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АНОТАЦІЯ
  
   Магістерська робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої
освіти за спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному
транспорті) галузі знань No 27 Транспорт кваліфікації магістр з транспортних
технологій (на автомобільному транспорті) – Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, 2018.
   Пояснювальна записка складається з вступу, чотирьох розділів,
висновків та списку використаних джерел, викладена на 81 сторінці, містить 5
рисунків, 4 таблиці, перелік цитованої літератури з 23 найменувань.
   Мета магістерської роботи полягає у розробці комплексу заходів, які
спрямовані на покрашення організації роботи автотранспортного
підприємства при організації міжнародних перевезень.
   Об`єкт дослідження (проектування) – процес міжнародни перевезень
вантажів автомобільним транспортом.
   Предмет дослідження – організаційно-правова форма міжнародних
перевезень вантажів автомобільним транспортом.
   Наукова новизна дослідження полягає в наступних положеннях:
- проведено аналіз сприятливого «клімату» для розвитку міжнародних
автомобільних перевезень;
- досліджено сфери потенційного розвитку автомобільних перевезень
вантажів в міжнародному сполученні;
- визначено суть проблем, які постають перед українськими
міжнародними перевізниками;
- охарактеризовано стан транспортних коридорів в Україні та
зпрогнозовано ефективність від їх використання;
- визначено основні техніко-експлуатаційні показники перевізного
процесу міжнародних перевезень автомобільним транспортом.
   Практична значимість роботи. У магістерській роботі проведено
аналіз організації транспортного процесу міжнародних перевезень, ефективності 
автомобільних перевезень в міжнародному сполученні.
Проаналізовано особливості формування витрат та визначення собівартості
при виконанні перевезень в міжнародному сполученні, а також оптимізацію
вибору марки рухомого складу. Сформульовані нові технічні рішення
оптимізації, проведені розрахунки оптимальної структури парку рухомого
складу. Розроблені заходи щодо зменшення часу простою автомобілів при
проходженні митного контролю і проведена якісна оцінка результатів.
   Результати дослідження можуть бути використані як організатором
міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом так і
підприємствами, що їх виконують.
   Ключові слова: ТРАНСПОРТНИЙ ПРОЦЕС, МІЖНАРОДНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗАКОНОДАВЧА БАЗА, МИТНИЙ КОНТРОЛЬ.
TRANSPORT PROCESS, INTERNATIONAL TRANSPORTATION, LEGISLATIVE 
BASIN, CUSTOMS CONTROL  


