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АНОТАЦІЯ

        Мета магістерської роботи є обґрунтування вибору нового рухомого складу
оптимальної вантажопідйомності компанії «БРСМ-Нафта» при перевезенні
нафтопродуктів та газу у зв’язку із відкриттям нових автозаправних станцій
регіональної мережі Полтавської області
        Об'єктом дослідження є регіональна мережа автозаправних станції «БРСМ-
Нафта» у Полтавській області.
        Предметом дослідження є процес удосконалення вантажних перевезень та
його складових.
          Проведена порівняльна характеристика між найманим автотранспортом 
аутсорцингової компанії та власним рухомим складом знайдено оптимальну 
вантажопідйомність, розраховано рентабельність та період окупності придбання 
нових напівпричеп-цистерн для компанії «БРСМ-Нафта», що дозволяє у короткі 
терміни покращити транспортний процес та зменшити витрати щодо задіяння
найманого рухомого складу для перевезення нафтопродуктів та газу в свої 
регіональні осередки. Розроблена ефективна методика поєднання маршрутів,
що володіє високою економічністю, ефективністю та здатністю задовольнити усі 
потреби. Методологічною основою дослідження є наукові розробки вітчизняних і 
зарубіжних учених з проблем транспортної логістики та маркетингових досліджень
ринку автомобільних послуг. Інформаційна база роботи формувалась на підставі 
первинної звітної документації компанії «БРСМ-Нафта», даних Державного 
комітету статистики України в області вантажоперевезень та логістики на 
автотранспорту.
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