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АНОТАЦІЯ

      Метою магістерської роботи є підвищення ефективності перевезення
тютюну автомобільним транспортом у міжнародному сполученні.
      Об`єкт дослідження (проектування) – Компанія «JTI». «Джей Ті
Інтернешнл Україна» – японська тютюнова компанія в Україні, що
спеціалізується на виробництві тютюнових виробів (сигарет) та переробці
тютюнової сировини.
      Предмет дослідження – організація економічно вигідного перевезення
тютюну у міжнародному сполученні.
      Наукова новизна дослідження полягає в наступних положеннях:
– проведення експериментальних досліджень з метою оцінки
ефективності методу підвищення продуктивності;
– визначення шляхів підвищення продуктивності рухомого складу;
– визначення ефекту від використання запропонованого шляху
удосконалення автомобільного перевезення;
– визначення економічних показників маршрутів.
     Практична значимість роботи. Розроблений ефективний маршрут, який
підвищить продуктивність транспорту. Використання такого методу дозволить
розвантажити мережу доріг, зменшити витрати на ПММ. Результати
використаного дослідження можуть бути використані підприємством для
підвищення продуктивності, зменшення витрати на утримання автомобілів,
швидкій окупності нового рухомого складу.
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