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Бібліографічний опис: Іванов І.І. Проект створення станції технічного 

обслуговування автомобілів у м. Одеса. Магістерська робота: 8.18010013 – 
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Зміст роботи (анотація): проаналізовано сучасний стан, проблеми і 

напрями розвитку технології технічного обслуговування автомобілів у світі, 

Україні та регіоні; досліджено умови для створення станції технічного 

обслуговування автомобілів у місті Одеса; визначено місце розташування і 

спеціалізацію проектованого закладу та відповідний оптимальний набір послуг; 

проведено дослідження споживачів; проведено аналіз конкурентів, досліджено 

попит; проведено аналіз проекту, аналіз витрат станції технічного 

обслуговування автомобілів; розроблено план виконання робіт; обґрунтовано 

концепцію проекту; доведено здійсненність та ефективність проекту. 

 

Ключові слова: автомобілі, технічне обслуговування; станція технічного 

обслуговування (СТО) автомобілів; маркетинг; технологія та структура надання 

послуг; сервісна програма. 
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