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  РЕФЕРАТ

    Павлов О.В. Організація пасажирських перевезень. – Рукопис.
Дипломний робота бакалавра за спеціальністю 275 – Транспортні
технології (на автомобільному транспорті). Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, 2019.
Загальний обсяг пояснювальної записки до бакалаврської роботи містить:
сторінок, вступ, 3 розділи, 2 рисунки, 11 таблиць, 2 додатки, 23
літературних джерела.
     Мета роботи – обрати рухомий склад та розрахувати основні показники
роботи парку автобусів, визначити техніко-експлуатаційні та економічні
показники перевезення пасажирів.
    Об’єктом дослідження є процес удосконалення механізму пасажирських
перевезень.
    Предмет дослідження – впровадження методу підвищення продуктивності
за рахунок вибору рухомого складута графіку роботи автобусів і водіїв.
    Методи дослідження: системного аналізу, розрахунковий, графічний,
аналітичний.
    У роботі досліджено та обрано рухомий склад, розрахована необхідна
кількість автобусів та інтервал руху, їх режими роботи на маршруті, складено
маршрутний розклад та відомості техніко-експлуатаційних показників
маршруту.Також розраховані  відрахування та витрати,визначена      
рентабельність, прибуток та період окупності; визначено точку беззбиткової
роботи; проведено оцінку економічної ефективності інвестицій у перевезенні
пасажирів.

Ключові слова:         АВТОБУС, МАРШРУТ,ПЕРЕВЕЗЕННЯ,  
ПАСАЖИРООБІГ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ.


