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АНОТАЦІЯ

   Наукова новизна дослідження полягає в наступних положеннях:
− доведено, що наявні до теперішнього часу методи розробки маршрутів
руху автомобілів при перевезеннях дрібних партій вантажів дозволяють
отримати тільки один оптимальний маршрут (коли вантажопідйомність
автомобіля дорівнює або більше сумарного обсягу перевезень за всіма
пунктами);
− основу запропонованої методики включає розробку оптимальних
швидкодіючих алгоритмів перебору пунктів транспортної мережі та
завантаження автомобілів, що дозволяють оцінити всі можливі варіанти
маршрутів руху при обслуговуванні всіх пунктів завезення - вивозу
продовольчих товарів;
− використання комп'ютерної програми для практичної реалізації
пропонованої методики, що дозволяє провести дослідження впливу факторів на
головний критерій оптимізації − мінімальний пробіг автомобілів;
− проведення експериментальних досліджень з метою оцінки
ефективності пропонованої методики;
− визначення ефекту від використання пропонованої методики.
   Практична  цінність роботи. Розроблена ефективна методика оптимізації 
розвізних маршрутів,що володіє високою швидкодією, економічністю, 
оптимальним результатом рішення.
   Використання такої методики дозволить підвищити конкурентоспроможність 
підприємств за рахунок економії власних ресурсів внаслідок зниження загального 
пробігу автомобілів при обслуговуванні всіх пунктів завезення вантажів дрібними 
партіями, використання раціональних схем перевезень дрібних партій вантажів.
   Результати виконаного дослідження можуть бути використані
підприємствами виробничої інфраструктури при доставці продукції від
постачальників до споживачів, в тому числі організаціями транспортної галузі.
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