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АНОТАЦІЯ

   Метою магістерської роботи є зменшення витрат при перевезеннях
негабаритних вантажів.
   Об`єкт дослідження (проектування) – процес перевезення
негабаритних вантажів автомобільним транспортом.
   Предмет дослідження – витрати на перевезення негабаритних
вантажів автомобільним транспортом.
   Наукова новизна дослідження полягає в наступних положеннях:
- проведено аналіз сучасного стану перевезення негабаритних вантажів
автомобільним транспортом;
- встановлено оцінку впливу позасистемних факторів;
- побудовано модель об’єкту та систему зв’язків між її елементами;
- розроблено рекомендації щодо вибору оптимального маршруту в
залежності від параметрів автопоїзду та характеристики маршруту.
- проведено оцінку техніко-економічної ефективності заходів, що
пропонуються.
   Практична значимість роботи.Транспортне перевезення з негабаритних 
великовагових вантажів автомобільним транспортом. 
   Проведено аналіз сучасного стану перевезення негабаритних
вантажів автомобільним транспортом. Розроблені заходи можуть бути
впроваджені у виробничій діяльності підприємств-перевізників для
перевезення негабаритних великовагових вантажів.

   Ключові слова: ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕГАБАРИТНИХ ВЕЛИКОВАГОВИХ 
ВАНТАЖІВ, ВИТРАТИ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ОПТИМАЛЬНИЙ МАРШРУТ, 
УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ, ПРОГРАММА РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ НА 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ.
TRANSPORT OF LOAD CARRIERS, TRANSPORT COSTS, OPTIMAL ROUTE,
IMPROVEMENT OF TRANSPORT, TRANSPORTATION COSTS CALCULATION 
PROGRAM.


