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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ МАГІСТЕРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є поглиблення існуючих і розроблення нових методів та 
прикладних рекомендацій щодо підвищення якості послуг пасажирських перевезень приватного акціонерного 
товариства «Немирівське автотранспортне підприємство 10510».  

 
Завдання дослідження: 

- провести аналіз існуючих методик оцінки якості транспортного обслуговування пасажирів автобусами; 

- обґрунтувати і класифікувати фактори, що формують якість пасажирських транспортних послуг; 

- сформувати систему управління якістю транспортного обслуговування пасажирів; 

- запропонувати підхід до оцінювання рівня якості послуг пасажирських перевезень приватного акціонерного 

товариства «Немирівське автотранспортне підприємство 10510». 

 
Об'єктом дослідження є процеси формування якості транспортного обслуговування пасажирів. 
Предметом дослідження є теоретичні та методичні основи управління та підвищення якості транспортного 

процесу перевезення пасажирів автобусами. 
 

Наукова новизна дослідження. Новизна наукових результатів полягає в поглибленні існуючих методів і 
прикладних рекомендацій щодо підвищення якості послуг приватного акціонерного товариства «Немирівське 
автотранспортне підприємство 10510», а саме: 

• запропоновано підхід до оцінювання рівня якості послуг пасажирського підприємства автомобільного 
транспорту; 

•  сформовано систему управління якістю транспортного обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах за 
рахунок уточнення складу і змісту функцій (процесів) керувальної і керованої підсистеми; 

• удосконалено метод оцінювання рівня якості послуг пасажирських автотранспортних підприємств, що 
передбачає поєднання підходів із позиції споживачів (визначення їх задоволеності) і підприємства (вимір 
результатів та процесів формування якості транспортної послуги); 
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ВИДИ ОБ'ЄКТІВ ПРИ УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ 
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ПРОЦЕСИ І ПІДПРОЦЕСИ, ЩО ФОРМУЮТЬ ЯКІСТЬ ТРАНСПОРТНОЇ ПОСЛУГИ  

            - взаємозв’язок між процесами та підпроцесами 4 



ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РОЗШИРЕНОГО Й ЕЛЕМЕНТАРНОГО ЦИКЛІВ ПРИ УПРАВЛІННІ 

ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГПОСЛУГ 
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Система управління якістю транспортного обслуговування пасажирів н 

автобусних маршрутах за рахунок уточнення складу і змісту функцій 
(пропонована) 
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СИСТЕМНА МОДЕЛЬ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК І ВИДІЛЕНИХ КЛАСІВ 
ФАКТОРІВ, ЩО ФОРМУЮТЬ ЯКІСТЬ ТРАНСПОРТНОЇ ПОСЛУГИ 
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ФАКТОРИ, ЩО ФОРМУЮТЬ ЯКІСТЬ ТРАНСПОРТНОЇ ПОСЛУГИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ПАСАЖИРІВ НА АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ 
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Регресійне рівняння, що відбиває залежність якість 

транспортної послуги від факторів, що її формують має такий 

вигляд: 

6 7 8 10 12

17 25 27 28

_ 10510 0,686 0,009 0,0014 0,028 0,0012 0,0274

0,0451 0,0378 0,0091 0,3337 .

фЯТП АТП х х х х х

х х х х

     

   

 

                               

Оцінювання рівня якості послуг пасажирських 
перевезень  приватного акціонерного 

товариства «Немирівське автотранспортне 
підприємство 10510» 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ, 
ДОПОВІДЬ 

ЗАКІНЧЕНО! 
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