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Визначення  основних  недоліків  існуючих  при  наданні  транспортних

послуг  та  подальшої  розробки  відповідних  заходів  був  використаний  метод

опитування.  На  основі  самостійно  розроблених  анкет,  було  проведене

опитування  населення  м.  Кременчука,  яке  дало  змогу  адекватно  оцінити

транспортну  ситуацію.  Серед  ряду  недолік,  які  були  виявлені,  як  спосіб

підвищення ефективності, запропонована система електронної оплати за проїзд.

Впроваджена  система  опирається  на  дійсну  ситуацію  кременчуцької

транспортної  системи,  що  оцінюється  за  допомогою  цілого  ряду  якісних

характеристик, а саме: 

 можливість доїзду до місць призначення;

 швидкість транспортування; 

 безпека; 

 комфортність; 

 загальний  рівень  задоволення  громадян  місцевою  транспортною

системою.

Тим самим,  досліджено вплив нової системи, які переваги та недоліки

вона  містить.  Прорахована  ефективність  її  застосування  та  зміни,  якім  вона

сприятиме. 

Система  електронної  оплати  проїзду  має  великі  перспективи  в

подальшому застосуванні.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  пасажири,  автоматизація,  електронна  оплата,

перевезення, безпека, контроль, телепатичні системі. 


