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АНОТАЦІЯ

              В результаті проведеного аналізу існуючих науково-методологічних
підходів опису процесів в розподільчих системах та ланцюгах постачань
товарів показано, що підвищення ефективності процесу доставки продукції у
розподільчій системі можливо досягти за рахунок комплексного вирішення
задач формування структури системи постачань, раціонального управління
поставками і вибору технології автомобільних перевезень.
            Обрано модель мінімізації сумарних витрат на доставку продукції для
моноцентричної розподільчої системи різних ієрархічних рівнів із орендованою
інфраструктурою, що дозволяє адекватно представити розподільчу систему як
комплекс взаємопов’язаних між собою топологічної структури, технологій5
перевезень та методів управління поставками з урахуванням впливу зовнішніх
факторів у вигляді тривалості технологічних транспортних операцій та
іммобілізації коштів. В рамках цієї моделі запропоновано метод
обслуговування групи складів при повноавтомобільних відправленнях на
основі об’єднаного страхового запасу та оперативного його управління.
           З використанням моделі проведені дослідження закономірностей впливу
параметрів управління структурно-технологічної схеми моноцентричної одно-
та дворівневої розподільчої системи на ефективність процесу постачань товарів
у міжнародній торгівлі.
            Визначені та обґрунтовані критерії збільшення кількості ієрархічних
рівнів у розподільчій системі, що обумовлюють ефективність процесу
постачань у міжнародному сполученні. Показано, що доцільність такого
збільшення обумовлена загальною площею території обслуговування, обсягами
поставки, різницею між ростом витрат на виконання перевантаження товару та
зменшенням витрат на перевезення в результаті заміни автомобіля великої
вантажопідйомності меншою.
                Для дворівневої розподільчої системи встановлені залежності для
визначення оптимальної кількості розподільчих центрів та обсягу партії
постачань.
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