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Пояснювальна записка складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел, викладена на 63 сторінках, містить 6
рисунків, 6 таблиць, перелік літератури за 15 найменувань.

Мета роботи – розробка технологічних показників роботи на міському
маршруті пасажирського автотранспорту та оцінка його економічної 
ефективності.

Об’єкт дослідження – процес перевезення пасажирів автотранспортом
Предмет дослідження – економічні показники перевезень.
Метод дослідження – аналітичний метод, розрахунковий метод,

графічний метод дослідження
Отримані результати: визначено необхідну кількість автобусів та інтервал

руху за годинами. Розраховані техніко - експлуатаційні показники роботи
автобусів, вибраний автобус марки МАЗ – 107469 (пасажиромісткістю 175
пасажира), визначений нормативний час обороту, інтервал руху, мінімальна
кількість працюючих автобусів на маршруті; визначений кошторис витрат для
забезпечення роботи автобусів на маршруті, розраховані собівартість
перевезень, їх дохід, прибуток і рентабельність, проведена оцінка ефективності
інвестицій.
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