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АНОТАЦІЯ
Дорошенко О.Г. Раціональна організація перевезення швидкопсувної

продукції із застосуванням мультитемпературних транспортних засобів.
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.

Пояснювальна записка складається з вступу, чотирьох розділів, висновків
та списку використаних джерел, викладена на 65 сторінках, містить 7 рисунків,
11 таблиць.

Об’єкт дослідження – процес перевезень швидкопсувних вантажів у
транспортній системі з центральним навантажувальним пунктом в міських
умовах експлуатації.

Мета роботи − розробка методики розрахунку маршрутної мережі при
доставці швидкопсувних вантажів з урахуванням умов перевезень,
особливостей роботи автомобільного транспорту у населених пунктах при
доставці вантажів, що потребують врахування обмежень по вантажомісткості
транспортного засобу.

Актуальність дослідження − в даний час автомобілями в містах
перевозяться різні дрібнопартійні вантажі, багато з яких є соціально значущими
(продукти харчування, поштові кореспонденції та ін), тож проблеми пов’язані з
таким перевезеннями є актуальними на сьогодні.

В першому розділі роботи проводиться аналіз сучасного стану теорії і
практики перевезень швидкопсувної харчової продукції в Україні, вимог до
температурного режиму перевезення продукції та упаковки швидкопсувних
харчових продуктів.

В другому розділі магістерської роботи наводяться теоретичні відомості
про перевезення кондитерських виробів, характеризуються
спеціалізованітранспортні засоби для перевезення швидкопсувної продукції
та аргументується вибір конкретного із них.

В третьому розділі проводиться порівняльна характеристика варіантів
маршруту для перевезення вантажу для визначення мінімальних показників.,
розробляється та аналізуються техніко-експлуатаційні показники роботи
вантажного автомобіля на основному маршруті руху.

В четвертому розділі «Економічна частина» дається характеристика і
розкривається економічна суть впровадження проекту: проводиться розрахунок
витрат на паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали, витрати на ТО і
ПР автомобілів, витрати на відновлення та ремонт автомобільних шин, витрати
по статті «Амортизаційні відрахування на відновлення рухомого складу»,
загальногосподарські витрати, собівартості перевезень та економічний ефект на
дохід підприємства від даного проекту.
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