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Загальний обсяг пояснювальної записки до бакалаврської роботи містить
51 сторінку вступ, 3 розділи, висновків та списку використаних джерел,
викладена на 51 сторінках та містить 5 рисунків, 10 таблиці, 15 використаних
джерела.

Метою роботи є удосконалення ефективності пасажирських перевезень.
Об`єкт дослідження - процес удосконалення механізму розвитку ринку
пасажирських перевезень.

Предмет дослідження – продуктивності за рахунок вибору впровадження
методу підвищення рухомого складу та графіку роботи автобусів та водіїв.

Методи дослідження: методи організації руху автомобілів при
пасажирських перевезеннях, методи визначення їх техніко-експлуатаційних
показників й собівартості, кошторису витрат для забезпечення роботи
рухомого складу.

У роботі досліджено маршрут з різним пасажирообігом з 5 до 01,
змінюється інтервал руху та кількість автобусів. Розроблено розрахунок
необхідної кількості водіїв автобусних бригад
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