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АНОТАЦІЯ

Грінбаум В.В. Технологія і організація вантажних перевезень фанери
міжнародними перевезеннями. – 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.

Пояснювальна записка складається з вступу, чотирьох розділів, висновків
та списку використаних джерел, викладена на 82 сторінках, містить 13
рисунків, 18 таблиць, перелік цитованої літератури з 21 найменувань.
Об’єкт дослідження – організація вантажних перевезень фанери.
Мета роботи – удосконалення технології вантажних перевезень на
прикладі ТОВ «Камаз-Транс-Сервіс». Актуальність теми: Проблеми оновлення 
та збільшення обсягів перевезень на сьогоднішній день є першочерговими і
актуальними. Тому удосконалення перевезень потребує рішучих дій. Одним із
методів підвищення ефективності – є впровадження автоматизованої роботи
автотранспорту на лінії.

В першому розділі роботи наводяться теоретичні відомості про роль
транспорту, аналіз вітчизняного та закордонного досвіду в питанні розвитку
вантажного транспорту, головні особливості організації вантажних перевезень,
характеристика ринку хлібобулочних виробів.

В другому розділі магістерської роботи проводиться техніко-економічне
обґрунтування вибору вихідних даних, проводиться загальна характеристика
об’єкта досліджень, а також детально описуються тільки ті особливості об’єкта,
що безпосередньо характеризують предмет досліджень і на які впливають
пропоновані в проекті рішення, дається глибокий і всебічний кількісний та
якісний аналіз стану питання, що розглядається.4

Третій розділ являє собою кількісне обґрунтування пропозицій щодо
досягнення поставленої в проекті мети, а саме: проводиться порівняння і
обґрунтовується вибір транспорту для оновлення рухомого складу, що задіяний
на маршрутах. Вибір та обґрунтування маршруту. Експлуатаційні показники
роботи рухомого складу.

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
Дохід. Чистий прибуток, термін окупності.
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