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Пояснювальна записка складається з вступу, чотирьох розділів, висновків 
та списку використаних джерел, викладена на 76 сторінках, містить 23 рисунки,
6 таблиць, перелік цитованої літератури з 22 найменувань.

Мета роботи: підвищення ефективності перевезення нафтопродуктів за
рахунок оптимізації перевізного процесу.
Задачі дослідження: дослідити транспортний процес доставки нафтопродуктів,
розробка маршрутів з покращеними техніко-економічними показниками, 
раціональне використання рухомого складу підприємства та розрахунок 
економічної ефективності проекту.

Об’єкт дослідження: підприємство «Крез». Метою функціонування
підприємства є господарська діяльність, направлена на отримання прибутку та
задоволення суспільних потреб у продукції підприємства, роботах та послугах.

В першому розділі роботи наводяться теоретичні відомості про маршрути,
процес організації перевезень вантажів, наведені основні типи маршрутів, 
приведена загальна задача маршрутизації перевезень вантажів.

У другому розділі роботи приводиться загальна характеристика об’єкту
досліджень, проводиться техніко-економічне обґрунтування вибору вихідних 
даних, а також детально описуються тільки ті особливості об’єкта, що 
безпосередньо характеризують предмет досліджень, дається глибокий і 
всебічний кількісний та якісний аналіз питання, що досліджується.

Третій розділ магістерської роботи являє собою кількісне обґрунтування
пропозицій щодо досягнення поставленої в проекті мети, а саме: проводиться
порівняння та вибір оптимальних маршрутів для оптимізації перевізного 
процесу, за допомогою програми математичного моделювання.

В четвертому розділі «Економічна частина» дається характеристика і
розкривається суть впровадження проекту: проводиться розрахунок витрат на
паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали, витрати на ТО, дохід, 
прибуток, фонд оплати праці водіїв, економічна ефективність прийнятих 
рішень.
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