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Проведення  теоретичних  обґрунтувань  організації  автомобільних
вантажних  перевезень  на  засадах  логістики;  дати  загальну  характеристику
транспортної компанії  «Швидко-Експрес»,  дослідити організаційну структуру
управління  підприємством,  проаналізувати  фінансово-економічні  показники
діяльності підприємства, а саме: 

- проаналізувати існуючі методи організації перевезень 
дрібнопартіонних вантажів;

- вибрати ефективний рухомий склад для виконання перевезень з 
урахуванням заданого виду вантажу та конкретних умов 
експлуатації автомобілів; -визначити раціональні маршрути 
перевезень;

- розрахувати техніко-експлуатаційні показники роботи обраних 
автомобілів на визначених маршрутах;

- обґрунтувати необхідний тип рухомого складу та запропонувати 
шляхи удосконалення існуючих вантажних перевезень шляхом 
дослідження транспортного процесу.  

Розробка  вітчизняних  і  зарубіжних  учених  з  проблем  транспортної
логістики  та  маркетингових  досліджень  ринку  автомобільних  послуг.
Інформаційна  база  роботи  формувалась  на  підставі  первинної  звітної
документації  транспортного  підприємства  «Швидко-Експрес»,  даних
Державного комітету статистики України та посібників з вантажознавства.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА: вантажні  перевезення,  транспортний  процес,
дрібнопартіонні  вантажі,  логістичні  системи,  моделі  розвитку,  методи
моделювання, метод Кларка-Райта.
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