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АНОТАЦІЯ

Алфьоров О.Б. Підвищення ефективності перевезення пасажирів на
приміському маршруті – рукопис.

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.
В першому розділі охарактеризовано стан приміських пасажирських

перевезень в Україні, проблеми та напрямки покращень. Був проведений аналіз
проблем та наявність закордонного досвіду у їх вирішенні.

У другому розділі було наведено характеристику підприємства та
маршрутів, що обслуговуються.

Також розглянуто теоретичні основи моделювання вибору пасажиром шляху
пересування, теоретичні основи отримання функції корисності шляху

пересування та методи перетворення частоти вибору шляху пересування в
привабливість.

У третьому розділі було визначено тип автобусу за пасажировмісністю,
кількість необхідних автобусів для роботи на маршруті та інтервалів руху за
годинами доби, показники роботи автобусів, кількість робочих змін та годин

обідніх перерв, а також митна вартість транспортних засобів.
В четвертому розділі наведено порівняння витрат на експлуатацію діючих

транспортних засобів та запропонованих, варіант інвестування проекту, дохід,
прибуток, рентабельність та термін окупності проекту.
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