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АНОТАЦІЯ

Магістерська робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої
освіти за спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному
транспорті) галузі знань No 27 Транспорт кваліфікації магістр з транспортних
технологій (на автомобільному транспорті) – Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, 2019.

Пояснювальна записка складається з вступу, чотирьох розділів, висновків
та списку використаних джерел, викладена на сторінках, містить 13 графіків та
діаграм, 18 таблиць, перелік цитованої літератури з 17 найменувань.

У даній роботі розглядається перевезення пасажирів підприємством на
міжміському міжобласному маршруті “Олександрія-Кременчук ” з метою його
удосконалення.

Метою даної магістерської роботи вдосконалення міжміського маршруту
“Олександрія–Кременчук” за допомогою результатів дослідження та аналізу
пасажиропотоку.

Об’єктом дослідження у магістерській роботі є пасажирські перевезення
на міжміському та міжобласному маршруті “Олександрія–Кременчук”
приватного підприємства Кузькін В.О.

Актуальність теми полягає в тому, що на пасажирські перевезення є
великий попит населення. Він постійно зростає і це викликає за собою безліч
проблем.

Основні завдання транспорту – своєчасне, якісне та цілковите 
задоволення потреб економіки та населення у перевезеннях, підвищення 
економічної ефективності його роботи.

ПАСАЖИРОПОТІК, ДОСЛІДЖЕННЯ, МІЖМІСЬКИЙ 
АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ, УДОСКОНАЛЕННЯ МАРШРУТУ, 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

 PASSANGER FLOW, RESEARCH, INTERCITY AUTOMOBILE
TRANSPORT, PASSANGER TRANSPORTATION, ROUTE IMPROVEMENT


