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АНОТАЦІЯ   

  Об’єкт дослідження (проектування) – робота рухомого складу транспортного
цеху комунального підприємства «Кременчукводоканал».
   Мета роботи – підвищення ефективності використання транспортних
засобів шляхом впровадження інформаційних технологій.
   Методи дослідження – аналіз техніко-експлуатаційних показників роботи
рухомого складу, обробка результатів статистичних даних методами
математичної статистики.
   У першому розділі роботи розглянуто аналіз сучасного стану об’єкта
дослідження, вибір і обґрунтування напрямку дослідження, проаналізовано
сучасні методи підвищення ефективності використання підприємства, та
приведенні її ключові показники. Розглянуто питання щодо використання
інформаційних технологій на транспорті та впровадження сучасних програмно -
апаратних засобів щодо удосконалення роботи та контролю на транспорті.
   У другому розділі роботи обґрунтовано представлено загальні характеристики
підприємства та характеристики транспортного цеху КП «Кременчукводоканал», 
його рухомого складу, наведено статистичні дані кількості виїздів автомобілів, 
пробігу за рік, та загальні відомості по витратам палива, розглянуто загальний стан
готовності до експлуатації рухомого складу,виявлені важливі недоліки 
використання транспорту та запропоновано рішення щодо усунення недоліків 
поганого обліку, контролю та неефективного використання кількості наявного 
рухомого складу.
   У третьому розділі магістерської роботипредставлено прогнозування основних
тенденцій в структурних змінах на ринку автомобільних перевезень, обсягів
роботи транспортного цеху підприємства за допомогою «моделі розвитку»,
наведено дані обсягу виїздів за роками та виявлено зменшення цих показників,
проведено дослідження регресивних моделей, впроваджено GPS та програми
моніторинг-контролю на транспорті КП "Кременчукводоканал", представлено
програму для обліку транспортної роботи 1С: Управління Автотранспортом та
її основні підсистеми. Розглянуто організацію митного оформлення при імпорті
спеціального устаткування.
   У четвертому розділі розраховано загальні витрати та економічну ефективність.
При встановленні GPS датчиків на всі автомобілі, як показує практика витрати
палива знижуються на 20%. Зменшуються витрати на технічне обслуговування
та запчастини на 15%, визначено сумму коштів з продажу автомобілів, які не
задіянні в роботі підприємства, загальну кількість коштів для встановлення
обладнання та економічну ефективність прийнятих рішень.
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