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РЕФЕРАТ

     У магістерській роботі досліджено організацію логістики транспортних

вантажних перевезень. Розглянуто зміст та основні складові транспортних

перевезень. Проаналізовано нормативне забезпечення організації вантажних

перевезень.Подана класифікація вантажів.Проведено аналіз документаційного 

забезпечення вантажних перевезень ТОВ «ТК «САТ».Охарактеризовано 

систему договорів щодо перевезення вантажів у ТОВ «ТК «САТ». Вивчено види

облікової транспортної документації ТОВ «ТК «САТ».Розроблено програмно-

логістичне забезпечення для підвищення якості вантажних перевезень. 

Проведено теоретичне моделювання програмного забезпечення 

«Вантажоперевезення». Розроблено структуру програми.Представлено 

архітектурні рішення щодо доступу до програмного продукту.

     Ключові слова:документація,документаційне забезпечення,інформаційна 

система, програма, логістика, перевезення, вантаж.

      The master's thesis the organization of logistics of freight transportation was
investigated. The content and main components of transportation are considered.The 
normative support of the organization of freight transportation is analyzed.
The classification of cargoes is given. The analysis of documentation of cargo
transportation of the Limited Liability Company «SAT» is carried out. The system
of contracts for transportation of goods in the Limited Liability Company «SAT»
is characterized. The types of accounting transport documentation of Limited
Liability Company «SAT» have been studied. Software and logistics have been
developed to improve the quality of freight traffic. Theoretical modeling of
software «Vantazhoperevezennia» is carried out. The structure of the program has
been developed. Architectural solutions for access to the software are presented.

    Keywords: documentation, documentation, information system, program,
logistics, transportation, cargo.
     
      

           

      


