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АНОТАЦІЯ

Чорна Д.А. Підвищення ефективності транспортного процесу для
забезпечення функціонування агропромислового комплексу – 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.

В результаті аналізу встановлено, що система аграрних робіт являє собою
сукупність способів і методів виконання певних робіт, яка реалізується на
заданій технічній базі з урахуванням проведення різних видів робіт та повинна
відображати всі значущі для досягнення необхідного ефекту фактори
зовнішнього та внутрішнього середовища. Транспортне
забезпеченнятехнологічного процесу, яке застосовується в аграрному секторі,
розглядається в якості одного з необхідних елементів сучасного
сільськогосподарського виробництва, без якого неможливе виконання
цілої низки важливих технологічних операцій для забезпечення вирощування
сільськогосподарських культур. Транспортну складову обробки
сільськогосподарських культур утворюють наземні та авіаційні транспортні
засоби. Запропонована модель дозволяє здійснювати раціональний вибір
транспортних засобів для виконання технологічних операцій, вибору культур,
які будуть вирощуватися, площі під ці культури, технології їх вирощування,
розраховувати раціональне використання власних ресурсів, які можуть бути
обмежені, та ресурсів, які додатково залучаються, за критерієм максимізації
прибутку.
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