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Пояcнювaльнa зaпиcкa складається з вступу, чотирьох розділів,
висновків, списку використаних джерел, викладена на 65 сторінках, містить 7
рисунків, 6 таблиць, перелік літератури з 16 найменувань.

Мета роботи – розробка організації руху автобусів під час перевезення
пасажирів на міському маршруті, визначення кошторису витрат на перевезення,
їх собівартості, доходів і прибутку.

Об’єкт дослідження – процес перевезення пасажирів автомобільним
транспортом на міському сполученні.
Предмет дослідження – техніко-експлуатаційні показники роботи
автобусів на маршрутах, економічні показники перевезень.

Методи дослідження: аналітичний, розрахунковий, графічний методи.
Отримані результати: розраховані техніко-експлуатаційні показники

роботи автомобілів, на маршруті здійснюють роботу 8 автобусів для 
перевезення пасажирів обраний міський автобус CityLAZ-А292
(пасажиромісткістю 180 пас.), розроблено графік роботи водіїв на даному
маршруті, складено розклад руху автобусів на маршруті, визначено кошторис
витрат для забезпечення роботи на маршруті, прораховано собівартість
перевезень пасажирів, розраховано дохід, прибуток і рентабельність, проведена
оцінка ефективності вкладених коштів (інвестицій).

Новизна полягає в проведенні роботи щодо організації руху міськи 
маршрутом по розробленому розкладу руху, впроваджено новий рухомий
склад, який задовольняє даний обсяг перевезень, проведено техніко-економічну
оцінку доцільності вкладень.
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