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АНОТАЦІЯ

Білик Є.О. Удосконалення перевезення пасажирів на міському маршруті
за рахунок визначення необхідної кількості рухомого складу – 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 міських пасажирських
перевезень в Україні, проблеми та напрямки розвитку. Був проведений аналіз
проблем та наявність закордонного досвіду у їх вирішенні. Також було
розглянуто необхідні умови і ресурси для підвищення ефективності
функціонування громадського транспорту.
          У другому розділі була наведена характеристика підприємства, історія
виникнення та маршрути, що обслуговуються. Також була розглянута
характеристика маршруту та транспортні засоби, що на ньому працюють.

У третьому розділі було визначено тип автобусу за пасажировмісністю,
наведено перелік автобусів, з яких робився вибір. Після вибору раціонального
транспортного засобу було розраховано кількість необхідних автобусів для
роботи на маршруті та інтервал руху за годинами доби, показники роботи
автобусів, визначено кількість робочих змін та встановлення годин обідніх
перерв, а також визначено митну вартість транспортних засобів.

В четвертому розділі наведено порівняння витрат на експлуатацію діючих
транспортних засобів та запропонованих. Визначений варіант інвестування
проекту, дохід, прибуток, рентабельність та термін окупності проекту.
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