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РЕФЕРАТ

Корнієвська Т. М. Діагностика та моделювання попиту міських
пасажирських автоперевезень. Рукопис. Магістерська робота на здобуття
освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 075 – «Маркетинг».
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
Кременчук, 2018 р.
Об’єктом  дослідження магістерської роботи є пасажирські перевезення
міським автомобільним транспортом.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та прикладних
методів дослідження попиту пасажирських перевезень.
Мета магістерської роботи – визначення особливостей інструментарію
дослідження попиту ринку транспортних послуг та моделювання попиту на
транспортні послуги міських пасажирських перевезень.
У магістерській роботі: розглянуто сутність поняття «ринку
транспортних послуг»; виявлено принципи, цілі та функції маркетингу на
транспорті; визначено особливості формування попиту пасажирських
перевезень; встановлено особливості міських пасажирських перевезень в
Україні та закордоном; проаналізовано стан пасажирських перевезень у
м. Кременчуці; проведено дослідження попиту на перевезення пасажирів у
м. Кременчук; систематизовано методи вивчення попиту на перевезення;
розроблено модель визначення обсягу попиту на перевезення пасажирів
автомобільним транспортом у внутрішньоміському сполученні; апробована
модель визначення обсягу попиту на маршрутах м. Кременчука.
Робота містить: 94 сторінки, 5 таблиць, 17 рисунків, список літератури
містить 48 найменувань, 3 додатки.

Ключові слова: ринок транспортних послуг, маркетинг на транспорті,
попит, міські пасажирські перевезення, дослідження попиту, моделювання
попиту.



ABSTRACT

Kornievskaya T. M. Diagnostics and modeling of demand for urban passenger
transportation. Manuscript. Master's work on obtaining an educational degree 
"Master" in specialty 075 - "Marketing". Kremenchuk National University named 
after Mikhail Ostrogradsky, Kremenchuk, 2018
The object of research of master's work is passenger transportation by city motor
transport. The subject of the study is a set of theoretical and applied methods of 
studying the demand for passenger transport.
The purpose of the master's thesis is to determine the features of the toolkit for
investigating the demand for the transport services market and modeling the demand
for urban passenger transportation services. In the master's thesis: the essence of the 
concept of "market of transport services" is considered; The principles, goals, and 
functions of marketing on transport are revealed; the peculiarities of the formation of 
demand for passenger transportation; the features of city passenger transportation in 
Ukraine and abroad are determined; the state of passenger transportation in the city of
Kremenchug was analyzed; The research of demand for transportation of passengers 
in Kremenchuk city was conducted; the methods of studying the demand for 
transportation are systematized; the model of definition of the volume of demand for 
transportation of passengers by motor transport in the inner city is developed; A 
model for determining the volume of demand on the routes of Kremenchuk city has 
been tested. 
The work contains: 94 pages, 5 tables, 17 figures, the list of literature contains 48
titles, 3 appendices.

Key words: transport services market, transport marketing, demand, urban
passenger transportation, demand research, demand modeling.


