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АНОТАЦІЯ

           Метою магістерської роботи є розроблення механізму фінансово-
економічного управління міського пасажирського автотранспорту, яка дозволяє
підвищити ефективність роботи підприємств перевізників та поліпшити
надання транспортних послуг.
          Об`єкт дослідження (проектування) – процес організації роботи
міського пасажирського автотранспорту загального користування.
          Предмет дослідження – механізм реалізації фінансово-економічного
управління міського пасажирського автотранспорту загального користування
м. Кременчук.
         Наукова новизна дослідження полягає в наступних положеннях:
- проведено аналіз сучасного стану розвитку формування ринку міських
пасажирських автотранспортних послуг;
- запропоновано застосування моделі муніципально-приватного
партнерства в організації міського пасажирського автотранспорту;
- розроблено методичні основи формування порядку фінансування
міського пасажирського автотранспорту;
- розроблено рекомендації щодо порядку утворення інвестиційних
ресурсів в оновлення рухомого складу за рахунок акумуляції в межах спільного
підприємства амортизаційних відрахувань та їх цільове використання під
контролем місцевих органів влади;
- проведено оцінку економічної ефективності заходів, що пропонуються.
        Практична значимість роботи полягає в тому, що їх використання
транспортними організаціями та міською владою створює умови, які
забезпечать стабільну роботу транспортних підприємств за рахунок об’єднання
основних засобів, з метою розвитку міського пасажирського транспорту
шляхом реструктуризації джерел фінансування для забезпечення оптимальним
рухомим складом.
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