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РЕФЕРАТ

Предметом дослідження є теоретико-методичні засад щодо формування 

та реалізації потенціалу транспортних підприємств.

Об’єкт дослідження ТОВ «ОЛТАН».

У  дипломній  роботі  розглянуто  сутність  та  особливості  формування 

потенціалу транспортного підприємства  та  проблеми і  перспективи  розвитку 

транспортної галузі України. Розглянута загальна характеристика підприємства 

та розраховані основні техніко-економічні показники його діяльності. 

Проведена оцінку транспортного потенціалу підприємства та розглянуто 

можливість  впровадження  ефективних  заходів  щодо  формування  і  реалізації 

потенціалу транспортного підприємства.

Ключові  слова:  транспортне  підприємство,  потенціал,  аналіз,  оцінка 

ефективності, кластер, транспортно-логістичні кластери.

In the thesis the essence and peculiarities of forming the potential of the transport 

enterprise and the problems and prospects of the transport industry in Ukraine are 

considered. The general characteristics of the enterprise are considered and the main 

technical and economic indicators of its activity are calculated.

The estimation of the transport potential of the enterprise was carried out and 

the  possibility  of  introducing  effective  measures  on  the  formation  and 

implementation of the potential of the transport enterprise was considered.

Keywords:  transport  enterprise,  potential,  analysis,  evaluation  of  efficiency, 

cluster, transport-logistic clusters.
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