контроль ефективності і оцінка роботи 

складського 

комплексу. 

Мета заняття: набути практичні навички у студентів з 

розміщення товарів на зберігання, комплектування та відвантаження 

товарів зі складу. 

Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 

Завдання до виконання практичної роботи 

1. Сформувати структуру парку автотранспортних 

засобів для централізованого вивезення вантажів. 

2. Визначити оптимальне число місць відвантаження 

вантажів зі складу. 

3. Здійснити контроль ефективності і зробити оцінку 

роботи складського комплексу. 

4. Зробити висновки. 

Вказівки до виконання завдань 

1. Формування структури парку автотранспортних засобів для 

централізованого вивезення вантажів 

Визначаємо час простою автомобілів під навантаженням- 

розвантаженням, год. 

                        
(9.1) 

де q - вантажопідйомність, приймаємо для трьох 

автомобілів: ql= 7 т, q2= 8,5 т, qз= 10 т; 

tт - витрати часу на навантаження та розвантаження 1 т 

вантажу, год./т 

                              tm1 = 8,16 (хв.) = 0,136 (год.); 

tm2 =7,75 (хв.) = 0,129 (год.); 

tm3 = 7,14 (хв.) = 0,119 (год.), 

де tпз - витрати часу на виконання підготовчо-заключних 

операцій, год. 

tпз = 12 (хв.) = 0,2 год. 



 

Визначаємо питому вагу для автомобілів вантажністю j = 1,..., 

т-1. 

                                                      
(9.2) 

 
де Ае - загальна кількість автомобілів; 

р′j – імовірність використання автомобілів j-тої 

вантажопідйомності; 

ТНВ - розрахунковий коефіцієнт: 

       (9.3) 

де lв- середній пробіг автомобіля з вантажем за їздку, км; 

р'ті “ ймовірність використання автомобіля максимальної 

вантажопідйомності при виконанні /-тої кількості їздок; 

Vтj - технічна швидкість автомобіля; 

j - коефіцієнт використання пробігу; 

tнрі- час простою автомобіля під навантаженням- 

розвантаженням, год.; 

Для автомобіля максимальної вантажності (j = т) питому вагу 

визначають таким чином: 

                                              
(9.4) 

Визначаємо середню вантажопідйомність автомобіля за 

поїздку: 

                      
(9.5) 

де qj ,  qт - вантажопідйомність автомобілів. 

 

Визначаємо кількість їздок, що виконуються парком 



 

автомобілів за період, що розглядається: 

                                                                 
(9.6) 

де Qріч - річний вантажообіг складу; 

Уст - коефіцієнт статичного використання 

вантажопідйомності парку автомобілів. 

Кількість їздок, що виконуються автомобілями j-тої марки, 

                                                          (9.7) 

де j= 1, 2, . . . ,  т-1. 

Для автомобіля максимальної вантажопідйомності 

                                              (9.8) 

Обсяг перевезень кожної марки автомобіля 

 

                                          (9.9) 
де .j = 1, 2,…,m. 

Добова продуктивність автомобіля 

                                  (9.10) 

де Тhj - час перебування автомобіля в наряді, год. 

Необхідна середньооблікова кількість автомобілів кожної 

марки 

                                           (9.11) 

де авj - коефіцієнт випуску автомобілів на лінію; 

Д- число днів роботи автомобілів. 



 

Визначаємо загальну кількість автомобілів усіх марок, що 

обслуговують склад 

                                           
(9.12) 

2. Розрахунок оптимального числа місць відвантаження 

вантажів зі складу 

Оптимальне число місць відвантаження і чисельність 

комплексів машин і устаткування для забезпечення вантажно- 

розвантажувальних робіт і операцій, пов'язаних з відправленням і 

оформленням вантажів, визначається за формулою 

                                      (9.13) 

де  - інтенсивність вхідного потоку автомашин, од./год.; 

- середній час очікування машин у черзі на 

навантаження, год; 

  - інтенсивність обслуговування одного відправника 

вантажу (обернено пропорційна середньому часу обслуговування 

одного відправника вантажу), од ./год. 

Середній час очікування машин у черзі на завантаження, год. 

                                                        
(9.14) 

Її складовими є середній час простою автомобіля під 

навантаженням-розвантаженням та середній час обслуговування 

автомобіля 

                     і (9.15) 



 

де - час обслуговування одного автомобіля, год. 

 
Інтенсивність вхідного потоку автомашин X може бути 

визначена за формулою 

          
де Т - час роботи складу протягом доби з приймання та 

відправлення вантажів зі складу, год./добу; 

 - середня вантажопідйомність засобів транспорту, що 

використовуються. 

3. Збільшення кількості постів під навантаження- 

розвантаження призводить до зростання змінних витрат і збільшує 

постійні витрати, пов’язані з облаштуванням додаткових місць під 

розвантаження. 

Таким чином, при визначенні кількості постів обслуговування 

транспорту необхідно находити компроміс між: 

- розмірами витрат на будівництво і експлуатацію 

постів обслуговування транспорту; 

- розмірами сумарних витрат на будівництво площадок 

для маневрування та можливого очікування під розвантаження; 

- в загальному випадку перераховані положення можна 

продемонструвати формулою 

                                             (9.21) 

де Сзаг - сумарні витрати, пов’язані з функціонування дільниці 

розвантаження; 

С1 - витрати, пов’язані з будівництвом і експлуатацією одного 



 

поста обслуговування транспорту; 

Nn - кількість постів обслуговування; 

С2 - витрати, пов’язані з можливим очікуванням 

розвантаження, 

на одиницю транспорту; 

А - середнє число одиниць транспорту під 

розвантаженням, шт. Оптимальним буде така кількість постів 

обслуговування, яка забезпечить мінімальні загальні витрати 

(рис. 9.1) 

 
4. У висновках оцінити роботу складського комплексу. 

Запитання до перевірки знань: 

1. За якою формулою здійснюється розрахунок 

оптимального числа місць відвантаження вантажів зі складу? 

2. Як визначити необхідну середньооблікову кількість 

автомобілів кожної марки? 

3. За якою залежністю визначається інтенсивність 

вхідного потоку автомашин?
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