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АНОТАЦІЯ

     В Україні, у зв'язку з переходом до ринкових відносин, більшість
підприємств міського пасажирського транспорту (МПТ) опинились у глибокій
системній
кризі. Складність виходу з такої ситуації обумовлена
багатофункціональним і багаторівневим характером транспортних систем,
децентралізацією планування і управління, ймовірнісним і динамічним
характером процесів, що вимагає врахування численних соціально-економічних
факторів. Практика удосконалення функціонування пасажирського транспорту
загального користування в містах свідчить, що найбільш ефективним способом
комплексного вирішення даного питання є створення транспортних об'єднань.
Досвід роботи об'єднаних транспортних підприємств (ОТП) свідчить, що вони
відповідають за баланс інтересів учасників перевізного процесу і тому
відіграють ключову роль у координації та інтеграції МПТ, що підтверджується
високими показниками ефективності їх функціонування. За таких умов для
України актуальним є питання, пов'язані зі створенням ОТП, оскільки їх
вирішення створить передумови для підвищення ефективності функціонування
підприємств МПТ та міського господарства в цілому.
    За час розвитку ОТП сформувалася система показників, які оцінюють
ефективність розміщення потужностей ОТП. До таких показників відносяться:
якість функціонування ОТП, його продуктивність та мінімізація витрат на
нульові пробіги. Ці показники є ключовими при оцінці ефективностірозміщення 
потужностей ОТП. Проте, як показує практика функціонування
ОТП, для учасників перевізного процесу, більш важливим є розробка
комплексного критерію ефективності функціонування транспортного об'єднання.
     Результати обґрунтування комплексного критерію ефективності
функціонування ОТП свідчать про доцільність використання у якості його
складових критеріїв ефективності з точок зору муніципалітету, пасажира та
перевізника.
     Задача визначення раціональної кількості транспортних засобів, у складі
ОТП, полягає в розрахунку їх потрібної кількості для роботи на кожному з
маршрутів, що знаходяться в зоні обслуговування.
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