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Постановка проблеми. Високі темпу зростання автомобільного парку 

визначили підвищення попиту на послуги підприємств технічного сервісу (ПТС) 
і привели до швидкого розвитку підприємств, що надають послуги в цій галузі. 

Тепер успішно функціонують і розвиваються ПТС різних форм власності, видів 
діяльності та форм обслуговування. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Виконаний аналіз і результати 
прогнозу можуть бути використані для розробки конкретних рекомендацій щодо 

вдосконалення діяльності підприємства авто техобслуговування.  
Методика визначення комплексного показника рівня якості послуг для 

ПТС, представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Методика визначення комплексного показника 

рівня якості послуг ПТС 
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На основі вищевикладеної методики необхідно визначити комплексний 
показник рівня якості послуг для ПТС м. Дніпро. В результаті аналізу ринку 

сервісних послуг м Дніпро, було обрано п'ять вантажних ПТС: СТО ООО Дніпро 
- Скан - Сервіс; СТО ООО Паритет - СП; СТО Вантажівка; СТО Технофорум; 
СТО Автомаркет Плюс. 

Результати розрахунків відносних показників рівня якості для кожного 
ПТС наведені на рис. 2 – 5. 

 
Рис. 2. Значення коефіцієнта технічної готовності, kТГ на ПТС м. Дніпро 

 
Розбіжність в значеннях коефіцієнта технічної готовності пояснюється 

відмінностями в автомобілях на різних підприємствах. Так, наприклад на СТО 
Автомаркет Плюс обслуговуються як нові імпортні автомобілі, так і автомобілі 

вітчизняного виробництва з достатньо низькими значеннями коефіцієнта 
технічної готовності. 

 
Рис. 3. Значення коефіцієнта повноти послуг, kПУ на ПТС м. Дніпро 
 

Аналіз значень коефіцієнта повноти послуг на підприємствах показує, що 
на всіх досліджуваних підприємствах асортимент послуг відповідає попиту зі 



сторони споживачів. Це вказує на грамотну маркетингову стратегію 
підприємств. 

 
Рис. 4. Значення коефіцієнта професійної підготовки, kПРОФ 

на ПТС м. Дніпро 
 

Значення коефіцієнта професійної підготовленості знаходяться приблизно 
на одному рівні и складають близько 0,6. Це досить низьке значення коефіцієнта 

професійної підготовленості вказує на необхідність до оснащення підприємств 
професійними кадрами. 

 
Рис. 5. Значення коефіцієнта споживчої оцінки, kПОТР на ПТС м. Дніпро 

 

Значення коефіцієнта споживчої оцінки – від 0,8 до 0,94, що свідчить про 
відмінності в оцінках споживачів по різним підприємствам. Низькі значення 

коефіцієнта споживчої оцінки вказує на необхідність проведення робіт серед 
персоналу підприємств. 

Висновки. 
1. Сучасна ситуація на ринку послуг з технічного обслуговування і ремонту 

автомобілів характерна взаємним проникненням господарюючих суб'єктів в 
суміжні сектори ринку. 

2. Визначено номенклатуру одиничних показників якості сервісних послуг, 
а на їх основі отримані відносні показники, що найбільш повно дозволяють 
охопити фактори, що впливають на якість сервісних послуг. 



3. Отримано розрахункові формули визначення комплексного показника 
рівня якості сервісних послуг, які, в залежності від чисельних значень відносних 
показників. 
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