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Розглянуто використання розробленого програмного комплексу для підвищення прибутковості і рівня кон-

курентоспроможності підприємств. Даний продукт призначений для контролю роботи автотранспорту, автома-
тизованого планування оптимальних маршрутів, оптимального завантаження транспортних засобів і ефектив-
ного контролю роботи водіїв та експедиторів. Дає можливість  зменшити загальний пробіг автомобілів за один і 
той же період часу при однаковій кількості розвезеної продукції, підвищити продуктивність завантаження ав-
топарку, повний контроль за автотранспортом, отримання специфічної аналітичної інформації та звітів. Це, в 
свою чергу, призводить до значного зменшення транспортних витрат. Таким чином, автоматизація процесу до-
ставки продукції є пріоритетним способом збільшення ефективності управління і контролю. 
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конкурентоспособности предприятий. Данный продукт предназначен для контроля работы автотранспорта, ав-
томатизированного планирования оптимальных маршрутов, оптимальной загрузки транспортных средств и 
эффективного контроля работы водителей и экспедиторов. Позволяет уменьшить общий пробег автомобилей за 
один и тот же период времени при одинаковом количестве развезены продукции, экономия 20–60 % горюче-
смазочных материалов, повышения производительной загруженности автопарка, полный контроль за авто-
транспортом, получения специфической аналитической информации и отчетов. Это, в свою очередь, приводит 
к значительному уменьшению транспортных расходов. Таким образом, автоматизация процесса доставки про-
дукции является приоритетным способом увеличения эффективности управления и контроля. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У сучасних міських 

транспортних вантажних операціях найбільший 
обсяг займають розвізні маршрути товарів повсяк-
денного попиту в безліч торгових точок. Десятки 
транспортних засобів розвозять товари з підпри-
ємств місцевої промисловості, оптових складів. Ці 
перевезення здійснюються як транспортними засо-
бами самих виробничих і торговельних підпри-
ємств, так і окремими приватними перевізниками. 
З'являється конкуренція між перевізниками в залу-
ченні вантажовласників; вантажовласники шукають 
найбільш вигідного та надійного перевізника. По-
ступово цей ринок транспортних послуг упорядко-
вується в силу необхідності зниження собівартості і 
одночасного підвищення якості послуг. Вплив різ-
них показників якості на конкурентоспроможність 
перевізників досить докладно розглянуто в ряді 
робіт [1, 2]. 

Характерно, що в силу регіональної прив'язки 
транспортних послуг в роботах аналізуються і регі-
ональні показники, і, як наслідок, отриманий роз-
рахунковий зважений критерій при його застосу-
ванні в іншому регіоні може дати значні збитки 
через окремого локального показника. Найбільш 
вагомою складовою витрат на перевезення зали-
шаються паливно-мастильні матеріали. Постійне 

підвищення вартості паливно-мастильних матеріа-
лів робить особливо актуальним впровадження за-
ходів, що забезпечують їх питоме зниження на ко-
жній поїздки. 

Планування розвізних маршрутів для десятків 
замовників в умовах міського ринку для перевізни-
ка перетворюється в складну головоломку, коли 
обмеженим парком транспортних засобів необхідно 
забезпечити усі щоденні заявки із задоволенням 
таких якісних показників, як своєчасність доставки 
замовленого товару і його збереження. При невели-
ких кількостях точок доставки товарів і сталості 
номенклатури завдання вирішується диспетчерами 
підприємств, експедиторами, водіями з деяким на-
ближенням до оптимального планування, з ураху-
ванням досвіду та інших людських факторів. Проте 
зі зростанням числа клієнтів, а тим самим збіль-
шення точок доставки і щоденній зміні номенкла-
тури товарів за обсягами та найменуваннями отри-
мати оптимальний план добового розвезення прак-
тично неможливо. 

Мета роботи – розробка програмного комплексу 
для швидкого та ефективного планування маршру-
тів з подальшим їх контролем, знижуючи при цьо-
му транспортні витрати підприємств, розробка сис-
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теми, що дозволяє оптимізувати використання тра-
нспортних активів підприємств. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. На 
практиці процеси планування і контролю роботи 
автотранспорту на підприємствах здійснюються, в 
основному, спираючись на інтуїцію та досвід робо-
ти диспетчера-планувальника. У результаті, це при-
зводить до неправильної черговості надходження 
автомобілів під завантаження, що знижує коефіці-
єнт корисного використання транспорту; застосу-
ванню непридатних автотранспортних засобів для 
якісної доставки вантажів; неповному завантаженні 
або перевантаження автомобілів; несвоєчасної до-
ставки, зривів заявок на вивіз вантажу; замовлення 
зайвого транспорту і т.д. На основі теоретичного 
матеріалу та практичного досвіду був розроблений 
програмний комплекс, під назвою ТЛКА, призна-
чений для автоматизованого планування і контро-
лю маршрутів доставки продукції [3]. Програмний 
продукт включає масштабовані векторні карти ре-
гіону та транспортні схеми, засоби імпорту даних з 
інших баз даних, довідники, редактори, постановку 
задачі і результати розрахунку, систему контролю з 
використанням GPS - обладнання, вмонтовані засо-
би формування звітів і глибокого аналізу перевіз-
ного процесу (рис. 1). 

Вибір оптимального маршруту розвозки товарів 
проводиться на підставі інформації про клієнтів, їх 
щоденних заявок на доставку продукції, інформації 
про доступні на сьогодні транспортних засобах, 
водіїв, експедиторах, дорожніх умовах. 

 

 
 

Рисунок 1 – Загальний вигляд ТЛКА з відкритою 
закладкою «Карта» 

 
У закладці «Карта» розташовані редактори, що 

дозволяють вносити зміни на карті: правити схему 
доріг, райони розвезення, точки доставки і т.д. Ре-
дактор доріг і вулиць дозволяє створювати на карті 
нові дороги та вулиці, змінювати параметри або 
назви існуючих, встановлювати їх протяжність, 
пропускну здатність, обмеження по виду транспор-
тних засобів, односторонній рух . 

Точки доставки за допомого «Редактора точок»  
повинні бути обов'язково прив'язані до транспорт-
ної схеми карти, яка обслуговується перевізником 

(рис. 2). При виборі транспортного засобу врахо-
вуються техніко-експлуатаційні показники автомо-
біля та умови роботи з перевізниками. З усіх авто-
мобілів вибираються ті, котрі мають найменшу кі-
лькість порушень обмежень і мінімальні показники 
видатків на виконання поставленої задачі. 

 
 

Рисунок 2 – Точки доставки 
 
Закладка «Довідники» містить дані для введен-

ня умов розрахунків маршрутів (рис. 3).  
 

 
Рисунок 3 –  Закладка «Довідники» 

 
У довіднику «Автомобілі» містяться всі дані за 

наявними у перевізника автомобілів від номерного 
знака до обсягу кузова і витрати палива. Довідники 
«Прив'язка клієнтів до машини», «Групи клієнтів» 
використовуються для виключення із загального 
маршруту тих клієнтів, які пред'являють особливі 
вимоги до транспорту, водіям або експедиторам. 
Довідники «Тарифні моделі перевізника» містить 
різні тарифи на перевезення, наприклад, погодинні 
в межах міста, а покілометрові в передмісті. Довід-
ник "Склади" використовується для опису парамет-
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рів кожного складу, з якого проводиться розвезення 
вантажів або куди вантаж доставляється. 

На основі інформації в закладці «Справочники», 
визначеної системи критеріїв оптимізації, запуска-
ючи функцію розрахунку маршруту, програма 
ТЛКА планую порядок об’їзду всіх торгових точок. 
На даному рисунку приведений маршрут розвезен-
ня продукції складу Центр, на якому показано по-
слідовність об’їзду пунктів призначення, назви тор-
гових точок (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Маршрут слідування автомобіля 
 
Планування маршрутів проводитися в закладці 

«Постановка завдання», куди завантажуються і де 
уточнюються дані для розрахунків маршрутів. «По-
становка завдання» складається з таких частин: 
склади, накладні вимагають доставки, доступні 
автомобілі (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 – Постановка задач 

 
Перед використанням програми, логіст виконує 

експорт даних з інформаційної системи, виванта-
жуючи інформацію про точки доставки і наклад-
них. Якщо з'явилися накладні від нових точок до-
ставки, логіст вказує їх місцезнаходження на карті, 
далі – із переліку автомобілів вибирає доступні і за-
кріплює їх за складами, після чого запускає функцію 

розрахунку маршрутів. За результатами розрахунку 
формується список маршрутних листів, в якому наве-
дені данні про точки доставки, час заїзду до них та 
від`їзду з них, довжина шляху від точки до точки і 
загальний пробіг, адреси точок, марка автомобіля, 
яким здійснювалось розвезення, прізвище водія, 
експедитора, витрати на паливо (рис. 6). Кожен ма-
ршрутний лист друкується і видається водієві, при 
необхідності може бути роздрукований путівник з 
описом маршруту (вулиці, повороти і т.п.). Для 
організації роботи складу друкується сформований 
графік роботи бригад вантажників, черговості зава-
нтаження автомобілів. Сплановані маршрути виван-
тажуються назад в складську систему, дозволяючи 
оператору сформувати зведені навантажувальні ві-
домості для автомобілів. 

 

 
Рисунок 6 – Список маршрутних листів 

 
Реалізоване в програмі моделювання, представ-

ляє собою систему, що дозволяє провести плануван-
ня однієї і тієї ж задачі кілька разів, змінюючи при 
цьому пріоритет і доступні ресурси (автомобілі). 

Отримані при моделюванні результати аналізу-
ються логістом на предмет необхідності придбання 
нового автомобіля, використання найманого транс-
порту, визначення раціонального розміщення скла-
ду і т.д.  

Для аналізу виконаної роботи транспортом 
ТЛКА містить такі звіти: звіт про роботу автомобі-
ля на певну дату, за клієнтами; звіт роботи водія, 
експедитора по торгових точках, витратам часу; 
звіт витрат, понесених підприємством, на тонну 
доставленого вантажу. 

ВИСНОВКИ. На сьогоднішній день розробле-
ний програмний комплекс ТЛКА успішно впрова-
джений на ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», ЧП 
«Шварцман», ТОВ «Золотий Орлан» та на низці 
інших виробничих підприємств і дистриб’юторів, 
який є основою підвищення прибутковості та пере-
вагою в конкурентній боротьбі. Використання да-
ного програмного комплексу дозволяє скоротити 
витрати на транспорт за рахунок вибору найбільш 
короткого (або швидкого) маршруту розвозки; під-
вищити коефіцієнт використання вантажопідйом-
ності транспорту, отже, з'явитися можливість об-
слуговувати більше точок доставок; упорядкувати 
прибуття автомобілів під завантаження, оптимізу-
ючи роботу вантажо-розвантажувальних пунктів. 
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TLKA SOFTWARE COMPLEX AS OPTIMIZATION TOOLS OF TRANSPORT ASSETS OF AN ENTERPRISE  
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vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: Dulce-Alena@mail.ru 
The authors have considered the appliance of the developed software complex for promotion of profitability and 

level of competitive capacity of enterprises. This complex is considered to be an instrument of the quality control of 
goods delivery, and cut the transportation expenses by means of automation of transportation route planning, planning 
and control of transport operations. This software product is meant for quick and efficient planning and control of the 
work of the enterprise motor transport. The program offered can reduce the total mileage for the same time period and 
the same number of the products delivered, improve the performance of the fleet loading, provide overall traffic control, 
obtain specific analytical information and reports. All these advantages result, in their turn, in less transportation ex-
pense. Thus, automation of goods delivery process is a priority way to enhance the control efficiency. 

Key words: competitive capacity, transport costs, route planning, quality control, economic effect. 
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