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Використання  в  якості  узагальнюючого  критерію  сегментації  ринка
транспортних послуг вартості пасажиро – години дозволяє визначити компроміс
інтересу  перевізника  і  пасажира.  Сідлоподібна  крива  будується  для  різних
варіантів  вартості  пасажиро  –  години  і  годинних  затрат  транспортного
підприємства на виконання перевезень.

Точка перетину кривої показує зону оптимальності по Парето, при виході
з якої зростуть витрати перевізника або пасажира.

В якості аргументу для розрахунку годинних витрат можуть бути вибрані
різні параметри. Аргументом є кількість транспортних засобів на лінії, від чого
залежить інтервал руху рухомого складу та час його очікування пасажиром на
зупинці.  Аргументом  може  бути  також  затрати  на  купівлю  транспорту  з
високими швидкісними якостями, від чого залежить час поїздки пасажира.

У результаті  будуємо графік  експлуатаційних витрат  та  витрат  часу  на
очікування  поїздки,  знаходимо  похідну  суми  двох  функцій  і  отримуємо
оптимальне значення кількості рухомого складу на маршруті за заданих умов. 

Аналіз фактичних витрат на автобусні перевезення у звичайному режимі
дозволяє  визначити  основні  напрямки покращення фінансового  забезпечення
діяльності  автопідприємств.  А  пошуки  шляхів  зменшення  витрат  часу
пасажирів на поїздку, в свою чергу, дозволять основні напрямки покращення
рівня  якості  та  безпеки  пасажирських  перевезень.  Поєднання  цих  аспектів
дозволить збалансувати як економічний ефект від надання транспортних послуг,
так і соціальний аспект, що безпосередньо впливає і на розвиток міста в цілому.

Тому  при  вирішенні  проблеми  підвищення  рівня  транспортного
обслуговування  населення  важливою складовою є  забезпечення  рівноцінного
задоволення  потреб  пасажирів  у  перевезеннях  на  різних  маршрутах  з
урахуванням показників  якості  та  витрат  автотранспортного  підприємства  та
технологічних обмежень.
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