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«Оцiнювання якостi транспортноi· послуги мiського 
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1. Актуальнiсть теми дисертацii. 

За сучасних умов високоi" iнтенсивностi збiльшення кiльк
остi приватних 

автомобiлiв серед населения - автомобiлiзацii" великих мiст Украi"ни - вкрай 
. . . 

важливим е окреслення чпких ор1ентирш розвитку транспорту на 

довгострокову перспективу. Автомобiлiзацiя спричиняе збiльшення частки 

поi"здок мiстом приватним автомобiлем на вiдмiну вiд мо
жливостi пересуватись 

транспортом загального користування. Така тенденцiя призводить до 

постiйного збiльшення навантаження на мiську iнфраструктуру. Особливо 

критичним це е для мегаполiсiв, у яких через високу щiльнiсть з
абудови, 

спостерiгаеться низький потенцiал до розширення авт
одорiг, шляхопроводiв 

тощо, а тим паче, будiвництва нових. 

Заради розв 'язання транспортних проблем сучасного мегаполiсу 

транспортними кампанiями виконуються рiзнi захо
ди щодо дослiдження та 

управлiння попитом на перевезення. Ними здiйснюються цiлеспрямованi 

заходи впливу на потенцiйних клiентiв - людей, якi користуються приватними 

автомобiлями для поi"здок м1стом. Такi заходи спрямоваю на змiну 

транспортноi" поведiнки людини. Якiсть послуг, якi нада
е мiський транспорт, е 

головним чинником впливу на вибiр клiентом-пасажир
ом способу перемiщення 

мiстом. Отже, полiпшення оцiнювання якостi транспортно~ШJ."""-J...&:.1...w~~~r....., 
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nасажирського пiдприсмства-перевiзника в умовах автомобiлiзацii: населения с 

безперечно актуальним. 

Досвiд столиць багатьох краi"н imocтpyc, що стрiмке i суттсве полiпшення 
якостi процесу перевезень пасажирiв громадським транспортом може стати 

потужною мотивацiсю до збiльmення частоти користування ним . Проте в 

Украi"нi параметри бажано1 змiни якостi мiських перевезень залишаються 

невiдомими, що призводить до хаотичного управлiння даною сферою. Тож 
. . . . 

створення в1дпов1ДНоrо д1свого шструментар1ю вим1рювання якост1 
. . . . 

транспортного серв1су м1ського пасажирського шдприсмства-перев1зника в 

умовах автомобiлiзацii" населения с нагальною. 

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Актуальнiсть теми пiдтверджусrься також i тим, що дисертацiйна робота 
виконана у вiдповiдностi з планом науково-дослiдних робiт i тематики 

Нацiонального транспортного унiверситету за темами: «Рин:ковi вiдносини i 
пiдприсмництво» (номер державноi" ресстрацii 0116U002122), в межах яко1 

дисертантом визначено та обrрунтовано доцiльнiсть пасажирських перевезень 

мiським перевiзником; «Економiчний розвиток i пiдпри€МIШЦТВО в У краtнi» 
(номер державноi" реестрацii 0l l 7U000126), де автором дослiджено теоретичнi 
та методологiчнi засади оцiнюваIПIЯ якостi транспортноi" послуги пiдприемства

перевiзника; «Перспективи iнновацiйного розвитку транспортноi галузi» ( номер 
державноi реестрацii 0l 19Ul00747), в межах якоi" сформований методичний 
пiдхiд до оцimовання якостi транспортноi послуги мiським пасажирським 

пiдприемством-перевiзником в умовах автомобiлiзацi1 населения. 

3. Ступiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв та результатiв 
дисертацi'i. 

Ознайомлення з1 змiстом i структурою дисертацiйноi роботи та 

публiкацiй автора дозволяе зробити наступнi висновkи. 

Науковi положения, висновки i рекомендацit, що виносяться на захист, е 
достатньо дослiдженими, обrрунтованими, логiчно взасмопов 'язаними та 

несуперечливими, що вказу€ на 1хню достовiрнiсть i пiдтверджусrься 

застосу-ванням фундаментальних положень сучасно1 тeopii маркетингу, 

менеджменту якостi та автомобiльного менеджменту, застосуванням широкого 

спектру загальних i спецjальних наукових методiв i прийомiв дослiдження 
вiдповiдно до окреслених завдань, структурною побудовою та змiстом роботи, 
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повнотою та об' €ктивнiстю використаного у дисертацii" матерiалу з 

результатами маркетингових дослiджень, а також апробаukю на науково

практичних конференцiях та в публiкацiях. 

Тему дослiдження розкрито всебiчно та докладно. Висновки та 

рекомендацii", зробленi у дисертацii", спираються на аналiз резу льтатiв 

достджень якост1 транспортно~ послуги, теоретико-методичноi" бази, 

законодавчих та нормативно-правових актiв. Логiчна структура роботи 

визначасrься Гi метою та сформу льованими науковими i практичними 

завданнями. 

У дисертацiйнiй роботi Петровськоi" С.1. розроблено теоретичнi засади 

щодо методичного пiдходу та вiдповiдного прикладного iнструментарiю 

оцimовання, що спроможнi дати перевiзнику iнформацiю щодо сприйняття 

людиною якостi поi"здок мiстом приватним автомобiлем i транспортом 

загального користування. Така iнформацiя може бути основою для прийняття 

мiським пiдпри€мством-перевiзником рiшень з полiпшення якостi мiських 

пасажирських перевезень в умовах iнтенсивноi" автомобiлiзацii" населення. 

Викладено висновки та рекомендацii", що характеризуються науковою 

новизною та свiдчать про особистий внесок автора у вирiшення науково

практич:ного завдання щодо визначення кола нових мотивiв, якi можуть бути 
. . . . 

використан1 в процес1 управшння транспортною повед1нкою мешканцm 

мегаполiсiв . Також зроблено внесок в удосконалення методiв i показНИКiв 

оцiнювання сприйнятоi" якостi транспортноi" послуги клimтом. 

Авторкою уточнено сутнiсть поняття якостi послуг, як сукупностi 

характеристик сервiсного процесу здатних забезпечувати задоволення потреб 

клi€нта на суб' €ктивному рiвн.i i:x усвiдомлення вiдповiдати i"i споживчiй 

цiююстi, але не нижче суспiльно визнаного «об' €ктивного» рiвня ( стор. 39); 

проаналiзовано прiоритети i параметри управлiнського впливу на якiсть мiських 

перевезень, орiентованою на забезпечення бажаного рiвня перекmочень 

представникiв цiльовоrо сегменту на транспорт загального користування; 
. . . . . . 

дослщжено наукоВI шдходи до ощmовання якосп транспортного серв1су 

(властивостей та основних груп критерilв якостi мiських перевезень пасажирiв 

основнi rрупи критерii"в якостi ( стор. 49 - 50); ототожнене термiн «якiсть 

транспортноi" послуги» з вiдповiднiстю характеристик конкретного варiанту 

надаюm транспортноi" послуги звичним вимогам клiентiв вiдображених у 

стандартах пiдприемства-перевiзника ( стор. 51 ); пояснено внутрiшнiй змiст 

якостi перевезенъ транспортом загального користування в мiстi (71-74) та 

запропоновано власне бачення змiсту оцiюовання якостi перевезень (рис . 1.8, 

стор. 75). 
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Авторкою удосконалено: 

- оцiнку важливостi критерi1в якостi послуrи з перевезень пасажир1в 

транспортом заrальноrо користування та поi·здки приватним автомобiлем за 

допомоrою числового показника - рангу (стор. 56); 

- оцiнку якостi автомобiльних пасажирських перевезень у м. Ки€вi 

шляхом вивчення rромадськоi' думки, що може, на думку дисертантки, стати 

засобом зворотноrо зв 'язку iз перевiзниками, а також корисною iнформаuiсю 

органам мiсцевоrо самоврядування. ( стор. 61 ); 

- шляхи формування ефективноi' системи обслуrовування населения мiст 

автомобiльним транспортом (стор. 61 - 63) за рахунок розробки комплексу 
. . . 

вимоr 1 застережень до проведения моюторинrу якоСТI послуr м1ського 

транспорту ( стор. 76). 

Окрема увага здобувачки придiлена досшдженню : 

- важливостi прихованих мотивiв користування автомобiлем у м1ст1 , 

зокрема, висунуто гiпотезу, що така рiзниця в отриманнi задоволення водiями i 

пасажирами може пояснюватися крiм очевидних (якiсть i витрати), ще й 

прихованими мотивами користування автомобiлем (стор. 149). 

- оuiшовання атрибутiв якостi, процесу i результату по1здки мiстом 

приватпим автомобiлем (табл. 3.7, стор. 146) i транспортом заrального 

користування (табл. 3.8, стор . 147); 

- сприйняття пасажирами атрибутiв якостi поi'здки вiдмiнноi' вiд 

ставлення водiш, а саме: оцiнка вiдмiнностi зв 'язкiв у ланках «якiсть -

задоволення - iнтенцiя до збiльшення частоти користування м1ським 

транспортом» (стор . 153). 

Особливу увагу дисертантка придiляс процесу визначення кола нових 

мотивацiй, що можуть бути використанi при управлiннi транспортною 

поведiнкою мешканцiв мегаполiсiв та € вiдбитками атрибутiв якостi послуги. 

Досшдженню якостi управлiння попитом на перевезення на основi: концепцi1 

TDM (стор. 92); мета-аналiзу результатiв дослiджень якостi транспортно~ 

послуги мiських пасажирських перевезень (стор. 99-103); методу оцiнки впливу 

(Impact Score Technique) для дослiдження якостi перевезень (стор. 105). 

Структурно-логiчна схема застосування методичного пiдходу оцiюовання 

якостi транспортно~ послуги мiського пасажирського пiдприсмства-перевiзника 

в умовах автомобiлiзацii' населения (рис. 2.16, стор . 124) передбача€ визначення 

та вибiр атрибутiв якостi , вимiрювання iнтенцй до збiльшення частоти 
' . . 

користування транспортом, зв яз1<1в «як1сть - задоволення, задоволення -

iнтенцiя, якiсть - iнтенцiя», накопичення вражень пасажира вiд поi'здки мiстом, 

а також розробку заходiв впливу на якiсть. 
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Дисертантка доводить, що: 

- з управлiнськоi" точки зору слiд знайти такi прiоритети i параметри 
управлiнськоrо впл:иву на якiсть мiських перевезень , якi забезпечать бажаний 

рiвень задля перекmочень представникiв ц1льовоrо сегменту на транспорт 

загального користування ; 

- один iз засобiв його розв ' я3ання - моделювання впливу атрибутiв 

якостi (кiлька змiнних) на транспортну поведiнку (цiльова змiнна) на основi 

рiвняння множиююi" perpecii" ( стор 160 ) - не € найлiпшим; 
- головними напрямами управлiнського впливу на якiсть мiських 

перевезень наземним транспортом Ки€ва € органiзацiя руху вклю~rnо iз 

забезпеченням його додатковими послугами з нулем сервiсних дефектiв, а 

також- оновлеЮIЯ рухомого складу (стор. 166); 
- нетривалий i нерозривний характер транспортно~ послуги з перевезень 

пасажирiв у мiстi привiв до задуму оцiнювати П сукупну якiсть як накопичене 

пiд впливом атрибутiв враження (стор. 162 - 163), зокрема за результатами 
аналiзу динамiки такого накопичення авторкою виявлено прiоритетнi напрями 

. . . 
управлrnського впливу, що спрямовуються на полпШiення якост1 для окремих 

. . . . . 
сегментm кл1€нтm м1ського перев1зника. 

4. Оцiнка змiсту дисертацii та ii завершеностi 

Дисертацiйна робота викладена дiловою украiнською мовою. Сукупнiсть 

використаних академiчних мовних конструкцiй забезпечу€ науковий стиль 

дисертацй. 

Дисертацiйна робота складасrься з вступу, трьох роздiлiв, висновкiв, 

списку використаних джерел i додаткiв. Повний обсяг дисертацu становить 216 
сторiнок друкованого тексту, з них 153 сторiнки - основний текст роботи. 

Матерiали дисертацu мiстять 35 рисункiв (з них 2 на окремих сторiнках) i 25 
таблиць, що полеrшу€ сприйняття результатiв дослiдження. 

Оформления вiдповiда€ чинним. вимогам 

Змiст розкривас тему дисертацii", вiдобража€ послiдовнiсть досягнення 
. . 

мети та вир1шення завдань досшдження. 

Структура роботи логiчна, викладення матерiалу послiдовне, висновки 1 

рекомендацit" rрунтуються на результатах авторських дослiджень. 

Представлена робота € цiлiсною та завершеною. 
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За результатами дослiдження опублiковано 37 наукових праць, з яких 15 
статей у наукових фахових виданнях та 2 статтi - в iноземних перiодичних 

виданнях; 20 - у матерiалах наукових конференцiй. Крiм цього, фаховi 

публiкацiI дисертантки мають широку географiю (м. Днiпро, м. Ки'iв, м. Одеса, 

м. Херсон, м. Полтава, Республiка Полъща). 

ПублiкацiУ та автореферат в повнiй мipi вiдображаютъ змiст дисертацiйноУ 

роботи. Аналiз публiкацiй автора дозволяе зробити висновок про повноту 

викладу основних наукових положень П дисертацiйного дослiдження у науковiй 

лiтературi. Кiлькiсть публiкацiй € достатньою для висвiтлення результатiв 

дисертацiУ на здобуття паукового ступеня кандидата наук. 

6. Вiдповiдяiсть змiсту автореферату основннм положениям дисертацii 

Автореферат розкривае основнi положения проведеного дослiдження, 

отриманi науковi резулътати, висновки та пропозицiУ. Структура, змiст, основнi 

положения, результати i змiст автореферату та дисертацiУ ПетровськоУ Свiтлани 
Iванiвни iдентичнi . За обсягом, структурою та оформленням автореферат 

вiдповiдае iснуючим вимогам МОН УкраУни. 

Дисертацiя мае традицiйну структуру: анотацiя, змiст, вступ, три роздiли, 

висновки, список використаних джерел, додатки . Загальний обсяг роботи 
становить 216 сторiнок, зокрема 153 сторiнки основного тексту, 25 таблиць, 35 
рисункiв та 6 додаткiв. Список використаних лiтературних джерел становить 
204 найменування. Робота написана в науковому стилi, ii змiст викладено в 
чiткiй логiчнiй послiдовностi та проiлюстровано вiдповiдними таблицями та 

схемами. Автореферат вiдображае змiст дисертацiУ та висвiтлюе П основнi 

науковi i практичнi положения. Дисертацiю оформлено вiдповiдно до чинних 
вимог. 

7. Практичне значения одержаних результатiв 

Основнi положения дисертацiйноУ роботи доведено до рiвня методичних 
розробок та практичних рекомендацiй щодо оцiнювання якостi транспортноi' 
послуги мjського пасажирського пiдприемства-перевiзника в умовах 
автомобiлiза цii' населения: ТОВ «А-Автотранс» пiдтверджено використання 
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методичного пiдходу щодо оцiнювання транспортно~ послуги (акт 

впровадженпя вiд 01.10.2019 р.); АТ «Украi"нська залiзниця» Департамент з 

органiзацй внутрiшнiх та мiжнародних пасажирських перевезень щодо 

використання показникiв наданоi· та сприйнятоi" якостi транспортноi" послуги з 

метою систематизацit розробки заходiв з пiдвищення рiвня обслуговування 

пасажирiв (акт впровадження вiд 18.12.2019 р.). 

Теоретичнi та практичнi результати дисертацiйноi" роботи впроваджено в 

навчальний процес Нацiонального транспортного унiверситету при пiдготовцi 

та ви:кладаннi дисциплiни «Маркетинг», використовуються в процесi курсового 

та дипломного проектування (акт впровадження вiд 01.11 .2019 р.). 

8. Зауваження до дисертацiйноi робота, недолiки та дискусiйнi положения 

Визнаючи загалом достатнiй науковий рiвень дисертацii" Петровськоi" 

Свiтлани Iванiвни, слiд вiдмiтити окремi дискусiйнi положення та зауваження 
. . . 

як таю, що можуть стати предметом подальших наукових досшдженъ 1 

потребу€ поясненъ у процесi захисту дисертацit: 

1. На стор. 61 - 63 приведено можливi шляхи формування ефективноi" 
системи обслуговування населения мiст автомобiльним транспортом, проте, 

виходячи iз форму лювання предмету дослiдження, доречнiше бу ло б написати 

«системи транспортного обслуговування населения», крiм того слово «сервiс» € 

по сутi перекладом «обслуговування». 

2. Запропонований здобувачкою комплекс вимог i застережень до 

проведения монiторингу якостi послуг мiського транспорту (стор. 76) € суто 

теоретичним, оскiлъки не зрозумiло яким чином можна його застосовувати на 

практицi, тому доречним було би доповнити наведений перелiк вiдповiдними 

пшалами вимiрювання iз зазначенням бажаного рiвня. 

3. Аналiз статистичних даних щодо обсягу перевезень пасажирiв 

мiським транспортом в Украi"нi (рис. 2.3, стор. 88) виконано за перiод вкточно 

до 2015 р. , враховуючи високу iнтенсивнiсть змiн на ринку транспортних 

послуг у перiод з 2014 до нинi, логiчно було би для дослiдження врахувати 

статистику вкточно до 2019 р. 
4. Мета-аналiз результатiв дослiджень якостi транспортноi· послуги 

мiських пасажирських перевезень, який вшюристаний у аналiтичнiй частинi 

( стор . 108 - 114) не структурований, а аналiз резулътатiв € розмитим та не 

1<онкретним. 

5. На стор. 156 зазначасrься умова роботи мiського транспорту працю€ 
за iдеологiею «нуля дефектiв» у наданнi основноi" транспортноi· послуrи, протез 
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тексту не зовс1м зрозумшим с сутюсть даноi: iдeoлorii" для сервiсноi" сфери, 

доцiльно бу ло би пояснити про як:i саме «дефекти обслуговування» йдеться. 

6. Здобувачка робитъ висновок, що оцiнювання зв' язку «якjсть 

задоволення» не може бути лише статичним та потрiбно враховувати в який 
. . . 

момент часу протягом серв1сного процесу I як саме подIЯВ на враження mодини 

певний атрибут якостi перевезень (стор. 167-168). Цiлком поrоджуюся, але не 

зрозумшо за 

врахування. 

7. Для 

. . . 
допомогою якого шструментар1ю можна реашзувати таке 

практичного застосування запропонованого методичного 

пiдходу до оцiнювання сприйнятоi" якостi поi"здок мiстом, котрий, за 

ствердженням здобувачки, дозволяе порiвняти сприйняття якостi поi:здок 

мiстом водiями приватних автомобiшв i пасажирами громадського транспорту, 

що дае можливiсть мiському перевiзнику визначити параметри управлiнського 

впливу на яюсть транспортно~ послуги, яку пiдприемство-перевiзник надае 

пасажирам, не вистачае зведеного ашоритму (карти) 1з зазначенням 

послiдовностi процедур, застосування iнструментiв та орiаповно1 ткали 
. . . 

оцшювання рmня серв1су. 

Проте, наведенi зауваження та пропозицй до зм1сту роботи не с 

критичними, мають дискусiйний характер та не знижують загальноi" позитивно~ 

оцiнки теоретичного рiвня та практично~ значимостi результатiв дослiдження 

Петровськоi" C.I, а лише вiдображають думку опонента. 

9. Загальна оцiнка дисертацii", "ii вiдповiдностi iснуючим вимогам та 
висновки 

Дисертацiйна робота Петровськоi" C.I. «Оцimовання якостi транспортноi" 
. . 

ПОСЛУГИ МIСЬКОГО пасажирського пщприемства-перев1зника в умовах 

автомобiлiзацii" населения» , с цiлком завершеним, оригiнальним, самостiйним 
. . . 

науковим дослщженням, що висвплюе актуальну тему 1 мае вагоме теоретичне 

та практичне значення. 

Отриманi результати та висновки достатньою мiрою обrрунтованi, 
. . . 

м1стятъ наукову новизну, м:ають теоретичну та практичну щнн1сть. 

Опублiковано достаппо кiлькiсть праць. 

Дисертацiя за свосю структурою, обсягом та оформ:ленням вiдповiдае 

вимогам МОН Укра1ни до дисертацiй на здобуття наукового ступеня кандидата 

економ1чн11х наук . 
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Змiст автореферату i дисертацн вiдповiдають паспорту спецiальностi 

08.00.04 - економiка та управлiння пiдприемствами» (за видами економiчноУ 

дiяльностi). 

Отриманi результати дослiдження та висновки с вирiшенням важливоrо 

науковоrо завдання щодо поrлиблення теоретико-методичних положень та 

формування рекомендацiй щодо методичного пiдходу та розробки вiдповiдноrо 
. . . . 

прикладного шструментарuо оцшювання, спроможного дозволити споживачев1 

порiвнювати якiсть поУздок мiстом приватним автомобiлем i транспортом 

заrального користування в умовах автомобiлiзацiУ населения. 

Таким чином, дисертацiйна робота «Оцiнювання якостi транспортноУ 

послуги мiського пасажирського пiдприсмства-перевiзника в умовах 

автомобiлiзацiУ населения» за змiстом, оформленням, науковою новизною, 

теоретичною цiннiстю та практичним значениям вiдповiдас вимогам пунктiв 9, 

11, 12, 13, 14 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв УкраУни вiд 24 липня 2013 року № 

567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступеюв» з 

вiдповiдними змiнами та доповненнями, а П автор - Петровська Свiтлана 

Iванiвна - заслуговус на присудження Уй науковоrо ступеня кандидата 

економiчних наук за спецiальнiстю 08.00.04 - економiка та управлiння 

пiдприсмства (за видами економiчноУ дiяльностi). 
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