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АНОТАЦІЯ

     У магістерській роботі проведено аналіз організаційно-правові форми роботи
 підприємств, що виконують пасажирські перевезення загального користування, 
транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів. Проаналізовано 
законодавчу базу з регулювання діяльності автомобільного транспорту, а також 
методи її оптимізації. Сформульовані нові технічні рішення оптимізації, проведені
розрахунки оптимальної структури парку рухомого складу. Розроблені заходи
щодо оптимальної форми організації підприємства міських пасажирських
 перевезень міста Кременчука і проведена якісна оцінка результатів.
    Результати дослідження можуть бути використані як організатором міських
 пасажирських перевезень так і підприємствами, що їх виконують.
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