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АНОТАЦІЯ
   Метою магістерської роботи є удосконалення маршрутної мережі міського
пасажирського транспорту шляхом оптимізації існуючої маршрутної мережі 
міських автобусних та тролейбусних маршрутів.

   Об`єкт дослідження (проектування) – процес функціонування маршрутної
мережі громадського транспорту загального користування.
   Об`єкт дослідження (проектування) – процес функціонування маршрутної
мережі громадського транспорту загального користування.
   Предмет дослідження – маршрутна мережа громадського транспорту
загального користування м. Кременчук.
   Наукова новизна дослідження полягає в наступних положеннях:
- проведено аналіз сучасного стану розвитку маршрутних мереж, визначені
проблемні питання організації роботи мереж маршрутного пасажирського
транспорту у містах;
- встановлено розподіл пасажиропотоку між різними мікрорайонами міста;
- розроблено методику моделювання раціональної маршрутної мережі
міського пасажирського транспорту;
- розроблено рекомендації щодо раціональної організації роботи мережі
маршрутного пасажирського транспорту у містах.
- проведено оцінку техніко-економічної ефективності заходів, що пропонуються.

   Практична значимість роботи. Проведено аналіз міської маршрутної мережі 
Досліджено розподіл пасажиропотоків гравітаційним методом. Сформульовані нові
технічні рішення оптимізації маршрутної мережі міста, проведені розрахунки 
оптимальної маршрутної мережі. Розроблені заходи щодо раціональної організації
пасажирських перевезень м. Кременчук. Результати використаного дослідження
можуть бути використані організатором міських пасажирських перевезень та 
підприємством, що їх виконують.
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