
    Кременчуцький національний університет імені Михайла   Остроградського

                       Навчально – науковий інститут механіки і транспорту

                                       Кафедра транспортних технологій

                                                       Пояснювальна записка

                                                        до магістерської роботи

                                                          магістр

       на тему:Підвищення ефективності перевезення продукції м’ясопереробного
                                                        підприємства
                                                    
                                              

                                                                Виконав: студент VI курсу, групи ТТ-18-1зм  
                                                  ступінь вищої освіти магістр                      
                                                 спеціальність 275 Транспортні технології

                                (на автомобільному транспорті)
                                                      освітня програма Транспортні технології (на

                           автомобільному транспорті)
                                          Шульга Євгеній Олександрович         

  
                  Керівник    Мороз О.В.

                      Рецензент   Черниш А.А. 

                                                м. Кременчук - 2019 року



ЗМІСТ
Перелік умовних позначень..............................................……………............5
Вступ..................................................................................……………….........6
Розділ 1 Аналітична частина ..............................................………….............8
1.1 Аналіз стану вантажних перевезень ..................................……...............8
1.2 Пропозиції по підвищенню ефективності використання
автомобілів............................................................................……………........12
1.3 Висновки до першого розділу.........................................…………..........14
Розділ 2 Аналіз діяльності підприємства..................................……….....…15
2.1 Характеристика і аналіз діяльності ПП «ВК і К».............……………..15
2.2 Показники конкурентоздатності продукції ПП «ВК і К»........…......….21
2.3 Аналіз собівартості продукції ..................................…………............…26
2.4 Аналіз цін на продукцію............................................………….......….....35
2.5 Характеристика маршрутів перевезення продукції на розвізних
маршрутах.................................................................................………….......55
2.6 Висновки до другого розділу.............................................………….......63
Розділ 3 Визначення техніко-експлуатаційних показників............…....…..64
3.1 Характеристики рухомого складу ........................................…………...64
3.2 Вибір газового палива та газобалонного обладнання для автомобілів
«ГАЗель»...............................................................................……………....…75
3.3 Розрахунок техніко-експлуатаційних показників.........……....…..........79
3.4 Застосування інформаційних технологій .........................………......….85
3.5 Висновки до третього розділу..........................................…………...…..89
Розділ 4 Економічна оцінка заходів......................................………….....….90
4.1 Розрахунок економічних показників маршрутів, до встановлення 
ГБО................................................................................................…………....90
4.2 Розрахунок економічних показників маршрутів після встановлення
ГБО .................................................................................…………………......96
Висновки.......................................................................……………….……..102
Список використаних джерел....................................………….......…........104



АНОТАЦІЯ

Шульга Є.О. Підвищення ефективності перевезення продукції
м’ясопереробного підприємства – 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 стан вантажних перевезень та
напрями вирішення існуючих проблем.

У розділі техніко-економічного обґрунтування наведена характеристика
підприємства, проведено аналіз отриманих даних щодо перевезення вантажів у
міському та приміському сполучені.

У технологічній частині охарактеризовано рухомий склад, обрано вид
пального, розраховані техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого
складу на маршруті.

В економічній частині розраховано витрати на здійснення перевезення
продукції та розраховано строк окупності установки газобалонного обладнання.
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