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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.

Аналіз існуючих методів розрахунку та зниження витрат часу пасажирів
на пересування міським пасажирським транспортом показав, що час очікування
пасажирів можна описати як результат взаємного впливу закономірностей
прибуття пасажирів до зупиночного пункту та коливань інтервалу руху
транспортних засобів, з урахуванням місткості транспортних засобів при
високому ступеню завантаженості міських маршрутів. Серед розглянутих
методів зниження тривалості очікування пасажирами транспортних засобів
міського пасажирського транспорту важливим виявилось інформування
пасажирів про розклад руху транспорту. В такому випадку час очікування буде
залежати виключно від кожного користувача міського пасажирського
транспорту та його індивідуального ставлення до поїздки в цілому, що дозволяє
мінімізувати як самі витрати часу, так і негативне сприйняття цих витрат
пасажиром.
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