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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 100 сторінках, містить 23 рисунки,
26 таблиць, перелік цитованої літератури з 19 найменувань.

Об’єкт дослідження (проектування) – організація перевезення бакалейної
продукції підприємством ПП «Струм».

Основним  напрямом  дослідження  у  даній  магістерській  роботі  є
виявлення  проблем,  з  якими  зіштовхуються  підприємства  в  Україні  при
здійсненні  перевезень  та  ПП  «Струм»  зокрема,  висвітлюється  ефективність
реалізованих технологічних процесів в управлінні матеріальними потоками. Під
час  досліджень  теоретичних  та  логістичних  процесів  на  підприємстві
визначаються  фактори,  які  показують,  що  одним  із  нових  інструментів
оптимізації  логістичних  процесів  являється  технологія  перепроектування
маршруту,  основною метою якої  є  зниження загальних витрат  на  виконання
процесу та зменшення часу на його виконання. Таким чином, основне завдання
підприємства полягає в ефективній організації перевезень бакалейної продукції,
а саме безалкогольної продукції.

Мета роботи – удосконалення дрібнопартійних перевезень продукції в
торгівельну мережу міста.

Методи дослідження – аналіз техніко-експлуатаційних показників роботи
рухомого складу, обробка результатів методами математичної статистики.

У першому розділі на основі вивчення наукової, навчально-методичної
літератури  розкривається  ступінь  вивченості  проблеми  технологічного
процесуперевезення  безалкогольної  продукції.  Розглядаються  ринок
мінеральної та солодкої газованої води, а також соків, подається характеристика
основних компаній на ринку безалкогольної продукції в Україні, розглядається
характеристика споживання мінеральної води та соків.

Другий розділ магістерської роботи присвячений техніко-економічній
характеристиці досліджуваного підприємства: принцип роботи підприємства
ПП «Струм» з дистриб’ютором, характеристика продукції, яка реалізується в
торгівельну мережу міста. Оскільки великий вплив на ефективність роботи
підприємства впливає її організація, то було приділено значну увагу вибору
рухомого складу ПП «Струм».

Третій розділ роботи присвячений розробці рекомендацій по оптимізації
стратегії управління товарними запасами для підприємства ПП «Струм», було
розраховано оптимальну величину замовлення безалкогольної продукції,



кількість замовлень, часу між замовленнями.
Розглянуто та вдосконалено маршрут перевезення продукції. Було
розглянуто процес надходження продукції на склад підприємства, а також
процес навантаження продукції на автотранспорт.

В економічному розділі роботи розраховані основні економічні показники
для маршруту та виявлено економічну ефективність перепроектування
маршруту. Також проведені розрахунки загальних витрат на транспортування.
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