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Вивчення особливостей транспортної  системи та оцінка якості  надання

транспортних послуг в м. Кременчуці, виявлення існуючих проблем та розробка

і впровадження ідей спрямованих на удосконалення шляхів покращення якості

транспортних  послуг.  Оцінка  ефективності  роботи  громадського  транспорту.

Встановлення  пріоритетних  видів  транспорту.  Отримання  даних  для

прогнозування транспортної рухомості населення. 

Формування  нових  технічних  рішень,  щодо  підвищення  ефективності

роботи пасажирського транспорту.

В  умовах  вільної  конкуренції,  через  велике  скупчення  транспорту  на

зупинках створюються перешкоди руху транспортними потоками, транспортні

засоби  повинні  витрачати  час  на  очікування  вільного  місця  на  зупинці,  а

населення очікувати під’їзд транспорту, на зупинках не забезпечуються умови

безпечної  посадки-висадки  пасажирів  і  виникають  незручності  та

незадоволеність  ефективністю  роботи  міського  пасажирського  транспорту

загального користування.

Дослідження  критеріїв  вибору  транспорту  населенням  та  пріоритетні

види  транспорту  на  основі  котрих  розробити  проект  удосконалення

ефективності пасажирських перевезень.
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