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АНОТАЦІЯ

   Мета магістерської роботи полягає у розробці методів та моделей для
комплексної оцінки і оптимізації транспортної системи при впровадженні
заходів, які спрямовані на покрашення транспортного обслуговування
населення при організації пасажирських перевезень.
   Об`єкт дослідження (проектування) – процес міських пасажирських
перевезень автомобільним транспортом загального користування.
   Предмет дослідження – транспортна система міських пасажирських
перевезень.
   Наукова новизна дослідження полягає в наступних положеннях:
- проведено аналіз сприятливого «клімату» для розвитку міських
автомобільних перевезень, використовуючи прогресивні сучасні науки;
- визначено суть проблем, які постають перед перевізниками та
запропоновані шляхи подолання їх;
- оптимізовано маршрутну систему з ефективним використанням
трудових та виробничих ресурсів;
- досліджено залежність параметрів, що оптимізуються від критеріїв
оптимальності (час пасажирів на пересування, комфортність, екологічні та
економічні показники);
- розроблено заходи для раціональної організації маршрутної системи в місті
Прилуки.
   Практична значимість роботи. У магістерській роботі розглянуто
методи вирішення проблеми оптимізації маршрутної системи міста,
транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів. Проведено
аналіз сприятливого «клімату» для розвитку міських автомобільних
перевезень, використовуючи прогресивні сучасні науки. Визначено суть
проблем, які постають перед перевізниками та запропоновані шляхи
подолання їх. Розроблені заходи щодо оптимальної форми організації
підприємства міських пасажирських перевезень міста Прилуки 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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