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Закономірності  процесу  перевезень  дрібних  вантажів  у  розвізочно-

збірній  транспортній  системі  з  центральним  навантажувальним  пунктом  в

міських умовах експлуатації.

Розглянуто  методи  і  моделі  транспортної  і  складської  логістики  в

ланцюгах поставок експрес – вантажів, моделі управління ланцюгами поставок

експрес – вантажів, управління ланцюгами поставок експрес-вантажів на основі

інтеграції потоків, референтні моделі інформаційних систем.

Оптимізація маршрутизація транспортних перевезень експрес − вантажів

у  м.  Кременчуці,  автоматизовану  систему  управління  транспортними

перевезеннями,  математичну  модель  задачі  транспортних  перевезень,

розроблено  моделі  поєднання  маршрутів  при  доставці  експрес-вантажів,

визначено вартість заїзду в пункт розвізного маршруту.  
Методика  визначення  вартості  заїзду  в  пункт  розвізного маршруту,

розраховано економічну оцінку при суміщенні маршрутів,  а також  дана оцінка

ефективності організації перевізного процесу.
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