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АНОТАЦІЯ
Бреславець Д.А. Удосконалення процесу перевезення продукції

транспортно – експедиторською компанією в міжнародному сполученні. –
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.

Поясню вальна записка складається з вступу, чотирьох розділів, висновків
та списку використаних джерел, викладена на 94 сторінках, містить 12
рисунків, 15 таблиць, перелік цитованої літератури з 22 найменувань.

Об’єкт дослідження − транспортно – експедиторська діяльність з
доставки
вантажів АТОВ «Тандем» в міжнародному сполученні.

Мета роботи – удосконалення процесу перевезення продукції
транспортно- експедиторською компанією в міжнародному сполученні.

Мета дослідження – застосовується статистичний та аналітичний методи
економічно – математичних розрахунків, оптимізація отриманих результатів.

В першому розділі проаналізовано перспективні технології в організації
транспортно-експедиторської діяльності при міжнародних перевезеннях та
запропоновано метод вдосконалення процесу в товаристві.

У другому розділі обгрунтувано вибір вихідних даних, розглянуті
потужності транспортно-експедиторської діяльності АТОВ «Тандем»,
характеристика роботи транспортного відділу, проведено аналіз маршрутів
доставки на основі розрахунків та звітних даних.

У третьому розділі роботи розраховано необхідну кількість автомобілів до
та після впровадження оптимальних маршрутів. Організовано екіпажів
транспортних засобів в міжнародному сполученні та описано процедуру
проходження митних кордонів при виконанні міжнародних перевезень.

У розділі «Економічна частина» за допомогою новітніх технологій
розраховано найкоротші маршрути руху. При цьому річні затрати на
перевезення зменшились в цілому на десять відсотків по кожному маршруту, що
має велике значення. Тобто дане підприємство зможе отримувати більший
прибуток.

Магістерська робота виконана за тематикою підприємства, яке
спеціалізується на виробництві соняшникової олії.
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