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Наведено алгоритм обробки матеріалів обстеження пасажиропотоків на маршрутах м. Кременчука. Здійсне-

но аналіз результатів обробки інформації про пасажиропотоки, розроблено шляхи вирішення транспортних 
проблем міських перевезень пасажирів загального користування. Виходячи з матеріалів дослідження, запропо-
новано поліпшити якість обслуговування населення за рахунок удосконалення структури транспортних засобів, 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проведений аналіз су-

часного стану пасажирських перевезень показує, що їх 
рівень не в усіх сферах діяльності однаковий і, як пра-
вило, не відповідає сучасним вимогам, що ставляться 
до якості перевезення пасажирів [1]. Часто не забезпе-
чується передбачений нормами час поїздок, що пояс-
нюється низькими швидкостями сполучення основни-
ми видами міського транспорту, необхідність викону-
вати пересадки з причини недосконалої маршрутної 
мережі та втрати часу на підходи до зупиночних пунк-
тів. В дискомфортних умовах з порушенням встановле-
них вимог наповнення рухомого складу виконуються 
поїздки в години «пік». Усунення відмічених недоліків 
є актуальною задачею сьогодення [1]. Також пасажир-
ський транспорт загального користування є найважли-
вішою складовою життєдіяльності міста, основною за-
дачею якого є своєчасне, якісне та повне задоволення 
потреб у перевезеннях пасажирів [2]. 

Мета роботи – розробити шляхи вирішення транс-
портних проблем за результатами обстеження пасажи-
ропотоків на маршрутах м. Кременчука. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Про-
грама досліджень розроблена на основі «Методики ви-
вчення попиту населення на пасажирські перевезення» 

[3]. Обробка одержаної інформації про пасажиро-
потоки м. Кременчук була виконана за допомогою 
спеціального «Програмного комплексу щодо забез-
печення обробки матеріалів обстежень пасажиро-
потоків на міських маршрутах» з використанням 
засобів обчислювальної техніки. Алгоритми оброб-
ки інформації про пасажиропотоки передбачають 
формування пасажиропотоків на міських маршру-
тах за рейсами, за маршрутом в цілому, за година-
ми доби, за годинами «пік» (ранковий, вечірній), а 
також моделювання на їх основі помаршрутних ко-
респонденцій.  

Результати обробки матеріалів обстеження па-
сажиропотоків на міських маршрутах м. Кременчу-
ка з використанням засобів обчислювальної техніки 
були систематизовані за маршрутами, за видами 
транспорту і в цілому за маршрутною системою. 
Вихідні дані маршруту та маршрутної системи міс-
тять наступну інформацію: 

– обсяг вибірки обстеження на маршрутах, зага-
льну характеристику, розподіл пасажирів за годи-
нами доби, дані про максимально завантажені пере-
гони за маршрутами; 
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– наповнення транспортних засобів за маршрутами, 
характеристику нерівномірності пасажиропотоків, по-
казники роботи транспортних засобів на маршрутах; 

– оцінку якості транспортного обслуговування на-
селення; 

– матрицю міжрайонних кореспонденцій пасажирів, 
а також інтерактивну машинну графіку, виконану за 
допомогою засобів обчислювальної техніки з поданням 
у графічній формі наступних показників:  

– розподіл пасажиропотоків за годинами доби; 
– розподіл пасажиропотоків за годинами «пік» (ран-

ковий, вечірній);   
– розподіл пасажиропотоків на маршруті;  
– розподіл пасажиропотоків і відповідної кількості 

автобусів у годинних інтервалах;  
– картограму пасажиропотоків на лімітних ділянках 

транспортної мережі;  
– схему розподілу кореспонденцій на транспортній 

мережі;  
– картограму пасажиропотоків на транспортній ме-

режі. 
Помаршрутна обробка матеріалів обстеження паса-

жиропотоків, на основі програмного забезпечення для 
засобів обчислювальної техніки, передбачає викорис-
товування наступних залежностей. 

Обсяг пасажирів, що входять і виходять з автобусу 
за кожну годину, визначався як середнє арифметичне за 
наступними підходами: 
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де n – кількість обстежених рейсів за годину доби. 
Унаслідок одержують середню кількість пасажирів, 

що входять і виходять на зупинках кожного маршруту. 
У деяких випадках обсяг перевезень пасажирів, які 

заходили і виходили із салону автобуса, зважаючи на 
похибки, що допускаються обліковцями, не співпада-
ють. За основу корегування одержаних даних прийма-
ють кількість пасажирів, як такі, що вийшли за рейс.  

Кількість пасажирів, що увійшли, корегувались за 
допомогою коефіцієнта, який виражає відношення па-
сажирів, що входять, до тих, які виходять: 
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Корегування обсягу пасажирів, які зайшли до сало-
ну автобуса здійснюється множенням кількості паса-
жирів, що зайшли на відповідний коефіцієнт й розрахо-
вується по всім зупинкам. Обсяг перевезень і пасажи-
ропотоки по всім рейсам визначалися множенням зна-
чень кількості пасажирів, що зайшли і вийшли, на кіль-
кість рейсів за годину доби. 

Отже, за результатами обстеження, пасажиропотоки 
на маршруті за рейс визначаються сумою пасажирів, 
що зайшли до автобуса і вийшли, причому ці суми є 
рівними між собою. За умов приблизно однакового па-
сажирообміну на зупинках за кількістю пасажирів, що 

зайшли в транспортний засіб і вийшли з нього, ана-
логічно, може бути визначений обсяг пасажиропе-
ревезень за періоди часу: 
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Наповнення транспортного засобу на перегонах 
визначається: 

Pi = Pi-1 + Qвх,i - Qвих,i                   (5) 
де Pi – наповнення ТЗ,  що реєструється на i-му пе-
регоні. 

Обсяг транспортної роботи, що виконується ви-
значається залежністю: 
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де Li – довжина перегону. 
Середня довжина поїздки визначається як від-

ношення виконаного обсягу транспортної роботи 
до обсягу пасажироперевезень: 

lc = W(T)/А(T).                               (7) 
У результаті розрахунку за цими залежностями 

отримують пасажиропотоки на маршрутах за кожну 
годину доби й за кожним перегоном, а також обсяг 
перевезень за годинами доби в прямому і зворот-
ному напрямках. 

Для розрахунку міжзупинкових кореспонденцій, 
необхідних при визначенні видів сполучень на ма-
ршруті, використовувалась залежність: 
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де aі – кількість пасажирів, що ввійшли на i-й зупи-
нці; 
     bj – кількість пасажирів, що вийшли на j-й зупи-
нці; 
    Рk – наповнення салону автобусу на к-му перего-
ні між к і (к–1) зупинками, що вираховується за фо-
рмулою: 
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Унаслідок проведеного обстеження пасажиро-
потоків отримали відповідну характеристику про-
цесу перевезень за характерний день тижня на всій 
транспортній мережі міського пасажирського тран-
спорту.  

На основі одержаних даних були розраховані рі-
зноманітні показники роботи транспортних засобів 
на маршрутах та їх величини, які є індикаторами 
для впровадження відповідних заходів поліпшення 
роботи міського пасажирського транспорту.  

Маршрутна система міського транспорту м. Кре-
менчук складається з п’яти тролейбусних і 27 авто-
бусних маршрутів (приведені відповідні данні на 
день обстеження пасажиропотоків 24.10.2008 року).   

Тролейбусні маршрути обслуговували 30 тро-
лейбусів на п’яти маршрутах (три основних; додат-
кових два – в години пік) (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Кількість і тип транспортних засобів  
на  тролейбусних маршрутах 

 

№ 
п/п Марка  

Пасажиро-
місткість, 
пас. 

Кількість, 
од. 

1.  ЗіУ 124 21 
2.  ЛАЗЕ183–01 100 4 
3.  ПМЗТ1 180 5 
 
Автобусні маршрути обслуговує 285 автобусів різ-

ної місткості на 27 маршрутах у режимі маршрутного 
таксомотору (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Частка моделей транспортних засобів 

на автобусних маршрутах 
 

№ 
п/п Марка автобуса 

Пасажиро-
місткість, 
пас. 

Частка, 
% 

1. ЛАЗ, ЛіАЗ, ПАЗ  35–85 3,8 
2. Рута, Богдан А069.21, 

Богдан А092  17–40 72,0 

3. Інші  13–18 24,2 
ВСЬОГО 100 

 
Закономірність формування пасажиропотоків є ха-

рактерною для міст з історично сформованою забудо-
вою, коли центр тяжіння щодо формування потужності 
пасажиропотоків, які є головним джерелом трудових і 
культурно-побутових поїздок населення, становить 
центр міста. Це й визначає концентрацію на основних 
напрямках потужних пасажиропотоків, маршрутів і 
транспортних засобів. Так, наприклад, по пр. 50 річчя 
Жовтня та пр. 60 річчя Жовтня проходить основна кі-
лькість маршрутів загального користування та повніс-
тю дублюються тролейбусні й автобусні маршрути. 

Характерною транспортною особливістю м. Кре-
менчука є те, що понад 24 % населення працює в зоні 
пішохідної доступності і не використовує (або рідко 
користується) транспортом загального користування 
для трудових пересувань. Ця особливість позитивно 
впливає на забезпечення населення міським сполучен-
ням: 46,3 % населення використовує міський транспорт 
без пересадки; 25,4 % з однією пересадкою, середній 
коефіцієнт пересадочності по місту складає 1,03 %, що 
практично реалізує принцип доставки «від дверей до 
дверей» для аналогічних міст.  

Транспортне обслуговування населення міста в пе-
ршу чергу передбачає переважне використання місько-
го пасажирського транспорту з урахуванням забезпе-
чення швидкого і безпечного пересування населення. 
Витрати часу на пересування від міст проживання до 
місць роботи для 65 % пасажирів (в один кінець) скла-
дає до 30 хв., і тільки 9 % – понад 40 хв. Отже, повинні 
врахувати, що сумарні витрати часу на пересування 
включають витрати часу на підхід до зупинки, які скла-
дають від 30 до 40 % загальної суми. З метою суттєвого 
скорочення витрат часу на пересування необхідно зме-
ншувати витрати часу на поїздки, що досягається шля-
хом підвищення швидкості сполучення на маршрутах. 

Швидкість сполучення на тролейбусних маршрутах 
коливається в межах 12 км/год., що є дуже низьким 
показником для даної категорії міст. Тільки завдяки 
впровадженню маршрутних таксомоторних переве-
зень середня швидкість сполучення на автобусному 
транспорті більша за 22 км/год.  

Згідно з дорожньо-будівельними нормами орга-
нізація маршрутів міського транспорту загального 
користування повинна бути такою, щоб шлях на 
роботу і назад займав не більше 12 % робочого ча-
су, тобто не більше 1 год. у прямому та зворотному 
напрямку. Той самий час отримують із іншого кри-
терію, згідно з яким шлях працюючих на роботу не 
повинен перевищити 1/4 від 5 год. його вільного 
часу. Розрахунки показують, що більшість  працю-
ючих при здійсненні поїздки до міста праці укла-
даються в 34 хв. Ось чому, підвищення швидкості 
сполучення на 5–7 % (у межах 20 км/год.) дозво-
лить на 10–15 % скоротити час доставки пасажира 
до місця призначення. Резерви підвищення швид-
кості сполучення на автобусних маршрутах не ви-
користовуються зовсім. Це підтверджується тим, 
що в місті не функціонує жодного експресного ма-
ршруту. Стан транспортного обслуговування міста 
приведено в характеристиці маршрутної системи 
міста (табл. 3). 

Трудова транспортна рухомість в основному 
співпадає з направленням пасажиропотоків  в ран-
кові години пік, відповідає розподілу трудового ба-
лансу населення міста і підтверджується картогра-
мами пасажиропотоків. 

 
Таблиця 3 – Характеристика маршрутної системи 

 

Найменування 
показника 

Од. 
виміру Значення 

Кількість жителів,  
які працюють в зоні  
пішохідної доступності 

 
% 

 
22,5 

Кількість жителів,  
забезпечених сполученням: 

  

без пересадки % 49,2 
з 1–ю пересадкою % 28,0 
з 2–ма пересадками % 0,3 
Кількість переміщень   

до 30 хв. % 72 
до 40 хв. % 85 

Коефіцієнт пересадочності  1,130 
Сумарні витрати часу  
на чекання, з них: 

год./% 104228/ 100 

на піші переходи год./% 6916/6,6 
на чекання транспорту год. /% 4085/3,9 

на поїздку год. /% 68972/ 66,2 

на пересадку год. /% 23789/ 22,8 

із-за відмов у посадці год. /% 466/0,5 

середня дальність однієї  
поїздки км 3,77 
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Потужними пасажиропоглинаючими мікрорайона-
ми на транспортній схемі є зони великих промислових 
підприємств міста. Не поступаються, а, в багатьох ви-
падках, формують потужні пасажиропотоки, мікрора-
йони центральної частини місця, куди в результаті іс-
торично сформованого тяжіння працівників дрібних 
підприємств сфери побуту, торгівлі, культури, народної 
освіти до своїх місць прикладення праці прибуває по-
над 25 тис. чол.  

Характерною для даних пасажиропоглинаючих вуз-
лів є те, що велика кількість населення знаходиться в 
межах пішохідної доступності до місця роботи (в ме-
жах 1–1,2 км) і “теоретично” не повинна використову-
вати транспорт для доставки на роботу. Але, як пока-
зують обстеження пасажиропотоків, до 20 % пасажирів 
центральної частини міста використовують міський 
транспорт на 1–3 зупинки, і, тим самим, істотно збіль-
шують навантаження на транспортні засоби, і як ре-
зультат – сприяють зниженню середньої величини да-
льності поїздки пасажира.  

Великими пасажироутворюючими мікрорайонами є 
переважно райони, які мають значний житловий фонд. 
До них відноситься: центральна частина міста (з даних 
районів в ранкові години пік виїжджають понад 8 тис. 
чол., заїжджає понад 10 тис. чол.), Молодіжний (виїж-
джає понад 5,5 тис. чол., заїжджає біля 6,75 тис. чол.), 
Крюків (виїжджає понад 3,5 тис. чол., заїжджає біля 5 
тис. чол.), Щемилівка (виїжджає понад 2,5 тис. чол., 
заїжджає біля 3 тис. чол.). 

Результати аналізу пересувань населення (рис. 1) під-
твердили, що міська маршрутна транспортна мережа мі-
ста має чітко виражений центр (його роль виконують 
центральні вулиці міста: пр. 50 річчя Жовтня, пр. 60 річ-
чя Жовтня Автозаводського р-ну та вул. Котлова, набе-
режна Лейтенанта Дніпрова Крюківського р-ну) і харак-
теризується незначним коефіцієнтом непрямолінійності 
зв’язків між районами (К=1,05). Найбільш важливими 
вузлами міської транспортної мережі є: Водоканал, При-
вокзальна площа, Залізничний парк, ринок Центральний, 
мікрорайони Молодіжний, Щемилівка тощо. 

Проведений аналіз пересувань населення міста і па-
сажиропотоків дозволив встановити, що маршрутна си-
стема в основному відповідає напрямам пересувань на-
селення, а негативні явища при перевезенні пасажирів 
значною мірою відбуваються внаслідок недосконалості 
маршрутної системи міста і організації роботи на ній. 

Як показують натурні обстеження пасажиропотоків 
на маршрутах, не завжди пікові навантаження на тран-
спорті одиниці є визначальними при вдосконаленні ор-
ганізації процесу перевезень. Це найбільшою мірою 
стосується сьогоднішнього дня, так як за останні роки 
із-за кризового стану економіки пройшов перерозподіл 
трудових пасажиропотоків. Ось чому вдосконалення 
організації міських пасажирських перевезень можливе 
лише при наявності даних про кореспонденції пасажи-
ропотоків на протязі доби за всіма маршрутами, а та-
кож розрахункових техніко-експлуатаційних показни-
ків, показників ефективності використання трамваїв та 
автобусів на базі матеріалів комплексного обстеження.  

Результати проведеного обстеження пасажиропото-
ків дозволили провести аналіз закономірності їх фор-
мування на транспортній мережі і за годинами доби. 
Матеріали комплексного обстеження пасажиропотоків 

на тролейбусних та автобусних маршрутах викла-
денні у машинограмах. 

На сьогодні спостерігають чітко виражені коли-
вання пасажиропотоків за годинами доби, це, в свою 
чергу, вказує на те, що транспортникам потрібно 
приділяти більшу увагу на вдосконалення організації 
перевезень пасажирів у так звані години “пік”.   

Вирішуючи цю проблему, поряд з розвитком 
транспортної мережі та насиченості її транспортни-
ми засобами, кількість яких невпинно зростає (особ-
ливо на таксомоторних маршрутах), міськраді м. 
Кременчука слід проводити роботу з упровадження 
нових методів організації транспортного процесу, 
зокрема процедурі проведення конкурсу на переве-
зення пасажирів автомобільним транспортом.  

Для розвантаження  найбільш напружених діля-
нок транспортної мережі міста необхідно застосо-
вувати експресний рух автобусів, які б проходили 
центральну частину міста транзитом. Крім того, 
удосконалення маршрутних таксомоторних переве-
зень повинно бути повністю узгоджено з розклада-
ми рухів електротранспорту. 

Стосовно побутових переміщень пасажирів, які 
становлять 38,3 % від кількості перевезень, то роз-
рахунки щодо оптимізації маршрутної системи по-
казують, що перевантаження транспортних засобів 
в основному залежить від транспортного обслуго-
вування населення, яке доставляється з периферій-
них районів міста в ранкові години пік до центру і 
навпаки – в вечірні. Як показав аналіз картограм 
пасажиропотоків потужні пасажиропотоки до 
центра міста спостерігались в ранкові години пік і в 
обідні години доби. Ось чому ефективним виходом 
з такого положення є перенесення закладів торгівлі 
(ринків) з центральної частини місця на периферій-
ні житлові райони, які мають розвантажену транс-
порту інфраструктуру. Це дозволить на 20–25 % 
підвищити навантаження і таким чином ефективно 
застосувати маршрутний таксомоторний транспорт. 

Ринкова економіка стимулює розвиток приват-
ного підприємництва. Внаслідок цього міські авто-
бусні маршрути обслуговують як комунальні, так і 
приватні транспортні підприємства. Картограми 
пасажиропотоків, у результаті обробки та подаль-
шого моделювання маршрутної системи міста, на-
глядно вказують на пріоритетність розвитку пере-
везень пасажирів екологічно чистим електротранс-
портом та частково приватними перевізниками. 

Щодо хибного ставлення суспільства стосовно 
пріоритетності маршрутних таксомоторних переве-
зень дамо розвернене пояснення, враховуючи акту-
альність вимог чинного законодавства та проведе-
них протягом тривалого часу  особистих спостере-
жень авторами.  
По-перше – законодавчо встановлено, що основні 

види перевезень здійснюються у звичайному режимі 
руху, тоді як додатковими видами перевезень є екс-
пресний режим та режим маршрутного таксі («Пра-
вила надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту», постанова КМУ у редакції 2007 р.). 
По-друге – аналіз розподілу обсягів перевезень 

пасажирів різними видами транспорту в містах (за 
матеріалами вивчення попиту населення на переве-
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зення в містах Дніпропетровськ, Рівне, Запоріжжя, 
Івано-Франківськ, Чернігів, Львів, Київ, Сімферополь 
тощо) показав, що розвиток маршрутних таксомотор-
них перевезень не може бути пріоритетним, тому що 
вони задовольняють від 15 до 25 % загальної потреби в 
міських пасажирських перевезеннях. Крім того, пода-

льше нарощування обсягів перевезень маршрутни-
ми таксомоторами призведе до суттєвого загост-
рення транспортної ситуації, що відіб’ється на по-
гіршенні екологічного стану, безпечності та якості 
пасажирських перевезень.  

 

 
Рисунок 1 – Картограма пасажиропотоків на мережі маршрутів м. Кременчука 
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ВИСНОВКИ. 1. Соціологічні транспортні дослі-
дження показали, що міський пасажирський транспорт 
має велике значення для населення м. Кременчука. Ви-
соким попитом користується  електротранспорт: 60,3 % 
працюючого населення і 62 % усіх користувачів відда-
ють перевагу цьому виду транспорту.  

У цілому користувачі  електротранспорту належать 
до групи населення, що має доходи, величина яких ни-
жче за аналогічні середні показники по місту. Цьому 
виду транспорту віддають перевагу в більшості своїй 
жінки. Чим більше населення залежить від роботи мі-
ського транспорту, тим вищий ступінь його вразливості 
від його незадовільної роботи. Це незадоволення має в 
своїй основі три головних причини:  

а) недостатня частота руху транспорту, особливо у 
міжпікові вечірні години, вихідні дні, а також низька 
якість транспортного обслуговування;  

б) незадовільне транспортне обслуговування пери-
ферійних районів;  

в) недостатня допоміжна інфраструктура (врахову-
ючи освітлення, навіси на зупинках) і незадовільна ін-
фраструктура дорожньої мережі. 

2. Незадовільна частота руху транспортних засобів 
може бути поліпшена за рахунок удосконалення струк-
тури (модельного ряду) транспортних засобів, маючи 
на увазі придбання автобусів більшої місткості, удо-
сконалення розкладів руху та створення системи дис-
петчерського управління. Існує необхідність збільшити 
частоту руху транспортних засобів у вечірні години та 
вихідні дні.  

3. Хоча всі жителі міста страждають від недоліків у 
роботі міського транспорту, більше всього це відно-
ситься до населення периферійної частини. Приймаючи 
до уваги загальний рівень доходів громадян, які прожи-
вають в периферійних районах, перевезення повинні 
виконуватись, головним чином, автобусами, а де це 
економічно та технологічно доцільно – тролейбусами. 
Крім того, необхідно покращити стан доріг і ключових 
компонентів інфраструктури (освітлення, світлофори, 
обладнання зупинок). Як показало дослідження, понад 
60 % респондентів незадоволені станом доріг. Велику 
стурбованість викликає незадовільний стан доріг пери-
ферійних районів.  

4. Для того, щоб мешканці міста були більш обізна-
ними про умови функціонування міського громадсько-
го транспорту, необхідно здійснити широке інформу-
вання громадян з цих питань, а саме: повідомлення у 
засобах масової інформації про маршрути та режими 
руху транспортних засобів. 

Тролейбуси, а, особливо важливо, маршрутні так-
сомотори, повинні мати інформаційні трафарети відпо-
відно до чинних вимог нормативних актів. Ці порівня-
но недорогі заходи допоможуть пасажирам при корис-
туванні транспортом і проілюструють зусилля влади, 
які вони здійснюють для покращання роботи МПТЗК. 

5. Якість і ефективність роботи транспорту має без-
посередній економічний вплив на ринок праці і її про-
дуктивність. У зв’язку з тим, що жителі обмежені у ви-
борі місця свого проживання із-за негнучкої політики 
відносно житла та юридичних бар’єрів, – тому вибір 
місця роботи часто визначається якістю і ефективністю 
роботи транспорту загального користування. 

Останнім часом більшість мешканців, що зітк-
нулися з існуючими проблемами транспорту зага-
льного користування, ведуть пошуки роботи побли-
зу оселі, про що свідчить велика кількість пішохо-
дів (як показують дослідження трудових пересу-
вань населення міста Кременчук ця величина ста-
новить понад 20 %). Якщо їм приходиться пересе-
лятися, вони віддають перевагу працевлаштуванню 
у своєму новому районі проживання.  

У результаті можна зробити висновок, що роз-
поділ трудових ресурсів у місті є неефективним 
(піклування про розвиток транспорту загального 
користування більш важливий, ніж захист кваліфі-
кованого робітника від транспортної втоми). Таким 
чином, покращання роботи транспорту загального 
користування дозволить підняти кон’юнктуру рин-
ку праці (що особливо важливо в період економіч-
ної перебудови, приватизації тощо).  

6. Враховуючи те, що більшість опитуваних 
(понад 60 %) висловилась за обмеження транспорт-
ного руху в центральної частини міста (пр. 50 річчя 
Жовтня та пр. 60 річчя Жовтня), доцільно б було 
перенести транспортний потік автомобілів і деяких 
автобусних маршрутів на паралельні до даних про-
спектів вулиці.  

7. Як показало соціологічне опитування, понад 
30 % респондентів відносять покращання роботи тра-
нспорту за рахунок введення маршрутних таксомо-
торних перевезень. Жителі периферійних районів 
(47,5 %), які використовують маршрутні таксомото-
ри для пересування до центру міста навіть мають 
економію коштів на пересування за рахунок відсут-
ності пересадки з одного маршруту на інший. Немає 
суттєвої різниці між кількістю поїздок пасажирів, що 
користуються  маршрутними таксомоторами, за тру-
довими та культурно-побутовими цілями.  

Аналогічним чином розділилось судження від-
носно наповнення салонів транспортних засобів, 
що свідчить про доцільність перегляду кількості 
транспортних засобів, що виділяються для роботи 
на маршруті. Крім цього, частина мешканців 
(31,8 %) вважає що траси маршрутів не повною мі-
рою відображають напрямки пересування пасажи-
рів і тому потребують перегляду.  

До негативних факторів, що впливають на роз-
виток маршрутних таксомоторних перевезень, слід 
віднести вартість проїзду. Понад 30 % респонден-
тів, які здійснюють поїздки на роботу із-за низького 
рівня доходів сім’ї, затримки заробітної плати то-
що, не можуть користуватися маршрутним таксо-
моторним транспортом. У той же час, розбігаються 
судження у пасажирів стосовно правильності вста-
новлення плати за проїзд, так, 46 % вважають її 
об’єктивною, тоді як більшість респондентів цьому 
протирічять. 

Опитування пасажирів, які використовують для 
пересування маршрутний таксомоторний транс-
порт, показав, що понад 55 % респондентів не задо-
волені тим, що водії перевантажують транспортні 
засоби, здійснюючи перевезення стоячих пасажи-
рів.  
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Лише 15,2 % пасажирів не бачать великої різниці 
між автобусним та електротранспортом щодо комфор-
тності поїздки. На запитання, хто винен (пасажири чи 
водій) в тому, що маршрутний таксомоторний транс-
порт працює в умовах перевантаження з низьким рів-
нем комфортності, думки розділились: 37,5 % – винні 
водії, 28,6 % – винні пасажири, решта – не визначи-
лись. 

Аналіз пропозицій пасажирів показав, що 35 % під-
тримують інтенсивний розвиток маршрутних таксомо-
торних перевезень, в той же час понад 60 % звертають 
увагу на те, що електротранспорт повинен розвиватись. 

Відсутність або обмежена кількість міського транс-
порту в позапікові вечірні години доби викликає у па-
сажирів невдоволеність, і понад 40 % респондентів на 
запитання, чи потрібно маршрутним таксомоторам 
здійснювати перевезення за фіксованими розкладами 
руху, відповіли стверджувально. 

8. Соціологічні опитування щодо оплати проїзду 
свідчать, що понад 70 % пасажирів не будуть схвалю-
вати відміну пільгового проїзду. Більш того, сім’ї з ни-
зьким доходом також хотіли б користуватися пільгами. 
Протилежну думку мають працівники міського транс-
порту: понад 85 % респондентів відносять до основних 
факторів недосконалої роботи міського транспорту си-
стему пільг на транспорті.  

Щодо безквиткового проїзду, то 90 % пасажирів йо-
го не схвалюють, але понад 50 % вважають, що людина 
із-за економічних негараздів поставлена в умови не-
сплати за проїзд. Понад 80 % пасажирів маршрутних 
таксомоторів не розуміють, чому пільговим проїздом 
можна користувалися в електротранспорті, а не в мар-
шрутних таксомоторах. 

9. Мешканці міста, що мало обізнані з місцевим 
бюджетом, вважають, що на розвиток міського па-
сажирського транспорту необхідно направляти до 
20 % бюджетних коштів. При цьому варіація зна-
чень відповідей респондентів коливалась від 5 до 
50 %. В сучасних умовах і залежно від економічно-
го стану, наприклад, в європейських містах на по-
ліпшення роботи транспорту щорічно витрачається 
від 3 до 8 % місцевого бюджету. 

Проведене соціологічне дослідження показало, 
що тільки закупівлею додаткових більш комфорта-
бельних та змістових транспортних засобів і по-
кращанням їх утримання не вирішити проблему па-
сажирських перевезень на маршрутах загального 
користування м. Кременчука. Очевидно, що люди 
очікують і вимагають, в першу чергу, покращання 
управління маршрутною системою міста.  

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Пассажирские автомобильные перевозки: 
Учебник для вузов / В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, 
А.В. Вельможин, С.А. Ширяев; под ред. В.А. Гуд-
кова. – М.: Горячая линия–Телеком, 2006. – 488 с. 

2. Дмитрієв М.М., Мороз М.М. Удосконалення 
системи управління пасажирським транспортом за-
гального користування м. Кременчук // Вісник Схі-
дноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля. – 2012. – № 6 (177) – С. 114–118. 

3. Збірник законодавчих та нормативних доку-
ментів, що регламентують діяльність підприємств 
автомобільного транспорту всіх форм власності. – 
К.: Юмана, 1998. – Вип. 2. – 528 с. 
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The processing algorithm for research results of passenger traffic on Kremenchuk routes is presented. The analysis 

of the information processing as for the passenger traffic is performed. The solution approaches to municipal passenger 
transportation problems is developed. The following ways to improve the public service quality are offered, based on 
the research results: development of vehicles structure and timetable, and also dispatching control system, information 
management of the transport vehicles according to the current requirements, traffic redistribution to the sideways, paral-
lel to the central highways, passenger transportation strictly on time in later hours and during the week-end. 

Key words: passenger transport, timetable, service, dispatching control. 
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