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АНОТАЦІЯ

           В роботі доводиться, що впровадження і подальше використання
альтернативних логістичних рішень та переосмислення підходу до ведення
справ комерційним підприємством, дає можливість суттєво знизити витрати
підприємства на рух товарно – матеріальних потоків в умовах мінливого
ринку, створити систематизований логістичний ланцюг, а також налагодити
позитивні взаємозв’язки із постачальниками та споживачами.
        Предмет дослідження: оптимізація каналів розподілу нафтопродуктів
в умовах мінливого ринку
        Об'єкт дослідження: на прикладі ТОВ «Транс-Альянс МС»
        У першому розділі роботи розглянуто сутність та види каналів
розподілу нафтопродуктів, організація та формування каналів розподілу в
системі взаємодій виробник – споживач
        У розділі розробка нових каналів постачання наведено напрямки
розвитку ланцюгів постачання, оглянуто напрями формування корисностей
для споживачів, розкрите документальне оформлення надходження матеріалів, 
обґрунтована методика удосконалення процесу перевезень нафтопродуктів
        У розділі організаційно-методичних основ забезпечення перевезень в
мережі «Нафтобаза - АЗС» розглянуті питання формування довідково-
інформаційної бази для організації і управління перевезеннями в мережі
«Нафтобаза - АЗС»; оптимізації конфігурації мережі автозаправних станцій на
логістичному полігоні розподілу нафтопродуктів для автомобільного транспорту;
планування роботи мережі автозаправних станцій з використанням інформаційних 
технологій.
       Розділ проект із оптимізації каналів розподілупредставляє собою аналіз та
систематизацію результатів досліджень, проведених у сфері перевезень
нафтопродуктів.
       Проект може впроваджуватися на підприємствах різних форм власності
для покращення економічного стану та створення нових схем управління
запасами, для підвищення рівня конкурентоспроможності на ринку перевезень
нафтопродуктів.
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