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РЕФЕРАТ 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, МІСЬКІ 

АВТОТРАНСПОРТНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, АНАЛІЗ, ЯКІСТЬ РОБОТИ, УДОСКОНАЛЕННЯ 
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Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи бакалавра на тему «Обгрунтування 

заходів підвищення ефективності роботи підприємства (на прикладі ТДВ «ДАТП-11205»». 

63 сторінки, 8 рисунків, 14 таблиць, 37 інформаційних джерел, 2 додатка. 

Об’єкт дослідження – процеси підвищення економічної ефективності роботи 

автотранспортного товариства з додатковою відповідальністю «ДАТП 11205». 

Предмет дослідження – прикладні рішення по удосконаленню організації автобусних 

міських перевезень. 

Мета роботи – теоретичне обґрунтування й розробка рекомендацій по підвищенню 

ефективності автобусних міських перевезень, що здійснює товариство з додатковою 

відповідальністю «ДАТП 11205». 

Методи дослідження – метод наукового узагальнення і систематизації, статистичний, 

аналітичний, графічний методи. 

Отримані результати. У першому розділі визначена сутніь формування та розвитку 

малого бізнесу, надана загальна характеристика інвестування підприємницької діяльності 

автомобільної транспортної галузі. 

У другому розділі виконано аналіз та оцінку стану та результатів господарської 

діяльності автотранспортного підприємства, оцінено стан та потенціал пасажиропотоків і 

конкурентних маршрутів автотранспорту м. Дніпра. 

У третьому розділі наведено заходи по підвищенню ефективності роботи 

автотранспортного підприємства, виконано розрахунок економічної ефективності реалізації 

потенціалу розвитку автотранспортного підприємства. 

Сфера практичного застосування результатів роботи – автопідприємствах, що 

здійснюють міські пасажирські перевезення. 
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