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АНАЛІЗ ЦІННОСТІ ПОСЛУГ ПАСАЖИРСЬКОГО 

АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 
 
Анотація. У даній статті обговорюється питання аналізу цінності послуг паса-

жирського автомобільного транспорту. Метою статті є обґрунтування методики про-
ведення аналізу цінності даних послуг. На основі аналізу існуючих методик проведення 
аналізу цінності товарів і послуг, розробленого методу визначення параметрів і величини 
цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту, з використанням методу 
системного аналізу, розроблена методика проведення аналізу цінності даних послуг. За-
пропонована методика дозволяє автотранспортним підприємствам виконувати аналіз 
параметрів цінності пропонованої послуги для оцінки загального рівня цінності послуги, 
розробки плану її формування й підвищення. Ми пропонуємо проводити аналіз цінності по-
слуг на основі визначення коефіцієнтів задоволеності споживачів параметрами цінності 
послуги за результатами їхнього експертного опитування та анкетування. Розроблена 
методика проведення аналізу цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту 
може бути використана для аналізу цінності інших послуг з обліком їх особливостей.  

 
Ключові слова: метод, аналіз, послуга, цінність, пасажир. 
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АНАЛИЗ ЦЕННОСТИ УСЛУГ ПАССАЖИРСКОГО 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
 
Аннотация. В данной статье обсуждается вопрос анализа ценности услуг 

пассажирского автомобильного транспорта. Целью статьи является обоснование 
методики проведения анализа ценности данных услуг. На основе анализа существующих 
методик проведения анализа ценности товаров и услуг, разработанного метода 
определения параметров и величины ценности услуг пассажирского автомобильного 
транспорта, с использованием метода системного анализа, разработана методика 
проведения анализа ценности данных услуг. Предложенная методика позволяет 
автотранспортным предприятиям выполнять анализ параметров ценности 
предлагаемой услуги для оценки общего уровня ценности услуги, разработки плана ее 
формирования и повышения. Мы предлагаем проводить анализ ценности услуг на основе 
определения коэффициентов удовлетворенности потребителей параметрами ценности 
услуги по результатам их экспертного опрашивания и анкетирования. Разработанная 
методика проведения анализа ценности услуг пассажирского автомобильного 
транспорта может быть использована для анализа ценности других услуг с учетом их 
особенностей.  
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ANALYZING THE VALUE  

OF PASSENGER MOTOR TRANSPORT SERVICES 
 
Abstract. The issues of analyzing the value of passenger motor transport services are 

studied in this article. The aim of the article is to confirm the methods of analyzing the values of 
these types of service. The method to analyze the values of these types of service has been 
developed using the analysis of the existent methods to analyze the value of goods and services, 
the developed method of determining the parameters and the volume of the value of passenger 
motor transport services with the implementation of the system analysis method. The offered 
method allows motor transport enterprises to analyze the parameters of the offered service value 
to estimate the general level of the service value, to make a plan of its developing and increasing. 
We suggest conducting the analysis of the service value on the basis of evaluating the coefficients 
of consumer satisfaction with the parameters of the service value by the results of their expert 
polling and questionnaires. The developed method of analyzing the value of passenger motor 
transport services can be applied to analyze the value of other services taking into account their 
specific features. 

 
Key words: method, analysis, service, value, passenger. 
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Постановка проблеми. В сучасних ринкових умовах цінність 
послуг є однією з найголовніших конкурентних переваг для 
підприємств пасажирського автомобільного транспорту. Високий 
рівень цінності надаваних послуг сприяє збільшенню кількості 
споживачів послуг, формуванню сприятливого іміджу та 
покращенню фінансових показників діяльності підприємств, що 
обумовлює необхідність постійного її підвищення. Однак 
встановлення шляхів підвищення цінності послуги не можливо без 
попереднього аналізу, спрямованого на вивчення її складових 
елементів та причин їхньої зміни. Тому, завдання наукового 
обґрунтування методики аналізу цінності послуг пасажирського 
автомобільного транспорту є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз цінності 
послуг пасажирського автомобільного транспорту передбачає 
визначення її складових елементів (параметрів), зв'язків і 
залежностей між ними та причин їхньої зміни. 

В теорії управління та менеджменті [1-6] аналіз розглядається 
як одна з основних функцій управління без якої не можливе 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень та яка служить 
основою прогнозування, планування, управління економічними 
об'єктами та процесами, що відбуваються у них. При цьому одні 
вчені [1-3] виділяють аналіз як окрему функцію управління, інші  
[4-6] – відзначать його важливу роль в управлінні, але як функцію 
не виділяють. Зокрема Г.Я. Гольдштейн вважає, що «аналіз – 
середина між контролем і плануванням в «кільці управління». Їм 
закінчується один цикл управління (аналіз результатів) і 
починається наступний (аналіз вихідної позиції)» [6].  

Під аналізом ми будемо розуміти метод наукового 
дослідження (пізнання) явищ і процесів, в основі якого лежить 
вивчення складових частин, елементів досліджуваної системи [7].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій [8-10] дозволив 
зробити висновок, що вчені, які розглядали питання цінності послуг 
пасажирського автомобільного транспорту основну увагу 
приділяють визначенню (оцінці) її рівня (визначенню параметрів 
цінності послуги, вартісній їх оцінці, визначенню загального рівня 
цінності в цілому). Однак результати цієї оцінки не в повній мірі 
дозволяють встановити зв'язки і залежності між параметрами 
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цінності послуги, розкрити причини їх зміни та визначити напрямки 
покращення (підвищення їх цінності). 

Існуючі методики аналізу якості транспортних та інших послуг 
[11-15], як найважливішого фактора формування цінності [8], не 
можуть бути без удосконалення використані для аналізу цінності 
послуг пасажирського автомобільного транспорту. Ці 
удосконалення стосуються врахування особливостей формування та 
оцінювання цінності послуг пасажирського автомобільного 
транспорту. 

Формулювання цілей статті. Обґрунтувати методику аналізу 
цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз цінності 
послуг пасажирського автомобільного транспорту пропонується 
робити на основі [8-10] за таким алгоритмом (рис. 1). 

На першому етапі здійснюється збір даних про значущість 
параметрів, що визначають цінність послуги, їх фактичні значення 
та рівень задоволеності ними споживачів. При цьому перелік 
можливих параметрів цінності послуги, визначається на підставі 
узагальнення існуючих наукових робіт, власних досліджень, з 
дотриманням системності підходу та базуючись на елементах 
комплексу маркетингу [8]. Збір зазначених даних здійснюється за 
допомогою маркетингових досліджень, спрямованих на 
встановлення параметрів (складових) цінності послуги та 
визначення вартісної оцінки та рівня задоволеності споживачів 
цими параметрами [16]. Ці маркетингові дослідження проводилися 
на міському автобусному маршруті № 47 «ХБК – АС Центр» м. 
Донецька в рамках державної теми «Організація міських 
пасажирських перевезень» (номер держрегістрації 0107U002151). 
Результати цих досліджень наведені в роботах [8-10]. 

На другому етапі встановлюються параметри, що визначають 
цінність послуги згідно методики [8; 10; 16]. Виділення з можливих 
параметрів цінності послуги основних, які мають суттєвий вплив та 
визначають її цінність, може здійснюватися за допомогою їх вартіс-
ної оцінки [8] або двома методами: за допомогою їх вартісної оцін-
ки та на підставі експертного опитування споживачів [10; 16]. Ре-
зультати встановлення параметрів, що визначають цінність послуги 
на міському автобусному маршруті № 47 наведені в роботах [8; 10]. 
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Збір про значущість параметрів, що даних 
визначають цінність послуги, їх фактичні значення

та рівень задоволеності ними споживачів

Розрахунок індексів задоволеності споживачів
 цінності  параметрами  послуги CSIi

.

Визначення напрямків
підвищення цінності послуги

.

CSIi =100 %

План формування та підвищення цінності послуги

Встановлення параметрів , що визначають цінність
 послуги

Встановлення взаємозв'язку окремих
параметрів цінності, їх впливу на

загальну цінність

Визначення причин невідповідності
фактичних параметрів і і послугиц нност

бажаним (нормативним)

 
 

Рис. 1. Алгоритму аналізу цінності послуг  
пасажирського автомобільного транспорту 

 

Третій етап передбачає розрахунок індексів задоволеності 
споживачів визначеними параметрами цінності послуги CSIі. Розра-
хунок цих індексів виконується згідно [14; 15] шляхом перетворен-
ня коефіцієнтів задоволеності споживачів параметрами цінності по-
слуги Кi [9] в індекси задоволеності CSIі за наступною формулою 
(коефіцієнт задоволеності споживачів є індексом задоволеності, ро-
зрахованим у частках): 

 

                                       100⋅= ii KCSI , %,                                  (1) 
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де Кi – коефіцієнтів задоволеності споживачів параметрами цінності 
послуги. 

Результати розрахунку індексів задоволеності споживачів ви-
значеними параметрами цінності послуги заносимо до табл. 1. 

Якщо індекс задоволеності споживачів окремим параметром 
цінності послуги максимальний (CSIі = 100 %), що вказує на повне 
задоволення цим параметром, то цей параметр відображається (ви-
користовується) в плані формування та підвищення цінності послу-
ги (сьомий етап). Якщо індекс задоволеності споживачів окремим 
параметром цінності послуги менше максимального (CSIі < 100 %), 
що вказує на не повне задоволення цим параметром, то необхідно 
розробити заходи з підвищення цінності послуги (покращення цьо-
го параметру). Для цього передбачено етапи 4-6. 

На четвертому етапі здійснюється встановлення взаємозв'язку 
окремих параметрів цінності, їх впливу на загальну цінність послу-
ги. Результати визначення вартісної оцінки споживчої цінності пос-
луги пасажирського автомобільного транспорту за кожним параме-
тром і послугою в цілому [9] дозволяють зробити такі висновки: 
залежність між загальною цінністю та окремими її параметрами є 
прямою (при зростанні цінності окремих параметрів послуги зага-
льна цінність зростає); існує прямий зв'язок між такими параметра-
ми цінності послуги як «обслуговування у години пік», «обслугову-
вання залежно від погодних умов», «наповнюваність салонів 
автобусів» та «час очікування транспортних засобів» (при зростанні 
цінності параметрів «наповнюваність салонів автобусів» та «час 
очікування транспортних засобів» зростає цінність параметрів «об-
слуговування у години пік», «обслуговування залежно від погодних 
умов»); існує прямий зв'язок між такими параметрами цінності пос-
луги як «час очікування транспортних засобів» та «швидкість дос-
тавляння» (при зростанні цінності параметру «швидкість достав-
ляння» зростає цінність параметру «час очікування транспортних 
засобів») [17]. 

На наступному етапі визначаються причини невідповідності 
фактичних параметрів цінності послуги бажаним (нормативним). 
Визначення причин невідповідності параметрів цінності послуги, 
які є її техніко-експлуатаційними показниками, здійснюють відпо-
відно [18; 19]. Результати цього етапу заносимо до табл. 1. 
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Таблиця 1 
Рекомендації щодо підвищення цінності послуги  
пасажирського автомобільного транспорту 

 

Параметр  
цінності послуги 

Ін
де
кс

 з
ад
ов
ол
ен
ос
ті

 
па
ра
м
ет
ро
м

 ц
ін
но
ст
і 

по
сл
уг
и,

 %
 

Причина невідповідності  
фактичних параметрів  

цінності послуги бажаним 
(нормативним) 
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од
о 
пі
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ищ
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-
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 ц
ін
но
ст
і п
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ги

 

1 2 3 4 

Наповнюваність 
салонів  
автобусів 

67,0 

Використання автобусів з 
місткістю, що не відповідає 
потужності пасажиропотоку. 
Недостатня кількість автобу-
сів на маршруті 

Замінити рухомий 
склад. 
 
Збільшити кіль-
кість автобусів  

Посадкова  
висота 

34,0 Конструкція автобусів 
Замінити рухомий 
склад 

Ширина дверно-
го прорізу 

31,0 Конструкція автобусів 
Замінити рухомий 
склад 

Санітарно-
гігієнічний стан 
салону 

92,0 
Забруднення салону, сидінь 
та ін. 

Збільшити періо-
дичність та під-
вищити якість во-
логого прибирання 

Освітлення  
салону 

80,0 
Фізичне зношення ламп. 
Недостатня кількість ламп 
 

Обновити лампи. 
Збільшити кіль-
кість ламп 

  
Характеристики використо-
вуваних ламп 

Використовувати 
лампи з більшим 
світловим пото-
ком 

Кліматичні  
умови у салоні 

69,0 

Недостатня продуктивність 
системи обігріву та вентиля-
ції салону. 
Фізичне зношення вузлів та 
деталей системи обігріву та 
вентиляції салону. 
Відсутність кондиціонера. 
 
Недостатнє ущільнення салону 

Обновити або за-
мінити систему.  
 
Замінити зношені 
вузли та деталі 
системи.  
Встановити кон-
диціонер. 
Ущільнити салон 
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Продовження табл. 1 
 

1 2 3 4 

Технічний стан 
автобусів, що 
впливає на  
комфорт поїздки  

75,0 

Низька якість ТО та ремонту 
автобусів. 
 
Фізичне зношення вузлів та 
деталей двигуна, підвіски, 
трансмісії та ін. 

Підвищити якість 
ТО та ремонту ав-
тобусів. 
Замінити зношені 
вузли та деталі 
двигуна, підвіски, 
трансмісії 

Інформативність 83,0 

Відсутність достатньої інфо-
рмації (права та обов'язків 
водія і пасажира, позначення 
входу та виходу та ін.) 
Відсутність системи оголо-
шення зупинок 

Доповнити необ-
хідною інформаці-
єю салони автобу-
сів відповідно [20]. 
Встановити сис-
тему оголошення 
зупинок 

Швидкість дос-
тавляння 

88,0 

Конструкція автобусів (по-
тужність двигуна, динамічні 
якості, технічний стан, пла-
нування салону тощо). 
Траса маршруту (тип пок-
риття та його стан, ширина 
проїзної частини, освітле-
ність і видимість, розміщен-
ня та кількість проміжних 
зупинок тощо) 

Провести заходи з 
підвищення шви-
дкості руху від-
повідно [21] 

  

Дорожні умови (інтенсив-
ність руху й склад потоку, 
кількість перехресть, пішо-
хідних переходів на 1 км 
шляху тощо). 
Організація перевезень (ін-
тервал та регулярність руху, 
режим руху, нормування ча-
су рейсу, кваліфікація водіїв 
тощо) 

 

Режим роботи 82,0 

Неоптимальний час початку 
та закінчення роботи марш-
руту 

Встановити  
оптимальний час 
початку та закін-
чення роботи  
маршруту 
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Закінчення табл. 1 
 

1 2 3 4 
Обслуговування 
у години пік  

67,0 
Переповнення салонів  
автобусів. 
 
 
 
Неоптимальний інтервал  
руху автобусів 

Замінити рухомий 
склад. 
Збільшити кіль-
кість автобусів на 
маршруті. 
Провести заходи з 
підвищення шви-
дкості руху від-
повідно [21]. 
Збільшити кіль-
кість автобусів на 
маршруті 

Обслуговування 
залежно від по-
годних умов 

90,0 

Час очікування 
транспортних 
засобів 

50,0 

Недостатня кількість автобу-
сів на маршруті. 
 
Низка швидкість руху авто-
бусів 

Збільшити кіль-
кість автобусів на 
маршруті. 
Провести заходи з 
підвищення шви-
дкості руху від-
повідно [21] 

 

На шостому етапі визначаються напрямки підвищення ціннос-
ті послуги. При цьому необхідно враховувати можливості підпри-
ємства та діючі норми, нормативи, положення в сфері розробки та 
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту [20; 22; 
23]. Результати цього етапу заносимо до табл. 1. 

На останньому етапі скориговані параметри цінності послуги 
використовуються для складання плану формування та підвищення 
цінності послуги пасажирського автомобільного транспорту. 

Висновки. Таким чином обґрунтовано методику аналізу цін-
ності послуг пасажирського автомобільного транспорту, яка на від-
міну від існуючих, базується на визначенні коефіцієнтів задоволе-
ності споживачів параметрами цінності послуги за результатами 
їхнього експертного опитування та анкетування.  
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