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АНОТАЦІЯ

Білоусова А.П. Удосконалення технологічного процесу перевезення
сільгосптехніки у імпортному сполученні за рахунок використання дільничного
методу доставки – рукопис.

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, 2019.

Об’єкт дослідження (проектування) – технологічний процес
міжнародного перевезення сільгосптехніки до України.

Мета роботи – організація імпорту процесу перевезення сільгосптехніки
виробництва фірми CASE.

Метод дослідження – удосконалення технологічного процесу перевезення
на базі оптимального вибору маршруту доставки.

У першому розділі проаналізовано стан міжнародних перевезень та
шляхи удосконалення.

У другому розділі проаналізовано обсяги перевезення техніки, її
характеристика та номенклатура, маршрути перевезення.

У третьому розділі удосконалено маршрут доставки сільгосптехніки до
України на базі застосування дільничного маршруту та інформаційних
технологій.

У четвертому розділі розраховано витрати на доставку вантажів при
існуючому маршруті та маршруті, що запропоновано. Розраховано собівартість
та рентабельність перевезень.
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