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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗНИКА ЯКОСТІ ПРИ 

ВИКОНАННІ МАРШРУТНОЇ ПОЇЗДКИ В ПРОЕКТАХ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО 

ТРАНСПОРТУ 

Досліджено значущість для пасажирів критеріїв оцінки якості роботи міського пасажирського транспорту. Наведені результати обробки 

натурних досліджень дозволили виявити фактори, які можна використовувати для оцінки якості в проектах міського пасажирського 

транспорту. Наведено методику оцінки вагомості для пасажирів показників якості при виконанні маршрутної поїздки та визначені значення 
коефіцієнтів вагомості одиничних показників якості для елементів маршрутної поїздки. Розроблено метод визначення комплексного 

показника якості при виконанні маршрутної поїздки в проектах міського пасажирського транспорту. 
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Вступ. Якість є найбільш важливим фактором в 

забезпеченні конкурентоздатності товарів та послуг. 

Вона повинна відповідати цілям проекту та вимогам 

споживачів. З переходом до ринкових відносин в 

Україні проблема якості постала перед кожним 

підприємством. Завдання забезпечення якості проекту 

є актуальним на всіх фазах його життєвого циклу. 

Нова політика управління базується, насамперед, на 

розумінні учасниками проектів життєвої необхідності 

забезпечення їх якості. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Управління якістю в сучасних проектах здійснюється 

на всіх стадіях і охоплює всі сторони проекту [1]. Як 

визначають дослідники, управління якістю проекту 

включає всі роботи, які належать до загальної функції 

управління. Ці роботи визначають політику у сфері 

забезпечення якості, завдання та відповідальність і 

реалізують їх такими засобами, як планування якості, 

контроль та вдосконалення в межах системи 

забезпечення якості [2, 3]. 

У процесі реалізації проекту часто виникають 

ситуації, коли необхідно приймати управлінські 

рішення стосовно подальшого розвитку проекту, 

зокрема щодо пошуку та вибору оптимального 

варіанта або внесення змін у проект, продовження 

проекту без змін, зупинки або припинення проекту. 

Прийняття таких рішень здійснюють на підставі 

аналізу основних показників якості проекту, але воно 

не завжди є достатньо обґрунтованим і 

формалізованим внаслідок використання не в повній 

мірі інформаційних технологій [4]. Якісні параметри 

та якість обслуговування є важливими факторами 

ефективності любого проекту [5]. 

Підвищення якості пасажирських перевезень у 

системі міського пасажирського транспорту – одне з 

найважливіших напрямків, поставлених перед 

потребами суспільства у галузі транспорту [6]. 

Науковці визначають, що організація перевезень 

пасажирів повинна забезпечувати раціональне 

використання рухомого складу, повну безпеку й 

високу культуру обслуговування пасажирів з 

найменшими витратами [5]. Дослідники в роботі [7] 

наводять дані, що головними факторами якості 

перевезень пасажирів є комфортність поїздки; час, 

витрачений на пересування пасажирів; безпека 

перевезень, що визначаються щільністю маршрутної 

мережі; частотою та точністю руху міського 

пасажирського транспорту; швидкістю сполучення; 

рівнем виховної роботи у колективі; станом 

інформації та реклами про роботу міського 

пасажирського транспорту. За думкою науковців, 

забезпечення якості послуг передбачає створення 

систем управління якістю у відповідності до вимог 

міжнародних стандартів та з використанням сучасних 

інформаційних технологій [8]. Дослідники 

пропонують різноманітні методи планування цього 

показника на міському пасажирському транспорті.  

До середини 90-х років минулого століття, 

дослідниками, як основний показник 

використовувався коефіцієнт якості, який 

визначається як відношення величини витрат часу на 

поїздку за заданих теоретично абсолютно комфортних 

умовах поїздки  до фактичних витрат часу на поїздку 

в реальних умовах [9]: 
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де 
яК  – коефіцієнт якості; з

перt  – витрати часу на 

поїздку в теоретичних (комфортних) умовах, хв.; 
ф

перt  – витрати часу на поїздку в реальних умовах, 

хв. 

Науковці у своїх роботах [10] рекомендують 

визначати показник якості транспортного 

обслуговування в містах відповідно до виразу: 
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де  нК   – показник якості транспортного 

обслуговування; 

нt  – норматив часу, що витрачається пасажиром 

на поїздку, хв.; 

фt  – час, що фактично витрачається пасажиром 

на поїздку, хв.;  

н
у  – нормативний коефіцієнт наповнення, 

рекомендований для міських перевезень(в середньому 

не більше 0,3, а в години пік 0,8); 
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фу  – фактичне значення коефіцієнта наповнення; 

R – показник регулярності руху.  

Для оцінки комплексних показників якості 

пасажирських автотранспортних послуг, за думкою 

дослідників, доцільно використовувати середнє 

арифметичне зважене [11]: 
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де  
іКПКК   комплексний показник якості; 

іЕПКg – коефіцієнти вагомості комплексних 

показників якості; 

іЕПКК – коефіцієнти вагомості одиничних 

показників якості. 

Однак, ці методи оцінки якості в проектах 

міського пасажирського транспорту не повністю 

враховують суб‘єктивну оцінку пасажирами умов 

обслуговування. 

 

Мета роботи. Проведені дослідження ставили за 

мету розробку методу визначення комплексного 

показника якості при виконанні маршрутної поїздки в 

проектах міського пасажирського транспорту з 

урахуванням суб‘єктивної оцінки якості 

обслуговування пасажирами. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися 

наступні задачі: 

- проведення натурного обстеження з метою 

оцінки значущості для пасажирів критеріїв якості 

роботи міського пасажирського транспорту; 

- розробку методу визначення комплексного 

показника якості при виконанні маршрутної поїздки в 

проектах міського пасажирського транспорту. 

 

Матеріали та методи дослідження значущості 

для пасажирів критеріїв якості роботи міського 

пасажирського транспорту. Для досягнення 

поставленої мети було проведено опитування 

пасажирів, в ході якого від них вимагалось вказати 

критерії, які вони використовують при оцінці якості 

міського пасажирського транспорту, та оцінити їх за 

шкалою від найбільш значущого, тобто присвоїти 

ранг 1 найзначущому (на думку пасажирів) фактору, 

до найменш значущого. На наступному етапі було 

виконано обробку даних проведеного обстеження. Для 

оцінки узгодженості думок експертів був 

використаний коефіцієнт конкордації Кендела [12]: 
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де    W – коефіцієнт конкордації Кендела;  

m – кількість експертів;  

n – кількість факторів;  

S – сума квадратів відхилення, що визначається 

наступним чином: 
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де jX  – сума рангів по j-му фактору;  

срX  – середня сума рангів, що визначається 

наступним чином: 
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Результати розрахунків наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 – Результати аналізу опитування експертів 

Номер 

фак-

тору 

Найменування фактору 

Сума 

рангів по 

фактору 

Серед-

ня 

сума 

рангів 

1 Час поїздки 525 

2177,8 

2 
Наповнення салону 

транспортного засобу 
1788 

3 
Культура 

обслуговування 
2248 

4 Безпека руху 1151 

5 
Час підходу та відходу 

від зупинки 
1784 

6 Кількість пересадок 1613 

7 
Час очікування 

транспортного засобу 
930 

8 
Якість дорожнього 

покриття 
2742 

9 
Зовнішній вигляд та 

чистота салону 
2831 

10 
Обладнання зупинних 

пунктів 
2964 

11 
Інформаційне 

забезпечення поїздки 
2926 

12 
Система збору оплати за 

проїзд 
3416 

13 

Конструктивні 

особливості 

транспортного засобу 

3390 

 

Отримане значення коефіцієнта конкордації, яке 

дорівнює 0,62, вказує на узгодженість думок 

експертів.  

Для перевірки статистичної ваги коефіцієнта 

конкордації було розраховано емпіричне значення 

критерію Пірсона за наступною формулою: 
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Розрахунки показали, що розрахункове значення 

критерію 2 = 2310,77. Для визначення статистичної 

ваги коефіцієнта конкордації розрахункове значення 

критерію 2  порівнювалось з табличним. При 

узгодженні думок експертів розрахункове значення 
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більше табличного (21,0) для рівня значимості 0,5 і 

числа ступенів свободи m = 13. В наслідок цього було 

зроблено висновок, що отриманий коефіцієнт 

конкордації значимий і думка експертів не випадкова. 

 

Метод визначення комплексного показника 

якості при виконанні маршрутної поїздки в 

проектах міського пасажирського транспорту. Для 

математичного опису суб‘єктивної оцінки пасажирів в 

якості фактичних даних були використані результати 

опитування пасажирів, які представлені в табл. 1. та 

графічно на рис. 1. 

 

Рис. 1 – Діаграма значущості факторів якості 

обслуговування пасажирів 

З тринадцяти факторів було відібрано чотири 

основних показника, які можливо використовувати 

при плануванні якості проектів міського 

пасажирського транспорту для маршрутної поїздки. 

- час пішохідної складової транспортних 

пересувань, який включає час підходу та відходу від 

зупинки; 

- час очікування транспортного засобу; 

- час поїздки; 

- динамічний коефіцієнт використання місткості 

транспортного засобу, яким можливо оцінити 

наповнення його салону. 

Для розрахунку ступеня значущості для 

пасажирів визначених показників використовувалися 

їх суми рангів. Було зроблено припущення, що 

максимальне значення коефіцієнта якості повинно 

дорівнювати одиниці. Внаслідок цього, сума всіх 

коефіцієнтів вагомості одиничних показників 

дорівнює одиниці та має наступний вигляд: 

 1
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де 
ix  – коефіцієнт вагомості і-го одиничного 

показника;  

n – кількість одиничних показників якості. 

Для того, щоб залежність (8) виконувалася, 

значення рангів оцінки факторів повинні змінюватись 

пропорційно їх внеску в суму рангів всіх факторів 

якості. В зв‘язку з тим, що найбільш значимі фактори 

мають найменший ранг, в розрахунках 

використовувалася величина, зворотна значенню 

рангу, яка визначалася за залежністю: 
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де 
iR  – рангова величина і-го показника якості. 

Результат оцінки значущості факторів показав, 

що час пішохідної складової транспортних пересувань 

має значення рейтингу – 1784, час очікування – 930, 

час поїздки – 525, динамічний коефіцієнт 

використання місткості – 1788. В результаті 

розрахунків було отримано наступні коефіцієнти 

вагомості одиничних показників якості при виконанні 

маршрутної поїздки: 

- пішохідна складова транспортних пересувань 

пшx  = 0,137; 

- час очікування oчx  = 0,262;  

- час поїздки поїздх  = 0,465; 

- динамічний коефіцієнт використання місткості 

. .к в мх  = 0,136.  

Для оцінки якості обслуговування пасажирів за 

кожним одиничним показником якості запропоновано 

використовувати відношення мінімального значення 

показника до фактичного. Для часу поїздки 

мінімальним значенням може бути час поїздки на 

метрополітені, при його наявності в місті, або на 

таксомоторі. У якості мінімального часу очікування 

пропонується використовувати час – одну хвилину. У 

якості мінімального часу підходу та відходу від 

зупинки пропонується також використовувати час – 

одну хвилину. У якості мінімального значення 

наповнення салону транспортного засобу 

пропонується використовувати умови руху сидячи. Це 

значення залежить від кількості місць для сидіння у 

салоні транспортного засобу, яке визначається типом 

транспортного засобу, що використовується на 

маршруті перевезень. 

В наслідок цього, комплексний показник якості 

міського пасажирського транспорту при виконанні 

маршрутної поїздки може бути представлений у 

наступному вигляді: 
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де маршр
яК  – комплексний показник якості міського 

пасажирського транспорту при виконанні маршрутної 

поїздки; 
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0,137; 0,262; 0,465; 0,136 – коефіцієнти вагомості 

одиничних показників при виконанні маршрутної 

поїздки; 

minпt  – мінімально можливий час поїздки, хв.; 

фпt  – фактичний час поїздки, хв.; 

minд  – динамічний коефіцієнт використання 

місткості з урахуванням міст для сидіння; 

фд  – фактичний динамічний коефіцієнт 

використання місткості транспортного засобу; 

minпшt  – мінімальний час пішохідної складової 

транспортного пересування, хв.; 

фпшt  – фактичний час пішохідної складової 

транспортного пересування, хв.; 

minочt  – мінімальний час очікування, хв.; 

фочt  – фактичний час очікування, хв. 

Дана залежність являє собою основу методу 

визначення комплексного показника якості при 

виконанні маршрутної поїздки в проектах міського 

пасажирського транспорту. Для визначення значення 

цього показника необхідно оцінити існуючі умови 

виконання пасажирами маршрутної поїздки та 

отримати фактичні значення часу поїздки, 

динамічного коефіцієнту використання місткості 

транспортного засобу з урахуванням міст для сидіння, 

часу пішохідної складової транспортного пересування 

та часу очікування. Значення цих показників можливо 

отримати шляхом проведення натурного обстеження. 

Наступний етап методу полягає у розрахунку за 

залежністю 10 значення комплексного показника 

якості. 

 

Висновки. Проведені дослідження дозволили 

виявити фактори, які можна використовувати для 

оцінки якості в проектах міського пасажирського 

транспорту Розроблений метод визначення 

комплексного показника якості в проектах міського 

пасажирського транспорту базується на суб‘єктивній 

оцінці пасажирів та включає в себе визначення 

одиничних показників якості: пішохідної складової 

пересувань, часу очікування, часу поїздки, 

динамічного коефіцієнта використання місткості при 

виконанні маршрутної поїздки. 
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