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АНОТАЦІЯ

Кальянов І.В. Підвищення ефективності процесу перевезення продукції за
рахунок використання розроблених маршрутів – 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 аналітичній частині проаналізовано існуючий маршрут перевезення
вантажів та об’єми перевезення.

У розділі техніко-економічного обґрунтування проаналізовано техніко-
економічні показники роботи транспортних засобів на маршруті та наведено
характеристику маршрутів.

У технологічній частині розроблено раціональні маршрути перевезення
продукції та соняшникового насіння, розраховано техніко-експлуатаційні
показники роботи на маршруті.

В економічній частині розраховано витрати на доставку вантажів при
існуючих маршрутах та маршрутах, що розроблено. Розраховано собівартість
перевезень.
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