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АНОТАЦІЯ

Задерієнко В.І. Організація транспортного процесу перевезень 
хлібобулочних виробів з використанням інформаційних технологій.– 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.

Пояснювальна записка складається з вступу, чотирьох розділів, висновків 
та списку використаних джерел, викладена на 83 сторінках, містить 11 рисунків,
10 таблиць, перелік цитованої літератури з 14 найменувань.

Об’єкт дослідження − транспортний підрозділ ПП «Струм» та організація
транспортного процесу перевезення хлібобулочних виробів.

Мета роботи – підвищити ефективність транспортного процесу 
перевезення хлібобулочних виробів.

Метод дослідження − спрогнозувати за допомогою сучасних моделей 
обсяги перевезення підприємства, враховуючи значне збільшення обсягів 
виробництва ПП «Струм». Виходячи з цього запропонувати раціональну 
структуру рухомого парку для нових умов, за необхідності оновити рухомий 
парк підприємства, та довести економічну доцільність наших пропозицій.

У першому розділі роботи проаналізовано сучасний стан вантажних
перевезень, особливості перевезення вантажів автомобільним транспортом та
шляхи зниження собівартості перевезень.

У другому розділі проаналізовані загальна характеристика діяльності ПП
«Струм», історія розвитку, організаційна структура управління підприємством,
структура транспортного відділу та чисельність парку рухомого складу і режим
його експлуатації.

У третьому розділі роботи спрогнозовано обсяг перевезень за допомогою
моделей «розвитку», запропоновано новий рухомий склад підприємства 
враховуючінові потужності виробництва, розраховані техніко-експлуатаційні 
показники роботи нового рухомого складу на маршрутах, створено новий 
маршрут перевезень та використано механізацію навантажувально-
розвантажувальних робіт.

В економічній частині роботи розраховані відрахування з фонду оплати 
праці на соціальні заходи; витрати на паливно-мастильні та інші експлуатаційні
матеріали; витрати на ТО і ПР автомобілів; витрати на відновлення та ремонт
автомобільних шин; витрати по статті «Амортизаційні відрахування на 
відновлення рухомого складу; загальновиробничі витрати; додаткові витрати; 
собівартість перевезень.
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