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Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістр кваліфікації
магістра з транспортних технологій (на автомобільному транспорті) за
спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). –
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
м. Кременчук, 2019.

Пoяcнювaльнa зaпиcкa складається з вступу, чотирьох розділів,
висновків, та списку використаних джерел, викладена на 106 сторінках, містить
11 рисунків, 10 таблиць, список використаних джерел з 52 найменувань.

Магістерська робота присвячена підвищенню ефективності перевезення
автомобільним транспортом врожаю зернових шляхом розробки і
впровадження моделі визначення необхідної кількості транспортних засобів.

Об’єкт дослідження – технологічний процес збирання врожаю зернових
та транспортування їх з використанням автомобільного транспорту.
Предмет дослідження – підвищення ефективності перевезення врожаю
зернових шляхом моделювання оптимальної кількості автомобілів для
збирально-транспортного комплексу методами теорії масового обслуговування.

В роботі проаналізовані технології транспортування автотранспортом
врожаю зернових, чинники їх ефективності. Проаналізовано діяльність
автотранспортного підприємства, що транспортує врожаї зернових від лану
господарств до току, функціональні підрозділи підприємства та їх призначення,
наведено характеристику транспортних засобів, що використовуються, і
перспективних. Для моделювання складу автомобільного транспорту при зборі
врожаю зернових застосовано методи теорії масового обслуговування. Наведені
розрахунки визначення економічної ефективності рішень щодо складу
автомобільного транспорту при зборі врожаю зернових на основі
запропонованої моделі.
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