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АНОТАЦІЯ

Яковлєв Б. О. Дослідження ефективності використання транспортних
засобів дистриб’юторською компанією. – Рукопис.

Магістерська робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої
освіти за спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному
транспорті) галузі знань No 27 Транспорт, кваліфікації магістр з транспортних
технологій (на автомобільному транспорті) – Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, 2019.

Пояснювальна записка складається з вступу, чотирьох розділів, висновків
та списку використаних джерел, викладена на 95 сторінках, містить 21 рисунок,
9 таблиць, перелік цитованої літератури з 21 найменувань.

Об`єкт дослідження (проектування) – регіональна дистриб’юторська
компанія

 Мета роботи – удосконалення логістичного процесу дистриб’юторської 
компаніїшляхом підвищення ефективності перевізного процесу.

Актуальність теми: Характерною особливістю сучасних логістичних
матеріальних потоків є участь дистриб’юторських компаній. Важлива складова
дистриб’юторської діяльності це транспортні перевезення від контрагентів на
склади дистриб’юторів і від них до торгових точок, тому задача зменшення
транспортних витрат є актуальною для скорочення собівартості перевезень і
вартості товарів уцілому.

В першому розділі роботи виконано глибокий аналіз характеру
дистриб’юторської діяльності, сучасні тенденції в дистрибуції, особливості
дистрибуційних процесів в Україні, проаналізована вагомість транспортної
складової в дистрибуційній роботі.

Другий розділ магістерської роботи присвячений аналізу витрат на
автомобільному транспорті. Відмічено, що основними причинами широкого
використання автотранспорту в логістичних системах стали властиві йому
гнучкість доставки і висока швидкість міжміських перевезень. Виходячи 
іззадач, що вирішуються при управлінні транспортним процесом у логістичних
системах, ці задачі розподіляються на етапи планування, диспетчерування,
регулювання, обліку та аналізу транспортної діяльності і на її основі знову
планування. Разом з тим значна частина витрат при перевезенні припадає на
паливо-мастильні матеріали, тому в роботі глибоко розглянуті методи і
алгоритми маршрутизації.

У третьому розділі роботи на прикладі діяльності дистриб’юторської
компанії, що працюєу у м.Кременчук і займається продажею на регіональному
ринку продуктів харчування, у тому числі білоруського виробництва. З метою
вдосконалення перевізного процесу компанії за рахунок маршрутизації
виконано пошук оптимального маятникового маршруту при достаці продукції
від контрагента з Білорусії. Запропоновано для вирішення задач маршрутизації
використовувати існуючі програмні комплекси побудови оптимальних



маршрутів кільцевих розвезень.
Детально розраховані основні техніко-експлуатаційні показники на

маршруті доставки продукції від контрагентів, визначена транспортна робота і
добова продуктивність на існуючому і вдосконаленому маршрутах.

У четвертому розділі виконана оцінка економічної ефективності
прийнятих у роботі рішень, проведено розрахунок економічних показників
маршрутів за один оборотний рейс. Вираховано розміри доходу,
рентабельності, економічної ефективності пропозицій.
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