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АНОТАЦІЯ

Мостяєв В.О. Підвищення ефективності функціонування логістичного
комплексу при перевезенні сільгосппродукції – 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.
Робота присвячена вирішенню задачі підвищення ефективності та

надійності функціонування транспортного комплексу при перевезенні
сільгосппродукції. Показано, що для виконання умови рівності необхідно

підвищувати надійність функціонування логістичних ланок і системи в цілому.
Підкреслена специфіка сільськогосподарського виробництва:сезонність,

нерівномірність і велика інтенсивність обсягів перевезень вантажів,обмеженість
в часі на виконання,збиральних, перевантажувальних, транспортних і

перероблювальних робіт, які накладають додаткові умови для ефективної
роботи логістичної системи, що стосуються узгодженості усіх

учасників транспортно-логістичного комплексу. Запропоновано застосувати
метод управління транспортно-складською системою, який повинен

враховувати потреби вантажовласників, вимоги вантажоотримувачів, технічні і
технологічні особливості обслуговуючих транспортних і навантажувально-

розвантажувальних засобів, якісні характеристики та особливості зберігання і
транспортування сільгоспвантажів в умовах швидкого реагування вирішувати

поставленні завдання.
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