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ВСТУП 

 

Монографія присвячена презентації результатів досліджень вчених щодо 

«Застосування методів і моделей ергономіки та логістики в транспортних 

системах». Запропоновано вирішення актуальних проблем в напрямку 

вдосконалення організації дорожнього руху, ергономічного і логістичного 

забезпечення технологічного процесу в транспортних системах міст, 

економічній оцінці ефективності і надійності транспортних і логістичних 

рішень. 

Актуальність даної монографії викликана сучасними проблемами 

функціонування транспорту, логістики та ергономіки. 

Міська транспортна система являє собою складну динамічну систему, 

функціонування якої залежить від дії багатьох чинників. Вивчення даних 

факторів і їхнього впливу на міську транспортну систему є актуальною темою 

досліджень і напрямком удосконалення процесів управління міською 

транспортною системою в умовах підвищення вимог до транспортного 

обслуговування населення. 

Організація дорожнього руху є невід’ємною складовою в ефективності 

функціонування транспортних систем. Підвищення безпеки дорожнього руху, а 

як наслідок ефективності функціонування транспортної системи можливо при 

обліку всіх факторів, що впливають на транспортний процес. Функціонування 

таких систем нерозривно пов’язане з середовищем руху, дорогою, автомобілем 

і водієм. 

Процеси глобалізації ставлять нові завдання перед логістикою. Інтеграція 

логістичних процесів в світову економіку, нерівномірності еволюційного 

розвитку, постійне підвищення ролі екологічної складової в транспорті ставить 

безліч невирішених завдань в областях функціонування транспорту, в 

логістичних системах при управління матеріальними потоками. 

Відсутність єдиного системного підходу до цих питань визначила 

напрямок вдосконалення розвитку наукових знань які, представлені в розділах 



монографії: «Організація та безпека дорожнього руху»; «Логістичне управління 

транспортними процесами міст»; «Ергономічне забезпечення транспортних 

процесів»; «Технологічне проектування транспортних процесів»; «Економічна 

оцінка транспортних процесів та систем».  



INTRODUCTION 

 

The monograph is devoted to the presentation of the results of scientific research 

on «Applying of modelsand methodsergonomics and logistics in transport systems». 

The solution to the current problems in the direction of improving traffic management, 

ergonomics and logistics process in urban transport systems, the economic evaluation 

of the effectiveness and reliability of transportation and logistics solutions. 

The relevance of this monograph is caused by modern problems of transport, 

logistics and ergonomics functioning. 

Public transport system is a complex dynamic system, which functioning 

depends on a variety of factors. Research of these factors and their impact on the 

urban transport system is a hot topic of study and direction of improving of the city's 

transport system management processes in conditions of increased requirements for 

public transport operators. 

Traffic management is an integral component of the effectiveness of the 

transport systems. Improving road safety and as a result the efficiency of the transport 

system operation is possible to consider all the factors affecting the transport process. 

The operation of such systems is closely connected with the movement environment, 

road, car and driver. 

The processes of globalization pose new challenges for logistics. The 

integration of logistics processes in the global economy, irregularities of evolutionary 

development, continuous improvement of the role of the environmental component 

into transport raises many unsolved problem in the fields of transport in logistics 

systems and material flows management. 

The lack of a unified system approach to these issues has determined the 

direction of improving the development of scientific knowledge presented in the 

sections of monograph: «Traffic organization and road safety»; «Logistics 

management of transport processes in cities»; «Ergonomic providing transport 

processes»; «Technological design of transport processes»; «Economic valuation of 

transport processes and systems». 



 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА БЕЗПЕКА 

ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 



В. К. Доля 

О. О. Лобашов 
 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ 

МЕРЕЖ МІСТ 

 

1. Розробка моделі розподілення транспортних кореспонденцій по 

дугах транспортної мережі 

 

1.1. Загальні підходи до моделювання розподілення транспортних 

кореспонденцій по дугах транспортної мережі 

 

Розрахунок матриці транспортних кореспонденцій надає інформацію про 

обсяги переміщень транспортних засобів між всіма парами вузлів транспортної 

мережі (ТМ). Але при цьому невідомо, якими маршрутами транспортні засоби 

будуть пересуватись. Це завдання вирішується шляхом розподілу 

кореспонденцій по дугах ТМ. Визначені транспортні зв'язки розподіляють на 

ділянки ТМ за деяким алгоритмом, який передбачає визначення найкращих (за 

деяким критерієм) маршрутів пересування кореспонденцій. Таким чином 

моделюється розподіл транспортних потоків (ТП). Алгоритм моделювання 

розподілу ТП має забезпечити максимальну відповідність фактичного і 

змодельованого розподілу ТП по ділянках ТМ. 

Дотепер використовували декілька підходів до моделювання розподілу 

ТП. Згідно з класифікацією [1–5] пропонується всі моделі розподілу ТП 

розділити за двома ознаками: 

1. За ознакою принципу вибору учасниками руху маршруту пересування 

всі моделі поділяються на: 

– моделі, які побудовані на нормативному підході; 

– моделі, які побудовані на дескриптивному підході; 

2. За ознакою використання в моделі фактора часу пересування по ТМ всі 



моделі поділяються на: 

– статичні моделі; 

– динамічні моделі. 

Нормативний підхід до моделювання розподілу ТП по ділянках ТМ 

використовується в тих випадках, коли існує єдиний орган управління рухом, 

який має право та можливість примушувати учасників руху пересуватися за 

визначеними маршрутами. При такій постановці питання розподіл ТП 

здійснюється за загальними критеріями ефективності функціонування ТМ : 

загальним пробігом по ТМ, загальними транспортними витратами в ТМ і т.д. 

Безумовно, нормативний підхід до моделювання розподілу ТП можна 

застосовувати в деяких окремих, виняткових умовах функціонування ТМ. Але у 

ТМ сучасних значних та найзначніших містах примусове призначення 

маршрутів руху неможливе (в тому числі у випадку обладнання всіх 

транспортних засобів бортовими комп'ютерами ). Можна зробити лише 

припущення, що у перспективі стовідсоткового впровадження систем 

автоматичного керування в містах нормативний підхід може знайти 

застосування. Але це питання довгострокової перспективи. У сучасних умовах 

використання нормативного підходу є недоцільним.  

В дескриптивних моделях використовується припущення про 

індивідуальний характер вибору маршрутів пересування учасниками руху. При 

виборі маршрутів кожен водій застосовує свою особисту систему критеріїв. Для 

одного водія таким критерієм може бути мінімальний час пересування, для 

другого – мінімальна відстань, для третього – мінімальний ризик виникнення 

ДТП і т.д. При використанні дескриптивного підходу додатково виникає 

завдання визначення розподілу всіх учасників руху за ознакою критерію (або 

критеріїв), якими вони керуються при виборі маршруту пересування в різних 

умовах. Крім того, в процесі розподілу ТП також додатково необхідно 

визначати найкращі маршрути пересування між всіма парами вузлів ТМ за 

різними можливими критеріями. Незважаючи на це, дескриптивний підхід до 

моделювання розподілу ТП по ділянках ТМ вважається більшістю дослідників 



більш виправданим та обґрунтованим [1, 2, 5, 6]. Використання дескриптивного 

підходу не виключає можливість застосування тих самих критеріїв, що і в 

нормативному підході. Питання в тому, що вибір даних критеріїв має бути 

обґрунтованим.  

Щодо другої ознаки класифікації моделей розподілу ТП, то ця ознака 

передбачає принципово різні підходи до врахування фактора часу пересування 

транспортних засобів по ТМ. Так, в статичних моделях фактор часу руху зовсім 

не враховується [1, 2, 5–7]. Кореспонденції розподіляються на всі ділянки 

маршруту між парами вузлів ТМ, незалежно від того, який вони мають час 

пересування цим маршрутом. При такому підході не враховуються таке явище, 

коли транспортні засоби, які складають відповідну кореспонденцію, починають 

рух маршрутом в одному годинному інтервалі доби, а закінчують в іншому. 

Використовуючи такий підхід, статичні моделі дозволяють визначити лише 

середні параметри руху ТП на дугах маршруту пересування протягом 

відповідного годинного інтервалу. Коливання параметрів руху на окремих 

дугах маршруту усередині годинних інтервалів не можуть бути визначені. 

Такий підхід є виправданим, якщо працює припущення про рівномірний 

характер руху всього обсягу утворення ТП у вузлах ТМ. Час сполучення на 

маршрутах також не має перевищувати інтервалу моделювання (на всяк 

випадок для переважної більшості маршрутів). Крім того, використання 

статичних моделей може бути виправданим залежно від цілей моделювання та 

призначення моделі. Наприклад, у випадку, коли достатньою є інформація про 

середні годинні значення параметрів ТП, коли досліджують якісні зміни 

параметрів ТП після впровадження деяких заходів і т.д. 

Коли ж навпаки – потрібно якнайточніше визначити розподіл ТП 

протягом кожної години, коли спостерігається значна нерівномірність у 

відправленні кореспонденцій протягом години та значні відстані між вузлами 

ТМ, доцільним є використання динамічних моделей. На відміну від статичних, 

в динамічних моделях транспортні кореспонденції розглядаються як функції 

часу [1, 2, 4–8]. За кожною кореспонденцією визначають час руху маршрутом, 



інтервал часу проходження кожної дуги маршруту. При розподілі 

кореспонденцій по дугах ТМ паралельно відбувається визначення її належності 

тому чи іншому годинному інтервалу часу. Такий підхід дозволяє точніше 

визначити – значення параметрів ТП на дугах ТМ, в тому числі – годинні 

коливання цих параметрів. Ще більша точність розрахунків забезпечується 

шляхом використання в динамічних моделях часових залежностей формування 

кореспонденцій або обсягів утворення та поглинання ТП у вузлах ТМ.  

Динамічні моделі, в порівнянні із статичними, є більш складними. Це 

пов'язане з тим, що при динамічному моделюванні розподілу ТП вирішується 

низка додаткових завдань. Для вирішення цих завдань потребуються додаткові 

вихідні дані, дослідження закономірностей зміни транспортного попиту у часі. 

Все це значно ускладнює та збільшує трудовитрати на етапі підготовки до 

моделювання розподілу ТП. Крім того, на етапі виконання безпосередніх 

розрахунків потрібні додаткові витрати обчислювального часу та 

обчислювальних потужностей. Це може бути критичним для ТМ найзначніших 

міст, які складаються з великої кількості вузлів та дуг. Дані обставини 

обмежують сферу застосування динамічних моделей. Використання таких 

моделей може бути виправданим у випадку необхідності виконання 

підвищених вимог до точності розподілу ТП. Зазвичай це необхідно при 

розробці локальних заходів щодо управління ТП, при визначенні оптимальних 

параметрів управління ТП на різних об'єктах ТМ. 

Треба зазначити, що динамічні моделі також об'єктивно не можуть 

забезпечити абсолютної точності розрахунку розподілу ТП [1, 2, 4–8]. Процеси 

та фактори, які моделюються при вирішенні завдання розподілу ТП (параметри 

транспортного попиту та закономірності його розподілу в часі та просторі, 

вибір водіями маршрутів пересування по ТМ, процес руху маршрутом та 

параметри ТП) є імовірнісними та містять стохастичні похибки. Треба звернути 

увагу на те, що в динамічних моделях використовується значно більше таких 

факторів, що відображується на точності результатів розрахунків.  

Враховуючи недоліки та переваги розглянутих підходів до моделювання 



розподілу ТП, доцільною уявляється розробка дескриптивної статичної моделі 

розподілу ТП. Розглянуті моделі відрізняються загальним підходом до 

моделювання розподілу ТП. 

 

1.2. Аналіз методів розподілу кореспонденцій по дугах транспортної 

мережі 

 

Існує декілька методів розподілу кореспонденцій по дугах ТМ [1, 2, 4–6]. 

Кожний з методів передбачає використання різних моделей та алгоритмів. 

Класифікація даних методів наведена на рисунку 1.1. 

Найпростішим з методів розподілу кореспонденцій по дугах ТМ є метод 

найкоротшого шляху [1, 2, 3, 6–8]. Згідно з даним методом кореспонденція між 

кожною парою вузлів ТМ «накладається» на трасу найкоротшого маршруту, 

який поєднує ці вузли. При визначенні найкоротшого шляху можуть 

використовуватись різні критерії.  

Наприклад, це може бути найкращий шлях за критерієм мінімуму 

пробігу, мінімуму транспортних витрат і т.д. При застосуванні даного методу 

найбільш розповсюдженим є використання мінімального часу сполучення в 

якості критерію найкоротшого шляху. 

За даним методом, перед розподілом кореспонденцій розраховується 

матриця найкоротших відстаней між вузлами ТМ за обраним критерієм. Після 

цього всі кореспонденції повністю розподіляються на дуги ТМ, які складають 

траси визначених найкоротших маршрутів. Розподіл кореспонденцій на інші 

траси маршрутів не передбачається. Реалізація такого алгоритму потребує 

мінімального часу на розрахунки. Але суттєвим недоліком даного методу є 

спрощений підхід до визначення найкоротших шляхів.  

Найкоротший шлях не розглядається як функція інтенсивності руху та 

розраховується для ТМ, яка не завантажена рухом. Крім того, алгоритм 

розподілу не враховує те, що деяка частка водіїв за різними обставинами 

обирають для руху не найкоротший розрахунковий маршрут. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Класифікація методів розподілу кореспонденцій по дугах транспортної мережі 
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Встановлені недоліки роблять недоцільним використання методу 

найкоротшого шляху при розподілі кореспонденцій. 

Метод розподілу на більшу кількість трас [3–8] дозволяє усунути деякі 

недоліки попереднього методу. Цей метод враховує ту обставину, що деякі 

водії за причинами суб'єктивного характеру (недостатній досвід, 

поінформованість, знання характеристик руху на різних ділянках ТМ і т.д.) 

користуються не найкоротшими маршрутами. Тому для кожної пари вузлів 

розраховується не один, а декілька найкоротших маршрутів. Зазвичай для цього 

використовується критерій мінімального часу сполучення. Встановлюються 

також обмеження кількості альтернативних маршрутів. Для цього може бути 

встановлене найбільше припустиме відхилення відстані альтернативних 

маршрутів від найкоротшого шляху (наприклад, 10 %), незалежно від їх 

кількості. Може також обмежуватись кількість маршрутів (наприклад, 2 або 3), 

незалежно від їх співвідношення з найкоротшим за відстанню. 

Далі, згідно  з алгоритмом методу розподілу на більшу кількість трас, 

кореспонденції між кожною парою вузлів розподіляються на альтернативні 

маршрути за певним принципом. Так кореспонденції можуть розподілятися між 

маршрутами пропорційно довжині цих маршрутів. В деяких алгоритмах даного 

методу кореспонденції розподіляються між двома альтернативними 

маршрутами пропорційно співвідношенню водіїв, які користуються 

найкоротшими та не найкоротшими маршрутами. 

Метод розподілу на більшу кількість трас, безумовно, усуває деякі 

недоліки попереднього методу. Але його алгоритм є спрощеним та не усуває 

найбільш вагомі недоліки методу найкоротшого шляху. 

Метод обмеженої пропускної здатності [3–6] використовує складніший 

алгоритм. Даний алгоритм в більшій мірі враховує всі фактори, що впливають 

на вибір водіями маршрутів пересування. Він також припускає можливість 

пересування різними маршрутами між парою вузлів ТМ. Але, на відміну від 

двох попередніх методів, метод обмеженої пропускної здатності розглядає 

найкоротший шлях як функцію інтенсивності руху та пропускної здатності 



 

 

дороги. Критерієм найкоротшого шляху виступає зазвичай час руху. Але це не 

виключає можливість використання інших критеріїв. Тобто даний метод 

базується на припущенні про найбільшу привабливість для водіїв 

найкоротшого шляху. 

Алгоритм методу обмеженої пропускної здатності враховує відому 

закономірність про те, що зі зміною коефіцієнта завантаження дороги рухом, 

який визначається співвідношенням інтенсивності ТП та пропускної здатності 

дороги, швидкість ТП також змінюється [6, 9–11]. Зміна швидкості, в свою 

чергу, викликає зміну часу руху, транспортно-експлуатаційних витрат й інших 

показників. Згідно з цією закономірністю маршрут, який був найкоротшим при 

низькому рівні завантаження доріг рухом, може таким не бути при зростанні 

рівня завантаження доріг рухом. 

Розподіл кореспонденцій здійснюється за ітераційним алгоритмом з 

використанням залежності часу руху від співвідношення інтенсивності ТП та 

пропускної здатності дороги. На кожній ітерації цього алгоритму виконується 

розподіл лише невеличкої фіксованої порції кореспонденцій між вузлами ТМ. 

Розподіл першої порції кореспонденцій виконується за найкоротшими 

маршрутами, які визначені для умов вільного руху. Після першої ітерації 

розраховується інтенсивність ТП на всіх дугах, співвідношення інтенсивності 

ТП та пропускної здатності доріг. Використовуючи залежність часу руху від 

співвідношення інтенсивності ТП та пропускної здатності, розраховуються нові 

значення часу проїзду по дугах ТМ. Далі на кожній наступній ітерації 

виконується аналогічний порядок дій. Після розгляду всього обсягу 

кореспонденцій розподіл припиняється. Точність розподілу обумовлена 

розміром фіксованої порції кореспонденцій, яка розподіляється на кожній 

ітерації. Чим менша порція кореспонденцій, тим вища точність. Але зменшення 

порції кореспонденцій викликає збільшення кількості ітерацій і, відповідно, 

часу розрахунків, що не є критичним для сучасних комп'ютерів. В цілому ж 

метод обмеженої пропускної здатності має значні переваги у порівнянні з 

попередніми методами. 



 

 

Метод оптимальних стратегій [4, 5] отримав ширше розповсюдження при 

вирішенні завдання розподілу потоків пасажирів у мережі пасажирського 

транспорту. Але за деяких умов цей метод можна застосовувати для 

транспортних кореспонденцій.  

Даний метод побудований на гіпотезі про те, що користувач ТМ може 

визначати та змінювати оптимальну стратегію свого руху в процесі самого 

руху. В звичайних умовах стратегія поведінки може складатися у пересуванні 

по заздалегідь обраному маршруту за деяким критерієм. В цьому випадку 

маршрут може співпадати з маршрутом, визначеним іншими методами. Але в 

процесі руху стратегія може змінюватись (наприклад, при виникненні ДТП або 

затору). Тоді водій може змінювати стратегію пересування.  

Стандартна модель оптимальних стратегій є стохастичною моделлю та 

передбачає виконання наступних етапів: 

– для кожного вузла можливого маршруту руху заздалегідь визначається 

набір можливих продовжень руху; 

– в кожному вузлі маршруту руху водій обирає той варіант продовження 

із набору можливих, який надає найкращі умови для продовження руху; 

– параметри умов для продовження руху можливими маршрутами 

розглядаються як імовірнісні параметри та задаються законом розподілу; 

– оптимальною обирається стратегія, яка забезпечує мінімальний час 

пересування між вузлами ТМ. 

Застосування моделі оптимальних стратегій потребує створення 

додаткового маршрутного графа, який за обсягом є значно більшим, ніж граф 

ТМ. Крім того, у маршрутному графі визначається внутрішній граф (граф 

стратегії), який відповідає обраній стратегії. Для визначення графа стратегії 

використовується окремий алгоритм – подібний алгоритму розрахунку 

найкоротших відстаней. Після визначення графа стратегій виконується 

розподіл кореспонденцій. Кореспонденції між всіма парами вузлів ТМ 

розподіляються на дуги маршрутів, які відповідають маршрутам графа 

стратегій. В цілому метод оптимальних стратегій досить складний в реалізації 



 

 

для розподілу саме транспортних кореспонденцій. Визначення імовірнісних 

параметрів умов руху потребує окремих досліджень та розрахунків. Крім того, 

розрахунок маршрутного графа та графа стратегій потребує значних 

обчислювальних ресурсів, які сьогодні мають тільки суперкомп'ютери. 

Враховуючи ці недоліки, використання методу оптимальних стратегій є 

недоцільним. 

На сьогодні існує декілька підходів до розподілу кореспонденцій, які 

побудовані на використанні моделі рівноважного розподілу потоків [4, 5]. 

Алгоритм даної моделі спрямований на виконання вимог Вардропа [4, 5]. При 

виконанні цих вимог встановлюється рівноважний розподіл ТП, який 

відповідає наступним положенням : 

– всі маршрути, які використовуються для руху між парою вузлів ТМ, 

мають однакову «ціну»; 

– будь-який інший маршрут, який не використовується для руху між 

парою вузлів ТМ, має більшу «ціну»; 

В даному випадку «ціною» маршруту може бути один із його параметрів: 

час руху, відстань, транспортно-експлуатаційні витрати і т.д. Завдання пошуку 

рівноважного розподілу ТП не є оптимізаційною. Алгоритм моделі 

побудований на процесі «спроб та помилок». Згідно з класифікацією (рис.1) 

моделі рівноважного розподілу потоків розподіляються на статичні, 

стохастичні та динамічні.  

Статична модель рівноважного розподілу потоків для одного користувача 

ТМ розрахована тільки на один клас користувачів. Для користувачів одного 

класу «ціна» пересування по дугах ТМ однакова. Таким чином, алгоритм 

статичної моделі рівноважного розподілу потоків передбачає наступну 

послідовність дій : 

1. Виконується початковий розподіл кореспонденцій по найкоротшим 

маршрутам одним із відомих методів (наприклад, методом найкоротшого 

шляху).  

2. Розраховуються параметри руху ТП (інтенсивність, швидкість, час) по 



 

 

всіх дугах ТМ.  

3. За допомогою залежності «ціни» дуги від підсумкового потоку 

розраховується нова «ціна» проїзду по всіх дугах ТМ. 

4. Використовуючи нові «ціни» дуг ТМ, розраховуються нові найкоротші 

маршрути руху між всіма парами вузлів ТМ. 

5. Виконується наступний розподіл кореспонденцій по новим 

найкоротшим маршрутам та розраховуються нові параметри руху ТП по дугах 

ТМ. 

6. Розраховується новий розподіл потоків. Інтенсивність ТП на кожній 

дузі складається із частки інтенсивності першого та частки інтенсивності 

другого розподілу.  

Наведена послідовність дій описує лише початковий розподіл 

кореспонденцій та одну ітерацію. На кожній ітерації здійснюється перерозподіл 

потоків шляхом зміни частки потоків попереднього та наступного розподілу на 

один крок. Розмір цього кроку призначається заздалегідь. Даний розмір має 

бути мінімальним, хоча це викликає відповідно збільшення часу розрахунків.  

Алгоритм моделі рівноважного розподілу потоків використовує метод 

послідовних наближень Франка-Вульфа [4, 5]. На кожній ітерації здійснюється 

крок оптимізації глобальної цільової функції. Зупинка алгоритму має відбутися 

після досягнення рівноважного розподілу потоків. Але даний алгоритм не 

дозволяє в загальному випадку досягти саме оптимального розподілу. 

Можливим є досягнення умовного оптимуму шляхом послідовних наближень. 

Ступінь наближення до оптимального розподілу пропонується оцінювати за 

відносним відхиленням значень глобального критерію після кожної ітерації. 

Алгоритм зупиняє роботу, коли відносне відхилення значень глобального 

критерію досягає прийнятного заздалегідь прийнятого значення.  

Слід зазначити, що алгоритм статичної моделі рівноважного розподілу 

потоків є складнішим у порівнянні з алгоритмом методу обмеженої пропускної 

здатності. Модифікувати статичну модель можливо шляхом використання 

методу обмеженої пропускної здатності при виконанні початкового розподілу 



 

 

кореспонденцій. Це скоротить кількість ітерацій. Тим паче, якщо при 

використанні методу обмеженої пропускної здатності застосовувати вкрай 

мінімальну фіксовану порцію кореспонденцій, яка розподіляється на кожній 

ітерації, підсумковий розподіл також буде максимально наближеним до 

оптимального. Тому виникає питання доцільності використання статичної 

моделі рівноважного розподілу потоків. Метод обмеженої пропускної здатності 

дозволяє отримати практично той же результат, але простішим способом. 

Статична модель рівноважного розподілу потоків для декількох 

користувачів принципово не відрізняється від звичайної моделі. Але вона 

дозволяє виконати розподіл ТП в системі, де декілька користувачів мають різну 

«узагальнену ціну» пересування по дугах ТМ (обмеження пересування для 

деяких користувачів також задають «ціною») [4, 5].  

Для вирішення цього завдання в такій постановці окремо розраховуються 

матриці кореспонденцій для різних класів користувачів. Після розрахунків 

виконується приведення всіх кореспонденцій до єдиних умовних одиниць, які 

можна зіставити. Зазвичай виконується приведення кореспонденцій різних 

класів користувачів до умовних кореспонденцій легкових автомобілів.  

Розподіл кореспонденцій з матриць різних класів користувачів 

здійснюється паралельно. Таким чином, підсумковий розподіл кореспонденцій 

задається приведеною інтенсивністю руху по дугах ТМ. Статична модель 

рівноважного розподілу потоків для декількох користувачів дозволяє 

враховувати різний вклад користувачів у завантаження рухом ТМ і отримати 

таким чином більшу точність розподілу ТП. Але дана модель потребує 

більшого обсягу вихідних даних, додаткових обчислювальних ресурсів та 

трудовитрат. Алгоритм моделі є більш складним. Тому використання даної 

моделі може бути виправданим у випадку підвищених вимог до точності та 

необхідності знання розподілу ТП різних класів користувачів.  

Розглянуті статичні моделі рівноважного розподілу потоків для одного чи 

декількох користувачів є моделями з фіксованим попитом на ТП. Вони 

передбачають, що кореспонденції в процесі їх розподілу є константами та не 



 

 

залежать від відстані між вузлами ТМ. У статичній моделі зі змінним попитом 

на ТП кореспонденції розглядаються як функції від відстані між парами вузлів 

ТМ [4, 5]. Тобто в процесі розподілу вони можуть змінюватись. Залежність 

обсягу кореспонденцій від транспортної відстані між вузлами ТМ задається 

функцією попиту на переміщення. Дана функція може визначатися різними 

параметрами : місткістю вузлів щодо утворення та поглинання ТП, «ціною» 

сполучення і т.д.  

За своєю постановкою завдання розподілу ТП у статичній моделі зі 

змінним попитом практично не відрізняється від статичної моделі з фіксованим 

попитом. Різниця полягає в тому, що в моделі зі змінним попитом існує 

додаткове обмеження щодо відповідності кореспонденцій функції попиту на 

переміщення. Враховуючи це обмеження, завдання також полягає в пошуку 

рівноважного становища. Для її вирішення застосовується звичайний алгоритм 

рівноважного розподілу ТП, але глобальна цільова функція доповнена 

складовою, яка враховує функцію попиту на переміщення.  

Безумовно, модель зі змінним попитом має право на існування. Але 

викликає значні сумніви доцільність розгляду кореспонденції як змінної 

величини у рішенні практичних завдань. Обсяги кореспонденцій, наприклад, 

суттєво змінюються за сезонами року незалежно від рівня завантаження рухом 

ТМ. На нашу думку, завдання визначення матриці кореспонденцій має 

вирішуватись окремо, а не в процесі їх розподілу. Разом із цим, методи 

розрахунку транспортних кореспонденцій використовують параметри 

транспортних сполучень між вузлами ТМ, які залежать від рівня завантаження 

ТМ. Визначати ці параметри можливо для умов вільного руху або для 

завантаженої рухом ТМ. Більш коректним є другий варіант. Врахування рівня 

завантаження рухом ТМ при розрахунку матриці кореспонденцій є можливим. 

Для цього використовується ітераційний алгоритм, який передбачає виконання 

декількох послідовних розподілів ТП та розрахунків матриці кореспонденцій. 

На першій ітерації кореспонденції розраховуються для умов вільного руху в 

ТМ. Таким чином розраховані кореспонденції будуть відповідати параметрам 



 

 

транспортних сполучень між вузлами ТМ для умов завантаженої рухом ТМ.  

Розглянуті моделі рівноважного розподілу ТП побудовані на гіпотезі про 

те, що абсолютно всі користувачі ТМ мають необхідну інформацію про умови 

руху в різних фрагментах ТМ та однаково обирають маршрути свого руху за 

якимось єдиним критерієм. В реальних умовах це не виконується повністю. Не 

всі учасники руху мають точну інформацію про стан функціонування ТМ. 

Критерії вибору маршрутів руху також можуть відрізнятися, хоча, згідно з 

проведеними дослідженнями [4, 5, 9, 11], переважна більшість водіїв 

використовує один критерій – мінімум часу сполучення. Незважаючи на це, 

вибір маршрутів руху та поведінка водіїв в процесі руху – процес 

стохастичний.  

Для вирішення завдання розподілу ТП з урахуванням випадкової 

поведінки водіїв була розроблена модель стохастичного рівноважного 

розподілу ТП. В даній моделі крім фактичної «ціни» дуг ТМ використовується 

так звана передбачена «ціна» дуг. Передбаченою «ціною» дуги є така «ціна», 

яка з найбільшою імовірністю буде визначена користувачами ТМ. На відміну 

від умови статичної рівноваги, умови стохастичної рівноваги можна досягнути, 

коли жоден з користувачів ТМ не передбачає, що може покращити «ціну» свого 

маршруту пересування шляхом його зміни [4, 5].  

Цільова функція моделі стохастичного рівноважного розподілу ТП 

доповнена складовою, яка враховує найбільш імовірну передбачену «ціну» 

проїзду по кожній дузі. Визначення цієї найбільш імовірної передбаченої 

«ціни» проїзду є окремим досить складним завданням. Від його рішення 

залежить підсумковий розподіл ТП. Крім того автори робіт [4, 5] зазначають, 

що математичне вирішення завдання стохастичного рівноважного розподілу ТП 

є значно складнішим у порівнянні зі статичним завданням. При статичному 

рівноважному розподілі на кожній наступній ітерації достатньо знати 

підсумкового завантаження дуг ТМ, яке було досягнуто на попередній ітерації. 

При стохастичному рівноважному розподілі цього недостатньо – потрібно в 

явному вигляді використовувати всі можливі маршрути пересування між 



 

 

вузлами ТМ. Така особливість алгоритму потребує значних додаткових 

обчислювальних ресурсів, що для великих ТМ може бути неприйнятним. 

Враховуючи ці недоліки, використання моделі стохастичного рівноважного 

розподілення ТП для вирішення завдань дослідження є недоцільним.  

Розподіл ТП можливо виконати за допомогою динамічних моделей 

рівноважного розподілу ТП. На відміну від статичних та стохастичних моделей 

в динамічних моделях присутнім є додатковий фактор – час руху 

кореспонденцій [1, 2, 4, 5]. Ця обставина значно ускладнює вирішення завдання 

розподілу ТП. Треба зазначити, що недоліки та переваги всіх динамічних 

моделей характерні, в тому числі, для динамічних моделей рівноважного 

розподілу ТП. Для даних моделей складним є вже математичне формулювання 

завдання. Пошук оптимального рішення має інтерактивний характер та 

потребує додаткового використання імітаційних моделей для визначення 

параметрів руху. Практична реалізація динамічних моделей рівноважного 

розподілу ТП потребує залучення суперкомп'ютерів. Таким чином, 

використання цього типу моделей є практично неприйнятним. 

В цілому ж, як вважається, найбільш збалансоване співвідношення 

точності, зручності  та простоти належить методу обмеженої пропускної 

здатності. Обираємо саме цей вид моделей для вирішення завдання розподілу 

ТП. 

 

1.3. Розробка алгоритму моделі розподілу кореспонденцій по дугах 

транспортної мережі 

 

Розподіл кореспонденцій по дугах ТМ виконується на основі матриці 

найкоротших відстаней і матриці кореспонденцій. При розробці алгоритму 

розподілу кореспонденцій використовувався метод обмеженої пропускної 

здатності. В алгоритмі розподілу кореспонденцій по ТМ використовуються 

наступні вихідні дані:  

– кількість вузлів утворення ТП іk ; 



 

 

– кількість вузлів поглинання ТП  jk; 

– матриця найкоротших відстаней Lij , kk jjii ...1,...1  ; 

– матриця кореспонденцій Qij , kk jjii ...1,...1  ; 

– матриця швидкостей вільного руху транспортних засобів на дугах ТМ  

Vвij , kk jjii ...1,...1  ; 

– довжина дуг ТМ; 

– ширина проїзної частини доріг на дугах ТМ Впч. 

Перелічені вихідні дані мають бути отримані до початку роботи 

алгоритму розподілу кореспонденцій. При їх формуванні мають 

використовуватись обрані в розділі 1.2 методи вирішення відповідних завдань. 

Алгоритм розподілу кореспонденцій має враховувати моделі зміни 

швидкості ТП на різних категоріях міських вулиць [12, 13]. Структурна схема 

алгоритму розподілу кореспонденцій по ТМ міста представлена на рисунку 2.  

На першому етапі алгоритм передбачає введення вихідних даних. На 

другому етапі виконується ініціалізація розподілу кореспонденцій по ТМ. На 

цьому етапі всі основні та допоміжні масиви даних повертають до початкового 

стану: 

– матриця фактичних швидкостей руху транспортних засобів на дугах ТМ 

прирівнюється до матриці швидкостей вільного руху Vфij = Vвij ;  

– дорівнюються нулю всі елементи матриці інтенсивності руху на дугах 

ТМ Nмij=0; 

– розраховується час руху по кожній дузі ТМ за умовами вільного руху та 

формується відповідна матриця; 

– формується масив-довідник кількості дуг ТМ, які виходять з кожного 

вузла мережі;  

– формується масив-довідник кінцевих вузлів дуг ТМ, які виходять з 

кожного вузла мережі; 

– формується масив-довідник дуг ТМ, які упорядковані за їх довжиною; 

– всі лічильники циклів встановлюються на позицію №1. 

Після   ініціалізації  починається розподіл кореспонденцій  за ітераційним  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Структурна схема алгоритму розподілу  

кореспонденцій по ТМ міста 

i=1;   j=1 

 

Ініціалізація розподілу 

Введення вихідних даних. 

Формування допоміжних масивів 

так 

Визначення траси маршруту q[i,j] 

за матрицею Lij 

Nм[i,j]=Nм[i,j]+q0 ; q[i,j]=q[i,j]– q0 

j = j + 1 

i = i + 1;  j = 1 

q[i,j] > 0 

 

Розрахунок Vф[i,j]=f(Nм[i,j]); 

j = jk 

і = іk 

Виведення результатів розподілу 

ні 

так 

ні 

так 

ні 

Розрахунок L[i,j]=f(Vф[i,j]); 



 

 

алгоритмом. На кожній ітерації послідовно розглядаються всі елементи   матриці 

кореспонденцій q[i,j]. Якщо кореспонденція між вузлами i та j існує (q[i,j] > 0), 

алгоритм звертається до матриці найкоротших відстаней Lij та за окремою 

процедурою визначає трасу оптимального маршруту між вузламиi та j. 

На першій ітерації оптимальний маршрут визначається за обраним 

критерієм вибору маршруту пересування для умов вільного руху (Vфij = Vвij). 

Коли визначені всі дуги ТМ, які складають трасу оптимального маршруту, 

виконується завантаження цих дуг мінімальною порцією кореспонденцій q0.. У 

розробленому алгоритмі було прийнято мінімальну порцію кореспонденцій q0 = 

0,005 од, що забезпечує при розподілі кореспонденцій високу чутливість до 

зміни швидкості ТП на ділянках ТМ. 

За окремою процедурою інтенсивність руху на всіх дугах оптимального 

маршруту між вузлами i та j збільшується на q0 . У матриці кореспонденцій 

виконується відповідна корекція : q[i,j] зменшується на q0 . 

На відміну від розглянутих  методів розподілу кореспонденцій, в 

запропонованому алгоритмі транспортні кореспонденції розглядаються не як 

дискретні, а як неперервні величини. За своєю суттю кореспонденції є 

імовірнісними показниками. Тому мінімальну порцію кореспонденцій q0  можна 

встановлювати меншою 1 авт. Як вже відзначалось, зменшення q0 веде до 

підвищення точності за рахунок збільшення кількості ітерацій. В розробленому 

алгоритмі встановлено q0=0,005 авт. Це забезпечує досить високу точність 

розподілу та прийнятний час виконання розрахунків. Крім того, низьке 

значення q0 забезпечує при розподілі кореспонденцій високу чутливість до 

зміни швидкості ТП на ділянках ТМ. Подальше зменшення q0 є недоцільним. 

Після розподілу мінімальної порції кореспонденцій між вузлами i та j 

розглядається наступний вузол прибуття для вузла і – j+1. Тобто всі вказані 

операції повторюються для кореспонденції q[i, j+1]. Таким чином послідовно 

розглядаються всі вузли прибуття j та після розгляду останнього jk здійснюється 

перехід до нового вузла відправлення – і+1 . Для нового вузла відправлення 

знову розглядаються всі вузли прибуття з виконанням відповідних операцій 



 

 

щодо розподілу кореспонденцій.  

Після розгляду останньої кореспонденції q[ik, jk]  процес розподілу 

кореспонденцій зупиняється.  

Після завершення чергового циклу розподілу q0 по дугах ТМ змінюються 

елементи матриці інтенсивності руху на дугах ТМ Nмij. Завантаження рухом дуг 

ТМ відображується на фактичній швидкості ТП. Тому для кожної дуги ТМ 

розраховується нове значення швидкості потоку як функції інтенсивності руху 

(Vф[i,j]=f(Nм[i,j])). Даний розрахунок виконується за розробленою 

математичною моделлю. Після цього розраховується змінена «ціна» 

пересування на кожній дузі ТМ. «Ціна» пересування розглядається як функція 

швидкості ТП (L[i,j]=f(Vф[i,j])). 

Після розрахунку «ціни» пересування по дугах ТМ та оновлення матриці 

найкоротших відстаней чергова ітерація розподілу кореспонденцій є 

закінченою. Далі починається нова ітерація, знову розглядається перший 

елемент матриці кореспонденцій Qij. Ітерації розподілу виконуються доти доки 

залишаються нерозподіленими кореспонденції. Після розподілу всіх 

кореспонденцій робота алгоритму зупиняється. Оскільки мінімальна порція 

розподілу кореспонденцій дуже мала, можна вважати, що отримане рішення 

максимально відповідає рівноважному розподіленню потоків.  

Вирішення завдання розподілу кореспонденцій надає можливість 

визначення параметрів ТП на ділянках ТМ. Розрахунок даних параметрів 

здійснюється в процесі розподілу кореспонденцій. Крім того, параметри ТМ та 

визначені основні параметри ТП дозволяють розрахувати деякі похідні показники: 

коефіцієнт завантаження доріг рухом, час руху, рівень обслуговування. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ АВТОМОБІЛІЗАЦІЇ У МІСТАХ 

 

Підхід щодо визначення зміни рівня автомобілізації в містах 

запропоновано удосконалити шляхом врахування показника купівельної 

спроможності ( ), рівного різниці значень середньої заробітної плати за 

галузями народного господарства та прожиткового мінімуму. За своєю суттю, 

даний показник характеризує ту частину коштів, яка залишаєтьсяу населення 

для задоволення вторинних потреб, у тому числі і придбання автомобіля. Крім 

цього, для оцінювання впливу на рівень автомобілізації була додатково 

розглянута така сукупність факторів: 

– середня ціна легкового автомобіля (
а

Ц ); 

– кількість мешканців (
i

існ

мN  ); 

– фактор часу ( t ), який характеризується індексом року. 

Таким чином, при визначенні перспективного значення  рівня 

автомобілізації в i-му районі міста необхідно розглядати перераховані вище 

фактори. Місто Харків складається з дев’яти адміністративних районів 

(нумерація відповідно від 1 до 9, при побудові моделей зміни рівня 

автомобілізації). 

При побудові рівняння множинної регресії рівень автомобілізації 

розглядався, як функція перспективних значень таких факторів: 

 

(( ) )
i

персп персп персп

i м

а

А f ,t ,N
Ц


 .     (1) 

 

Визначення характеру впливу кожного фактора встановлюється шляхом 

побудови лінії тренда на кореляційних полях. Лінія тренда відповідає рівнянню 

регресії певного виду. Для побудови рівнянь регресії була проаналізована вибірка 



 

 

(статистичні дані), що складається з 18 спостережень за факторами для кожного з 

районів м. Харкова (табл. 1). Період охоплення даних з 1997 по 2014 рік. 

Таблиця 1  

Дані для визначення рівня автомобілізації 

(Дзержинський район м. Харкова) 

Рік 
Індекс  

року, t  

Автомобілізація, 

1

існA , авт/1000 мешк. а
Ц


 

1

існ

мN , тис.мешк. 

1997 1 68 0,000573 255,3 

1998 2 84 0,000577 253,8 

1999 3 92 0,000914 250,9 

2000 4 99 0,000934 246,3 

2001 5 105 0,000972 241,0 

2002 6 107 0,001413 235,5 

2003 7 107 0,003034 230,9 

2004 8 109 0,003449 227,4 

2005 9 112 0,004301 225,5 

2006 10 115 0,004867 223,4 

2007 11 118 0,005874 221,8 

2008 12 136 0,006805 220,6 

2009 13 130 0,006536 221,4 

2010 14 139 0,005924 222,5 

2011 15 149 0,009162 223,0 

2012 16 147 0,012329 224,0 

2013 17 151 0,016330 224,5 

2014 18 153 0,022624 225,0 

 

З побудованих рівнянь регресії обираємо те з них, що краще відповідає 

статистичним даним. Для цього була проведена оцінка близькості результатів 

розрахунків за кожним з отриманих рівнянь до експериментальних даних. 

Ступінь близькості оцінювалася по залишковій теоретичній дисперсії 



 

 

функціональної ознаки. Вона характеризує коливання точок поля щодо 

теоретичної лінії регресії. В умовах рівноцінності рівнянь по суті перевага 

надається тому з них, залишкова теоретична якого дисперсія є найменшою. 

Виходячи з аналізу кореляційного поля, гіпотеза про лінійний зв'язок між 

залежною та незалежною змінними відкидається (рис. 1 – 3). 

 

 

 

Рисунок 1. Графік залежності рівня автомобілізації від купівельної 

спроможності населення 

 

 

 

Рисунок 2. Залежність рівня автомобілізації від фактора часу 
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Рисунок 3. Графік залежності рівня автомобілізації від 

кількості мешканців 

 

Як видно з побудованих рівнянь регресії (рис. 1 – 3), деякі з них 

характеризуються досить великим значенням стандартизованої помилки. 

Однак слід ураховувати особливості застосовуваного алгоритму для 

побудови множинного рівняння нелінійної регресії. Тому що отримані рівняння 

однофакторних моделей є складними нелінійними функціями, то для побудови 

рівняння нелінійної регресії використовується метод Левенберга-Марквардта. 

Даний алгоритм є евристичним і сполучає в собі процедуру лінійної оптимізації 

та покрокового спуска для досягнення глобального мінімуму відхилення 

функції.На підставі цього були отримані такі рівняння регресії (табл. 2). 

За допомогою прикладного пакета програм STATGRAPHICS Plus 5.1 

було отримано наступне рівняння множинної нелінійної регресії:  

 

-0,0111 0,533 -0,13137,15 30,42 ( ) -747,11 e мN

персп

а

А t
Ц

 
      . (2) 

 

Для отриманого рівняння множинної нелінійної регресії статистичні 

оцінки такі: 9802 ,R  , 990,R  , 3,82%=ε . 
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Таблиця 2 

Характеристика однофакторних моделей для визначення рівня 

автомобілізації 

Фак-

тор, 

i
x  

Рівняння регресії, 

1 ( )існ

iA f x  

Залиш-

кова 

дис.-

персія, 
2  

Коефі- 

цієнт 

детермі-

нації, 
2R  

Коефі- 

цієнт 

кореляції, 

R  

Значен- 

ня 

стандар- 

тизованої 

помилки, 
%,  

а
Ц


 

0 1788

1 317 2 ( )існ ,

а

A ,
Ц


   71,51 0,86 0,92 8,68 

t  
0 2685

1 66 973існ ,A , t   40,57 0,94 0,97 6,56 

1

існ

мешкN

 

1
0 0159

1 4558
існ
мешк, NіснA e

 
 

 
182,96 0,75 0,86 13,94 

 

Після побудови регресійної моделі (2) виникає необхідність аналізу 

впливу кожного з факторів на залежну змінну: 

– відношення різниці значень середньої заробітної плати за галузями 

народного господарства і прожиткового мінімуму до середньої ціни легкового 

автомобіля збільшує значення залежної змінної. Це пов'язане з тим що чим 

більше грошей залишається в населення після задоволення первинних потреб 

(харчування, купівля одягу), тим більше можливість придбати автомобіль. 

– фактор часу також збільшує значення залежної змінної. Він відбиває 

динаміку зміни рівня автомобілізації на основ і часового ряду. Зі збільшенням 

часового діапазону спостерігається тенденція збільшення рівня автомобілізації. 

– фактор кількості жителів зменшує значення залежної змінної. Це 

пояснюється тим, що за звітний період спостерігається тенденція зменшення 

кількості мешканців у районі міста. 

Для визначення перспективного рівня автомобілізації в районі міста 

необхідно визначити перспективні значення першого та третього доданків 

залежно від фактора часу t . При аналізі часових рядів відзначається, що для 

забезпечення надійності результатів період визначення перспективних значень 

повинен бути як мінімум у три рази менше попереднього часового періоду 



 

 

( 65318 /  років). Тому необхідно визначити значення  факторів персп

а

)
Ц

(


 і 

1

персп

мешкN  для значення 19 23t   .  

На основі аналізу часових рядів будуються однофакторні рівняння 

регресії (рис. 4). Оцінку проводимо за показниками, аналогічними таблиці 2. 

Результати наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Характеристика однофакторних моделей для визначення перспективних 

значень факторів купівельної спроможності і кількості мешканців  

Рівняння регресії 

)t(fy
i
  

Залишкова 

дисперсія 
2  

Коефі- 

цієнт 

детермі-

нації, 
2R  

Коефі- 

цієнт 

кореля-

ції, 

R  

Значення 

стандар- 

тизованої 

помилки, 

%,  

0,2108( ) 0,0005 eперсп t

аЦ

    0,0001 0,96 0,98 0,009 

-0,0601

1 261,45персп

мешкN t   16,32 0,89 0,94 4,16 

 

Як видно з таблицею 3, отримані залежності мають незначну залишкову 

дисперсію і значення помилки. 

Аналогічним чином визначали  залежності зміни рівня автомобілізації в 

інших районах м. Харкова (табл. 4). 

З урахуванням отриманих залежностей для визначення перспективного 

рівня автомобілізації було визначено значення коефіцієнтів росту. На підставі 

розрахованих значень коефіцієнтів росту були скореговані ємності 

транспортних районів по відправленню та прибуттю по місту в цілому і 

проведена оцінка ефективності функціонування транспортної мережі на основі 

отриманих значень перспективної інтенсивності руху. 

 



 

 

 
 

 
 

Рисунок 4. Графік залежності купівельної спроможності (а) та кількості 

мешканців (б) від фактору часу 
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Таблиця 4 

Регресійні рівняння визначення рівня автомобілізації в районах міста 

Номер 

району 
Рівняння регресії R  

 , 

% 

1 
-0,0111 0,533 -0,13137,15 ( ) 30,42 -747,11 e мN

персп

а

А t ( )
Ц

 
      0,99 3,82 

2 
0 062 0 265 0 00467 65 39 98 41294 1 м, N, ,

персп

а

А , ( t ) , ( ) , е
Ц

  
       0,92 7,35 

3 
0 053 0 544 0 08221 57 85 69 27207 3 м, N, ,

персп

а

А , ( t ) , ( ) , е
Ц

  
       0,98 6,03 

4 
0 0294 0 928 0 0179 17 79 95 2244 65 м, N, ,

персп

а

А , ( t ) , ( ) , е
Ц

  
       0,99 3,9 

5 
0 0155 1164 0 1865 82 18 54 110 56 м, N, ,

персп

а

А , ( t ) , ( ) , е
Ц

         0,99 6,17 

6 
0 0356 0 351 0 16756 01 8 11 554195 0 м, N, ,

персп

а

А , ( t ) , ( ) , е
Ц

  
       0,98 6,61 

7 
0 0977 0 291 0 11124 35 87 63 8586 96 ж, N, ,

персп

а

А , ( t ) , ( ) , е
Ц

  
       0,96 4,51 

8 
0 038 0 316 0 39451 49 175 31 23 74 м, N, ,

персп

а

А , ( t ) , ( ) , е
Ц

  
       0,99 2,96 

9 
0 0539 0 667 0 02410 9 83 74 787 05 м, N, ,

персп

а

А , ( t ) , ( ) , е
Ц

   
       0,99 1,56 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ БЕЗПЕКИ 

ПІШОХІДНОГО РУХУ ТА ПАРАМЕТРАМИ ТРАНСПОРТНОГО 

ПОТОКУ І ДОРОЖНІМИ УМОВАМИ 

 

Аналіз показників дорожньо-транспортних подій (ДТП)та 

експериментальні дослідження проводились на транспортній мережі 

Московського району м. Харкова. 

В результаті проведення аналізу ДТП за участю пішоходів (наїзд на 

пішохода) визначені залежності розподілу кількості ДТП (загальної та з 

випадками травмування і загибелі) за місяцями року та днями неділі.  

Обробка експериментальних даних за допомогою програм MS Excel, 

Сurve Expert Professional показала, що процес зміни кількості ДТП за місяцями 

року можна описати декількома видами моделей (рис.1, 2).Для кожної моделі 

розрахованікоефіцієнт кореляції (r),середня квадратична помилка рівняння 

регресії (Sе) ісередня помилка апроксимації (ε) (табл. 1).  

Таблиця 1 

Оцінка математичних моделей, що описують розподіл ДТП за участю 

пішоходів за місяцями року 

 
Лінійна 

Поліном 2 

ступеню 

Поліном 4 

ступеню ζ 
Sе r ε, % Sе r ε, % Sе r ε, % 

ДТП за 

участю 

пішоходів  

2,25 0,1315 22,7 1,342 0,83 13,3 1,22 0,894 9,56 2,08 

ДТП за 

участю 

пішоходів 

з травмо-

ваними та 

загиблими 

2,598 0,1905 28,17 1,533 0,835 13,25 1,49 0,882 11,5 2,42 

 



 

 

 
 

Рисунок 1. Розподіл загальної кількості ДТП на транспортній мережі 

за участю пішоходів за місяцями року: 

1 – лінійна;   2 – поліном 2 ступеню;   3 – поліном 4 ступеню. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Розподіл кількості ДТП за участю пішоходів з травмованими 

і загиблими на транспортній мережі за місяцями року: 

1 – лінійна;   2 – поліном 2 ступеню;   3 – поліном 4 ступеню 



 

 

Як видно з таблиці 1, значення коефіцієнту кореляції для поліному 4 

ступеню найбільше, значення середньої квадратичної помилки рівняння – 

найменше, також значення стандартного відхилення перевищує значення 

середньої квадратичної помилки рівняння Se < ζ, а середня помилка 

апроксимації складає ε < 12 %, отже, отримані математичні моделі (1, 2)досить 

адекватно описують розглянутий процес і можуть використовуватися на 

практиці. 

 

міс

пішДТП  =7,1893 +3,9613х –1,6405х
2 
+0,2019х

3
–0,0075х

4
,                  (1) 

 

міс

-ттр,пішДТП =7,483+3,5939х–1,5225х
2
+0,1853х

3
–0,0067х

4
,                   (2) 

 

де міс

пішДТП – загальна кількість ДТП за участю пішоходів за місяцями 

року, %; 

міс

-ттр,пішДТП  – кількість ДТП за участю пішоходів з травмованими і 

загиблими на транспортній мережі за місяцями року, %; 

х – місяць року (1 – січень, 2 – лютий,…, 12 – грудень). 

Як видно з графіків (рис 1, 2) збільшення ДТП за участю пішоходів 

спостерігається у зимово-осінній період, що можна пояснити низкою факторів: 

– погіршення умов руху як для пішоходів, так і для транспортних засобів, 

пов’язаних з погіршенням погодних умов (дощ, сніг, ожеледиця, зниження 

видимості та ін.); 

– зменшення тривалості світлового дня; 

– збільшення інтенсивностей транспортних і пішохідних потоків 

порівняно з літніми місяцями, коли значна кількість мешканців міста виїжджає 

за його межі у відпустку та на канікули. 

Також запропоновано математичні моделі, що описують розподіл 

загальної кількості ДТП за участю пішоходів та кількості ДТПза участю 

пішоходів з травмованими і загиблими за днями неділі: 



 

 

дн

пішДТП  =254,78– 531,86b+434,83b
2 
– 172,49b

3
+35,673b

4
–3,6975b

5
+ 0,1516b

6
, (3) 

дн

піш - тр,зДТП  =67,033– 72,514b+32,639 b
2 
– 5,766b

3
+0,3448b

4
,               (4) 

 

де дн

пішДТП  – загальна кількість ДТП за участю пішоходів на транспортній 

мережі за днями тижня, %; 

дн

піш - тр,зДТП  – кількість ДТП за участю пішоходів з травмованими і 

загиблими на транспортній мережі за днями тижня, %; 

b – день неділі (1 – понеділок, 2 – вівторок,…, 7 – неділя). 

Для кожної моделі розрахований коефіцієнт кореляції, середня квадратична 

помилка рівняння регресії та середня помилка апроксимації (табл. 2, 3).  

Таблиця 2 

Оцінка математичних моделей, що описують розподіл ДТП за участю 

пішоходів за днями неділі 

ДТП за участю 

пішоходів 

Лінійна 
Поліном 5 

ступеню 

Поліном 6 

ступеню ζ 
Sе r ε, % Sе r ε, % Sе r ε, % 

2,13 0,446 12,22 2,77 0,68 7,97 0 1 4,3 2,02 

 

Таблиця 3 

Оцінка математичних моделей, що описують розподіл ДТП за участю 

пішоходів з травмованими та загиблими за днями неділі 

ДТП за участю 

пішоходів з 

травмованими та 

загиблими 

Лінійна Поліном 4 ступеню 
σ 

Sе r ε, % Sе r ε, % 

3,912 0,706 22,04 1,91 0,975 5,69 4,67 

 

Оскільки для поліноміальних математичних моделей (6 і 4 ступеня, 

відповідно) значення стандартного відхилення перевищує значення середньої 

квадратичної помилки рівняння Se < σ, а середня помилка апроксимації не 

перевищує 6,0 %, то отримані математичні моделі (рис. 3, 4) адекватно 

описують розглянутий процес і можуть використовуватися на практиці. 



 

 

 
Рисунок 3. Розподіл загальної кількості ДТП на транспортній мережі 

за участю пішоходів за днями неділі: 

1 – лінійна;   2 – поліном 5 ступеню;   3 – поліном 6 ступеню 

 

 

Рисунок 4. Розподіл ДТП за участю пішоходів з травмованими 

і загиблими на транспортній мережі за днями неділі: 

1 – лінійна;   2 – поліном 4 ступеню 



 

 

Як видно з графіків (рис. 3, 4), збільшення кількості ДТП за участю 

пішоходів припадає на початок неділі (понеділок – середа) з подальшим 

зменшенням у вихідні дні (субота, неділя), що може бути пов’язано зі 

зменшенням інтенсивностей транспортних та пішохідних потоків на вулицях 

міста у вихідні дні. 

Оскільки за попереднім аналізом даних ДТП виявлено, що близько  

20,0 % ДТП за участю пішоходів трапляються у зоні нерегульованих 

пішохідних переходів, було приділено увагу саме цій проблемі. На рисунку 5 

представлено розподіл ДТП за днями неділі у зоні нерегульованого 

пішохідного переходу. 

 

 
Рисунок 5. Розподіл ДТП за участю пішоходів у зоні нерегульованого 

пішохідного переходу за днями неділі: 

1 – лінійна;   2 – поліном 4 ступеню;   3 – поліном 5 ступеню 

 

Як видно з графіку (рис. 5) найбільша кількість ДТП за участю пішоходів 

у зоні нерегульованого пішохідного переходу відбувається у середині неділі 

(середа, четвер) і сягає майже 30 % від загальної кількості ДТП за участю 

пішоходів на транспортній мережі в цілому, потім значно зменшується під час 



 

 

вихідних днів (субота, неділя), що пояснюється зниженням інтенсивностей 

транспортних та пішохідних потоків. 

Оцінка математичних моделей наведена у таблиці 4. 

Таблиця 4 

Оцінка математичних моделей, що описують розподіл ДТП за участю 

пішоходів у зоні нерегульованого пішохідного переходу за днями неділі 

Лінійна Поліном 4 ступеню Поліном 5 ступеню 
ζ Sе r ε, % Sе r ε, % Sе r ε, % 

6,42 0,785 28,49 2,15 0,991 6,17 2,63 0,993 5,2 8,76 

 

Математична модель, яка найбільш точно описує розглянутий розподіл – 

це поліном 5 ступеню (r = 0,993, Sе =2,63 < σ = 8,76, ε = 5,2 % ): 

 

дн

пішДТПнп  = 60,974– 76,272b+49,535b
2 
– 13,046b

3
+1,4526b

4 
–0,0572b

5
,   (5) 

 

де дн

пішДТПнп – кількість ДТП за участю пішоходів у зоні нерегульованого 

пішохідного переходу за днями неділі, %. 

За результатами аналізу інтенсивностей пішохідних та транспортних 

потоків у зонах нерегульованих пішохідних переходів пропонується 

розподілити переходи на дві групи за критерієм співвідношення інтенсивностей 

трN

пішN
k  : 

– перша група –k < 0,1 (незначна інтенсивність пішохідних потоків 

порівняно з інтенсивністю транспортних потоків); 

– друга група – k ˃ 0,1. 

Обробка експериментальних даних показала, що залежність між 

кількістю ДТП за участю пішоходів та факторами, які впливають на неї, для 

першої групи переходів можна описати багатофакторною лінійною моделлю 

виду: 

 



 

 

nfX...dXcXbXaY  321 ,                                 (6) 

 

де  Y – залежна змінна; 

X1, X2, X3, X4,…,Xn – незалежні змінні; 

a, b, c, d, е, f – коефіцієнти регресії. 

Розглянемо двофакторну модель, яка включає в себе приведену 

інтенсивність транспортного потоку і інтенсивність пішохідного потоку в зоні 

нерегульованого пішохідного переходу у годину-пік: 

 

піштр

рік

піш N,N,,ДТП 001289000038102481  ,                       (7) 

 

де рік

пішДТП  – річна кількість ДТП за участю пішоходів у зоні 

нерегульованого пішохідного переходу, од./рік; 

трN  – приведена інтенсивність транспортних потоків у зоні 

нерегульованого пішохідного переходу у годину-пік, авт./год.; 

пішN – інтенсивність пішохідних потоків у зоні нерегульованого 

пішохідного переходу у годину-пік, чол./год. 

Ця модель характеризується досить сильною тіснотою зв'язку між 

залежною і незалежними змінними (множинний коефіцієнт кореляції  

R = 0,778), а парні коефіцієнти кореляції змінюються в межах 

r = 0,0038 ÷ 0,72 < R = 0,778, що вказує на відсутність автокореляції між 

факторами, які входять до розглянутої двофакторної моделі. Середня помилка 

апроксимації складає ε = 5,0 %. 

Трифакторна модель враховує приведену інтенсивність транспортного 

потоку, інтенсивність пішохідних потоків в зоні нерегульованого пішохідного 

переходу, а також частку легкових автомобілів у транспортному потоці у 

годину-пік: 

 

Лпіштр

рік

піш n,N,N,,ДТП 8483001305000021300444  ,               (8) 



 

 

де Лn – частка легкових автомобілів у потоці у годину-пік, % 

Наведена модель характеризується досить сильною тіснотою зв'язку між 

залежною і незалежними змінними (множинний коефіцієнт кореляції R = 0,82), 

а парні коефіцієнти кореляції змінюються в межах r = 0,0038 ÷ 0,72 < R = 0,82, 

що вказує на відсутність автокореляції між факторами, які входять до 

розглянутої двофакторної моделі. Середня помилка апроксимації складає 

ε = 2,5 %. 
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ASSESSMENT OF CONTAINERS HANDLING TECHNOLOGY ON POLISH 

SEAPORTS EXAMPLE 

 

The globalisation of worldwide economy is based essentially on the goods 

exchange between the major world regions. Due to the dispersion of locations of 

goods production and consumption, the cargo movement from one place to another is 

carried out mainly by maritime transport. 

In the era of dynamic development of containerisation, the separated and 

specialized handling terminals situated in seaports have gained the increasing 

importance, providing comprehensive services for containerised cargo. As the basic 

links of global sea – land supply chains they ensure the continuity of goods transport 

process and the implementation of safe cargo manipulation. 

According to Notteboom and de Langen [18] significant changes in maritime 

market have been observed in recent years. Seaports need to accommodate and 

handle more large ships, as well as conduct services for hinterland transport modes 

faster. Modern ports have to become more market-oriented, open for innovations and 

needs of all participants involved in cargo transportation through seaports. Moreover, 

intensive development of containers transportation also imposes on ports the 

necessity to monitor and improve the cargo service processes implementation. 

Consequently, these needs affect the technological process of cargo handling in 

seaports and transport processes design. 

Apart from extensive infrastructure seaports container terminals should also be 

equipped with a sufficient facilities, which ensure the implementation of handling 

processes and primarily participate in cargo services [1]. Ports equipment forms a set 

of mobile loading devices used for goods replacement to/from ships, as well as other 
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machines and auxiliary means and mechanisms for moving loads in horizontal and 

vertical relations on the terminals area [11] [17].  

The essence of handling process is to provide cargo movement from one place 

to another, or from one transport mean to another with optional usage of additional 

devices and places (e.g. storage areas, warehouses etc.) [19] [21]. Therefore, handling 

systems and technology in seaports are dealing with all actions and activities 

performed with the help of appropriate devices, specialized equipment, committed 

people experience, techniques and methods to move the load between indicated 

places. On the one hand this technology should express the modern view on the 

issues concerning the cargo handling at seaport based on traditional solutions, but on 

the other hand it should introduce some new approaches, modernizations and 

improvements to the whole service process, supported i.a. by the electronic 

communication and IT-systems. 

Seaports are evolving over time [14]. In view of the growing popularity of 

intermodal loading units transportation the competition between seaports have been 

observed. This process causes that container terminals are obliged to increase 

constantly the quality of services and productivity of cargo handling, to make 

permanent investments in modernization of its infrastructure and equipment, as well 

as use more innovative, modern and technologically advanced devices to support and 

improve the process of cargo handling [12] [13]. 

These phenomena concern also the Polish market of containers transportation 

which forms an important part of Baltic States transport. Container terminals 

operating in Poland are located in Gdansk, Gdynia and Szczecin seaports [10]. In 

order to ensure fast, safe and efficient operation, these terminals develop strategies 

and are looking for the ways to improve container handling technology [16]. 

Therefore, it is advisable to determine the factors influencing the handling 

technology selection and evaluate chosen technologies in terms of numbers, types 

and parameters of equipment participating in handling execution. The study have 

been conducted on Polish container terminals example. 

The containers handling process in seaport consists of the subprocesses [19] 



 

 

[21]. After ship’s mooring, imported containers should be unloaded. It could be done 

with the help of harbor cranes and gantries. Then containers are transported by 

special vehicles to terminal stacking area where they are stored, and next exported 

from the terminal to the hinterland (Fig. 1). 

 

 

Figure 1. An example of containers handling process in seaports 

Source: own research on the basis of [21] 

 

Nowadays containerised cargo handling is based on two basic systems [11]: 

– ro-ro system (roll on/roll off) – this is a system of wheeled cargo handling 

rolling it on and off the vessels. This solution allows to reduce the lead time of port 

operations, and consequently the whole service chain. This system is mainly used on 

ferries and ro-ro ships; 

– lo-lo system (lift on/lift off) – this is a system based on containers loading 

and unloading in vertical manner. Currently, this system is used most often during 

containers reloading from merchant vessels using specialized equipment i.e. quay 

cranes or gantries. 

In addition, there is distinguished [17]: 

– direct cargo handling between transport means – it involves both transport 

unloading from one mean and cargo loading onto another mean at the same time, 

avoiding storage operations. During the implementation of this handling system in 

import direction the container truck should be delivered to the quay to pick up 



 

 

overloaded cargo directly to the hinterland; 

– cargo handling through storage yard – it takes place between transport means 

with the temporary cargo storage on the terminal’s yard. This cargo handling system 

execution stems from the fact that in many cases containers handled from ships have 

to wait for another transport means that require their storage. 

The process of technology implementation of direct handling and those with 

temporary cargo storage depends on the technical capacity, available infrastructure 

and terminal’s equipment. In order to carry out the smooth cargo flow in direct 

relation the terminal authorities should ensure easy access to the port from the 

hinterland (high throughput of road and railway connections). It also requires 

efficient organization of all handling processes at the terminal. However, handling 

through storage yards requires a considerable terminal space for empty, loaded and 

special containers, e.g. refrigerated containers. 

The complexity of applied handling solutions demonstrates port’s technical and 

technological advancement and constitutes an important factor for customer 

acquisition and provision of high level services [9]. The terminal, that implements 

simultaneously lo-lo and ro-ro cargo handling technology, as well as both direct 

transshipment operations and through storage area has more advantages in the 

container handling market. 

Modern ports implement advanced handling technologies not only in ship – 

yard relation, but also can perform intermodal units handling in other relations, e.g. 

ship – barge, wagon – truck, truck – truck etc. Possible relations for handling 

containers in seaports are shown on Figure 2. 

For proper container terminals operation different organizational and technical 

solutions could be used. Taking into account the types of equipment involved in the 

completion of cargo handling the following handling systems and technologies may 

be considered [15]: 

– STS-TT-RTG-T/W (ship-to-shore gantry – terminal tractors – rubber tires 

gantry – truck/wagon) – in this system ship-to-shore gantry crane (STS) unloads 

containers  from  the vessel to the semi-trailers, which are hauled by terminal  tractors 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Possible handling relations in seaports 

Source: own research 

 

(TT) and carry containers to the yard where they are handled by rubber tires gantry 

(RTG). Then container is unloaded from the semi-trailer to the yard stack. It is one of 

the most commonly used technology. This system efficiently uses storage area and 

guarantees high handling productivity; 

– STS-SC-T/W (ship– to–shore gantry – straddle carrier – truck/wagon) – this 

technological solution uses straddle carriers (SC) that move containers in quay-yard 

relation, stack containers in yards and replace them to land transport means. Straddle 

carriers due to their features are able to replace both terminal tractors (TT) and the 

rubber tires gantry cranes (RTG). The necessity to assure the large storage area and 

make considerable investments in specialized equipment are the main disadvantages 

of this technology. Despite these drawbacks, this technology is readily applicable to 

container terminals successively developing; 

– STS-(TT)-RMG-T/W (ship-to-shore gantry – terminal tractors – rail 

mounted gantry – truck/wagon) – in this system containers storing in yards and 

loading to land transport means is carried out with rail mounted gantry crane (RMG). 

This provides the maximum storage capacity utilization, with the possibility of piling 

the containers up to 10 rows. Within the crane operating area there are railway tracks 

and a places for loading trucks. RMG can move the containers unloaded by STS. 

However, the movement of the containers from the STS to the RMG is conducted 
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mainly via TT; 

– STS-(TT)-RS-T/W (ship-to-shore gantry – terminal trailers – reach stacker 

– truck/wagon) – reach stacker (RS) is used for stacking containers in yards, 

transportation on short distances and loading the cargo onto trucks and wagons. They 

can pile up the containers up to 5–6 rows, but require extensive manoeuvring area. 

Through higher stacking they could better use the storage areas then SC. This system 

is mainly used in small terminals. 

The selection of handling technology has to be preceded by the analysis of the 

ports' current situation and future needs (Fig. 3). The investment decision has to take 

into consideration the market development and handling technology trends, as well as 

seaports available infrastructure and transport modes allowing hinterland connection. 

However, the key issue is the terminal’s financial capacity and the ability to obtain 

financing from external funds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. The chosen factors influencing the handling technology selection 

Source: own research 

 

Currently in Poland 6 terminals are involved in containerised cargo handling 

[10] [20]: 

– Deepwater Container Terminal Gdansk (DCT Gdańsk), 

– Gdansk Container Terminal (GTK), 

– Baltic Container Terminal in Gdynia (BCT), 
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– Gdynia Container Terminal (GCT), 

– DB Port Szczecin (DB PS), 

– Baltic General Cargo Terminal Gdynia (BTDG). 

Deepwater Container Terminal Gdansk is located in the outer part of the 

Gdansk seaport. Presently, the terminal is a leader in handling containers in Poland. It 

started operation in June 2007 when the first container ship called. The DCT Gdańsk 

serves container ships with a capacity of up to 18 thd. TEU. These units maintenance 

is conducted on the quay of 650 m length and 16,5 m depth. The terminal covers an 

area of 49 ha, where the capacity of stacking area reaches 26 thd. TEU, including the 

420 plugs for refrigerated containers. Cargo quayside handling is held in lo-lo 

system, furthermore, one of the berths is equipped with a ro-ro ramp with 40 m width 

[4] [23]. 

The containers handling is conducted by 6 Post-Panamax STS gantries, 20 

RTG cranes, 5 reach stackers, 2 lifters for empty containers, 16 tractors for  

semi-trailers etc. The terminal’s operation management is supported by Navis 

system. The annual handling capacity of the terminal amounts to 1,25 mln TEU. In 

2015, it handled more than 1,069 mln TEU. It is worth of mention that the 

construction of the second terminal is also planned, which will increase DCT Gdańsk 

handling capacity up to 4 mln TEU (investment should be completed in 2016) [4] [7]. 

Gdansk Container Terminal is located in the Gdansk Inner Port and is in 

operation since 1998 on Szczecinskie Quay. This terminal handles vessels with a 

capacity up to 20 thd. tons and a maximum draft of 9,8 m. Terminal’s area is 

approximately 10,05 ha. The yards with an area of 67 417 m
2
 allow to store  

4 thd. TEU simultanously, including 95 plugs for refrigerated containers. The cargo 

handling can be executed in lo-lo and ro-ro systems [6] [23]. 

In GTK ship to shore handling is carried out by one container gantry crane, two 

quay cranes and a mobile harbour crane with a lifting capacity of  

100 tons. Handling in storage yards is executed by two gantries, straddle carrier and 

two reach stackers. Since 2010 the terminal has a new Container Terminal Operating 

System (acronym SOT-ek). The GTK, compared to other Polish terminals, is rather 



 

 

small, its annual handling capacity is about 100 thd. TEU. In 2015 the terminal 

handled 21 497 TEU [6] [7]. 

Baltic Container Terminal Gdynia, located on the Helskie 1 quay, is in 

operation since May 2003, but it was built in the late seventies of the last century. 

The quay length of 800 m and a depth of 12,7 m allows goods handling in lo-lo 

system, one ship berth is additionally equipped with ro-ro ramp. At the same time the 

terminal can store 20 thd. TEU, including 600 plugs for refrigerated containers. BCT 

has warehouses, railway siding, as well as gates and parking for trucks [2] [24]. 

Among terminal’s equipment there are 8 ship-to-shore gantries, 2 mobile 

harbour cranes with lifting capacity up to 100 t/unit, two rail mounted gantries 35/40 

t, 20 yard gantries with lifting capacity of 30,5/35/40 t, 2 straddle carriers each with a 

capacity of 40 t, 3 reach stackers, 4 forklift cranes, 30 tractors and semi-trailers etc. 

The terminal management is supported by advanced IT systems (including Mainsail 

Terminal Management System), allowing not only warehouse management, but also 

planning of ship, yard, port, rail terminal activities etc. The current BCT annual 

handling capacity is estimated as 1,2 mln TEU. In 2015 the terminal handled 354 992 

TEU [2] [7]. 

Gdynia Container Terminal is in operation since 2005 at the Bulgarskie quay 

in Gdynia seaport. The terminal was built in stages and now GCT has a quay suitable 

for container handling with 11 m depth and 366 m length. The total area of the 

terminal is 19,1 ha. Storage yards can simultaneously accommodate up to 6 500 TEU, 

including 192 refrigerated containers. There is a railway terminal with 4 tracks, truck 

gates, warehouse etc. [5] [24]. 

Terminal’s handling equipment includes i.a. 2 ship-to-shore Super-Post-

Panamax gantries with lifting capacity of 65 t/unit, 2 gantries with a capacity of 60 t 

and 41 t, 1 mobile harbour crane with a lifting capacity of 100 t, 1 jib crane, 14 yard 

gantries, including 7 electric units with a lifting capacity of 41 t/unit,  

5 reach stackers, 14 forklifts, 22 tractors and 23 semitrailers etc. The terminal 

operation is supported by nGEN management system. The annual handling capacity 

of GCT is estimated at 400 thd TEU, handling in 2015 amounted to  



 

 

327 930 TEU [4] [7]. 

Container terminal DB Port Szczecin is in operation since 2011 and is located 

in Ostrow Grabowski, at the Finskie quay. Over the years, in Szczecin seaport the 

Temporary Container Base was operated, serving containers mainly on the Czeskie 

quay. In the new location the containers are handled according to lo-lo system. The 

Finskie quay is 240 meters long and its depth is 10,5 m. The quay is also equipped 

with a ro-ro ramp. Containers can be stored at the waterfront and on the storage yard 

located at ul. Hryniewieckiego on the area of 35 thd. m² which can place up to 5 thd. 

TEU. The terminal has 157 plugs for connecting refrigerated containers to the 

electricity [3] [25]. 

Ships handling are conducted with the help of 2 ship-to-shore gantries and 

container handling in the square are held with 4 rubber tires gantries with lifting 

capacity of 40 t/unit, 2 RTG with a capacity of 35 t/unit, 2 reach stackers, tractors and 

trailers etc. Operation and financial management is supported by Autostore program 

and SAP Business One. DB PS handling capacity is estimated at 200 thd. TEU/year. 

In 2015 it handled 87 784 TEU [3] [7]. 

Baltic General Cargo Terminal Gdynia is an universal general cargo terminal. 

It was established in 1995 and conducts lo-lo and ro-ro handling. Currently BTDG 

has one berth for container ships servicing with a depth of 8 m, equipped with a 

gantry crane. Storage yard with an area of 14 thd. m
2
 can accommodate 

simultaneously 688 TEU, including 60 refrigerated containers. So far it does not have 

a large share in containers transhipment compared to other Polish terminals. The 

throughput range is about several thousand TEU/year, but the terminal is actively 

developing its potential for handling this cargo group. The annual handling capacity 

is estimated at 25 thd. TEU [7] [24]. This terminal will not be taken into account in 

the further analysis. 

Selected parameters of Polish maritime container terminals are shown in Table 

1 and the throughput of these terminals in 2004–2015 is presented in Figure 4. The 

total container throughput in analized ports in 2015 reached  

1 862 thd. TEU. Analysing the data (Fig. 4) it can be seen that the position of the 



 

 

Gdansk seaport in containerised cargo service increases from year to year. Despite 

the a small decrease in cargo handling in 2015, the ports continue to invest in cargo 

handling equipment and plan their development, adapting to market changes. 

Table 1 

Characteristics of container terminals in the Polish range in 2015 

Parameter 

Seaport/terminal 

Gdańsk Gdynia Szczecin 

DCT Gdańsk GTK BCT GCT DB PS 

Quay length [m] 650 367 800 450 650 

Quay depth [m] 16,5 (on lth 412 m), 

13.5 (on lth 265 m) 

9,8 (on lth 205 m), 

8,5 (on lth 105 m) 
12,7 11 10,5 

Berths number 3 2 4 2 3 

Storage capacity 

[thd. TEU] 
29 4 20 6,5 5 

Annual handling 

capacity [thd. TEU] 
1 250 100 1 200 400 200 

Source: [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
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Figure 4. Container terminals throughput in Polish seaports in 2004–2015 

Source: own research on the basis of [2] [3] [4] [5] [6] 

 



 

 

Analysed terminals differ not only in size, handling potential, shape and 

infrastructure, but also in terms of devices forming their handling systems. On the 

basis of the data presented in Table 2, it can be concluded that all container terminals 

are equipped with handling systems, adapted to the needs of each port individually. 

Each of the terminals has a ro-ro ramp and performs lo-lo handling. Containers are 

overloaded at the quay and storage yard, the intra-port transportation is held and 

containers handling on railway siding area take place. The most diverse solutions are 

used at DCT Gdańsk and GCT. Polish terminals do not use automated guided 

vehicles (AGV) as e.g. in the ports of Hamburg and Rotterdam.  

Table 2 

Selected elements of the handling systems in the Polish container terminals 

Specification 

Seaport/terminal 

Gdańsk Gdynia Szczecin 

DCT Gdańsk GTK BCT GCT DB PS 

Direct cargo handling +* + + + + 

Cargo handling through 

storage yard 
+ + + + + 

Lo-lo + + + + + 

Ro-ro + + + + + 

STS + + + + + 

RMG – + + – – 

RTG + – + + + 

TT + + + + + 

SC – + + – – 

RS + + + + + 

AGV – – – – – 

* „+” existent, „ –”  nonexistent 

Source: own research on the basis of [2] [3] [4] [5] [6] 

 

Comparing the cargo overloading equipment used for the containers ship to 

shore handling, it is noted that in terms of number of the equipment the DCT Gdańsk 

has the one of the smallest amount of such devices (Fig. 5a). Despite this fact its 

annual container throughput is the greatest among other analysed terminals. The 



 

 

terminal is equipped with modern systems and devices with high handling rate. The 

significant container turnover is, among others, due to terminal location and harbour 

parameters, giving the ability to service ocean-going vessels. Assuming that all 

containers were transhipped in lo-lo system and referring annual container throughput 

in 2015 to the number of equipment carrying out ship to shore cargo handling, the 

number of containers per one quay crane can be observed (Fig. 5 b).  
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a)     b) 

Figure 5. Harbour handling equipment in the Polish container terminals, where:  

a) The number of harbour handling equipment, 

b) TEU per one harbour crane 

Source: own research on the basis of [2] [3] [4] [5] [6] 

 

In order to carry out the comparative analysis of these devices in terms of 

quality, the number of criteria were selected (Table 3). The criterion is considered to 

be fulfilled if it is met at least by one handling device. 

Analysing the summary presented in Table 3 it can be noted that all Polish 

container terminals have a high class ship to shore devices, ensuring smooth operation 

and compatibility with other devices receiving containers. The analysis shows that the 

most technically advanced STS cranes are owned by DCT Gdańsk and GCT. 

The number and type of equipment used for intra-port transportation and 

containers handling in stacking area in the analysed terminals also vary. Considering 



 

 

the data presented in Figure 6, it can be observed that in terms of the number of 

equipment for intra-port transportation, the BCT has the advantage. Table 4 

summarizes some characteristics of devices for containers intra-port transportation 

and handling in storage yards in analysed terminals. 

Table 3 

Selected characteristics of harbour handling equipment in the Polish container 

terminals 

Specification 

Seaport/terminal 

Gdańsk Gdynia Szczecin 

DCT Gdańsk GTK BCT GCT DB PS 

STS gantries 

Water-side outreach > 40 m +* – + + – 

Loading/unloading 19 container 

rows from the ship 
+ – + + – 

Service of all containers sizes + + + + + 

Service of ocean-going vessels + – + + – 

Handling rate > 35 cont./h + – – + – 

Harbour cranes 

Handling goods weight > 100 t  – + + + + 

Water-side outreach > 45 m – + + + – 

Lifting/dropping speed > 100 m/min – – – + – 

* „+” existent, „ –”  nonexistent 

Source: own research on the basis of [2] [3] [4] [5] [6] 

 

Analysing the models of reach stackers used in the Polish container terminals, 

it can be stated that the parameters of the devices are very similar. All models have 

the possibility of containers storing in 3 layers. The speeds and maximum lifting 

capacity of each machine in analysed terminals are almost the same. In GTK and 

GCT reach stackers have weaker drive unit, because used models are older in 

comparison to units of other terminals. In GTK there are fewer number of devices for 

intra-port transportation because the containers are moved mainly by two rail 

mounted gantries. However, this system influences the containers service time. 



 

 

Terminal tractors are present in all container terminals and have similar 

characteristics, so the indication of the distinguishing features is impossible. In terms 

of the number of devices for handling containers in storage yards DCT Gdańsk and 

BCT dominate. They possess similar number of gantry cranes (20 pieces). 

 

 

 

Figure 6. The number of devices used for transportation and handling of containers in 

storage yards 

Source: own research on the basis of [2] [3] [4] [5] [6] 

 

Analysing rubber tires gantries in Polish container terminals, the diversity of 

technological solutions used in these devices can be observed. The most diverse 

technologies were implemented to the machines operating in the GCT and DCT 

Gdańsk. Some of used machines are environmentally friendly due to low emissions, 

and even, as in the case of a gantry crane owned by GCT the emissions do not exist, 

due to electric drive usage. At the moment GCT is the only holder of this type of 

RTG crane among Polish maritime container terminals. 

The operation of all analysed container terminals is supported by IT systems 

[20]. Selected functions of IT systems in the Polish container terminals are shown in 



 

 

Table 5. The conducted analysis was based on the description of the systems from the 

seaports websites. 

Table 4 

Selected characteristics of equipment for intra-port transportation and 

containers handling in storage yards 

Specification 

Seaport/terminal 

Gdańsk Gdynia Szczecin 

DCT GTK BCT GCT DB PS 

Yard gantries 

Service of container blocks > 5 pcs. height + – + + + 

Service of container blocks > 6 pcs. width + + – + + 

Electronic stability system of container + – + + – 

Eco friendly motor + – – + – 

Reach stackers 

Maximum lifting capacity 45 t –* – + + + 

Stacking containers in 5 rows + + + + + 

Speed with load  >20 km/h + + + + + 

Engine power >240 kW + – + – + 

Straddle carriers 

Lifting capacity max.35 t + + + + + 

Stacking containers > 2 rows – + – + – 

* „+” existent, „ –”  nonexistent 

Source: own research on the basis of [2] [3] [4] [5] [6] 

 

To sum up the functions of IT systems used in Polish container terminals it is 

worth to mention that despite the efforts to achieve the same goal, the systems of 

each indicated terminals are different. This state of affairs depends on many aspects, 

beginning from the needs of management personnel up to financial resources that can 

be allocated for the investment. In this respect seaports have to continue developing 

of IT systems functions for better support of handling technologies execution.  



 

 

Table 5 

Selected functions of information systems in the Polish container terminals 

IT system functions 

Seaport/terminal 

Gdańsk Gdynia Szczecin 

DCT Gdańsk  GTK  BCT GCT DB PS 

Costs control + + + + + 

Immediate visualization of controlled 

equipment status 
+ - – + – 

Automatic data access for forwarders + + – – + 

Customs clearance information + + + + + 

Cargo flow control + + + + + 

Data sharing with shipping lines and 

partners through user–friendly interface 
– – + + – 

Planning of activities on yard and ship + – + – + 

Supervision of all operations on 

containers 
+ – – + – 

Creation of virtual ships models – – – + – 

Ability of automatic invoicing + – – + – 

Reports on container seals deviations – – – – + 

Environment protection + + + + + 

* „+” existent, „ –”  nonexistent 

Source: own research on the basis of [2] [3] [4] [5] [6] 

 

Conclusions 

 

The need to ensure smooth execution of container transport chain from the 

sender to the recipient forces seaports to take actions and measures to improve their 

functioning. The efficiency of container handling and the correct choice of container 

handling technology have a significant impact on containers service process, 

including service time of ships and containers, service costs, complexity and safety of 

cargo service. This technology depends not only on the layout of the terminal, ships 

type and size, but also on the organization of handling process, as well as type and 

number of used handling equipment. Implementation of any new technology is aimed 



 

 

at improving productivity, increasing efficiency and safety level of the entire process 

of handling containers at the port. At the same time it is worth to mention that 

innovative solutions performance should be compatible with the entire cargo 

handling process to ensure their maximum effectiveness. However, the selection and 

use of a specific technological solution primarily depends on the demand and 

seaport’s financial resources. 

Observed development trends of containers handling technology and systems 

include: 

– increase efficiency in handling containers during quayside and hinterland 

operation, yard moves, which will allow to shorten the time of containers and 

transport means service in the terminal, 

– improvement of handling equipment design and operation, including 

increasing the water- and land-side outreach, as well as lifting height and speeds of 

ship to shore devices, ensuring the reloading of several containers simultaneously, 

which is associated with an increased parameters of ships calling at ports etc., 

– modernization, expansion and rationalization of the container terminal area, 

e.g. implementing of specialized basins for ships mooring, usage of several devices 

simultaneously for handling containers, in order to accelerate ship to shore handling, 

– wider usage of common IT systems to support cargo handling, planning and 

forecasts to reduce delays in cargo service process, 

– usage of safe, environmentally friendly vehicles, including electric engines 

etc. 

General global development trends of containerisation are also visible in Polish 

container terminals. Every year these terminals strengthen their position in the Baltic 

Sea Region and become more competitive on international market. It is evidenced, 

among others, by container handling increase in recent year and enrichment of new 

cargo handling equipment, rationalized infrastructure, that improve container 

handling systems and technologies operation. 

Presented analyses show that DCT Gdańsk is the fastest developing container 

terminal in Poland. It obtained the title of container hub, has the best infrastructure 



 

 

characteristics and highly specialized cargo handling equipment. Other container 

terminals are also constantly evolving, investing in cargo handling equipment and 

infrastructure modernization. 

Analysis on handling systems used in Polish container terminals showed that 

each terminal is equipped with its own system, individually matched to their needs, 

adapted to the available area and storage yards location. In these ports container 

handlings in different relations according to lo-lo and ro-ro systems are executed. 

Analysis of terminal devices allowed to investigate the numbers, type and 

parameters of the machines used in Polish container terminals handling. The types of 

these devices are adapted directly to handling systems used in these seaports. In terms 

of the number of possessed devices, BCT dominates, in recent years it has invested in 

handling equipment. 

Moreover, the need to improve logistics containers services affects the 

extension of the functionality of programs and systems used in seaports. These 

systems support planning and implementation processes of cargo handling at ports, 

facilitates logistics solutions, increasing the level of effectiveness and reliability of 

containers service. 

Relying on the global container shipping growth forecasts [8] [22] it should be 

noted that the increase in containers transport is expected by an average of 2,2–4,5% 

per annum. This underlines the reasonability of continuous investment in the 

maritime sector, mainly in the development of container terminals being an 

elementary link in the global sea – land goods supply chains. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗМІНИ ПОПИТУ НА 

ПРОДУКЦІЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЙОГО ВАРТОСТІ 

 

Предмет логістики дуже складний і неоднорідний, чим він відрізняється 

від наук, які вивчають суміжні види функціонального менеджменту. 

Визначення логістики слід трактувати як теорію і практику управління 

процесами руху сукупності матеріальних, фінансових, трудових, правових та 

інформаційних потоків в структурах ринкової економіки [1]. Основна 

концептуальна ідея логістики полягає в необхідності пристосування фірми до 

ринкової ситуації, яка постійно змінюється, витрачаючи при цьому мінімум 

коштів в даних умовах. 

Концепція логістики являє собою систему поглядів на раціоналізацію 

господарської діяльності шляхом оптимізації матеріальних потоків. 

На кожному підприємстві розробляється своя концепція логістики – 

система поглядів на підвищення ефективності функціонування підприємства. 

Вона спирається на довгострокові цілі підприємства і забезпечує узгодженість 

дій усіх підрозділів. 

Вивчення логістики базується на розумінні основної ідеї логістичного 

підходу, новизна якого полягає, насамперед, в зміні пріоритетів між різними 

видами господарської діяльності на користь посилення значущості діяльності з 

управління матеріальними потоками. 

Логістика, таким чином, є поліпредметною і багатофункціональною 

наукою. 

Поняття матеріального потоку є ключовим в логістиці. Матеріальні потоки 

утворюються в результаті транспортування, складування і виконання інших 

матеріальних операцій із сировиною, напівфабрикатами і готовими виробами – 

починаючи з первинного джерела сировини аж до кінцевого споживача. 



 

 

Маркетинг і логістика тісно взаємопов'язані, а утверджена формула – 

«маркетинг формує попит, а логістика його реалізує» має під собою вагоме 

підґрунтя. Отже, логістика орієнтована на попит в матеріальному потоці. 

На даний момент до вирішення завдань, що дозволяють наблизиться до 

даної проблеми, присвячені дослідження багатьох вчених. 

Протягом останнього десятиліття накопичений великий досвід 

вдосконалення загальних принципів і механізмів діяльності підприємств з 

використанням логістики. 

Різним аспектам теорії і практики логістики присвячені праці таких 

вітчизняних вчених, як А. Н. Азарян, В. Н. Амітан, Л. В. Балабанова,  

І. Брітченко, М. Ю. Григорак, М. С. Дороніна, А. Г. Кальченко,  

Є. В. Крикавський, Р. Р. Ларіна, В. Є. Ніколайчук, М. А. Окландер,  

В. Л. Пілюшенко, І. Л. Решетникова, А.Н. Тридід, Л. В. Фролова, 

Н. І. Чухрай, А. А. Шубін та ін. Великий науковий внесок внесли такі вчені 

СНД, як Б. А. Анікін, А. М. Гаджинський, Е. А. Голіков, В. С. Лукинський, 

Л. Б. Міротін, А. І. Семененко, І. Є. Ташбаев, В. І. Сергеєв, а також фахівці 

інших зарубіжних країн, зокрема, Д. Бауерсокс, Дж. Бушер, 

Д. Клосс, Дж. Хескетт та ін. 

Однак навіть сьогодні деякі питання логістики ще недостатньо 

розроблені. 

Проектувати логістичну систему або підвищувати її ефективність 

діяльності доцільно з урахуванням всіх можливих факторів зовнішнього і 

внутрішнього впливу. 

Можливість ефективного управління розвитком логістичної системи за 

рахунок визначення еластичності попиту на матеріальний потік в логістичній 

системі є актуальним і можливо за рахунок вирішення трьох основних завдань: 

1. Визначення еластичності попиту на матеріальний потік. 

2. Визначення параметрів складської системи учасників логістичної 

системи. 

3. Визначення технології перевезень у логістичній системі. 



 

 

У даному дослідженні проведемо аналіз можливості ефективного 

управління розвитком логістичної системи за рахунок визначення еластичності 

попиту на матеріальний потік в логістичній системі. 

Складність логістичної системи полягає в тому, що в ній повинно 

зістиковуватися дві сфери діяльності: висунутого попиту посередником 

(споживачем) і висунутої пропозиції виробника, що базується на відповідній 

інформації [1]. 

Наведемо найпростішу логістичну систему на (рис. 1). 

 

 

В – виробник; ТП1, ТП2 – транспортні посередники; РЦ – розподільчий центр; 

СП – споживач. 

 

Для логістичної системи, основним призначенням якої є перетворення і 

переміщення матеріального потоку в просторі і в часі від місць його 

виникнення до місць його повного споживання, агрегованими суб'єктами 

виступають продуценти (виробники), посередницькі інститути, які об'єднують 

широкий спектр функцій просування товарно-матеріального потоку 

(торговельні та функціональні посередники), кінцеві споживачі. 

Просування матеріального потоку логістичною системою, і отже, 

ефективність функціонування цієї системи залежить від ціни на продукцію. 

Логістичні рішення за фактором "ціна" зазвичай роблять прямий вплив на 

Рисунок 1. Формування попиту і пропозиції в логистичній системі: 
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досягнення фінансових і стратегічних цілей, що задаються маркетингом 

виходячи з умов, що диктуються конкурентним середовищем [2]. Зміна ціни і 

нецінових факторів впливає на попит покупця, а покупцем у логістичній 

системі може виступати як кінцевий, так і проміжний споживач (посередник) 

(рис. 2). 

 

 

 

Вартість матеріального потоку найважливіший фактор, що впливає на 

попит. Економічна природа вартості проявляється в двоїстої ролі, яку вона 

відіграє на ринку [3]. По-перше, вартість – індикатор, що відображає політику і 

кон'юнктуру ринку (співвідношення попиту і пропозиції, торговий і 

економічний ризик, кредитно-фінансову ситуацію, рівень 

конкурентоспроможності на ринку і т.д.). По-друге, вартість – регулятор ринку, 

за допомогою якого здійснюється вплив на попит і пропозицію, структуру і 

місткість ринку, купівельну спроможність, оборотність товарних запасів і т.д. 

До нецінових факторів впливу на попит можна віднести [3]: 

1. Кількість покупців (збільшення кількості покупців підвищує ринковий 

попит і навпаки). 

Рисунок 2. Вплив вартості на характеристики логістичної системи 
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2. Очікування покупців (очікування підвищення цін у майбутньому 

збільшує поточний попит і навпаки). 

3. Доходи покупців (пряма залежність між доходами і попитом). 

4. Ціни на супутні товари (якщо зростає ціна на товар-субститут, то попит 

на нього знижується, а не його замінник – підвищується, і якщо зростає ціна на 

товар-комплемент, то зменшується попит на цей товар і на той, що доповнює). 

5. Ємність ринку (чим більше розвинутий ринок, тим більше він 

примушує економічних суб'єктів до пошукових джерел доходу для збільшення 

свого платоспроможного попиту). 

6. Кліматичні умови. 

Попит у свою чергу формує характеристики матеріального потоку, який 

повинен задовольнити його споживачів. 

Характеристики логістичної системи залежать від багатьох факторів і від 

величини матеріального потоку зокрема. 

Зв'язати зміну ціни і обсягу попиту в одному показнику, використовуючи 

відносні зміни цін і кількості, що не залежать від одиниць їх вимірювання, 

можливо з використанням коефіцієнта еластичності попиту за ціною. 

Еластичністю називають здатність однієї економічної змінної реагувати 

на зміни, які відбулися в іншій економічній змінної [3]. 

Еластичність показує, на скільки відсотків зміниться одна змінна 

економічна величина при зміні іншої на один відсоток. На еластичність попиту 

за ціною впливають: 

1. Наявність товарів-конкурентів. 

2. Непомітна для покупця зміна рівня ціни. 

3. Консерватизм покупців у смаках. 

4. Фактор часу. 

5. Питома вага товару у витратах споживача. 

Також можна виділити ряд факторів, що впливають на еластичність 

попиту за ціною: 

1) наявність товарів-замінників (чим їх більше, тим вище еластичність); 



 

 

2) рівень цін товару (еластичність підвищується зі зростанням цін, що 

пояснюється зростанням числа дешевих замінників); 

3) різноманітність можливостей використання товару (чим він більш 

універсальний, тим вище еластичність); 

4) ступінь необхідності товару (попит на незначущі для споживача товари 

еластичний, а на необхідні, на його думку, товари – нееластичний); 

5) фактор часу (в короткостроковому періоді попит менш еластичний, з 

плином часу попит все більше реагує на зміну фактора, тобто стає більш 

еластичним); 

6) величина доходу споживача (добробут споживача суттєво впливає на 

еластичність його попиту на різні товари). 

На наступному етапі було проведено дослідження зміни попиту на 

матеріальний потік залежно від його вартості. Для цього було проаналізовано 

зміну вартості на продукцію щоденно, в даному випадку комп'ютерний 

монітор, протягом семи місяців 2015 року. Попит визначався кількістю 

проданих товарів щоденно в логістичній системі, в яку входять магазини по 

всій Україні.  

В якості рішення задачі математичного опису залежності попиту на 

продукцію залежно від його вартості було обрані методи кореляційного і 

регресійного аналізу [4]. В результаті проведення розрахунків була отримана 

математична модель, яка має такий вигляд: 

 

P = –89,0426+329145/S, 

 

де P – попит на продукцію, од./доб.;  

S – вартість продукції, грн. 

Статистичні показники адекватності отриманої моделі знаходяться в 

допустимих межах – розрахункове значення критерію Фішера дорівнює 17,37, а 

коефіцієнт кореляції 19,9 %. Отже між залежною і незалежною змінними 

спостерігається помірна ступінь тісноти.  



 

 

Графічне представлення експериментальних точок визначення попиту на 

продукцію залежно від її вартості наведено на рисунку 3.  

 

 

 

Рисунок 3. Залежність попиту на продукцію від його вартості. 

 

Аналіз отриманої закономірності (рис. 3) вірно показує, що зі 

зменшенням вартості на продукцію, попит неї зменшується.  

Визначення еластичності попиту на матеріальний потік за його ціною 

дозволить визначити поведінку споживача в залежності від коливання цін, що 

спричинить за собою зміну попиту, і отже, зміну характеристик логістичної 

системи. 

Отже, керуючи ціновими і неціновими факторами впливу на попит, 

еластичністю попиту за ціною можливо визначити таке управлінське рішення, 

яке підвищить ефективність діяльності логістичної системи. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ В 

МЕЖАХ МІСТА 

 

Дослідження методів підвищення ефективності функціонування 

вантажного транспорту в межах міста 

 

Для більшості розвинених  країн світу одним із проблемних питань 

сучасного міста є організація та забезпечення вантажного руху. Порівняно з 

традиційною проблематикою та підходами до підвищення ефективності 

організації транспортних потоків у містах,  забезпечення вантажного руху має 

свою специфіку, насамперед, через значимість, з точки зору забезпечення 

життєздатності сучасного міста. Серед ключових факторів, які обумовлюють 

зростання вантажного руху у межах міста, можна виділити наступні: 

– розвиток ринку товарів та продукування штучних потреб; 

– глобалізація та розвиток Інтернет-торгівлі; 

– зростання рівня сервісу торгівельних і сервісних  організацій, у тому 

числі комунальних. 

Специфіка організації роботи вантажного і комунального транспорту 

обумовлює доцільність виділення цього питання в окремий об’єкт дослідження.  

Для вирішення цих проблем у розвинутих країнах застосовується 

системний підхід та базові логістичні концепції. Значно вищою порівняно з 

підприємствами України є ефективність транспортного обслуговування. 

Водночас, питання підвищення ефективності функціонування вантажного 

транспорту в межах міста не втрачають актуальності. Для прикладу, на 

рисунках 1, 2, наведені результати обстежень роботи транспорту під час 

дистрибуції продовольчих товарів у Великобританії. 
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Рисунок 1. Розподіл часу вантажних транспортних засобів, 

що використаються у Великобританії під час дистрибуції 

продовольчих товарів  

(джерело: A. McKinnon Retail Logistics) 

 

 

Рисунок 2. Причини затримок вантажних транспортних засобів, 

що використаються у Великобританії під час дистрибуції 

продовольчих товарів 

(джерело: A. McKinnon Retail Logistics) 

 

Результати обстежень, отриманими при дистрибуції продовольчих 

товарів по м. Харків, свідчать про значно вищі витрати часу на 

навантажувально-розвантажувальні роботи та простої по причинах проблем у 

точках доставки – до 60 % витрат робочого часу. Разом з тим, затори на дорозі 

складають 3–6 % робочого часу[1]. 

Вища ефективність транспортного обслуговування в розвинутих країнах 

світу обумовлена рядом факторів: 

– загальний вищий рівень виробничої культури; 

– більш розвинута та якісна інфраструктура як транспортних систем так і 

окремих організацій; 

– використання сучасних інформаційних технологій, зокрема 

інтелектуальних транспортних систем; 
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– вирішення проблем організації роботи вантажного та комунального 

транспорту на рівні органів місцевої влади.  

Прикладом цього є місто Вена, де використано інформаційні технології 

(програма ILOS) для оптимізації і планування міських вантажних потоків, 

завдяки чому отримано зменшення часу на маршрутах, їх довжини, і як 

наслідок витрат палива та коштів. 

Окремо необхідно виділити приклади застосування залізничного та 

водного видів транспорту при організації міських вантажних перевезень. 

Зокрема таким прикладом може слугувати використання інфраструктури 

міського пасажирського транспорту (трамваю) для вантажних перевезень між 

виробничими ділянками концерну Volkswagen у Німеччині,  

м. Дрезден. 

Підвищити ефективність функціонування вантажного транспорту, 

зокрема у межах міста, можливо за рахунок застосування необхідної 

методології наукових досліджень, що базуються на сучасних методах і моделях 

та сприяють полегшенню вирішення проблеми функціонування транспорту  в 

логістичних системах. Класифікація моделей і методів теорії логістики 

детально проаналізована професором В. С. Лукінським (рис. 3) [2].  

Автор також зазначає, що запропонована структуризація методів і 

моделей не дає змоги відслідкувати зв'язок з вирішенням конкретних завдань, 

що виникають під час виконання логістичної діяльності. Із огляду на це 

запропоновано інший підхід до класифікації, що базується на аналізі 

конкретних моделей (рис. 4).  

Моделі розподілені на три класи: перший клас містить моделі і методи, 

що призначені для вирішення завдань в умовах визначеності, без обмежень з 

боку зовнішнього середовища; другий клас – в умовах ризику і невизначеності, 

але без конкуренції; третій клас – моделі і методи вирішення в умовах 

конкуренції. Методи і моделі третього класу базуються на теорії ігор та 

відносно мало використовуються в теорії логістики. 
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Рисунок 3. Укрупнена структуризація моделей і методів 

наукової бази теорії логістики [2] 
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Рисунок 4. Класифікація моделей і методів прикладної теорії логістики [2] 

 



 

 

Методи і моделі вибору альтернативних рішень у логістичних системах 

здебільшого ґрунтуються на експертній оцінці, тому що базою для них є якісні 

параметри. Експертні методи, що застосовуються кваліфікованими 

спеціалістами, дають змогу адекватно оцінити ситуацію. Проведені 

експерименти свідчать, що під час застосування необхідної методики 

експертної оцінки похибка результату становить 5–10% і є допустимою під час 

вимірювальних дослідів [3]. 

У логістиці набули поширення різноманітні методи моделювання, 

зокрема аналітичне та імітаційне [4]. У аналітичному моделюванні для 

побудови математичної моделі використовується математичний апарат. 

Середовища міської логістики можуть бути оцінені комплексними 

моделями, що описують міську інфраструктуру, транспортні засоби, а також 

вплив і поведінку різних зацікавлених сторін. Під час побудови моделей 

особливої уваги потребує відбір вихідних даних, що базується на системному 

підході. Системний підхід застосовується до планування процедури постачання 

логістичних послуг міста, підтримання запасів, що залежать від часу поїздки. 

У роботі [5]представлено огляд елементів системи міської логістики та 

їхніх взаємовідносин. На рисунку 5, цілісні стрілки позначають відомий підхід 

моделювання та вирішення аналітичних завдань, які можуть бути описані за 

допомогою моделей.  
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Рисунок 5. Моделювання і аналіз проблем міської логістики [5] 



 

 

Це включає в себе визначення проблеми, цілей і критеріїв, з наступним 

визначенням, оцінюванням, відбором та реалізації рішення. Так концепція 

міської логістики спрямована на загальну оптимізацію міської транспортної 

системи. Для вирішення проблеми розглядається детальна інформація про 

транспортні засоби, обмеження і альтернативи. Пунктирні стрілки позначають 

відповідний цикл збору даних, який вводить збір та розгляд емпіричних даних у 

поліпшенні системиміського транспорту. Не дивлячись на те, що цей підхід є 

основоположним для аналізу логістичних проблем міста, не визначеною 

залишається система планування для маршрутизації в міській логістиці, 

наприклад, не правильно експлуатується більшість систем планування досі. 

Зміст конкретних компонентів процесу моделювання пропонується 

наступний [5]:  

До типових логістичних проблем міста відносять затори, планування і 

управління автопарком, а також екологічні наслідки міського дорожнього руху.  

Відповідні цілі це скорочення експлуатаційних витрат, підвищення 

ефективності і зниження екологічних наслідків.  

Критеріями можуть бути: кількість використовуваних вантажних 

транспортних засобів, пунктів навантаження, середня швидкість, або пробіг 

транспортних засобів.  

До ресурсів відноситься транспортна та комунікаційна інфраструктура, 

наприклад, дороги, термінали, мобільні комунікації і вантажні транспортні 

засоби.  

Під альтернативним варіантом розуміється наявність потенціалу для 

вирішення цієї проблеми, наприклад, управління дорожнім рухом, сучасні 

системи планування, або електронний зв'язок. Фінансові, юридичні, соціальні 

або політичні питання обмежують діапазон альтернатив, які можуть бути 

розглянуті. 

Під час збору даних потрібно встановити раціональну основу для аналізу, 

наприклад, на основі оперативних даних або даних датчиків.  

Моделі забезпечують спрощене уявлення міської вантажної транспортної 



 

 

системи. Вони дозволяють оцінити результати різних змін в системі без 

фактичної зміни системи.  

Оцінка включає в себе методичне порівняння альтернатив на основі 

споживання енергії,економічних, соціальних, фінансових і екологічних причин.  

Аналіз чутливості досліджує мінливість прогнозованих наслідків 

альтернатив по відношенню до припущень, що зроблені у межах моделі. 

Відбір, реалізація та огляд стосуються вибору найкращої альтернативи, 

впровадження нових операційних і організаційних процедур, а також 

дослідження, якщо вихідна задача була вирішена, і якщо цілі були досягнуті. 

Для того, щоб розширити загальну систему планування для 

маршрутизації в міській логістиці застосовується системний підхід. Ефективна і 

клієнт-орієнтована доставка вантажів має вирішальне значення для розвитку 

життєздатних вантажних перевезень (визначення проблеми). Метою є зниження 

експлуатаційних витрат і підвищення якості обслуговування, беручи до уваги 

перевантаженість міської дорожньої інфраструктури. Надійність доставки, 

загальний час поїздки і загальна відстань,  також як і кількість 

використовуваних транспортних засобів, визначають критерії оцінки системи 

планування для маршрутизації в міській логістиці. 

Досліджуючи підходи та методи підвищення ефективності 

функціонування вантажного транспорту в межах міста увагу необхідно 

приділити аналізу інформаційних моделей та моделей оптимізації. 

Оптимізаційні моделі формуються відповідно до заданих критеріїв оптимізації 

перевезення вантажів. Інформаційні моделі дозволяють отримати інформацію 

про типові стани транспортних засобів, наприклад, дорожньої мережі. Для 

маршрутизації, ця інформація представлена за рахунок розширення цифрових 

дорожніх карт, які можуть призвести до більш ефективних альтернативних 

їздок завдяки усуненню нераціонального використання інфраструктури. 

Оцінка, відбір і реалізація моделі проводиться на основі розширення систем 

планування, які складаються із декількох варіантів планування наборів даних і 

процедур оптимізації. Обчислювальні експерименти дозволяють порівняти 



 

 

побудовані моделі і, в результаті, якість доставки щодо певних критеріїв. 

Представлений системний підхід спрямований на покращення міських 

вантажних перевезень з розгляду цілей різних зацікавлених сторін. Це 

забезпечує збільшену картину системи міських вантажних перевезень та її 

компонентів і відносин. Основна увага приділяється перспективам 

забезпечення міських логістичних послуг та оптимізації доставки в рамках 

міської логістики. Але і досі спостерігається невідповідне застосування 

загальної системи планування. Концепція системи планування міської 

логістики зосереджена на раціональній взаємодії збору даних і вирішення 

проблеми. 

У роботі [6] розглянуто різні підходи щодо моделювання міського 

вантажного транспорту поряд з їх перевагами і недоліками. Зокрема, моделі 

попиту класифіковані залежно від характеру посилання блоку в чотирьох 

класах: транспортний засіб, товар, доставка та змішані. 

Моделі, що засновані на транспортних засобах дозволяють моделювати 

поточні сценаріїв, але їх важко використовувати для аналізу прогнозування. 

Вони мають перевагу простоти збору даних, що полегшує калібрування та 

перевірку. Тим не менш, вони не можуть належним чином враховувати зміни у 

попиті. 

Підхід заснований на товарах дозволяє моделювання основних 

механізмів, що лежать в основі попиту на вантажні перевезення, але має два 

серйозних недоліки. По-перше, тільки деякі специфічні розміри вибірки були 

досліджені. По-друге, існує необхідність в отриманні даних з точки зору 

кількості вантажних потоків у транспортних і логістичних операторів. 

Практика збору бази даних попиту на вантажні перевезення від приватних 

компаній свідчить про важкодоступність цієї інформації, багато виробників та 

дистриб'юторів не хочуть випускати інформацію, що може вплинути на їх 

бізнес. При цьому процес характеризується значними витратами. 

Моделі доставки найбільш привабливі, тому що вони використовують той 

же опорний блок транспортних і логістичних операторів. Але розроблені тільки 



 

 

статистично описові моделі. У теперішній час, їх не достатньо доцільно 

використовувати для прогнозування. Також існують обмеження в отриманні 

даних від транспортних і логістичних операторів щодо відомостей поставок. 

Моделі змішані є найбільш привабливими. Вони дозволяють об'єднати 

три попередні опорні блоки і створити прямий зв'язок між взаємодіючими 

елементами системи – споживачами, постачальникам, вантажовідправниками, 

роздрібною торгівлею, а також поведінкою зацікавлених сторін.  

У роботі [6]зроблено висновок, що, хоча наявним є прогрес підвищення 

ефективності вантажних перевезень в межах міста, як і раніше необхідно, щоб 

моделі були адресовані до потреб виробників для того, щоб правильно оцінити 

вплив реалізації нової політики міської логістики. Водночас, недостатньо 

дослідженим є зв'язок між політикою (засоби організації та підвищення 

ефективності) та поведінкою зацікавлених сторін. 

Дослідження має бути направлено на розроблення загальних меж 

моделювання для того, щоб імітувати рухи товарів у міському масштабі, що 

поєднують пасажирів, магазини і товарні потоки і з урахуванням механізму 

локалізації вантажних центрів, майданчиків і торгових центрів. Вищевказані 

цілі можуть включати в себе вивчення динамічної еволюції взаємодій для обох 

короткострокових і довгострокових ефектів: короткострокові ефекти 

розглядають поведінковий процес покупки клієнтів, і міський вантажний 

транспорт і логістику, щоб визначити повну архітектуру моделювання. 

Довгострокові ефекти можуть включати транспорт, землекористування, в 

основному розробку моделей локалізації міських розподільчих центрів і 

великих торгових центрів. 

Таким чином, на сьогодні існуюча ситуація з організацією руху 

вантажного транспорту у містах України більшою мірою визначає проблеми 

підвищення ефективності транспортного обслуговування клієнтів комерційних 

організацій. Водночас, світовий досвід [5–11]свідчить про необхідність 

вивчення та опрацювання питання функціонування вантажного транспорту в 

межах міста на рівні органів місцевого самоврядування. Організація 



 

 

вантажного руху в сучасному місті є дієвим заходом щодо поліпшення 

екологічної ситуації, забезпечення ефективної життєдіяльності міста, 

комерційної ефективності товароруху. 
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МОДЕЛЬ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ СУМІСНИМ 

АВТОТРАНСПОРТНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ ДЕКІЛЬКОХ 

МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ 

 

Аналіз роботи перевізника проводиться на прикладі ТОВ  

«Н-Транс» розташованого в місті Харкові, за період з 01.05.2009 р. по 

01.03.2010 р. ТОВ «Н-Транс» виконує автотранспортне обслуговування як за 

довгостроковими договорами, так і одноразові замовлення. Вивчення 

технологій автотранспортного обслуговування замовників дає змогу дійти 

висновку про те, що ТОВ «Н-Транс» виконує одноразові замовлення з метою 

збільшення ефективності використання автотранспортних засобів, зменшення 

непродуктивних пробігів, підвищення доходів за оберт шляхом знаходження 

«зворотного» замовника в міжміському та міжнародному сполученні за умов 

вчасного виконання довгострокових договірних обов’язків. 

Встановлено, що в Україні існує велика кількість замовників, кожен із 

яких має власну номенклатуру продукції, що характеризується специфічними 

умовами перевезення, потребу в різних обсягах перевезень і періодичності 

відправлень, які відрізняються необхідними відстанями доставок і часом 

виконання замовлень. ТОВ «Н-Транс» уклало довгострокові договори на 

автотранспортне обслуговування з такими замовниками: ТОВ «Мереф’янська 

скляна компанія», ВАТ «СанІнБав Україна», ФОП «Бережний Е. В.», ТОВ 

«ЗБК»,ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», ПАП «Новий стиль», 

ПАТ «Харківська бісквітна фабрика». 

Аналіз довгострокових договорів на автотранспортне обслуговування і 

роботи автотранспортних засобів за ними показали, нерівномірність 

споживання транспортної послуги перевізника у різні періоди протягом 

року (рис. 1, 2). 



 

 

 

 

 

Рисунок1. Зміна кількості автотранспортних засобів для 

автотранспортного обслуговування ФОП «Бережной Е. В» на маршруті 

м. Севастополь – м. Новомосковськ протягом періоду дослідження 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Зміна кількості автотранспортних засобів для 

автотранспортного обслуговування ТОВ «Мереф’янська скляна компанія» 

на маршруті м. Красноперекопскьк– м. Мерефапротягом періоду 

дослідження 

 



 

 

Відповідно до графіків автотранспортні засоби використовуються 

нерівномірно протягом року. Аналіз загального обсягу перевезень (рис. 3) дає 

змогу простежити зміну обсягу перевезень залежно від температури повітря.  

 
 

Характеристики замовлень, вантажів і технологія автотранспортного 

обслуговування потребують залучення тентових напівпричепів ТОВ 

«Н-Транс» тривалий час протягом року. В окремих періодах, однак, для 

збереження та дотримання належних умов транспортування матеріальних 

потоків під час автотранспортного обслуговування замовника 

використовуються ізотермічні напівпричепи. Це свідчить про зміну параметрів 

матеріальних потоків протягом року. З-поміж умов до автотранспортного 

обслуговування замовники також виділяють: наявність спеціальних 

фіксувальних ременів закріплення вантажу, особливості конструкції кузова, 

наявність в автотранспортному засобі автоматизованих засобів навантаження та 

Рисунок 3. 



 

 

розвантаження (гідравлічна платформа) тощо. За відсутності можливості 

виконання умов, поставлених до автотранспортного обслуговування, та 

можливості раціонального використання власних автотранспортних засобів 

ТОВ «Н-Транс» винаймає перевізника для виконання договірних зобов’язань 

(рис. 4). 

 

 
 

Аналіз відстаней перевезень вантажів (рис. 5, 6) відбиває зміну загальної 

та середньої відстаней доставки в різні періоди року.  

Варто зазначити, що час перевезення за однакової відстані може бути 

різним (рис. 7). Відмінності зумовлюються типом дорожнього покриття, часом 

роботи пунктів навантаження та розвантаження, організацією роботи 

автотранспортних засобів і водіїв на маршруті. 

Потрібно відмітити, що час перевезення в деяких випадках збільшується 

через незаплановані простої, зокрема на митниці, на пунктах навантаження та 

розвантаження (через вихідні, перерви). Аналіз роботи перевізника дав змогу 

встановити, що діапазони зміни знаходяться у межах від 12 до 32 год. 

Рисунок 4. Обсяг перевезень власними та найманими автотранспортних 

засобів протягом періоду дослідження: 



 

 

Середньо ринковий тариф на ТО за  різними напрямками доставки 

вантажу віддзеркалює зміни тарифів протягом тижня. Варто зазначити, що 

вартість транспортної послуги у прямому й зворотному напрямках перевезень 

різнитиметься(рис. 8, 9).  

 

 

 

Рисунок 5. Загальна відстань перевезень по місяцях всіх замовників 

 

 

 

 

Рисунок 6. Середня відстань перевезень вантажу протягом періоду 

дослідження на ТОВ «Н-Транс» 
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Рисунок 7. Середній час перевезення для різних маршрутів із однаковою 

відстанню перевезень – 600 км 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 8. 



 

 

 
 

Рисунок 9. Зміна середнього тарифу (на прикладіТОВ «Н-Транс») на 

перевезення протягом періоду дослідження травень 2009 р. – лютий 2010 р.  

 

Аналіз роботи ТОВ «Н-Транс» дозволяє представити показники роботи 

автотранспортних засобів (табл. 1, 2). 

Таблиця 1  

Показники використання автотранспортних засобів на 

ТОВ «Н-Транс» за період проведення дослідження 

Місяць 

Загаль-

ний 

обсяг 

вантаж

у, т 

Коефіці-

єнт вико- 

ристання 

вантажо-

підйом-

ності 

Середнє 

значен-

ня 

обсягу 

переве-

зень, т 

Загаль-

ний 

пробіг із 

ванта-

жем, км 

Загаль-

ний 

пробіг 

всіма 

АТЗ, км 

Коефіці-

єнт вико-

ристання 

пробігу 

Травень 804 0,56 11,17 47397 49891,5 0,95 

Червень 1716,8 0,65 12,91 80023 86981,5 0,92 

Липень 1703,2 0,70 13,96 70759 77757,1 0,91 

Серпень 2072,8 0,82 16,32 73777 79330,1 0,93 

Вересень 2108 0,74 14,74 84711 90118,1 0,94 

Жовтень 1950,6 0,71 14,24 76175 84638,8 0,9 

Листопад 663,4 0,71 14,11 23341 25649,4 0,91 

Грудень 1131,4 0,82 16,40 39837 43301,1 0,92 

Січень 518,4 0,81 16,20 16629 18896,5 0,88 

Лютий 761,6 0,89 17,71 24164 26848,8 0,9 



 

 

Таблиця 2 

Паркові показники використання автотранспортних засобів на 

ТОВ «Н-Транс» 

Місяць 

Облікова 

кількість 

АТЗ, од. 

Облікова 

кількість 

АТЗ на 

ремонті, 

од. 

Облікова 

кількість 

АТЗ, що 

справні, 

од. 

Облікова 

кількість 

АТЗ в 

експлуа-

тації, од. 

Коефі-

цієнт 

технічної 

готов-

ності 

АТЗ  

Коефі-

цієнт 

вико-

ристан-

ня АТЗ 

Травень 15 0 15 10 1 0,67 

Червень 15 1 14 14 0,97 0,93 

Липень 15 0 15 14 1 0,93 

Серпень 15 0 15 14 1 0,93 

Вересень 15 0 15 13 1 0,87 

Жовтень 15 0 15 13 1 0,87 

Листоп. 15 0 15 12 1 0,80 

Грудень 15 1 14 11 0,97 0,73 

Січень 15 0 15 6 1 0,40 

Лютий 15 0 15 9 1 0,60 

 

Технологічні варіанти автотранспортного обслуговування мають певну 

структуру: формулювання мети реалізації; аналіз ринку; аналіз технології 

реалізації; план виробництва; план організації; встановлення позиції, з якої 

мають аналізуватися доходи та витрати, зумовлені здійсненням окремого 

технологічного варіанту. Технологічний процес є визначальним під час 

розрахунку доходів і витрат. Із огляду на це встановлено, що технологія 

впливає на ефективність автотранспортного обслуговуванням. Окрім того, на 

технологічний процес автотранспортного обслуговування впливає велика 

кількість його учасників, і він має ґрунтуватися на технології, узгодженій усіма 

сторонами, нормативних документах або бути результатом інженерної 

підготовки до перевезень. 

Розробка технологічного процесу перевезення починається з 

надходження заявки на перевезення або укладення договору (комерційної 

пропозиції), що містить опис вимог замовників до транспортної послуги. Для 

кожної характеристиці транспортної послуги мають вказуватися прийнятні для 



 

 

споживача та виконавця значення. У технологічному варіанті 

автотранспортного обслуговування зазначаються конкретні вимоги безпеки 

перевезень. Схему вибору сегментів ринку під час автотранспортного 

обслуговування матеріальних потоків замовників наведено на рисунку10. 
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Рисунок 10. Вибір сегменту ринку для автотранспортного обслуговування 

замовників разом (стратегічне планування) 

 

Розроблення технологічного процесу автотранспортного обслуговування 

замовників на підставі здійснюється в наступній послідовності: 

1) установлення нормованих характеристик перевезення (швидкість руху, 

час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, графік або 

інтенсивність подавання автотранспортних засобів, добовий або погодинний 

обсяг перевезень тощо); 



 

 

2) вибір маршруту і технології виконання перевезень; 

3) розроблення технологічної документації; 

4) визначення методів контролю якості та безпеки виконання перевезень; 

5) аналіз технологічних характеристик автотранспортного обслуговуванні 

щодо виконання нормативних показників, забезпечення безпеки та якості 

перевезень; 

6) затвердження технологічного автотранспортного обслуговування. 

Вибір сегментів ринку визначається договорами на перевезення вантажів 

і передбачає закупівлю автотранспортних засобів для виконання договірних 

зобов’язань. Придатність до перевезень однотипними автотранспортними 

засобами (адаптація кузова до перевезення різних вантажів) дає можливість 

обслуговувати матеріальні потоки інших замовників у межах обраного 

сегмента ринку. Загальний механізм оцінювання ефективності за сумісного 

автотранспортного обслуговування матеріальних потоків замовників на певний 

період можна подати у вигляді схеми (рис. 11). 

Механізм визначення раціональної кількості автотранспортних засобів 

для сумісного транспортного обслуговування складається з кількох етапів. 

На першому – виконується загальний аналіз системи, на підставі якого 

встановлюються межі останнього, вимоги вантажовідправника та 

вантажоодержувача до перевізника. 

На другому етапі обирається технологія автотранспортного 

обслуговування через оцінювання наявних технологій і встановлення 

технологічної можливості сумісного автотранспортного обслуговування 

матеріальних потоків однотипними транспортними засобами. Із метою 

визначення технологічних показників автотранспортного обслуговування 

потрібно обрати критерій ефективності, з’ясувати можливі технологічні 

варіанти співвідношення власних і залучених автотранспортними засобами за 

сумісного обслуговування. Під час вибору останніх розраховується кількість 

оборотних рейсів для кожного окремого автотранспортного засобу із огляду на 

роботу пунктів навантаження та розвантаження. 
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Рисунок 11. Схема визначення оптимальної кількості автотранспортних 

засобів для сумісного обслуговуванні матеріальних потоків 

(середньострокове планування) 

 

Для кожного альтернативного варіанта сумісного автотранспортного 

обслуговування розраховують час оберту і їздки, загальну кількість обертів, 

маршрути руху, кількість автотранспортних засобів тощо. На наступному етапі 

коригується кількість автотранспортних засобів із огляду на зміну параметрів 

матеріальних потоків у часі. На підставі технологічних показників 

автотранспортного обслуговування і обраного критерію ефективності 

розраховують показники економіко-математичної моделі сумісного 

автотранспортного обслуговування матеріальних потоків замовників на певний 

період часу. За отриманими результатами обирають оптимальне їх 



 

 

співвідношення. Технологічну схему сумісного автотранспортного 

обслуговування матеріальних потоків замовників протягом доби.  

Окрім того, потрібно зважати на інші критерії, зокрема на час підготовки 

та подавання автотранспортного засобу, час навантаження й розвантаження, 

довжину маршруту, обсяг вантажу, час роботи пунктів навантаження і 

розвантаження, інші обмеження. Звернемося до більш докладного розгляду 

зазначених показників. Замовником автотранспортного обслуговування може 

бути як вантажовідправник, так і вантажоодержувач. Під час складання 

договору на ТО з кількома замовниками (N– кількість замовників (клієнтів)N= 

1, 2, …, n)ТУ зобов’язується перевезти заданий обсяг вантажу (Q, q=1,2, …, Q) 

від вантажовідправника до вантажоодержувача за визначеними технологією 

(F), і маршрутом (B) за допомогою (А) автотранспортних засобів, у кожному 

періоді tпротягом усього терміну дії договору η. 

 

)B,F,M,N,Q(fAg  .    (1) 

 

Нерівномірність перевезень за договором спричинена нерівномірністю 

споживання матеріальних потоків кожного із замовників в періодах часу t, що 

спричиняє нерівномірність використання автотранспортних засобів. У ці 

періоди tможливо залучати невикористані (що простоюють) автотранспортних 

засобів для обслуговування інших замовників (клієнтів). Матеріальні потоки 

кожного замовника характеризується обсягами постачання для певного періоду 

часу, маршрутами руху, умовами транспортування та власною технологією 

доставки. Під час проектування й організації перевезень в моделі (рис. 12) 

задіяна такі показники: m– матеріальні потоки (m = 1, 2, …, M); f – технологія 

обслуговування матеріального потоку (f = 1, 2, …, F); a– автотранспортний 

засіб (а = 1, 2, …, А). Кожна з цих характеристик впливає на структуру й склад 

варіантів автотранспортного обслуговування. 

Набір вимог до автотранспортного обслуговування  (Q, N, M, F, А) під для 

кожного варіанту власний. У разі зміни одного з показника змінюється 



 

 

ефективність автотранспортного обслуговування. Потенційну кількість 

варіантів таких можна описати величиною G,де g = 1,2, …, G. Існування 

альтернативних варіантів ставить питання про раціональний вибір найкращого 

з них. У результаті досліджень встановлено, що для перевезення тих самих 

вантажів можна використовувати автотранспортні засоби різних типів і 

моделей, які за однакових умов роботи мають різну продуктивність, 

експлуатаційні, капітальні та інші види витрат. Отже, виконання у певному 

обсязі договірних обов’язків потребує наявності у перевізника різних типів 

автотранспортних засобів, придатних до перевезення всіх матеріальних потоків 

замовників відповідно до укладених договорів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Загальна схема автотранспортного обслуговування 

декількох матеріальних потоків замовників 

 

Із метою виконання умов договірних зобов’язань перед усіма 

замовниками у перевізника мають бути автотранспортні засоби, які 

відповідають технологічним, конструкційним та технічним спроможностям і 

дають змогу виконувати автотранспортне обслуговування окремого замовника. 

Окрім того, на процес автотранспортного обслуговування впливає наявність 
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спеціалізованого програмного забезпечення, кваліфікованих кадрів тощо. У разі 

відсутності однієї з умов договору можна набути її шляхом капіталовкладень в 

автотранспортні засоби, перекваліфікацію персоналу та водіїв, придбання й 

встановлення програмного забезпечення тощо. Ефективність такого 

обслуговування визначається за допомогою критерію ефективності та побудови 

моделі, що базується на принципах проектного аналізу й розглянутих вище 

факторах. 

Альтернативні варіанти автотранспортного обслуговування показують, 

різну ефективність при їх реалізації. Оптимальний варіант автотранспортного 

обслуговування є той, який серед всіх інших, показує найбільший ефект за 

заданих ресурсів, ризиків у визначеному проміжку часу. Це особливо важливо у 

випадку, коли учасники автотранспортного обслуговування обмежені в 

грошових, часових та інших ресурсах, і стоїть питання про вибір найбільш 

ефективного варіанту з точки зору обраного критерію. 
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ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ РУХУ НА СТАН ВОДІЯ 

 

1. Методика проведення досліджень 

 

Аналіз існуючих методів визначення параметрів руху транспортних 

засобів показав, що процес руху представляє собою складне явище. Для 

визначення впливу стану водія на параметри руху легкових автомобілів було 

проведено дослідження ступеня впливу різних факторів на час руху 

транспортних засобів. 

Транспортні засоби рухаються по існуючій вулично-дорожній мережі. 

Всю трасу маршруту руху транспортних засобів можливо розбити на дві 

складові: 

– ділянки маршруту між перехрестями з двостороннім рухом; 

– ділянки маршруту між перехрестями з одностороннім рухом; 

Для отримання вихідних даних були проведені експериментальні 

дослідження. 

Водію досліджуваного транспортного засобу вказувалася задача проїхати 

між двома пунктами в місті. Перед початком руху в обліковій картці 

фіксувалися параметри водія і транспортного засобу і визначився тип нервової 

системи водія. 

При русі з використанням диктофона голосом на магнітній стрічці 

фіксувався ряд параметрів. Для кожної ділянки маршруту руху між 

перехрестями: 

– момент часу в'їзду на ділянку (перетинання створу попереднього 

перехрестя); 

– найменування вулиці або орієнтира на шляху руху; 



 

 

– тип і стан покриття; 

– відстань видимості дорожнього покриття; 

– момент часу виїзду з ділянки (перетинання створу наступного 

перехрестя). 

Крім того, перед і після руху по кожній ділянці у водія фіксувалася 

електрокардіограма. 

Після прибуття в кінцевий пункт маршруту в картці обстеження 

фіксувався час прибуття, найменування об'єкта і показання спідометра при 

прибутті. 

Для кожної ділянки і перехрестя маршруту визначалися параметри, які 

характеризують дорожні умови руху. Інформація про інтенсивності руху 

транспортних засобів була отримана на підставі даних Управління ДАІ МВС 

України. Крім того, були проведені власні дослідження відповідно до раніше 

опублікованої методики.  

Таким чином, після обробки результатів обстеження були отримані дані 

про час проїзду кожної ділянки маршруту, кожного перехрестя й умови руху на 

них. 

З використанням отриманих результатів стає можливим розробка 

моделей зміни параметрів руху транспортного засобу по ділянках маршруту і 

перехрестям і стану водія при русі. 

 

2. Зміна стану водія при русі по ділянках маршрутів між 

перехрестями 

 

З використанням стандартних методів статистики [1–4] було визначено 

вплив умов руху на стан водія на ділянках між перехрестями. 

Для вирішення задачі розробки регресійної моделі впливу умов руху на 

значення показника активності регуляторних систем водія обрана модель 

лінійного типу.  

Результати розрахунків приводяться в таблицях 1–2. 



 

 

Таблиця 1 

Характеристика моделі зміни показника активності регуляторних систем 

водія на ділянці з двостороннім рухом 

 

Модель зміни показника активності регуляторних систем водія на ділянці 

з двостороннім рухом має вигляд: 

 

U

Ц
LТ

S

В
РР Н

AДВ

Т

ВД

Д

ДВ

П 39,20004,0009,004,051,0  .   (1) 

 

Таким чином, з усіх досліджуваних факторів, значимими виявилися 

тільки п`ять, про що свідчить розрахункове значення критерію Стьюдента, яке 

більше табличного значення, і відсутність нуля в довірчому інтервалі кожного 

коефіцієнта моделі. 

З аналізу моделі (1) можна зробити наступні висновки. 

Фактори 

Позна-

чення, 

розмір-

ність 

Межі 

зміни 

Кое-

фіці-

єнт 

Стан-

дартна 

похибка 

Критерій 

Стьюдента 

Розра-

хунко-

вий 

Таб-

лич-

ний 

Час руху ДВТ , с 5–183 0,009 0,002 4,11 

2,0 

Довжина автомобіля AL , мм 
3765–

4870 
0,0004 0,00009 4,35 

Показник активності 

регуляторних систем 

перед початком руху 

Д

ДР , бали 0,5–8,5 0,51 0,06 9,08 

Відношенні віку водія 

до його водійського 

стажу 
TB SB  2–21 0,04 0,01 2,92 

Відношення ціни 

нового автомобіля до 

питомої потужності 

двигуна 

UЦН , 

у.о./ 

(кВт/т) 

0,07–0,7 –2,39 1,45 2,64 



 

 

Таблиця 2 

Довірчі інтервали коефіцієнтів моделі 

Фактор Межі 

нижня верхня 

Час руху 0,004 0,013 

Довжина автомобіля 0,0002 0,0006 

Показник активності регуляторних систем перед 

початком руху 
0,4 0,62 

Відношенні віку водія до його водійського стажу 0,013 0,07 

Відношення ціни нового автомобіля до питомої 

потужності двигуна 
–5,31 –0,52 

 

Час руху збільшує значення показника активності регуляторних систем 

водія. Це пояснюється тим, що збільшення часу руху призводить до зростання 

періоду, протягом якого на водія впливають зовнішні фактори. 

Відношення віку водія до його водійського стажу збільшує показник 

активності регуляторних систем. Цей показник визначає кваліфікацію та вік 

водія. З підвищенням віку у водія підвищується інтенсивність зміни стану під 

впливом зовнішнього середовища. З ростом стажу у водія підвищується 

кваліфікація і його затрати праці зменшуються. 

Значення показника активності регуляторних систем перед початком руху 

автомобіля по ділянці збільшує активність регуляторних систем після проїзду 

через нього. Цей показник визначає початковий стан водія. 

Довжина автомобіля збільшує показник активності регуляторних систем. 

Це відбувається внаслідок того, що зі збільшенням габаритів автомобілів 

зростають втрати праці водія на керування ним. 

Відношення ціни нового автомобіля до питомої потужності двигуна 

зменшує показник активності регуляторних систем. На автомобільному ринку 

простежується такий пропорційний зв'язок між ростом ціни автомобіля і ростом 

ергономічних показників автомобіля. Чим дорожче автомобіль, тим вище 

ергономічні характеристики автомобіля, як це доведено в розділі 1. Водієві 

легше і комфортніше керувати таким автомобілем. 

Результати розрахунків статистичної оцінки моделі наведені в таблиці 3. 



 

 

Таблиця 3 

Статистична характеристика моделі зміни показника активності 

регуляторних систем водія на ділянці з двостороннім рухом 

Показники Значення 

Критерій Фішера:  табличний 

                                 розрахований 

1,39 

567 

Коефіцієнт кореляції 0,99 

Середня похибка апроксимації, % 7,6 

 

В результаті проведення оцінних розрахунків можна зробити висновок 

про допустимість використання отриманої моделі зміни показника активності 

регуляторних систем водія на ділянці з двостороннім рухом в практичних 

розрахунках. 

Для аналізу зміни показника активності регуляторних систем водія від 

умов руху був розроблений графік його зміни в залежності від параметрів 

транспортних засобів, приведений на рисунку 1. Як видно з цього графіка 

значення показника активності регуляторних систем залежить від параметрів 

транспортного засобу. 

Результати розрахунків по ділянках із одностороннім рухом наведені в 

таблицях 4, 5. 

Модель зміни показника активності регуляторних систем водія на ділянці 

з одностороннім рухом виглядає наступним чином: 

 

у

Н

AДВ

T

В0

Д

0

П
31,183,20004,0007,01,048,0 L

U

Ц
LТ

S

В
РР  .  (2) 

 

Таким чином, з усіх досліджуваних факторів, значимими виявилися 

тільки шість, про що свідчить розрахункове значення критерію Стьюдента, яке 

більше табличного значення, і відсутність нуля в довірчому інтервалі кожного 

коефіцієнта моделі. 



 

 

Таблиця 4 

Характеристика моделі зміни показника активності регуляторних систем 

водія на ділянці з одностороннім рухом 

 

Таблиця 5 

Довірчі інтервали коефіцієнтів моделі 

Фактор Межі 

нижня верхня 

Показник активності регуляторних систем перед 

початком руху 
0,29 0,67 

Відношення віку водія до його водійського стажу 0,06 0,14 

Час руху –0,012 –0,002 

Відношення ціни нового автомобіля до питомої потуж-

ності двигуна 
–3,99 –1,67 

Довжина автомобіля 0,00018 0,0005 

Довжина ділянки 0,21 2,4 

 

Фактори 

Позна-

чення, 

розмір-

ність 

Межі 

зміни 

Коефі-

цієнт 

Станда-

ртна 

похибка 

Критерій 

Стьюдента 

Розра-

хунко-

вий 

Таб-

лич-

ний 

Показник активності 

регуляторних систем 

перед початком руху 

О

ДР , 

бали 
1–8,8 0,48 0,093 5,12 

2,0 

Відношення віку водія 

до його водійського 

стажу 
TB SB  2–21 0,1 0,019 5,18 

Час руху ДВТ , 10–202 –0,007 0,0025 2,86 

Відношення ціни нового 

автомобіля до питомої 

потужності двигуна 

UЦН , 

у.о./ 

(кВт/т) 

0,07–

0,7 
–2,83 0,57 5,0 

Довжина автомобіля AL , мм 
3765–

4870 

0,0004 

 

0,00009 

 

4,1 

 

Довжина ділянки У
L , км 

0,02–

0,77 
1,3 0,53 2,45 



 

 

 
Рисунок 1. Графік зміни показника активності регуляторних систем водія на ділянці з двостороннім рухом: 

 – ЗАЗ-968м;    – ВАЗ-21013;     – ВАЗ-2103; 

 – ВАЗ-2106;    – Honda Civic 1.6;    – VW Bora 1.6; 

 – Mitsubishi gallant 1.8 GLi;  – Mercedes SL320. 



 

 

З аналізу моделі (2) можна зробити наступні висновки. Аналіз причин 

значимості даних факторів за винятком часу руху може дати аналогічні 

висновки, як і у випадку аналізу моделі (1). Додатково в даній моделі значимим 

виявився фактор довжини ділянки. Сукупний вплив часу руху і довжини ділянки 

визначає його закономірності. Довжина ділянки визначає період впливу на водія 

зовнішніх факторів, а час визначає умови руху. 

Результати розрахунків статистичної оцінки моделі наведені в таблиці 6. 

В результаті проведених розрахунків можна зробити висновок про 

допустимість використання отриманої моделі зміни показника активності 

регуляторних систем водія на ділянці з одностороннім рухом в імітаційній 

моделі руху легкових автомобілів. 

Таблиця 6 

Статистична характеристика моделі зміни показника активності 

регуляторних систем водія на ділянці з одностороннім рухом 

Показники Значення 

Критерій Фішера:  табличний 

                                 розрахований 

1,39 

389,33 

Коефіцієнт кореляції 0,99 

Середня похибка апроксимації, % 7,2 

 

Для аналізу зміни показника активності регуляторних систем водія від 

умов руху було розроблено графік його зміни в залежності від параметрів 

транспортних засобів, який наведений на рисунку 2. 

Характер зміни показника активності регуляторних систем водія на 

ділянці з одностороннім рухом аналогічний його зміні на ділянці з 

двостороннім рухом. 

 

 



 

 

 
Рисунок 2. Графік зміни показника активності регуляторних систем водія на ділянці з одностороннім рухом: 

 

 – ЗАЗ-968м;    – ВАЗ-21013;     – ВАЗ-2103; 

 – ВАЗ-2106;    – Honda Civic 1.6;    – VW Bora 1.6; 
 – Mitsubishi gallant 1.8 GLi;  – Mercedes SL320. 



 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Френкель А .А. Многофакторные корреляционные модели 

производительности труда / А. А. Френкель. – Москва : Экономика, 

1966. – 96 с. 

2. Завадский Ю. В. Решение задач автомобильного транспорта и дорожно-

строительных машин с помощью регрессионного анализа / 

Ю. В. Завадський. – Москва : МАДИ, 1981. – 11 с. 

3. Завадский Ю. В. Планирование эксперимента в задачах автомобильного 

транспорта / Ю. В. Завадський. – Москва : Транспорт, 1978. – 158 с. 

4. Драйпер Н. Прикладной регрессионный аналіз / Н. Драйпер, Г. Смит – 

Москва : Статистика, 1973. – 392 с. 



 

 

Н. У. Гюлєв 

В. Ф. Харченко 

В. П. Шпачук 

 

 

МОДЕЛІ ВПЛИВУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАТОРІВ НА 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВОДІЯ 

 

1. Середньостатистична регресійна модель впливу транспортного 

затору на функціональний стан водія 

 

Ефективність і надійність функціонування транспортної системи міста 

залежить від вживаної технології організації дорожнього руху та сталої роботи 

системи «водій – автомобіль – дорожня середовище». При цьому найбільш 

важливою ланкою цієї системи є водій, психофізіології та поведінка якого 

суттєво впливають на безпеку роботи транспортної системи. 

Для розробки регресійній моделі впливу транспортних заторів на 

функціональний стан (ФС) середньостатистичного водія залучалися водії всіх 

типів нервової системи. В експериментальних дослідженнях брали участь водії 

всіх вікових груп і категорій. 

Експериментальні дослідження полягають у фіксуванні 

електрокардіограми водіїв при вході в транспортний затор. в самій пробці і при 

виході з неї і у визначенні показника активності регуляторних систем (ПАРС) 

організму водія за методом проф. Р. М. Баєвського [1, 2]. 

Завдання розробки регресійної моделі впливу транспортного затору на 

функціональний стан водія полягає в правильному, обґрунтованому виборі 

об'єкта дослідження і сукупності факторів, що впливають на поведінку об'єкта. 

В якості об'єкта в рамках цього дослідження виступають водії різних 

темпераментів. Фактори, що впливають на результат дослідження, повинні бути 

ретельно відібрані. 

Відповідно до рекомендацій, викладених в роботі [3] при складанні регресійній 



 

 

моделі були відібрані наступні фактори: вік водія, стаж роботи водія, число смуг на 

дорозі, комфортабельність автомобіля, тривалість перебування в транспортному 

заторі, величина функціонального стану водія перед затором. 

Для складання математичної моделі впливу транспортного затору на стан 

водія була обрана модель лінійного виду. Розмір вибірки визначався відповідно 

до рекомендацій, викладеними в [4]. При розробці моделі були використані 

відомі методи статистики и регресійного аналізу. 

Коефіцієнти регресії обчислювалися методом найменших квадратів [4–9], 

а їх значущість за допомогою критерію Стьюдента [8, 9]. Розроблена модель має 

наступний вигляд [10]: 

 

Пк  = 0,037Вв + 0,135Тз + 0,617Пн ,                                           (1) 

 

де Пк – ПАРС при виході з транспортного затору, бали;  

Вв – вік водія, років; 

Тз – тривалість транспортного затору, хв.; 

Пн – ПАРС при вході у транспортний затор, бали. 

Результати розрахунків параметрів моделі наведені в таблицях 1, 2. 

Таблиця 1 

Характеристики моделі зміни функціонального стану водія в 

транспортному заторі 

Фактори 

Позна-

чення, 

розмір-

ність 

Межі 

вимі-

рювань 

Коефі-

цієнт 

Стан-

дартна 

помилка 

Критерій 

Стьюдента 

Розра-

хунко-

вий 

Таб-

лич-

ний 

Вік водія 
Вв , 

роки 
19–67 0,037 0,006 5,84 2,0 

Тривалість затору 
Тз 

 хв. 
2–20 0,135 0,018 7,18 2,0 

ПАРС при вході 

у транспортний 

затор 

Пн, 

бали 
2,2–5,8 0,617 0,055 11,24 2,0 



 

 

Таблиця 2 

Довірчі інтервали коефіцієнтів моделі 

Фактори 
Нижня 

межа 

Верхня 

межа 

Вік водія 0,024 0,049 

Тривалість затору  0,098 0,172 

ПАРС при вході у транспортний затор 0,509 0,725 

 

З таблиць 1, 2 видно, що в розробленої математичної моделі значущими 

виявилися тільки три фактори. Про їх значущість свідчить перевищення 

розрахункового значення критерію Стьюдента над табличним і відсутність нуля 

в довірчих інтервалах коефіцієнтів моделі. 

Статистична оцінка розробленої моделі представлена в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Результати статистичної оцінки моделі 

Показники Значення 

Критерій Фішера: розрахунковий 2701 

Коефіцієнт множинної кореляції 0,96 

Середня помилка апроксимації, % 19,42 

 

Перевищення розрахункового значення критерію Фішера над табличним, 

що дорівнює 1,36, свідчить про високу інформаційної спроможності моделі. 

Значення коефіцієнта множинної кореляції, рівне 0,96, говорить про високу 

тісноті зв'язку між включеними в модель факторами і вихідний функцією. 

Адекватність розробленої математичної моделі оцінювалася показником 

середньої помилки апроксимації, який дорівнює 19,42 %. Ця помилка є надто 

великою і тому застосування розробленої моделі для розрахунків можлива 

тільки в першому наближенні. 

При аналізі експериментальних даних було виявлено, що в деяких 

випадках значення ПАРС при виході з транспортного затору виявилися 



 

 

меншими, ніж значення ПАРС при вході в транспортний затор. Це свідчить про 

те, що у деяких водіїв, що відносяться переважно до флегматиків, у 

транспортному заторі функціональний стан не погіршується. Однак у 

переважної більшості водіїв функціональний стан погіршується і це призводить 

до зміни часу реакції і до зниження рівня безпеки функціонування транспортної 

системи міста. 

 

2. Модель зміни функціонального стану водія-холерика в 

транспортному заторі 

 

Для розробки математичної моделі впливу транспортного затору на 

функціональний стан водія-холерика були проведені додаткові дослідження для 

досягнення їх необхідної кількості. 

Для складання математичної моделі впливу транспортного затору на ФС водія-

холерика була обрана модель нелінійного виду. При розробці моделі були використані 

відомі методи статистики і регресійного аналізу. 

Розроблена модель має наступний вигляд [11]: 

 

Пк  = 0,009Вв + 2,045ln(Тз / Пн ) + 0,848Пн ,                              (2) 

 

де Пк – ПАРС при виході з транспортного затору, бали;  

Вв – вік водія, роки; 

Тз – тривалість транспортного затору, хв; 

Пн – ПАРС при вході в транспортний затор, бали. 

Результати розрахунків параметрів моделі наведено в таблицях 4 і 5. 

З таблиць 4 і 5 видно, що в розробленій математичній моделі значущими 

виявилися тільки три фактори. Про їх значимості свідчить перевищення 

розрахункового значення критерію Стьюдента над табличним і відсутність нуля в 

довірчих інтервалах коефіцієнтів моделі. 

Статистична оцінка розробленої моделі представлена в таблиці 6. 



 

 

Таблиця 4 

Характеристика моделі зміни функціонального стану водія-холерика в 

транспортному заторі 

Фактори 

Позна-

чення, 

розмір-

ність 

Межі 

вимі-

рювань 

Кое-

фіці-

єнт 

Стан-

дартна 

помилка 

Критерій 

Стьюдента 

Розра-

хунко-

вий 

Таб-

личний 

Вік водія 
Вв , 

роки 
21–58 0,009 0,002 3,90 2,0 

Логарифм 

відношення 

тривалості 

транспортного 

затору до Пн 

ln(Тз/Пн) 0–1,19 2,045 0,057 35,54 2,0 

ПАРС при вході в 

транспортний 

затор 

Пн, 

бали 
2,0–5,8 0,848 0,022 38,95 2,0 

 

Таблиця 5 

Довірчі інтервали коефіцієнтів моделі 

Фактори 
Нижня 

межа 

Верхня 

межа 

Вік водія 0,004 0,014 

Логарифм відношення тривалості транспортного 

затору до Пн 
1,932 2,158 

ПАРС при вході в транспортний затор 0,805 0,891 

 

Таблиця 6 

Результати статистичної оцінки моделі 

Показники Значення 

Критерій Фішера: розрахунковий 21648 

Коефіцієнт множинної кореляції 0,99 

Середня помилка апроксимації, % 6,35 



 

 

Перевищення розрахункового значення критерію Фішера над табличним, 

що дорівнює 1,36, свідчить про високу інформаційної спроможності моделі. 

Значення коефіцієнта множинної кореляції, рівне 0,99, говорить про високу 

тісноті зв'язку між включеними в модель факторами і вихідний функцією. 

Адекватність розробленої математичної моделі оцінювалася показником 

середньої помилки апроксимації, який дорівнює 6,35 %. Ця помилка є 

допустимою 

 

3. Модель зміни функціонального стану водія-сангвініка в 

транспортному заторі 

 

Для складання математичної моделі впливу транспортного затору на ФС водія-

сангвініка також була обрана модель нелінійного виду. 

Розроблена модель має наступний вигляд [12]: 

 

Пк  = 0,009Вв +1, 372ln(Тз / Пн ) + 0,939Пн ,                              (3) 

 

де Пк – ПАРС при виході з транспортного затору, бали;  

Вв – вік водія, роки; 

Тз – тривалість транспортного затору, хв; 

Пн – ПАРС при вході в транспортний затор, бали. 

Результати розрахунків параметрів моделі наведено в таблицях 7 і 8. 

З таблиць 7 і 8 видно, що в розробленій математичній моделі значущими 

виявилися тільки три фактори. Про їх значимості свідчить перевищення 

розрахункового значення критерію Стьюдента над табличним і відсутність нуля 

в довірчих інтервалах коефіцієнтів моделі. 

Статистична оцінка розробленої моделі представлена в таблиці 9. 

Перевищення розрахункового значення критерію Фішера над табличним, 

що дорівнює 1,36, свідчить про високу інформаційної спроможності моделі. 

Значення  коефіцієнта  множинної  кореляції,  рівне 0,99,  говорить  про  високу 



 

 

Таблиця 7 

Характеристика моделі зміни функціонального стану водія-холерика в 

транспортному заторі  

Фактори 

Позна-

чення, 

розмір-

ність 

Межі 

вимі-

рювань 

Кое-

фіці-

єнт 

Стан-

дартна 

помилка 

Критерій 

Стьюдента 

Розра-

хунко-

вий 

Таб-

личний 

Вік водія Вв , роки 21–58 0,009 0,002 4,27 2,0 

Логарифм 

відношення 

тривалості 

транспортного 

затору до Пн 

ln(Тз/Пн) 0–1,19 1,372 0,049 49,44 2,0 

ПАРС при вході в 

транспортний 

затор 

Пн, бали 

 

2,0–5,8 

 

0,939 0,019 27,55 2,0 

 

Таблиця 8 

Довірчі інтервали коефіцієнтів моделі 

Фактори 
Нижня 

межа 

Верхня 

межа 

Вік водія 0,005 0,013 

Логарифм відношення тривалості транспортного затору 

до Пн 
1,273 1,469 

ПАРС при вході в транспортний затор 0,902 0,977 

 

Таблиця 9 

Результати статистичної оцінки моделі 

Показники Значення 

Критерій Фішера: розрахунковий 21755 

Коефіцієнт множинної кореляції 0,99 

Середня помилка апроксимації, % 6,13 



 

 

тісноту зв'язку між включеними в модель факторами і вихідний функцією. 

Адекватність розробленої математичної моделі оцінювалася показником 

середньої помилки апроксимації, який дорівнює 6,13 %. Ця помилка є 

допустимою. 

Проведені дослідження і складена математична модель свідчить про 

об'єктивне і негативний вплив транспортного затору на функціональний стан 

водія. В результаті розробки регресійній моделі виявлені найбільш значущі 

фактори, що впливають на стан водія в транспортному заторі. 

 

4. Модель зміни функціонального стану водія-меланхоліка в 

транспортному заторі 

 

Для складання математичної моделі впливу транспортного затору на 

функціональний стан водія-меланхоліка була обрана модель линівного виду. 

Розроблена модель має наступний вигляд [13]: 

 

Пк  = 0,013Вв +0, 065Тз  + 0,913Пн ,                                           (4) 

 

де Пк – ПАРС при виході з транспортного затору, бали;  

Вв – вік водія, років; 

Тз – тривалість транспортного затору, хв.; 

Пн – ПАРС при вході у транспортний затор, бали. 

Результати розрахунків параметрів моделі наведено в таблицях 10 і 11. 

З таблиць 10 і 11 видно, що в розробленій математичній моделі значущими 

виявилися тільки три фактори. Про їх значимості свідчить перевищення 

розрахункового значення критерію Стьюдента над табличним і відсутність нуля в 

довірчих інтервалах коефіцієнтів моделі. 

Оцінка розробленої моделі представлена в таблиці 12. 

Перевищення розрахункового значення критерію Фішера над табличним, 

що дорівнює 1,36, свідчить про високу інформаційної спроможності моделі. 



 

 

Коефіцієнт множинної кореляції свідчить про високу тісноті зв'язку між 

включеними в модель факторами і функцією. 

Таблиця 10 

Характеристика моделі зміни функціонального стану водія-меланхоліка в 

транспортному заторі 

Фактори 

Позна-

чення, 

розмір-

ність 

Межі 

вимі-

рювань 

Кое-

фіці-

єнт 

Стан-

дартна 

помилка 

Критерій 

Стьюдента 

Розра-

хунко-

вий 

Таб-

личний 

Вік водія Вв , роки 21–55 0,013 0,004 3,53 2,0 

Тривалість затору Тз, хв 5–19 0,065 0,010 6,20 2,0 

ПАРС при вході 

у транспортний 

затор 

Пн, бали 

 

2,4–5,8 

 

0,913 0,042 21,74 2,0 

 

Таблиця 11 

Довірчі інтервали коефіцієнтів моделі 

Фактори 
Нижня 

межа 

Верхня 

межа 

Вік водія 0,005 0,021 

Тривалість затору  0,044 0,086 

ПАРС при вході у транспортний затор 0,830 0,997 

 

Таблиця 12 

Результати статистичної оцінки моделі 

Показники Значення 

Критерій Фішера: розрахунковий 5058 

Коефіцієнт множинної кореляції 0,99 

Середня помилка апроксимації, % 5,87 



 

 

Адекватність розробленої моделі оцінювалася показником середньої 

помилки апроксимації, який дорівнює 5,87 %. Ця помилка є допустимою, а 

модель може бути застосована для визначення функціонального стану водія-

меланхоліка в транспортному заторі. 

 

5. Модель зміни функціонального стану водія-флегматика в 

транспортному заторі 

 

Для складання математичної моделі впливу транспортного затору на 

функціональний стан водія-флегматика була обрана модель лінійного виду. 

Розроблена модель має наступний вигляд [14]: 

 

Пк  = - 0,396 Ц /У - 0,066Тз  + 1,067Пн ,                           (5) 

 

де Пк  – ПАРС при виході з транспортного затору, бали;  

Ц /У – відношення ціни нового автомобіля до питомої потужності двигуна, 

тис. у.о ./ (кВт / т); 

Тз – тривалість транспортного затору, хв; 

Пн – ПАРС при вході в транспортний затор, бали. 

Результати розрахунків параметрів моделі наведено в таблицях 13 і 14. 

З таблиць 13 і 14 видно, що в розробленій математичній моделі 

значущими виявилися тільки три фактори. Про їх значимості свідчить 

перевищення розрахункового значення критерію Стьюдента над табличним і 

відсутність нуля в довірчих інтервалах коефіцієнтів моделі. 

Статистична оцінка розробленої моделі представлена в таблиці 15. 

Перевищення розрахункового значення критерію Фішера над табличним, 

що дорівнює 1,36, свідчить про високу інформаційної спроможності моделі. 

Значення коефіцієнта множинної кореляції, рівне 0,99, говорить про високу 

тісноті зв'язку між включеними в модель факторами і функцією. 

 



 

 

Таблиця 13 

Характеристика моделі зміни функціонального стану водія-флегматика в 

транспортному заторі 

Фактори 

Позна-

чення, 

розмір-

ність 

Межі 

вимі-

рювань 

Кое-

фіцієнт 

Стан-

дартна 

помилка 

Критерій 

Стьюдента 

Розра-

хунко-

вий 

Таб-

личний 

Відношення ціни 

нового автомобіля 

до питомої 

потужності 

двигуна 

Ц/У, 

тис. у.о./ 

(кВт/т) 

0,1–0,8 – 0,396 0,194 2,03 2,0 

Тривалість 

транспортного 

затору 

Тз, хв. 2–19 – 0,066 0,013 5,04 2,0 

ПАРС при вході в 

транспортний 

затор 

Пн, бали 3,5–5,8 1,067 0,035 30,13 2,0 

 

Таблиця 14 

Довірчі інтервали коефіцієнтів моделі 

Фактори 
Нижня 

межа 

Верхня 

межа 

Відношення ціни нового автомобіля до питомої 

потужності двигуна 
– 0,787 – 0,004 

Тривалість транспортного затору – 0,092 – 0,039 

ПАРС при вході в транспортний затор 0,996 1,138 

 

Таблиця 15 

Результати статистичної оцінки моделі 

Показники Значення 

Критерій Фішера: розрахунковий 3276 

Коефіцієнт множинної кореляції 0,99 

Середня помилка апроксимації, % 5,67 



 

 

Адекватність розробленої моделі оцінювалася показником середньої 

помилки апроксимації, який дорівнює 5,67 %. Ця помилка є допустимою і 

розроблена модель може бути застосована для визначення функціонального 

стану водія-флегматика в транспортному заторі. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕРГОНОМІЧНОЇ 

СИСТЕМИ: «ВОДІЙ – АВТОМОБІЛЬ – ПРЕДМЕТ ПРАЦІ 

(ПЕРЕСУВАННЯ ВОДІЯ) – СЕРЕДОВИЩЕ» В УМОВАХ МІСТА 

 

Визначення вхідних параметрів і вихідних характеристик ергономічної 

системи: «Водій – автомобіль – предмет праці (пересування водія) – 

середовище» в умовах міста 

 

1. Компоненти ергономічної систем «Водій – автомобіль – предмет 

праці (пересування водія) – середовище» 

 

На дорогах функціонує складна соціально-технічна система, що 

представляє собою сукупність пішоходів, що беруть участь у русі, і різних 

типів транспортних засобів, керованих людьми, що називається дорожнім 

рухом. 

Специфічні особливості і проблеми дорожнього руху обумовлені 

насамперед системою «водій – автомобіль – дорога – середовище руху» 

(ВАДС).  

Використовуючи елементарні поняття теорії  множин, цю систему можна 

представити у виді взаємопов’язаних компонентів В, А, Д, що функціонують у 

середовищі. Крім того, у структурі можна виділити механічну підсистему АД – 

«автомобіль – дорога» і біомеханічні підсистеми ВА – «водій – автомобіль» і 

ВД – «водій – дорога», а також підсистеми СВ, СА, СД.  

У даній інтерпретації термін «середовище» охоплює пішоходів, 

працівників ДАІ (регулювальників), а також погодно-кліматичні фактори. 

Середовище впливає на автомобіль, водія і дорогу [1–6]. 



 

 

Взаємозв'язок і взаємодія підсистем і компонентів системи ВАДС 

показані на рисунку 1. 

Стосовно до водія мова повинна йти про стан його здоров'я, ступінь 

стомленості, рівень підготовки, уміння приймати рішення в умовах дефіциту 

часу і правильно вибрати швидкість відповідно до умов руху [2]. 

Стосовно до автомобіля можна відзначити, що на безпеку руху істотно 

впливають його габаритні розміри, тягові і гальмові якості, головне освітлення, 

зручність робочого місця водія, маневреність, елементи пасивної безпеки й ін. 

Стосовно до дороги це такі характеристики, як ширина проїзної частини, 

коефіцієнт зчеплення і рівність покриття, геометричні параметри, стан узбіч, 

наявність і якість огороджень і інших елементів інженерного устаткування. 

Стосовно до середовища руху можна відзначити, що на безпеку руху 

впливають погодно-кліматичні умови, наявність пішоходів і співробітників 

ДАІ, що здійснюють нагляд за рухом. 

Безпека дорожнього руху залежить від надійності вхідних у систему 

ВАДС компонентів. Очевидно, що для забезпечення безпечного 

функціонування системи вимагаються досить великі витрати, але і при цій 

умові створення абсолютно безпечної системи неможливо, оскільки до неї 

входить людина, дії і помилки якої істотно впливають на працездатність 

системи в цілому. 

Специфіка функціонування системи ДР полягає у взаємодії технічного і 

людського фактора. У ДР бере участь величезна кількість людей, як 

професійних так і непрофесійних водіїв, пішоходів. У кожної людини свої 

психофізіологічні особливості [3].  

Діяльність водія характеризується рядом негативних факторів [4]: 

1. Великий обсяг інформації, що переробляється, і необхідність її 

безупинного синтезу. 

2. Хронічний дефіцит часу для прийняття рішень. 

3. Високий рівень відповідальності за прийняті рішення. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Взаємодія компонентів ВАДС 
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Так наприклад на рисунку 2. представлено зміну режимів руху водія на 

магістральній вулиці з середньою щільністю перехресть та пішохідних 

переходів 500 м., а на рисунку 3. зміну режимів руху водія в центральній 

частині міста з середньою щільністю перехресть та пішохідних переходів 150 м. 

Заміри виконувались в годину пік з використанням приладу «racelogic». На 

графіках представлено один період часу, що наглядно показує навантаження на 

водія і транспортний засіб під час пересування. Саме кількість зупинок, 

розгонів, гальмувань, підтримування безпечної дистанції найбільш виснажують 

водія. 

 

 
 

 

Рисунок 2. Зміна режимів руху водія в центральній частині міста з 

середньою щільністю перехресть та пішохідних переходів 150 м. 

 

Фактори, що визначають надійність водія [4]: 

1. Умови роботи (дорога, режим руху, робоче місце водія). 

2. Якість засобів інформації (дорожні знаки й вказівники, сигналізація, 

засоби оптичного орієнтування, розташування засобів інформації в полі зору 

водія). 

3. Кваліфікація водія (стаж, досвід). 

4. Індивідуальні якості водія (увага, спонтанні відволікання, зміна, реакція 

на непередбачені подразники, перешкодостійкість, витривалість). 

Час пересування, с. 



 

 

 
 

 

Рисунок 3. Зміна режимів руху водія на магістральній вулиці з середньою 

щільністю перехресть та пішохідних переходів 500 м. 

 

Працездатність (3 фази): входження в роботу, оптимальна працездатність, 

спад активності. 

Дисциплінованість – фактор, що визначає надійність дисциплінованості – 

можна  підвищити штучно – каналізування  руху, пристрій трясучих смуг. 

Стійкість уваги – здатність  утримувати необхідну інтенсивність уваги 

протягом тривалого часу на будь-якому об'єкті або процесі. 

Зміна уваги – характеризується  часом входження оператора в нову 

діяльність або новий ритм. 

Довготривала витривалість – визначає  працездатність. 

Монотонність – головна  причина зниження працездатності. 

Довготривала витривалість характеризує готовність до дії. 

Стійкість – здатність  людини виконувати поставлене завдання при дії 

активних перешкод. 

Витривалість до напруги – здатність  виконувати функції в умовах 

максимальної напруги всіх психічних функцій. 

Водій повинен постійно сприймати великий обсяг інформації про 

характер і режимі руху всіх учасників транспортного процесу. 

Процес управління автомобілем можна представити у вигляді наступної 

Час пересування, с. 



 

 

схеми: Відчуття – сприйняття – переробка – аналіз – ухвалення рішення – 

виконання дій. 

Весь цей процес вимагає витрат часу. У разі браку часу водій може 

зробити неправильні дії через [6]: 

– нестачу часу на весь процес сприйняття інформації; 

– помилки в інтерпретації інформації (псевдоінформація); 

– помилки в проведенні ситуаційного аналізу при правильній 

інтерпретації; 

– неправильно прийнятого рішення; 

– помилкової дії. 

Всі ці причини можуть бути наслідком психічного стану водія. Психічні 

властивості людей неоднакові. Особливості темпераменту відображаються на 

діяльності водія. Холерик втомлюється швидше флегматика. Сангвінік добре 

проявляє себе як водій, але іноді переоцінює свої можливості. Меланхолік 

менш схильний до діяльності водія [1].  

Складність діяльності водія складається в невизначеності інформації,  що 

надходить до нього. 

На водія впливають різні несприятливі фактори: відпрацьовані гази, 

температурний режим, шум, вібрації і т. ін. Все це призводить до втоми – 

сукупність психофізіологічних змін стану людини, що ведуть до тимчасового 

зниження ефективності його діяльності. 

Стомлення призводить до помилок, зниження результативності. 

Особливо небезпечна в цьому плані їзда вночі. Монотонність сама по собі є 

чинником стомлення, що приводить до сонливості. 

Стан втоми набагато частіше є причиною ДТП, ніж це прийнято вважати. 

Основними засобами попередження стомлення й загальмованого стану є 

правильна організація режиму праці та відпочинку водія [1]. 

 



 

 

2. Ефективність пересування водія в умовах міста 

 

Ефективність пересування водія в умовах міста характеризується [1, 3– 5]: 

– ефективністю (економічністю, продуктивністю); 

– безпекою; 

– комфортабельністю. 

Ефективність – продуктивний дорожній рух передбачає створення таких 

умов, що забезпечує високу швидкість, малий час сполучення, мінімум 

затримок транспортних засобів і т. ін. 

Під безпекою руху розуміється створення комплексу умов вимог до 

транспортних засобів, дорозі, водіям, що забезпечують мінімальну імовірність 

ДТП. 

Дослідження і досвід свідчать, що безпечний рух є одночасно і 

комфортабельним. Для зручності водіїв і пішоходів передбачають розміщення 

автозаправних станцій, СТО, пунктів харчування, відпочинку і т. д. 

Таким чином, рішення проблеми безпеки руху, економічності і 

комфортабельності досягається з використанням системного підходу, тобто при 

взаємопов'язаному рішенні питань функціонування системи В-А-Д-С. Але чи 

існує 100% можливість запобігання ДТП? Навіть при ідеальному 

функціонуванні системи В-А-Д-С імовірність виникнення ДТП зберігається. На 

рисунку 4. представлено Основні напрямки вдосконалення функціонування 

підсистеми «Водій». На рисунку 5. представлено Основні напрямки 

вдосконалення функціонування підсистеми «Автомобіль». 

На ефективність пересування впливає безліч факторів різної значимості 

[3–6]. 

Основні фактори : 

1. Рівень автомобілізації і структура парку транспортних засобів. 

2. Ступінь розвитку вулично-дорожної мережі (щільність мережі). 

3. Погодно-кліматичні умови. 

4. Підготовка і дисциплінованість населення. 



 

 

 
Рисунок 4. Основні напрямки вдосконалення функціонування 

підсистеми «Водій» 

 

5. Насиченість і досконалість технічних засобів регулювання руху. 

6. Раціональність розташування основних об'єктів транспортного тяжіння 

(транспортне планування міст). 

Вимоги до організації дорожнього руху можуть бути реалізовані шляхом 

удосконалення у наступних напрямках: 

1. Удосконалювання конструкцій транспортних засобів. 

2. Підвищення транспортної культури учасників ДР. 

3. Удосконалювання методів керування дорожнім рухом, розробка 

автоматизованих систем керування дорожнім рухом і т. д. 

4. Удосконалення архітектурно-планувальних рішень при проектуванні, 

реконструкції доріг, міст. 

5. Створення нових способів переміщення вантажів і пасажирів. 

6. Удосконалення конструкції й експлуатаційних характеристик 

транспортних засобів. 

Рішення цих задач повинно виконуватись на державному рівні. 

В остаточному підсумку заходи щодо організації дорожнього руху 

спрямовані на підвищення надійності ергономічної системи ВАДС і зведення 

до мінімуму можливих помилок водія в оцінці умов руху при пересуванні. 
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Рисунок 5. Основні напрямки вдосконалення функціонування підсистеми 

«Автомобіль» 
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МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЇ НА 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ВОДІЯ 

 

В ергономічних дослідженнях застосовується системний підхід, який 

передбачає використання методів різних наук, зокрема психології, фізіології, 

соціології, гігієни праці та ін. Системний підхід в ергономічному дослідженні 

можливий у разі одночасного використання різних методів, які відображають 

взаємозв’язки між основними властивостями й компонентами системи «людина 

− знаряддя праці − предмет праці − виробниче середовище» [1]. Вивчення 

результатів діяльності людини у взаємодії з технічними засобами, які важко 

виявити у процесі аналізу, провадять за допомогою експериментальних 

методів. 

Фізичне та розумове навантаження на стан водія, визначається рівнем 

інтенсивності енергетичного обміну. Розумове навантаження, насамперед, 

відбувається внаслідок використання розумового й емоційного компонентів [2]. 

Прикладами такої роботи можуть бути завдання, що потребують залучення 

інтелектуальних здібностей і вимагають поміркованості та сконцентрованості, а 

також виявлення та оброблення сигналу. Нервово-психічне й фізичне 

навантаження відбивається на конкретних реакціях вегетативної нервової 

системи, яка регулює діяльність органів кровообігу, дихання, травлення, 

виділення, репродукції, а також обміну речовин і розвитку зросту [3]. Із метою 

вивчення функціонального стану людини у процесі виконання будь-якого виду 

діяльності широко застосовують психофізіологічні й електрофізіологічні 

методи дослідження. 

Сьогодні в дослідницькій практиці поширення набули основні 

електрофізіологічні методи вивчення електричних потенціалів, такі як 



 

 

електрокардіографія, електроенцефалографія, електроокулографія, шкірно-

гальванічна реакція, електроміографія, електропневмографія. 

На сьогодні у психофізіологічних дослідженнях для оцінювання 

загального стану організму людини і його реакцій на який-небудь зовнішній 

вплив здебільшого використовують метод реєстрації ЕКГ, через його високий 

рівень інформативності. 

Одним із головних методів комп’ютерного аналізу ЕКГ [5, 6] є 

варіативність серцевого ритму (ВСР). ВСР − це змінність тривалості інтервалів 

RR (рис.1) послідовних циклів серцевих скорочень за певні проміжки часу або 

виразність коливань частоти серцевих скорочень (ЧСС) стосовно середнього 

рівня. Перші дослідження з використанням ВСР-аналізу були проведені 

наприкінці 50-х років. Вони були пов’язані з дослідженнями космосу і, 

передусім, стосувалися вивчення функціонального стану здорових суб’єктів 

(космонавтів і випробовувальників) під час виконання різних завдань. 

 

 
 

Рисунок 1. Стрічка ЕКГ: зубці та інтервали [7] 



 

 

У разі фізичного навантаження відповідно до його зростання 

спостерігається збільшення зубців Р і Т і зменшення інтервалу P−Q на тлі 

пришвидшення пульсу. Водночас тривалість відновлення вихідного рівня також 

розглядається як показник величини навантаження. Установлено, що фізичне 

навантаження, після якого організм легко відновлюється, не відображається на 

комплексі QRS, а за навантаження виснажливого спостерігається скорочення 

цього інтервалу [7, 8]. 

Характер зміни ЕКГ у разі емоційних реакцій подібний до змін у 

значного фізіологічного навантаження. Відмінність полягає в тому, що 

емоційне навантаження переважно триваліше, ніж фізичне навантаження, отже 

зміни в ЕКГ відображаються краще. У разі сильних емоційних реакцій 

фіксується два види змін: зниження зубців Р і Т на тлі пришвидшення 

серцевого ритму та зміщення вниз інтервалу ST [9−11]. Зміну зубця Т 

пов’язують із розвитком утоми [12, 13], із психічним напруженням [7] і з 

емоційними реакціями [9]. Якщо ЕКГ розглядають не з клінічних позицій, а як 

один з показників психофізіологічного стану людини, то здебільшого за все 

аналізують зміну пульсу, форму зубців і співвідношення інтервалів між 

окремими комплексами.  

Сьогодні вважаються достовірними такі зміни елементів 

електрокардіограми, які можна розглядати як індикатори реакції серця в нормі 

на фізичне й емоційне навантаження [7, 9, 14]. 

Із усіх психофізіологічних показників показники ЕКГ є найбільш 

вивченими, а методика їхнього вимірювання й аналізу − найбільш досконалою. 

У психофізіології такі показники ЕКГ, як ЧСС, індекс напруження (ІН), а також 

показник активності регуляторних систем (ПАРС), є основними індикаторами 

емоційного стану людини під час розумового та фізичного навантаження. 

У дослідженнях роботи водія в системі ВАДС відмінним показником 

напруженості роботи водія є ЧСС, особливо в разі виникнення стресового 

навантаження [15].  

Правильна оцінка обстановки на дорозі залежить не лише від досвіду і 



 

 

стажу кермування, психічного й фізичного стану здоров’я, а й від майстерності 

та кваліфікації водія. Поява стресової ситуації під час управління автомобілем 

пов’язана не тільки з об’єктивними причинами, а й зі здатністю водія 

прогнозувати зміну обстановки, тому ЧСС можна використовувати як 

об’єктивну характеристику майстерності водія. 

У стресових ситуаціях ЧСС усього за один – два удари значно зростає й 

утримується на цьому рівні надкороткий проміжок часу, а от, наприклад, у 

стані спостереження, ЧСС властиве пришвидшення пульсу [10, 16]. 

Показник ЧСС добре відображає момент виявлення водієм сигналу, а 

також його значущість: властивою ознакою є спочатку збільшення одного 

подекуди двох інтервалів [17], а потім стрімке зменшення, яке збільшується 

відповідно до значущості сприйнятого сигналу. Водночас потрібно зважати на 

тип нервової системи водія. 

Короткочасна зміна частоти пульсу в бік пришвидшення свідчить про 

відкидання людиною середовища, а уповільнення − про посилення сенсорної 

чутливості. Таким чином, уповільнення пульсу відповідає стану готовності до 

сприйняття, а пришвидшення − до концентрації уваги [9, 15]. 

Одним із основних показників ВСР у психофізіологічних дослідженнях є 

індекс напруження регуляторних систем, який указує на ступінь централізації 

управління ритмом серця й характеризує активність симпатичного відділу 

вегетативної нервової системи. Цей показник набув широкого застосування у 

спортивній медицині, психофізіології праці, космічних дослідженнях, а також у 

клініці.  

Також існує показник ВСР –  індекс напруження регуляторних систем, 

який указує на ступінь централізації управління ритмом серця й характеризує 

активність симпатичного відділу вегетативної нервової системи. Цей показник 

набув широкого застосування у спортивній медицині, психофізіології праці, 

космічних дослідженнях, а також у клініці.  

Цей показник обчислюється за формулою [5, 6]: 

 



 

 

 MxDMnMo

AMo
ІН




2
,                                              (1) 

 

де  AMo  – амплітуда моди; 

Mo  – мода; 

MxDMn – варіаційний розмах. 

У нормі ІН коливається в межах 80–150 умовних одиниць. У разі 

емоційного стресу й фізичної роботи у здорових людей значення ІН 

збільшуються до 300–500 одиниць, а в людей похилого віку зі зниженими 

резервами такі значення спостерігаються у стані спокою.  

Цей показник украй чутливий до посилення тонусу симпатичної нервової 

системи. Невелике навантаження (фізичне або емоційне) збільшують ІН в 1,5–2 

рази. За значних навантажень він зростає у 5–10 разів. 

Одночасно із загальновідомими методами аналізу ЕКГ [18, 19] у 

вітчизняні науковці використовують комплексну оцінку ВСР, яка не має 

аналогів у світовій практиці. Окрім того, за певним набором показників 

формується висновок про ступінь напруження регуляторних систем (показник 

активності регуляторних систем − ПАРС). ПАРС був запропонований на 

початку 80-х років [20] як інтегральний показник, що відбиває не лише 

сумарний ефект регуляції, а й стан функції автоматизму, вегетативний 

гомеостаз, активність вазомоторного центру, стан підкіркового серцево-

судинного центру й більш високих рівнів нейро-гуморальної регуляції. Цей 

показник характеризується високою інформативністю для оцінки ступеня 

напруження регуляторних систем і ступеня адаптації організму до умов 

навколишнього середовища. Під час обчислення ПАРС формується 10-бальна 

шкала значень. Водночас залучаються дані статистичного автокореляційного і 

спектрального аналізів, а також дані варіаційної пульсометрії [3]. 

Наразі в дослідженнях застосовується алгоритм, що бере до уваги 

значення п’яти основних показників варіабельності серцевого ритму. 

Обчислення ПАРС здійснюється за формулою [5, 6]: 



 

 

ПАРС = |А| + |Б| + |В| + |Г| + |Д|,                                   (2) 

 

де  А – сумарний ефект регуляції за показниками частоти пульсу (ЧП); 

Б – сумарна активність регуляторних механізмів за середнім 

квадратичним відхиленням − SD (або за сумарною потужністю спектра − TP);  

В – вегетативний баланс із комплексу показників: ІН, RMSSD, HF, IC; 

Г – активність вазомоторного центру, що регулює судинний тонус, за 

потужністю спектра повільних хвиль 1-го порядку (LF); 

Д – активність серцево-судинного підкіркового нервового центру або 

надсегментарних рівнів регуляції за потужністю спектра повільних хвиль 2-го 

порядку (VLF). 

Значення ПАРС виражаються в балах від 1 до 10. На підставі аналізу 

значень ПАРС можна діагностувати низку функціональних станів, наведених у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Оцінка ступеня напруження регуляторних систем за значеннями ПАРС 

Значення ПАРС 

у балах 
Оцінка ступеня напруження регуляторних систем 

1−2 
Норма  

(оптимальний рівень напруження регуляторних систем) 

3−4 Помірне функціональне напруження 

5−6 Виражене функціональне напруження 

7−8 Стан перенапруження регуляторних механізмів 

9−10 Стан виснаження регуляторних систем, зрив адаптації 

 

Шкала «Світлофор» (табл. 1) добре зрозуміла кожній людині як 

пішоходові, так і водієві. Зелений колір свідчить про безпеку руху: усе в 

порядку, можна рухатися далі без вагань. Жовтий колір змушує нас бути 

обачними потрібно зупинитися й роззирнутися на всі боки, перш ніж рухатися 

далі. Такий функціональний стан організму вказує на необхідність підвищеної 



 

 

уваги до власного здоров’я. І, нарешті, червоний колір указує на те, що далі 

рухатися не можна: необхідно вжити серйозних заходів стосовно власного 

здоров’я. Наприклад, водієві в такому стані рекомендується повністю 

відмовитися від керування будь-яким видом транспортного засобу, особливо, 

якщо мова йде про небезпечний вид транспорту. 

Сьогодні електрокардіограму розглядають як один із найбільш надійних 

психофізіологічних показників, що характеризують тривалі стани центральної 

нервової системи, які є відповіддю на надхідну інформацію. 

У дорожніх психофізіологічних дослідженнях велике значення мають 

спосіб і метод реєстрації ШГР [22–24]. Цю реакцію використовують як для 

оцінювання рівня емоційної напруженості, так і його зміни (емоційного 

зрушення). Можливість одержання цих характеристик залежить від способу 

відведення й реєстрації ШГР. 

Відмінність у показниках ШГР (латентний період, амплітуда відхилення, 

період коливань) викликана запізненням в організмі людини процесу виконання 

щодо процесу передавання збудження. Латентний період ШГР під час 

відведення біопотенціалів є меншим, ніж під час відведення за методом 

вимірювання електричного опору шкіри, оскільки останній пов’язаний зі 

зміною серцево-судинної діяльності, що є відповіддю на передане нервовою 

системою подразник [22–24]. 

Незважаючи на окремі відмінності в одержаних результатах, ці методи в 

дослідженнях, пов’язаних із вимірюванням величини ШГР протягом тривалого 

періоду, можна вважати рівнозначними. Під час оцінювання амплітуди 

коливань ШГР, що викликаються надходженням нової інформації, тобто під час 

дослідження безпосередніх відповідей центральної нервової системи, кращі 

результати дає метод відведення біопотенціалів, під час оцінювання рівня 

психічного напруження − метод вимірювання електроопору шкіри [22–24]. 

Під час вивчення сприйняття водієм дорожньої обстановки за допомогою 

ШГР зважають на особливості цієї реакції [22–24]: відповідь на надходження 

важливої інформації (амплітуда відповіді пропорційна до кількості інформації); 



 

 

погашення реакції відповідно до накопичення відомостей про дорожні умови; 

формування динамічного стереотипу (під час зниження інформативності 

дорожньої обстановки). 

Із накопиченням інформації про дорожні умови напруженість роботи 

водія падає. На ШГР це відображається у вигляді зниження рівня реакції й 

величини її змін з появою того самого елемента дороги.  

Відомості про дорожню обстановку викликають різні зміни ШГР. 

Інформацію, яка надходить до водія та впливає на значення ШГР, можна 

поділити на два види: здатну викликати «згасання» реакції та спроможну 

постійно її змінювати. Відомості, «жорстко» прив’язані до дороги, що мало 

змінюються в часі (траса дороги, транспортно-експлуатаційні показники 

дороги, її устаткування, ландшафт місцевості), належать до першого виду й 

викликають зміни ШГР у вигляді коливань потенціалу достатньо великого 

періоду. Відомості про мінливу в часі й за довжиною дороги ситуацію належать 

до другого виду (умови освітлення, транспортний потік, пішохідний рух) і 

викликають різні за амплітудою коливання, які накладаються, оскільки ці 

повідомлення, на відміну від тих, що надходять про дорогу незалежні один від 

одного. Погашення ШГР спостерігається лише на повідомлення першого виду, 

тобто на ті, на які може бути сформований динамічний стереотип. ШГР 

розглядається як індикатор сприйняття інформації й оцінюється здебільшого 

лише якісно. В інженерних дослідженнях, особливо під час зіставлення 

складності роботи водія на різних ділянках дороги, необхідні кількісні 

показники. Такими для ШГР є величина рівня, амплітуда, період коливань і 

кількість хвиль до повного «згасання», а також кількість проявів подразника, 

що викликає повне погашення або заданий його ступінь [22–24]. 

Відомо, що електрична активність шкіри (ЕАШ), що проявляється у 

величині й характері електродермальних реакцій (ЕДР), указує на процеси, які 

відбуваються в мозку людини, становлячи чутливий індикатор її емоційного 

стану [22–24]. 

Сигнал електродермального стану можна оцінити за такими параметрами [22–24]: 



 

 

а) амплітуда; 

б) частота; 

в) швидкість зміни; 

г) прискорення зміни. 

На величину шкірно-гальванічної реакції більше, ніж на інші 

психофізіологічні показники, впливає методика проведення випробувань. 

Одна з основних характеристик процесу зорового сприйняття, доступна 

інструментальному вивченню, – рух очей. 

Кількість інформації, отриманої із зображень об’єктів, не однакова й 

залежить від місця проекції цього об’єкта на сітківку ока. Це пояснюється 

неоднаковою розподільною здатністю сітківки. Найбільша продуктивність 

сприйняття досягається в разі потрапляння зображення в центральну частину 

сітківки. Саме фовеальний зір є основою зорового сприйняття. 

Під час сприйняття певного об’єкта точки фіксації розташовуються на 

ньому нерівномірно. Якщо записати рухи очей кількох людей, виконані під час 

цього процесу, то можна знайти ділянки на цьому об’єкті, на яких 

концентрується більша кількість фіксацій [25]. Ці ділянки містять переважно 

найбільш потрібні й корисні для піддослідного відомості. 

Із метою розширення сфери застосування реєстрації руху очей й уточнення 

методики робіт із оцінювання сили, спрямованості зорової уваги й 

розшифрування записів психологами проведені спеціальні дослідження. Одне з 

них виконане в МДУ під керівництвом Ю. Б. Гінненрейтера і присвячене 

розробленню методу, який ґрунтується на використанні фіксаційного опто-

кінетичного ністагму (ФОКН) [26]. Цей метод як інструмент використовує 

особливі мимовільні мікрорухи ока, викликані фоновим рухом за час сприйняття 

об’єктів. Ідея методу полягає в такому: чим вищий рівень концентрації зорової 

уваги на об’єкті, тем меншим є вплив рухомого фона щодо цього об’єкта, і, 

навпаки, у разі послаблення зорової уваги з’являються зриви фіксацій, викликані 

перемиканням уваги на елементи поля. Основними показниками, що виступають 

у ролі зовнішнього корелята внутрішніх форм психічної діяльності людини, є 



 

 

спрямованість руху очей, їхня наявність і характер. 

Методика реєстрації рухів очей випробовуваних визначається умовами 

проведення й технічним забезпеченням дослідів. Особливий інтерес для 

дорожніх досліджень становлять методи, що уможливлюють вивчення процесу 

зорового сприйняття водія в реальних умовах. 

Найбільш простий спосіб реєстрації переміщень уваги − кінозйомка зору 

людини. Цей спосіб використовується давно. Він особливо ефективний у випадках 

неможливості використання контактних або електрофізіологічних методів 

реєстрації. Через невисоку точність вимірювань цей метод застосовується лише для 

якісного або бінарного оцінювання переміщення уваги піддослідного, наприклад, 

під час визначення тривалості зчитування показань приладів [27]. 

Спроба застосування цього методу для реєстрації руху очей водія 

автомобіля в реальних дорожніх умовах дала негативні результати через 

неможливість розшифрування кінострічки під час руху очей в інтервалі 1015°, а 

саме в цьому інтервалі й відбувається переміщення уваги водія під час 

сприйняття ним дорожніх умов. 

Поширеними також є методи вивчення розподілу уваги, за яких через 

обмеження поля зору, викликане заміною стрибка ока поворотом голови, 

об’єкти уваги фіксувалися кінокамерою, закріпленою на голові піддослідного. 

Такий метод був використаний у роботах Д. Гордона (Англія) і В. П. 

Варлашкіна [23]. Він полягав у такому: поле зору водія штучно обмежувалося 

від 10 до 4°, і водій для одержання необхідної інформації мав переміщувати це 

поле за допомогою руху головою так, щоб до нього потрапляли важливі для 

прийняття рішення об’єкти або зони простору. Ці об’єкти фіксувалися 

кінокамерою, закріпленою на голові водія. Були розроблені спеціальні 

методики тарування кінокамери й розмірів поля зору водія, а також методики 

проведення експериментів на дорозі. За допомогою цього методу 

встановлювалися опорні точки, за якими водій орієнтувався, обираючи режим 

руху під час обгону, об’їзду перешкод, у тому числі й на гірських шляхах, а 

також виявлялися об’єкти дорожньої обстановки, до яких найчастіше 



 

 

привертається увага водія. Цей метод, однак, за головної своєї переваги – 

простоті, має істотний недолік. Сприйняття інформації лише одним 

центральним зором для водія незвичне, і значну частину інформації про 

дорожні умови він одержує через периферійний зір. 

Електрофізіологічний метод вимірювання електричних потенціалів 

головного мозку [28, 29] – електроенцефалографія, дає змогу простежити зміни 

стану нервових елементів і співвідношень активності різних відділів мозку під 

час здійснення реакції в часі. Як відбувається взаємодія в корі, як 

перебудовується її функціональний стан під час діяльності, якими є 

функціональні міжцентрові зв’язки − це питання, які викликають непідробну 

цікавість фізіологів. 

ЕЕГ як метод, що дає змогу одержувати у стаціонарних дослідженнях 

особливо цінну інформацію як про діяльність мозку, так і про всю нервову 

систему загалом, є винятково тонким інструментом дослідження. У тих 

випадках, коли в якості подразника подається не один сигнал, а цілий потік, що 

викликає активну роботу одразу кількох областей кори головного мозку, 

відбувається «затушовування» характеристик ЕЕГ. До того ж такий запис може 

характеризувати лише загальну активність центральної нервової системи, а не 

окремої психічної функції. Попри це, навіть таку сумарну характеристику 

одержати в реальних трудових умовах дуже складно, оскільки на ЕЕГ 

накладається електроміограма м’язів водія, електричний потенціал яких 

набагато вищий за потенціали біострумів мозку. 

Технічні труднощі, однак, не означають, що ЕЕГ взагалі неможливо 

використовувати в дорожніх дослідженнях. Усі методичні й технічні складнощі 

− явища тимчасові, які, безсумнівно, будуть усунені. Варто зазначити, що 

навіть за час сьогоднішнього рівня технічної оснащеності досліджень дорожніх 

умов можна застосовувати ЕЕГ як надійний психофізіологічний показник. 

Одержувані з її допомогою дані характеризують загальний функціональний 

стан водія, а за ґрунтовнішого аналізу − й окремі психічні стани. Так, у Франції 

й Німеччині ЕЕГ водія використовували як показник напруженості уваги під 



 

 

час управління автомобілем у різних шляхово-транспортних ситуаціях [29]. 

Одна ЕЕГ не надає достатньої інформації про психічну напруженість водія. 

Найбільшого ефекту можливо досягти в разі комплексної фіксації всіх 

психофізіологічних показників. Разом із ними ЕЕГ дає змогу більш точно 

оцінювати за певний період вплив дорожніх умов на надійність водія. 

Аналіз ЕЕГ провадять під час запису, й остаточно − після її завершення. 

Під час запису оцінюють наявність артефактів (наведення полів мережного 

току, механічні артефакти руху електродів, електроміограма, 

електрокардіограма й ін.), вживають заходів щодо їхнього усунення. Провадять 

оцінювання частоти й амплітуди ЕЕГ, виділяють характерні графоелементи, 

визначають їхній просторовий і тимчасовий розподіл. Завершується аналіз 

фізіологічною та патофізіологичною інтерпретацією результатів і 

формулюванням діагностичного висновку із клініко-

електроенцефалографічною кореляцією [30]. 

Базовий описовий термін у ЕЕГ, що визначає будь-яку послідовність 

хвиль (α-активність, активність гострих хвиль та ін.), − активність. 

Частота визначається кількістю коливань на секунду; її записують 

відповідним числом і виражають у герцах (Гц). В описі наводять середню 

частоту оцінюваної активності. Зазвичай беруть 4−5 відрізків ЕЕГ тривалістю в 

1 с і вираховують кількість хвиль на кожному з них [31]. 

Амплітуда − розмах коливань електричного потенціалу на ЕЕГ, який 

вимірюють від піка попередньої хвилі до піка наступної хвилі у протилежній 

фазі та виражають у мікровольтах (мкВ). Із метою вимірювання амплітуди 

застосовують калібрований сигнал. Так, якщо калібрований сигнал, що 

відповідає напрузі 50 мкВ, має на записі висоту 10 мм, отже, 1 мм відхилення 

пера означатиме 5 мкВ [31]. 

Фаза визначає поточний стан процесу та указує напрямок вектора його 

змін. Деякі феномени на ЕЕГ оцінюють кількістю фаз, які вони містять. 

Монофазним називається коливання в одному напрямку від ізоелектричної лінії 

з поверненням до вихідного рівня, двофазним − таке коливання, у якому після 



 

 

завершення однієї фази крива переходить на вихідний рівень, відхиляється у 

протилежному напрямку й повертається до ізоелектричної лінії. Поліфазними 

називають коливання, що містять три фази й більше; у вужчому значенні під 

поліфазною хвилею мають на увазі послідовність α- і повільної δ-хвиль [31]. 

Під поняттям «ритм» на ЕЕГ розуміють певний вид електричної 

активності, що відповідає деякому стану мозку й пов’язаний із певними 

церебральними механізмами. Під час опису ритму зазначаються його частота, 

властива певному стану й області мозку, амплітуда й окремі характерні риси 

його змін у часі в разі змін функціональної активності мозку [31]. 

У психологічній практиці діагностування функціональних станів 

здебільшого проводиться на підставі оцінки успішності виконання певного 

виду діяльності. Водночас аналізуються динаміка показників кількості, якості 

та швидкості виконання завдання, а також головні зміни відповідних 

психологічних функцій. Предметом аналізу може бути реальна трудова 

діяльність людини. Основними показниками зміни стану в цьому випадку є 

зрушення кількісних і якісних характеристик ефективності роботи, переважно 

за їхніми зовнішніми проявами. Зовнішні ознаки динаміки ефективності праці, 

однак, залежать від безлічі різних причин, що безпосередньо не стосуються 

зміни функціонального стану. Крім того, для великої кількості професій ця 

величина взагалі не піддається кількісному вимірюванню, хоча завдання 

діагностування стану залишається актуальним. Із огляду на це головним 

психологічним засобом діагностування є короткі тестові випробування, що 

характеризують ефективність різних психічних процесів під час розв’язання 

відповідних поведінкових завдань. У цьому разі проблема оцінювання 

функціонального стану є типовим психометричним завданням − описати й 

кількісно оцінити дію, яку виконує людина під впливом певних чинників 

(факторів, що впливають на стан суб’єкта трудової діяльності) зрушення 

досліджуваних психологічних процесів [32, 33]. 

Досліджувати процес сприйняття водієм дорожніх умов можливо в разі 

застосовування методів діагностування психофізіологічного стану оператора за 



 

 

умови належного технічного забезпечення. Таке вивчення дає змогу 

одержувати в польових умовах, не втручаючись у діяльність водія, відмінні 

характеристики приймання, оброблення інформації та зміни його 

працездатності під дією зовнішніх факторів. Головна особливість зміни 

показників полягає в їхній якісно однозначній відповіді на вплив зовнішніх 

стимулів. Із упевненістю говорити про психічний стан водія можна лише на 

підставі одночасних змін всіх зазначених показників . 

Робота з тестами уможливлює отримання кількісних характеристик 

процесів, що не мають конкретних зовнішніх корелятів у психофізіологічних 

показниках оператора. Вони визначаються як відношення тривалості виконання 

тестових завдань і кількості допущених у цей час помилок до фонових або 

оптимальних показників. Якщо під час виконання тестів фіксуються і 

психофізіологічні показники, що характеризують психічну напруженість, то за 

ними можна визначити зусилля, витрачені випробовуваним у різні періоди 

трудової діяльності для досягнення однакової продуктивності роботи. Ці 

показники в оцінювання оператора мають якісний характер і дають змогу 

оперативно оцінювати його працездатність протягом робочого дня. 

Найбільш інформативними електрофізіологічними методами діагностики 

стану водія є ЕКГ та ЕЕГ. Уже сьогодні ці методи дають змогу винаходити 

шляхи оптимізації всієї системи ВАДС через вивчення роботи в реальних 

виробничих умовах його головної ланки − людини.  
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МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ СТОМЛЮВАННЯ НА 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ОПЕРАТОРА 

 

Показники функціонування при постійних параметрах машини і 

середовища значною мірою залежать від стану людини-оператора. Існує два 

способи оцінки психофізіологічного стану оператора: суб'єктивний і 

об'єктивний. При об'єктивному способі оцінки за допомогою спеціальних 

приладів, насамперед медичних, контролюють ознаки втоми (збільшення часу 

реакції, зменшення опору людського тіла, почастішання серцебиття, зміна 

артеріального тиску, температури тіла та ін.). Все більш широкий розвиток 

отримує область досліджень, присвячена вивченню особливостей 

функціонування гормональних зрушень під впливом різних навантажень і умов 

діяльності. 

Суб'єктивні способи більш делікатні, точні і повно відображають зміну 

працездатності і стомлення. Суб'єктивні оцінки роблять за допомогою 

спеціальних тестів. Методи суб'єктивного шкалювання призначені для оцінки 

ступеня втоми самою людиною за допомогою спеціальних шкал або тестів. 

Існує дві методики тестової оцінки стомлення: метод опитувальників і метод 

шкалювання. 

Метод опитувальників. Використання цього методу спрямовано на 

виявлення якісно різноманітних симптомів стомлення, які можуть бути 

усвідомлені людиною. За змістом опитувальники різняться між собою обсягом 

перерахованих ознак (від декількох питань до декількох сотень) і способом їх 

угруповання. З метою стислості і простоти обробки результатів в 

опитувальники включають найбільш важливі ключові ознаки втоми. 

Тестування і види опитувальників  

Тестування передбачає, що обстежуваний виконує задану діяльність 

(рішення завдань), тобто проходить певне оператор. На підставі результатів 



 

 

випробувань дослідник робить висновки про рівень розвитку тих чи інших 

властивостей у оператора. Окремі тести являють стандартні набори завдань і 

матеріалу, з яким працює оператор; стандартною є процедура пред'явлення 

завдань і процедура оцінки результатів. Тести вельми різноманітні. Існують 

тести вербальні (словесні) і невербальні. Зазвичай виділяють дві групи тестів – 

стандартизовані (це ті, які спрямовані на оцінку результатів) і 

нестандартизовані (спрямовані на виявлення якісних особливостей оператора).  

Недоліками цього методу є: 

– відсутність способів кількісної оцінки отриманих результатів (загальна 

кількість симптомів – занадто грубий показник, в якому не враховується 

значимість тієї чи іншої ознаки стомлення); 

– не визначається ступінь вираженості тієї чи іншої ознаки стомлення. 

Метод шкалювання. У цьому методі випробуваний співвідносить свій 

стан з низкою ознак, заздалегідь йому запропонованих, для кожного з яких 

виділені полярні оцінки. Рівень вираженості конкретного ознаки визначається 

за спеціальною шкалою. У диференціальної психофізіології для розбиття 

випробовуваних на групи за результатами тестування розроблений і 

апробіпопан ряд оціночних шкал (Eysenck, i960, Небиліцін, 1966, Пенсахов, 

1974) 

Методи суб’єктивного шкалювання  та різноманітні опитування (тести)] 

отримали широке застосування для визначення стомлювання оператора. Вони 

оцінюють ефективність діяльності оператора за його рівнем психічної напруги 

та соціальними, психічними та фізіологічними властивостями. Використання 

тільки тестових методів для оцінки стану оператора та ступеня втоми є 

недостатнім та незручним [2, 3]. Про наявність нервово – емоційного 

напруження можна дізнатися шляхом аналізу концентрації в слині оператора 

натрію та калію [2], або на основі аналізу мови оператора [1, 4,]. Ще одним з 

безконтактних методів аналізу стану людини є  актограма – реєстрація 

мимовільних переміщень положення тіла оператора [1]. 

Останнім часом при конструюванні шкал виходять з уявлення про 



 

 

існування складного комплексу, що характеризується чітко вираженими 

групами ознак, сила прояву яких змінюється в залежності від втоми. 

Прикладом такого підходу може служити тест. При розробці цього тесту 

передбачалося, що характеристика функціонального стану оператора можлива 

за допомогою трьох категорій (груп) ознак: самопочуття, активності і настрою. 

Випробуваний співвідносить свій стан з низкою ознак, що характеризують 

кожну з цих категорій. На карту тесту нанесено 30 пар слів полярного значення. 

До кожної з категорій відносяться по 10 пар слів. Десятикратне пред'явлення 

ознак, що відносяться до однієї категорії, підвищує надійність отриманих 

даних. По кожній з категорій визначається середньоарифметичне значення і 

його середньоквадратичне відхилення. Перший показник є характеристикою 

ступеня втоми, а другий – використовується для оцінки ступеня достовірності 

отриманих результатів. 

В даний час для усунення недоліків, властивих суб'єктивним і 

об'єктивним методам тестування, вживаються заходи щодо створення 

комплексних методів оцінки психофізіологічного стану, які об'єднують гідності 

розглянутих підходів і базуються на змістовному психофізіологічному аналізі 

конкретних видів трудової діяльності. 

Методи виміру серцево-судинної активності (частоти серцевих 

скорочень – ЧСС, варіабельності серцевого ритму – ВСР) розцінюються 

багатьма авторами, як найбільш перспективні. Основою для такого висновку є: 

простота використання обладнання для реєстрації ВСР, розроблений 

математичний апарат аналізу показників, чуттєвість показників ВСР до 

короткочасних змін психічного навантаження. Аналіз фізіологічних механізмів 

регуляції серцевого ритму дає можливість отримати інформацію про 

психофізіологічний стан[3]. Однак, чисельні досліди з використанням 

показників ВСР висвітили ряд методологічних та методичних проблем, а саме: 

відсутність загальноприйнятої фізіологічної інтерпретації різних показників 

ВСР, накопичення протиріч при порівнянні результатів різних досліджень, що 

відображують різнонаправлену динаміку показників ВСР при оцінці однакових 



 

 

процесів [3, 4]. 

Отже, підсумовуючи вищенаведене, зробимо висновок, що існує багато 

методів оцінки психофізіологічного стану оператора. Але не всі вони можуть 

здійснювати оцінку стомлюваності оператора в режимі реального часу. Аналіз 

серцевого-судинного ритму – один з методів дослідження та оцінки стану 

вегетативної регуляції фізіологічних механізмів організму, який є найбільш 

ефективним з усіх  існуючих методів обробки отриманих показників роботи 

оператора. 

Умови, в яких працюють оператори, можуть бути різними, тому що: по-

перше, збільшується кількість компонентів довколишнього середовища, які 

впливають на людину, по-друге, – кількість можливих варіантів поєднання цих 

компонентів вельми значна. 

Оператор може працювати за підвищеного або зниженого атмосферного 

тиску, різних температур, шумів, випромінювань, вібрації, освітлення, умов 

ізоляції від соціального середовища, обмеженого простору тощо. 

До того ж завдання, які виконує оператор, теж різні. Одні з них 

потребують переробки значної кількості інформації за обмежений час, 

прийняття відповідальних рішень у ситуаціях дефіциту часу, а інші вимагають 

монотонного спостереження без отримання інформації протягом тривалого 

часу. Зрозуміло, що характер задач і умов, у яких вони вирішуються, визначає 

динаміку психофізіологічних станів людини-оператора, тобто комплекс 

"довколишні умови і задачі" визначає психофізіологічну структуру діяльності 

оператора і в той самий час впливає на компоненти цієї структури, породжуючи 

в деяких випадках зниження уваги, стомлення, сонливість, що, в результаті, 

знижує ефективність діяльності оператора. [1, 5] 

Функціональні стани оператора – це комплекс характеристик тих функцій 

і якостей людини, які безпосередньо або опосередковано зумовлюють її 

трудову діяльність. 

Визначати функціональні стани оператора можна не за окремими 

показниками певних фізіологічних і психологічних функцій, а враховуючи 



 

 

характер їхнього взаємовпливу і взаємодії у процесі діяльності. Крім цього, 

важливі тільки ті зміни, які стосуються трудової діяльності. В зв'язку з цим 

використовують такі поняття, як зрушення стану і зміни стану. [6] 

Зрушення стану характеризується будь-якими відхиленнями інтегральних 

або часткових характеристик від початкового їх значення. Якщо ці зрушення 

призводять до зміни якості діяльності оператора, то вживають термін зміни 

стану. 

Функціональні стани оператора залежать від сукупності специфічних 

властивостей у структурі особистості: 

– особливостей темпераменту, які відображаються у динамічних 

характеристиках перебігу психічних процесів і в котрих проявляються 

потужність, рухливість і врівноваженість нервових процесів; 

– мотивації до операторської діяльності, бажання вдосконалювати свою 

професійну майстерність; 

– здатності до короткотривалого значного напруження при виникненні 

стресових ситуацій; 

– емоційної стійкості, особливо емоційно-моторної і емоційно-сенсорної; 

– швидкості переключення, стійкості та обсягу уваги; 

– швидкості і точності складних видів рухових реакцій, координації рухів, 

легкості створення і перетворення рухових стереотипів; 

– наполегливості і рішучості в поєднанні з ініціативністю і 

самокритичністю. [6, 7] 

Зміни функціональних станів оператора у процесі виконання ним певної 

діяльності проходять такі фази, які характеризуються і певними змінами 

працездатності. Це, зокрема: 

1) мобілізація; 

2) первинна реакція; 

3) гіперкомпенсація; 

4) компенсація; 

5) субкомпенсація; 



 

 

6) декомпенсація; 

7) зрив або перенапруження 

Такий поділ на фази зумовлений тим, що для кожної з них характерні 

закономірні зміни фізіологічних функцій і відповідна якість виконання робіт. 

Вихідним для такої класифікації є стан оператора, визначений як оперативний 

спокій, тобто стан, котрий забезпечує операторові його входження в робочий 

процес. Під час трудової діяльності в оператора цей стан замінюється іншими 

залежно від особливостей самої діяльності, факторів виробничого середовища, 

а також віл вихідних фізіологічних і психологічних характеристик людини. 

1. Фаза мобілізації – це передстартова фаза, під час якої організм 

мобілізується ще до початку роботи, коли умовно рефлекторним шляхом 

підвищується тонус центральної нервової системи та функціональна активність 

певних органів і систем. Як було встановлено Л. Орбелі, таке підсилення 

відбувається завдяки адаптаційно-трофічному впливу центральної нервової 

системи на самі органи, що виконують певні функції, та їх регулювальні 

центри. Підвищення тонусу пов'язане з неспецифічною активізацією серцево-

судинної і дихальної систем, шерегу ендокринних органів, підсиленням 

процесів збудження і гальмування у центральній нервовій системі, а також із 

специфічними зрушеннями, які полегшують функціонування так званих 

«робочих» систем. Характер специфічних зрушень визначається сформованими 

навичками, ступенем підготовки організму та всіма функціональними 

тимчасовими зв'язками, які є в людини. Безпосереднім вираженням цієї фази є 

підвищення діяльності серця та органів дихання. Суб'єктивно ця фаза 

віддзеркалюється у відволіканні уваги від зайвих подразників, у зібраності, 

уявленні про особливості майбутньої роботи тощо. 

2. Фаза первинної реакції проявляється в незначному зниженні майже 

всіх показників функціонального стану. Фізіологічний механізм цієї фази 

пов'язаний із зовнішнім гальмуванням, що виникає через зміни подразників, які 

надходять у центральну нервову систему. Ця фаза триває всього декілька 

хвилин, і залежить вона, в першу чергу, від ступеня підготовки оператора, його 



 

 

досвіду і знань. В окремих випадках ця фаза може зовсім не спостерігатись, і 

після фази мобілізації починається третя фаза. 

3. Фаза гіперкомпенсації – одна з найскладніших фаз зміни 

працездатності, яка характерна для всього початкового періоду роботи. 

Особливістю цієї фази, як і фази мобілізації організму, є підвищення тонусу 

центральної нервової системи. Однак тут існує суттєва різниця. Якщо перша 

фаза відповідає за підготовку організму до роботи взагалі, то впродовж цієї 

фази людина пристосовується до оптимального режиму її виконання. При 

цьому процеси генералізації, які домінували в період пристосування, поступово 

змінюються виробленим, чітким динамічним стереотипом. У цей період 

відбувається пошук оптимального режиму роботи за рахунок зворотного зв'язку 

між відповідністю реакцій організму необхідним умовам роботи. 

Зовнішнім проявом цієї фази є початкове підвищення всіх показників 

функціонального стану системи, особливо в руховій сфері, але ще немає 

необхідної відповідності реакцій організму характерові роботи, певному 

навантаженню. Ця фаза динамічна, показники її нестабільні і можуть різко 

змінюватися протягом незначного періоду залежно від підготовки оператора. 

4. Фаза компенсації сприяє мобілізації організму до встановлення 

оптимального режиму роботи його органів і систем. Стабілізуються показники 

функціонального стану організму, що забезпечує максимальну ефективність 

роботи операторів. Фізіологічний рівень активності систем і органів є 

оптимальним, необхідна мобілізація основних реакцій і компенсаторних 

можливостей уже відбулася, режим роботи – найбільш економний. У процесі 

підготовки спеціалістів потрібно прагнути до того, щоб тривалість цієї фази 

була максимальна. 

5. Фаза субкомпенсації характеризується незначним зниженням рівня 

фізіологічних реакцій, і тому показники функціонального стану дещо 

погіршуються. Організм певним чином перебудовується: необхідний рівень 

роботи підтримується через послаблення важливих функцій. Якісно змінюється 

характер компенсаторних реакцій: компенсація відбувається завдяки процесам, 



 

 

які енергетично і функціонально менш корисні. І хоча за допомогою 

додаткових форм компенсації підтримується відносно стабільний 

функціональний стан робочих систем організму, та рівень їхнього 

функціонування значно знижений і, відповідно, знижена ефективність праці. 

Найслабше реагує організм на підвищення інтенсивності праці, що зумовлює 

виникнення наступної фази. 

6. Фаза декомпенсації спричиняє погіршення функціонального стану 

організму і зміни найважливіших для даного виду діяльності функцій. Під час 

цієї фази порушуються і вегетативні функції (тахікардія, частішає дихання), 

точність і координація рухів, що призводить до збільшення помилок у роботі. 

Як наслідок – знижується ефективність праці. За тривалої роботи ця фаза може 

дуже швидко перерости у наступну – фазу зриву. 

7. Фаза зриву характеризується значним розладом регулювальних 

механізмів, неадекватністю реакцій організму на сигнали зовнішнього 

середовища, різким зниженням працездатності, а  інколи й  неспроможністю 

продовжувати роботу. Порушення діяльності внутрішніх органів, які 

виконують вегетативні функції, викликають колаптоїдний стан і непритомність. 

Стани людини-оператора можна класифікувати за різними ознаками. В. 

Асєєв поділяє стани, що виникають у процесі трудової діяльності, на такі 

групи: Відносно стійкі і довготривалі стани характеризують відношення 

людини до діяльності, до професії і до життя й відповідають загальному 

психологічному настрою людини, групи людей, який проявляється у 

задоволенні або незадоволенні працею, зацікавленості або байдужості до неї 

тощо. [8, 9, 10] 

Ситуативні, короткочасні стани спричинені впливом різних ситуативних 

факторів – помилок оператора, непорозумінь між операторами, негараздів у 

виробництві. Періодичні стани – це стани, які виникають протягом трудової 

зміни, вахти (підвищена працездатність, утома, кінцевий порив), а також 

психічні стани, які визначаються змістом і характером роботи (сонливість, 

апатія, нудьга, підвищена активність тощо). За ознакою домінування однієї зі 



 

 

сторін психіки розрізняють стани, у яких домінують процеси відчуття і 

сприймання, уваги (стан розпорошення або зосередження, натхнення), емоційні 

і вольові стани. 

Найбільш важливою, з точки зору впливу на ефективність діяльності 

оператора, є класифікація станів за рівнем напруженості. Вони поділяються на: 

– емоційне збудження; 

– емоційну напруженість; 

– стрес як стан підвищеної емоційної напруженості. 

Емоційне збудження характеризується активацією різних функцій 

організму, підвищеною готовністю до різних неочікуваних дій у відповідь на 

дію емоціогенних факторів, але без застосування цілеспрямованих, вольових 

актів. [11] 

Емоційна напруженість характеризується активацією різних функцій 

організму в зв'язку з конкретними вольовими актами або виконанням 

цілеспрямованої діяльності, або підготовкою до неї, або очікуванням якої-

небудь небезпеки. Цей стан психічної активності – запорука успішного 

виконання дій оператором. Він супроводжується помірними змінами 

фізіологічних реакцій організму і проявляється у хорошому самопочутті, 

стабільному і впевненому виконанні дій. Проміжних та кінцевих цілей 

досягають за незначного нервово-психічного напруження. Спостерігаються 

довготривала працездатність, відсутність помилкових дій, відмов, зривів та 

інших відхилень. Діяльність оператора характеризується високою надійністю і 

ефективністю. 

Психічні стани – це складні явища психічної діяльності, для вивчення 

яких застосовують різні методи, зокрема: 

– поведінкові (поза, міміка, пантоміміка, характер рухової діяльності і 

мовної поведінки); 

– комунікативно-поведінкові (стиль і характер спілкування з іншими 

людьми); 

– вегетативні (реакції серцево-судинної і дихальної систем та внутрішніх 



 

 

органів); 

– біохімічні (обмін речовин, ферментні й ендокринні реакції). 

Методи дослідження, що сьогодні використовують, можуть бути умовно 

поділені на дві основні групи: фізіологічні і психологічні. [11, 12] 

До фізіологічних належать методи дослідження фізіології м'язів 

(електроміографія), центральної нервової системи (ЕЕГ), вегетативної нервової 

системи (пульс, КГР, рефлекс зіниць тощо). До психологічних – тести, які 

характеризують психічні функції людини. Основні з них: тахістоскопічні 

методи, методи Шульте-Платонова, Нєнаєва, БернштеЙна, Крапелина-Шульце, 

Пьєро-Рузера та ін. Слід зауважити, що в багатьох випадках тільки поєднання 

різних методів може дати необхідну інформацію для встановлення діагнозу 

психічного стану. [12, 13] 

Значна роль в отриманні необхідних даних належить методам 

спостереження і суб'єктивної оцінки як самого стану організму, так і 

особливостей переживань. 

Доцільність застосування методу спостереження для розкриття 

механізмів психічної діяльності доводять В. Л. Марищук, К. К. Платонов, 

Е. О. Плетницький. Результати спостереження, на їхню думку, можуть бути 

доповнені даними об'єктивної реєстрації, отриманої за допомогою кінозйомки, 

хронометражу, фотографування. Одним із найпопулярніших методів 

суб'єктивної оцінки є методика САН, за якою можна отримати дані щодо 

самопочуття, активності і настрою людини. 

Емоції – це психофізіологічний стан організму, який має суб'єктивне 

забарвлення. Для стану емоційного напруження характерна перевага процесів 

збудження або гальмівних реакцій. Залежно від цього розрізняють два типи 

емоційного напруження – збудливий і гальмівний. 

Збудливий тип емоційного напруження проявляється в гіперактивності, 

метушливості, багатослівності, легкому відволіканні уваги, швидкому перебігу 

мисленнєвих процесів, миттєвій зміні рішень у поєднанні з поверхневою 

оцінкою ситуації. Для спілкування характерні елементи роздратованості, 



 

 

різкості, настороженості, образливості. Деяким людям притаманна неприродна 

веселість за відсутності контактів. [12] 

Під час роботи на пункті управління збудженість знаходить вияв у частоті 

перевірки своїх дій, перемикання органів управління, перевірки показників 

приладів тощо. Інколи стан збудження змінюється станом загальмованості, 

пасивності, млявості. 

Гальмівний тип емоційного напруження характеризується скутістю, 

незмінною позою, уповільненістю рухів, різним напруженням мімічних м'язів, 

зосередженістю на одному домінуючому об'єкті; при цьому оператори можуть 

не реагувати на слабкі подразники, не бачити дій людей з найближчого 

оточення. 

Збудливі і гальмівні форми емоційного напруження, як правило, 

поєднуються з різними вегетативно-судинними реакціями – серцевим ритмом, 

кров'яним тиском, частотою дихання, зміною кольору обличчя, станом слизової 

оболонки, пітливістю, "гусячою шкірою", загальною слабкістю. В 

непередбачуваних і складних ситуаціях емоційне напруження навіть у 

досвідчених операторів може перейти допустиму межу. В цих випадках 

спостерігаються значні порушення психічної діяльності. Основними з них є 

порушення сприймання, уваги, пам'яті, прийняття хибних рішень, а також 

суттєве скорочення діапазону ("ступінь свободи") рухів, а інколи й повна їхня 

відсутність. [13] 

До головних факторів, які спричиняють розвиток цих «за межових» форм 

емоційного напруження операторів, належать: 

– низька психологічна готовність до діяльності; 

– низька професійна майстерність; 

– фізична або психологічна втома; 

– незвичайні умови діяльності. 

Емоційна напруженість у нормальних формах допомагає операторові 

ефективно вирішувати поставлені перед ним завдання за рахунок мобілізації 

резервів організму. Але довготривалий стан емоційного напруження негативно 



 

 

впливає на ефективність операторської діяльності і може призвести навіть до 

нервово-емоційного зриву. 

Труднощі визначення психічних станів пов'язані з тим, що ці стани 

розвиваються не стихійно, а є результатом взаємодії організму людини і 

середовища. 

Звідси виникає необхідність поточного контролю станів. Крім цього, 

важливим є і той факт, що специфічні людські стани формуються і 

розвиваються в умовах соціального середовища, у процесах спілкування і 

залежать від його форм і засобів. Але цей аспект ще недостатньо вивчений. 

Слід зауважити, що механізми, які забезпечують один і той самий рівень 

працездатності, можуть бути неоднакові. Наприклад, на початковому етапі 

роботи формуються й уточнюються динамічні стереотипи діяльності і, 

відповідно, – продуктивність праці зростає, а під час розвитку втоми 

руйнуються динамічні стереотипи, змінюється перебіг елементарних 

фізіологічних функцій і, як наслідок, – знижується продуктивність праці. [10] 

Втомлюваність визначається не тільки фізіологічними, а й 

психологічними, результативно-виробничими і соціальними факторами, тому її 

потрібно розглядати з трьох боків: з суб'єктивного – як психічний стан, за 

роботою фізіологічних механізмів і з боку динаміки продуктивності праці. 

Таким чином, можна розглянути динаміку наростання втомлюваності, у 

якій розрізняють три стадії. 

На першій стадії з'являється слабке відчуття втоми. Працездатність не 

знижується або знижується несуттєво. Людина через підвищений інтерес до 

роботи, стимулювання або вольові якості може підтримувати належну 

працездатність. Але такий опір втомі призводить до специфічного «вибуху» 

перевтомлення, наслідки якого мають значну руйнівну силу. 

Друга стадія характеризується помітним зниженням працездатності і, в 

багатьох випадках за рахунок якості діяльності, майже незмінними кількісними 

показниками. 

Третя стадія втомлюваності має форму перевтомлення. Працездатність 



 

 

людини різко знижується. Оператор намагається зберегти необхідний темп 

роботи, але діяльність стає дезорганізованою, темп нестійким, а людина, 

відчуваючи неможливість продовжувати працювати, навіть впадає у 

хворобливий стан. 

Найефективніші засоби попередження втоми на виробництві – це 

ритмізація трудових процесів, застосування необхідних режимів праці і 

відпочинку, а взагалі – це повнота врахування інженерно-психологічних вимог і 

рекомендацій. [13, 14] 

Після закінчення роботи настає період відновлення функцій організму, 

тобто зовнішня діяльність уже припинена, а внутрішня (збудження нервових 

центрів, теплообмін, діяльність легенів і серця тощо) триває, а інколи ще 

збільшується. Цей період відновлення визначається напруженістю виконаної 

роботи, яка пов'язана зі зміною у психофізіологічних структурах, що її 

забезпечують, а також із величиною "кисневого боргу". Після легкої роботи він 

становить 3–5 хв., після важкої – 60–90 хв., а після тривалого навантаження – 

кілька днів. При ньому відновлення різних функцій відбувається з різною 

швидкістю. 

Отже, проблема управління функціональними станами оператора є дуже 

важливою і складною в інженерній психології. Можна активно впливати на 

поведінку людини-оператора, застосовуючи певні емоціогенні фактори, і цим 

самим регулювати ефективність функціонування СЛМ. [14, 15] 

Як відомо, фізична підготовка спрямована на удосконалення загальних 

фізичних якостей (витривалості, сили, спритності, швидкості) і розвиток 

спеціальних якостей (спеціальної стійкості, об'єму і розподілу уваги, стійкості 

до гіподинамії та ін.), які потрібні для виконання професійних завдань у 

специфічних умовах професійної діяльності. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ 

ВОДІЇВ ПРИ ПЕРЕСУВАННІ ПО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ 

МІСТА 

 

Дослідник [1] зазначає, що водій повинен постійно сприймати великий 

обсяг інформації про характер і режим руху всіх його учасників, про стан і 

параметри дороги, про стан навколишнього середовища й наявність засобів 

регулювання, про стан вузлів і агрегатів автомобіля. Водій у процесі 

сприйняття величезного потоку інформації повинен не тільки виявити її, але й 

переробити, провести аналіз, прийняти відповідне рішення, і на підставі 

ухваленого рішення, зробити певні дії. Увесь процес від сприйняття до 

здійснення дії вимагає певних витрат часу, якого найчастіше може не 

вистачити, якщо врахувати швидкість зміни дорожньо-транспортної ситуації. У 

цьому випадку водій може зробити неправильні дії. Необхідно відзначити, що 

неправильні дії можуть з'явитися, крім того, наслідком психічного стану водія в 

цей момент, відсутністю або недостатністю досвіду, навичок водіння та ін. От 

чому водієві при керуванні автомобілем важливо зберігати тривалий час 

оптимальний психічний стан (за Павловим – нормальний, бадьорий), при якому 

найбільш швидко і якісно протікає весь процес від сприйняття інформації до 

здійснення відповідних дій у постійно мінливих дорожньо-транспортних 

ситуаціях. Відхилення в ту або іншу сторону від оптимального психічного 

стану (порушення або депресія) утрудняють процес сприйняття й переробки 

інформації й тим самим збільшують імовірність помилкових дій водія. 

Психічні властивості людей неоднакові. На психічні властивості людини 

у великому ступені впливають фактори навколишнього середовища, які, 

виявляючи вплив на нервову систему, змінюють глибину й швидкість 



 

 

протікання психічних процесів. 

Для правильного розуміння психологічних особливостей водія 

недостатньо тільки вивчити окремі психічні процеси, що супроводжують його 

діяльність, необхідно знати властивості, що характеризують людину як 

особистість. Особистість складається з великого різноманіття якостей, 

взаємозалежних між собою. Це здатності, інтереси, темперамент, характер, 

схильності, відношення до своєї професії, інших видів діяльності, суспільній 

роботі і т.д. Особистісні якості водія багато в чому визначають його професійні 

якості. 

Професійна діяльність водіїв деякою мірою формує характер людини. 

Необхідність ухвалення рішення в складних дорожніх умовах при дефіциті часу 

розвиває у водія вольові якості, ініціативу, відповідальність, наполегливість і 

т.д. [1].  

Значну роль у діяльності водія точність, що визначає в багатьох випадках 

правильність і, його дій, відіграє його емоційний стан. Відомо, що радісні 

переживання людини роблять його бадьорим і впевненим. У результаті його дії 

стають більш точними, швидкими й координованими. Горе, важкі переживання 

призводять до протилежних результатів. Особливо відбиваються такі почуття 

на увазі людей, поглинених своїми переживаннями, вони стають неуважними. 

У роботі водія безперервно виникають джерела емоційної напруги [1]: 

небезпечна ситуація на дорозі, під'їзд до жвавого перехрестя й до складної 

транспортної розв'язки і т.д. 

Виникаючий при цьому психічний стан може бути дуже різним. 

Досвідчені, впевнені у собі водії, що володіють твердим і рішучим характером, 

діють у небезпечній ситуації точно й швидко. Інші ж, як правило, недосвідчені 

водії проявляють розгубленість, не виконують необхідних дій або замість них 

виконують зайві, непотрібні дії. 

Здатність не піддаватися розгубленості й страху, точно й швидко діяти в 

складній і небезпечній ситуації характеризується емоційною стійкістю й, 

будучи одним з важливих якостей водія, багато в чому залежить від його 



 

 

темпераменту й рис характеру. 

Дослідник [2] зазначає, що зростаюча інтенсивність і швидкість 

транспортних потоків висувають усе більш високі вимоги до водіїв стосовно 

їхньої придатності до керування і психофізіологічних якостей. Якість 

операторської діяльності водія залежить як від його професійного рівня і 

поточного психоемоційного стану, так і від стану механізмів регуляції, що 

відіграють провідну роль в енергетичному, метаболічному і інформаційному 

забезпеченні високої працездатності. Тому логічним наслідком є той факт, що 

на людину припадає 25–80% від загальної кількості відмовлень у системах 

керування. Успішність професійної діяльності водія значною мірою 

визначається інтегральним виразом його психофізіологічних і особистісних 

якостей. Влика частка дорожньо-транспортних пригод (60–90%) відбувається з 

вини водія, причому кількість випадків дуже залежить від тривалості роботи, 

яка пов'язана зі стомленням і зниженням працездатності. Внаслідок цього, 

необхідний підхід, що припускає вивчення водія, автомобіля й умов руху в 

їхній взаємодії, а не за окремими компонентами.  

Провідним напрямком теоретичних і прикладних досліджень із проблеми 

якості й ефективності трудової діяльності людини-оператора є дослідження її 

функціонального стану і розробка відповідних профілактичних заходів для його 

(стану) Розвиток стомлення є наслідком незадовільної адаптації до впливу 

зовнішнього середовища і змушує організм відмовитися від подальшого 

контакту зі стресом (припинення роботи). Діагностика стану стомлення є 

необхідною передумовою для прогнозування працездатності Адаптація, або 

пристосування, до умов середовища, до соціальних, виробничих, побутових, 

кліматичних і інших факторів – одна з фундаментальних властивостей живого 

організму й організму людини особливо. Виділяють чотири ступеня адаптації, 

які можна назвати чотирма ступенями здоров'я або чотирма рівнями 

функціональних можливостей [2]:  

– задовільна адаптація до умов навколишнього середовища; 

– функціональне напруження; 



 

 

– незадовільна адаптація; 

– виснаження функціональних резервів, стан на грані зриву адаптації  

зрив адаптації. 

Психоемоційний стан – особлива форма психічних станів людини з 

перевагою емоційного реагування по типу домінанти. Емоційні прояви в 

реагуванні на дійсність необхідні людині, тому що вони регулюють його 

самопочуття й функціональний стан. Дефіцит емоцій знижує активність 

центральної нервової системи й може бути причиною зниження працездатності. 

Надмірний вплив емоціогенних факторів може викликати стан нервово-

психічної напруги й зрив вищої нервової діяльності. Оптимальне емоційне 

порушення – умова готовності до діяльності і її сприятливому для здоров'я 

здійсненню. Психоемоційна напруга – стан психоемоційної напруги [3]. 

Емоційний стан людини – це багатогранні реакції особистості на 

найрізноманітніші впливи фізичного й соціального середовища. Згідно з 

біологічною теорією П. К. Анохіна [4], емоції є спонукальним рефлекторним 

апаратом для задоволення потреб. При різних емоційних станах більш-менш 

розповсюдженими виявляються функціональні зміни у всьому організмі, що 

відіграють найважливішу роль у процесі адаптації до впливів різних факторів 

зовнішнього середовища. У зв'язку із цим особливе значення набуває вивчення 

емоційних станів, що виникають при виробничій діяльності людини. 

Наявні літературні дані [4] свідчать про характерний для водіїв високу 

нервово-емоційну напругу, велике значення набуває фізіологічна оцінка цього 

стану. 

Деякою мірою напруженість праці водія може бути охарактеризована 

кількістю емоційно значимих подразників, що впливають на нього під час керування 

автомобілем. Умовно в якості подразника враховували будь-який вплив на водія, що 

вимагає від нього прийняття якого-небудь рішення (жест регулювальника, пішохід , 

що перебігає дорогу, дорожній знак, звуковий або світловий сигнал, поданий водієм, 

що обганяє або транспортний засіб, що обганяє і т.д.). 

Було встановлено[4], що в середньому водій сучасного автомобіля в 



 

 

умовах великого міста сприймає більш 200 подразників за 1 годину, або 3–4 

подразника в щохвилини водіння. Слід звернути увагу на значну 

нерівномірність цього «сенсорного бомбардування», яке коливається в межах 

від повної відсутності значимих подразників до десятків за хвилину, що може 

несприятливо позначатися на якості професійної діяльності водія. 

Надлишкова щільність поступаючої інформації визначає можливість 

несвоєчасного її сприйняття й переробки, приводить до яскраво виражених 

емоційних реакцій і прийняттю помилкових або запізнілих рішень. Не менш 

небезпечна й низька щільність поступаючої інформації, тому що для тривалої 

підтримки досить високого рівня її сприйняття й переробки необхідно певна 

кількість стимулюючих подразників, що підкріплюють робочу домінанту, що 

сформувався у водія. 

Особливу заклопотаність повинне викликати те, що недолік 

інформаційного навантаження водій підсвідомо намагається компенсувати 

збільшенням швидкості руху, часто не помічаючи цього. Монотонний вступ 

малозначимих подразників є слабким, підпороговим стимулом для 

«включення» стереотипу, настроєного на більш напружені ситуації, що 

спричиняє істотне зниження надійності водія як ланки в системі людина – 

автомобіль – середовище руху. 

Великий вплив на емоційний стан водія виявляють так звані ситуації, 

близькі до аварійних (різке гальмування, різкий поворот кермового колеса, 

комбінація різкого гальмування з поворотом кермового колеса).  

З історії вивчення функціональних станів відомо, що раніше 

напруженість розцінювалася лише як негативне явище. Так, зокрема, П.Б. 

Зільберман [5], займаючись проблемами емоційної стійкості, пише, що стани 

напруженості повинні розглядатися як перешкода. Однак ще в 1927 р. В. 

Кеннон [5] звернув увагу на те, як важливо привести організм у стан готовності 

до інтенсивної витрати енергії. Надалі при дослідженні таких явищ, як 

монотонія, сенсорна й моторна недостатність, було поставлено питання про 

позитивне значення напруженості, що не перевищує границь, за якими іде стан 



 

 

стресу. Така думка з'явилася у зв'язку із установленням того факту, що як 

недовантаження, так і перевантаження енергією або інформацією приводять до 

негативних відхилень у поведінці людини. 

Надалі така постановка проблеми про продуктивність напруженості 

з'явилася серйозним зрушенням у дослідженні функціональних станів. 

Властиво, вона й виявила істотну роль при аргументуванні феномена 

функціонального комфорту. 

Про найбільшою визначеністю постановка питання про диференційоване 

відношення до стану напруженості пролунала в роботах О.В. Овчинникової і 

Н.І. Наєнко [5], де була дана класифікація стану психічної напруженості у 

зв'язку із проблемою надійності оператора автоматизованих систем керування. 

Зокрема, автори вказують на неправомірність відомості різних по своїй природі 

й динаміці станів під одне поняття психічної напруженості й пропонують 

наступну класифікацію станів напруженості: 1) емоційна напруженість, 2) 

операційна напруженість «ділової» природи, 3) змішаний тип напруженості. 

Про те, що інтерес до проблеми напруженості став рости, можна судити 

хоча б по тому різноманіттю визначень напруженості, яке останнім часом 

з'явилося в літературі. Приведемо лише частину з них, для того щоб 

представити діапазон інтересів дослідників. 

Вирішуючи різні експериментальні завдання, пов'язані з виконанням 

діяльності, що реально протікає, деякі автори [5] при позначенні форм 

напруженості підкреслюють, що в процесі діяльності утягуються певні психічні 

функції й що на ступінь напруженості впливають самі виробничі умови. Тому 

з'являються такі позначення напруженості, як операційна й емоційна, а також 

багато інші, наприклад темпова, активаційна, інтенсивністна, інформаційно-

психологічна і т.д.  

У літературі немає спеціального визначення напруженості, хоча воно 

супроводжує тією чи іншою мірою будь-яким видам діяльності. Очевидно, це 

пов'язане з тим, що стан напруженості, як найбільш типове для діяльності, не 

спричиняє яких-небудь істотних у ній відхилень, як це відбувається при 



 

 

стомленні й стресі, про що вже згадувалося вище. 

У фізіології праці існує ряд підходів до оцінки напруженості. Так, у 

роботі З. М. Золіної [5] комплекс об'єктивних показників, що визначають 

переважно енергетичні фізіологічні зрушення під впливом виконуваної роботи, 

характеризує ступінь важкості праці, у той час як комплекс показників, що 

визначають функціональні фізіологічні зрушення в центральній нервовій 

системі, а також якісні й кількісні зрушення вищих психічних функцій – 

ступінь напруженості праці. 

Аналогічної точки зору дотримується В. В. Розенблат [5]. Зокрема, він 

пише, що «виконувана людиною робота має дві сторони: енергетичну й 

інформаційну. Відповідно до цього функціональна напруга організму 

визначається двома видами навантаження: м'язової й нервової (що включає 

сенсорний, емоційний і розумовий компонент). Першу обумовлює важкість 

праці, другу – напруженість її. Те ж значення мають більш повні терміни: 

фізична важкість й нервова напруженість». Із цього випливає, що для 

діагностики напруженості як стану необхідні кількісні заходи для обліку 

ступеня активації вищих регуляторних функцій мозку при виконанні системи 

довільних дій різних видів діяльності. 

Напруженість, як і інші види функціональних станів (стомлення, стрес) – 

породження самої діяльності й умов, у яких остання виконується; з іншого 

боку, вона, утворившись у процесі діяльності, здатна по-різному, залежно від 

ступеня своєї виразності, впливати на хід діяльності, що можна простежити за 

результатами виконання роботи [5]. 

Отже, через механізми напруженості ми підійшли до найбільш головного 

для нас питанню про форми напруженості. Тут необхідно розділити два 

близьких за змістом поняття: «напруга» і «напруженість».  

Під напругою ми розуміємо ступінь зусилля, спрямованого на виконання 

професійних функцій. Воно може бути сенсорним, фізичним, інтелектуальним. 

У зв'язку з вивченням операторської діяльності з'явився також термін «напруга 

очікування». 



 

 

Напруженість – цей провідний функціональний стан людину, що 

супроводжує будь-яку цілеспрямовану діяльність, що і є індикатором ступеню 

відповідності умов діяльності функціональним можливостям людини. Залежно 

від ступеня мобілізації функцій організму під впливом відносин суб'єкта до 

діяльності й інших факторів, пов'язаних безпосередньо з її виконанням, можуть 

виникати різні форми напруженості. Критерієм при їхньому виділенні й оцінці 

є ступінь адекватності мобілізації психофізіологічних функцій характеру 

діяльності. Такий підхід узгодиться із трактуванням функціональних станів 

оператора, даної В.К. Медведєвим, який диференціює їх по принципах 

адекватної мобілізації й динамічної неузгодженості. Під адекватною 

мобілізацією В.І. Медведєв розуміє такий стан оператора, який є оптимальним 

або близьким до оптимального для даних умов роботи людини. Чим більше 

необхідний стан відрізняється від стану оперативного спокою, тим виваженіше 

активна мобілізація [5].  

Розглянемо методи оцінки психоемоційного напруження водіїв (табл. 1) 

[1, 2, 4–6, 11–20]. 

У психофізіології праці під терміном «стомлення» розуміють 

фізіологічний стан організму, що виражається в тимчасовому розладі функцій 

нервових клітин кори головного мозку, що поширюється й на інші системи 

організму. Такий стан центральної нервової системи супроводжується звичайно 

втратою  здатності  втримувати увагу,  розладом  автоматизованих  навичок і 

зниженням творчої – активності [7, 8]. 

Суб'єктивне переживання людиною стомлення – втома залежить від 

ступеня емоційного стану. У напружених умовах роботи почуття втоми при 

одній і тій же ступені стомлення менше, чим при монотонній роботі. 

Небезпека стомлення для забезпечення безпеки руху полягає не в розладі 

здоров'я водія, а в зниженні продуктивності його роботи протягом робочого 

дня: погіршення організації уваги, процесу приймання й переробки інформації, 

збільшення часу реакції на несподівані сигнали, розлад сформованих раніше 

навичок [9, 10]. Небезпека ця тим більше, чим вище ступінь стомлення. 



 

 

Таблиця 1 

Аналіз методів оцінки психоемоційного напруження водіїв 

Назва методу Суть методу 

Електрокардіо-

грама (ЕКГ) 

Метод ЕКГ дозволяє виявити залежність роботи серця 

людини від ступеня його схильності до стресу. Встановлені 

на тілі електроди уловлюють різниці потенціалів, що 

виникають в результаті роботи серця, що й проводяться на 

поверхню тіла.  

Електроенцефа-

лограма (ЕЕГ) 

ЕЕГ дозволяє визначити стан і діяльність мозку й також 

незамінна для контролю над станом центральної нервової 

системи. При аналізі ЕЕГ основними характеристиками 

роботи мозку є частота, амплітуда, форма хвилі, її 

топографія і т.д. 

Електроміограма 

(ЕМГ) 

Методом ЕМГ визначається залежність рівня напруженості 

м'язів від рівня стресу, що характеризуються змінами 

електричних потенціалів дії м'язових волокон. 

Електроокуло-

грама (ЕОГ) 

ЕОГ виявляє наявність стресового стану шляхом аналізу 

руху ока людини. У людини передній полюс ока електрично 

позитивний, а задній негативний, тому існує різниця 

потенціалів між дном ока й роговицею, яку можна 

виміряти. При повороті ока положення полюсів міняється а 

різниця потенціалів, що виникає при цьому, характеризує 

напрямок, амплітуду й швидкість руху ока. 

Шкірно-

гальванічна 

реакція (ШГР) 

Метод ШГР показує вплив стресової ситуації на 

вегетативну нервову систему людини, що, у свою чергу, 

впливає на активність потових залоз і тим самим змінює 

електричну активність шкіри. ШГР надзвичайно чутлива до 

емоційного реагування, стану тривоги, напруженості й 

часто використовується для характеристики 

функціонального стану людини. 

Пневмограма 
Виявляє наявність стресового стану шляхом аналізу частоти 

дихання піддослідного 

 

Дослідники [11–13]  стверджують, що корелятами стомлення є 

насамперед показники продуктивності того виду роботи, яка стала причиною 

розвитку стомлення. З психофізіологічних показників найчастіше в літературі 



 

 

згадуються зміни в системах кровообігу, дихання, складу рідин організму, зміна 

організації зорової роботи й поява при сприйнятті інформації парадоксальних 

відповідей. 

Встановлено, що в стані стомлення через падіння систолічного тиску 

крові для підтримки необхідного рівня кровотоку в організмі збільшується 

частота пульсу. 

У дослідженнях динаміки розумової працездатності людини при 

візуальному сприйнятті інформації було встановлено, що з розвитком 

стомлення погіршується кровопостачання мозку, збільшується тривалість 

розв'язку завдань, погіршуються характеристики зорового сприйняття: 

збільшується кутовий поріг впізнання об'єктів, знижується контрастна 

чутливість, погіршується точність оцінки відстаней до об'єктів і швидкість їх 

руху, підвищуються диференціальні пороги. 

На роботі зорової системи стомлення відбивається у вигляді зниження 

стійкості ясного бачення, критичної частоти злиття миготінь, змін 

характеристик фосфену й у появі рухів, що прослідковують око. Останнє 

розглядається звичайно як ознака ослаблення уваги [14]. Корелятом стомлення 

є також і збільшення тривалості фіксації погляду водія, що пов’язують з 

погіршенням перемикаємості уваги й зниженням надійності роботи оператора. 

У ШГР при тому ступені стомлення, який спостерігається у водія, 

кількісні зміни малопомітні. Більш інформативними є якісні характеристики: 

крива ШГР при стомленні водія виглядає більш плавною, чим у бадьорому 

стані, що говорить про вповільнення процесу приймання інформації. При 

сильному стомленні з'являються характерні парадоксальні відповіді: сильні 

реакції на малозначимі сигнали й пропуски цінних сигналів або слабкі відповіді 

на них. 

За сучасними уявленнями емоційний стан і психічна напруга є наслідком 

інформаційного завантаження людини.  

Дослідження впливу дорожніх умов на динаміку розвитку стомлення 

водія показали [15], що найбільш значними факторами є інтенсивність руху й 



 

 

монотонні умови роботи. Перший фактор визначає емоційну напруженість 

роботи водія й рівень його пильності, а другому – суб'єктивне відчуття втоми й 

організацію процесу сприйняття. 

Дослідниками [13] було встановлено, що продуктивність роботи водія 

залежить від його інформаційного завантаження й рівня психічної напруги. 

Недолік прагматичної інформації веде до виникнення негативних емоцій, до 

емоційної перенапруги, яка несприятливо позначається на ефективності праці й 

на стані здоров'я. З іншого боку, надмірний автоматизм, звичність, 

монотонність трудової діяльності усувають емоції взагалі, у результаті чого 

з'являється стан байдужності, нудьги, праця стає стомлюючою, а її 

продуктивність знову падає. 

Під емоційним станом звичайно розуміють тривала зміна нервово-

психічного тонусу, настрою, зі зрушеннями відношенні людину до 

навколишнього й самого себе. Характеристикою цього стану є напруга, що 

виражається як у якісних, так і в кількісних показниках [15]. 

Безпосередня відповідь нервової системи на вплив якого-небудь стимулу 

звичайно називається реакцією. Силу реакції характеризує емоційна 

напруженість. Прагнення знайти оптимальний рівень напруги, найвищу 

ефективність і надійність праці людини привели дослідників до необхідності 

вивчення його психічної діяльності й насамперед з'ясуванню впливу на 

емоційну напруженість як обсягу й режиму роботи, так і ставлення до неї. 

Психічна напруга дозволяє людині щонайкраще використовувати в цей момент 

свої можливості відповідно до вимог, пропонованих обстановкою. У поняття 

«психічна напруга» звичайно включають біотонус, рівень уваги, емоційну 

напруженість [8, 16]. Найбільше яскраво психічна напруженість проявляється в 

складних, особливо небезпечних для життя ситуаціях. 

Більшість досліджень цього стану проводилася на людях, тому результати 

можуть бути використані в інженерній практиці. Зокрема, було встановлено, 

що при граничних формах психічної напруги у людини погіршується один з 

найбільш важливих для операторської діяльності показників – швидкість 



 

 

переробки інформації. 

Один з основних факторів, що визначають емоційну напруженість водія – 

інтенсивність руху на дорозі. Інформація про швидкість і маневри зустрічних і 

попутних автомобілів, відстаней до них сприймається як значима. Автомобілі 

транспортного потоку завжди охоплюються увагою водія. 

Щільність транспортного потоку визначає також і режим роботи водія: 

обгони, зміна швидкості руху – все це є наслідком взаємодії автомобілів в 

середині потоку. Крім цього, інтенсивність і викликана нею складність руху 

визначають цінність інформації про інші елементи дорожніх умов і точність 

оцінки їх параметрів. Інтенсивність руху є одним з головних позасенсорних 

факторів, що визначають чутливість зорової системи людину: чим більше 

вплив автомобілів у транспортному потоці, тем меншу суб'єктивну значимість 

представляють для водія параметри елементів траси, їх взаємні комбінації, а 

отже, відпадає необхідність і у високій точності їх оцінки. 

При сприйнятті інформації, крім її цінності, дуже важливе й емоційне 

забарвлення. Так, використовуючи психологічні тести й електрофізіологічні 

методи досліджень, психологами було встановлено, що поріг сприйняття 

емоційно негативно забарвлених слів значно вище, чим нейтральних. При 

цьому спостерігалася реакція диссинхронизації в корі головного мозку, шкірно-

гальванічна, дихальна й судинна реакції, а також зміни в електрокардіограмі 

[17]. 

В інженерно-психологічних дослідженнях відзначається вплив 

емоційного забарвлення об'єктів на надійність їх сприйняття. Було встановлено, 

що дорожні заборонні знаки для свого впізнання вимагають більше часу й 

гірше запам'ятовуються, ніж попереджуючі й вказівні [12, 18]. 

Емоційний стан визначає напруженість такої важливої характеристики 

цілеспрямованої психічної діяльності, як увага. Цей показник має особливе 

значення, тому що входить у поняття «надійність оператора», тому для 

практичних цілей дуже важливо мати кількісні характеристики напруженості 

уваги й методи його розпізнавання. 



 

 

Найчастіше про стан уваги судять по реакціях: їх наявності, латентному 

періоду, підвищенню чутливості аналізатора й, як наслідок, зниженню порогу 

сприйняття [19]. 

З психофізіологічних характеристик, доступних для вимірів у процесі 

операторської діяльності, більшість дослідників як корелята уваги називають 

частоту пульсу, пневмограму, ШГР і ЕКГ, причому перевага віддається 

найчастіше ШГР і пневмограмі. Цей показник в інструментальному вивченні 

емоційних станів людини займає особливе місце. Встановлено, що ШГР 

безпомилково дозволяє встановити приймання емоційно значимою сигналу в 

92% випадків [20]. Як компонент орієнтовної реакції ШГР завжди відповідає на 

приймання або очікування значимої інформації. Крім того, рівень уваги завжди 

пов'язаний із загальним рівнем емоційної напруги. Мотиваційно-нейтральної 

уваги не існує. Увага завжди містить у собі як елементи дослідницької 

мотивації, прагнення як можна ретельніше, докладніше й точніше оцінити 

очікуваний сигнал, або елементи тривоги, викликаною необхідністю швидше 

відреагувати на стимул [16]. Встановлено, що найбільш надійними корелятами 

психічної напруги водія є спільно реєстровані  ЕКГ, ШГР та ЕОГ. 

Інформативність їх змінюється залежно від сили емоційної реакції. 

Таким чином: 

– при монотонних умовах роботи найбільш інформативна ЕОГ. В ній 

з'являються тривалі фіксації погляду, що прослідковують рухи, велика кількість 

моргань. У ШГР іноді спостерігаються парадоксальні відповіді: значна зміна 

ШГР на незначущу для забезпечення безпеки руху інформацію й пропуск 

цінної інформації; 

– в умовах емоційної напруги, близького до оптимального, найбільш 

чутливим індикатором стану водія є зміна ШГР і ЕКГ. Ці показники 

дозволяють визначити момент сприйняття будь-якої  інформації й значимість її 

для водія; 

– ри високих рівнях психічної напруги інформативність ЕОГ і ШГР різко 

падає. Найбільш точно реакцію водія можна визначити в цих випадках по ЕКГ. 



 

 

В ній змінюється не тільки частота пульсу, по й такі характеристики, як форма, 

вольтаж зубців і величина систолічного показника [18]. 
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THE ROLE OF CIVITAS PROJECT IN IMPLEMENTATION OF 

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY MANAGEMENT 

 

1. Introduction 

 

The directions of current research activities within area of urban mobility are 

strongly influenced by transportation and communication problems that are 

accumulating since the second half of the twentieth century. These problems cannot 

be simply solved by the development of road infrastructure since the capabilities of 

the cities are already surpassed. Growing population and its wellbeing leads to the 

increase of private care per citizen ratio and contributes even more to congestion 

problems. 

As a consequence, the number of public transport passenger is decreasing. But 

the reasons for that are multiple and complex. The quality of urban public transport 

system, concerning the quality of transport means, its speed and driving times, 

coordination between them, spatial location of access points and its publicity and 

marketing, highly contributes to this situation. In Poland, where GDP per capita 

barely exceeds 20 000 USD and with rather low average income in comparison to all 

the other EU countries
4
, the indicator of car per capita is 450 cars per 1000 people 

and is almost reaching the EU average.  
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2. Urban mobility management 

 

In order to avoid negative consequences of increased traffic and to mitigate 

some of them the task of managing mobility is undertaken by the urban 

administration units. This engagement leads to the definition and development of 

urban mobility management concept. In fact, urban mobility management aspires to 

replace the previous approach to the issue, known as predict and provide approach, 

based on predicting urban traffic and adjusting road and transport infrastructure to 

these predictions (Nosal & Starowicz, 2010, p. 2). Such an approach does not take 

into account changes in transport related behavior, and through the development of 

road infrastructure actually motivated citizens to its use with private cars (Brzeziński, 

2014; Suchorzewski, 2009). 

Urban mobility management takes into account vast spectrum of factors 

influencing individual decisions on selecting the modes and means of transport within 

the urban area. Mobility management operates with a set of actions and incentives 

related to planning, organizing, coordinating and controlling the transport of people 

and goods in urban area. It aims at influencing the decisions and attitudes of citizens 

towards their transport modes, means and behavior. Some authors, including Nosal 

and Starowiczand Hebel (Hebel, 2014; Nosal & Starowicz, 2010), claim that mobility 

management should be oriented on enhancing of transport means and modes 

alternative to private cars. But as Nosal states, the aims of urban mobility 

management should not be oriented on elimination of private cars use but rather on 

its rational use and limiting its use to the cases with no alternative options, and finally 

sharing its use with other citizens in carpooling and carsharing systems(Nosal, 2009).   

The core of mobility management lies within influencing the behavior of 

transport system individual users but leaving them freedom of choice of transport 

means and modes through enhancing the quality, efficiency and competitiveness of 

alternatives to private car travels. In that sense, mobility management has one 

significant feature that is its contribution to urban sustainability, and performs as a 

building block of sustainable mobility. Chamier-Gliszczyński and Krzyżyński defines 



 

 

it as ―selecting means and modes of transport that are rational, socially acceptable, 

ecologically responsible and flexible‖(Chamier-Gliszczyński & Krzyżyński, 2011, p. 

56).  

Friedl and Steininger (2002) indicate that a sustainable transport system should 

allow individuals, companies and societies  to satisfy their basic access and 

development needs, to satisfy these needs safely and in consistency with human and 

ecosystem health. Moreover, It should also promote equity within and between 

generations, be affordable, operate efficiently, and limit emissions, waste, and 

noise(Friedl & Steininger, 2002; Gil et al., 2011). 

In order to achieve sustainability in urban mobility actions, it is obligatory to 

reduce travel needs, reduce trip lengths, encourage greater efficiency in the transport 

system and promote slow modes(Banister, 2008). As a consequence, sustainable 

mobility should bring improvements to individual health and should contribute to a 

cleaner and healthier environment (Woodcock, Banister, Roberts, Prentice, & 

Edwards, 2007). 

The objectives of urban mobility management could be defined as(Osyra, 

2016): 

 Satisfying transport needs through integrated and efficient use of existing 

transport infrastructure and urban system, 

 Reducing traffic in transport system through limiting the number and 

length of necessary travels and promoting solutions limiting the needs for travels, 

 Mitigating negative impact of vehicles on natural environment through 

using more energy efficient vehicles and renewable and alternative fuels, 

 Increasing the accessibility of transport solutions for citizens through 

improvement of public transport system and the development of bicycle, pedestrian 

and public transport infrastructure, 

 Improving the quality of travels by means of public transport and 

promoting and motivating to common use of cars, 

 Increasing the share of intermodal transport through improvement of 

interrelation between existing transport networks (p.e.Park&Ride and Bike&Ride 



 

 

systems), 

 Increasing economic efficiency of urban transport system together with 

making it more coherent with needs of citizens. 

 

3. Support for sustainable urban mobility in EU – CIVITAS Initiative 

 

The sustainable approach to the urban mobility is an important issue of EU 

policies. One of the EU initiatives, dedicated directly to urban mobility issue is 

CIVITAS Cleaner and better transport in cities Initiative. It was launched in 2002 

and is evolving through the following years with a number of projects, demonstration 

measures, working  groups and establishing Europe-wide network of cities addressing 

the issue. 

The CIVITAS Initiative helps cities to test and develop an integrated set of 

measures for sustainable urban mobility. Participating cities take an integrated 

planning approach that addresses all modes and forms of transport. They aim to 

ensure a high level of mobility for all citizens, offer a high quality of urban space and 

protect the environment. This integrative approach is based on innovation, 

cooperation, research and results-orientation
5
. 

Within CIVITAS, eight thematic categories of measures have been identified 

as the basic building blocks of an integrated strategy for sustainable mobility. These 

building blocks put in place a planning framework, guarantee political involvement 

and establish partnerships. Each city participating in the initiative chooses a set of 

solutions according to their local priorities. The eight building blocks  comprise
6
: 

 Clean fuels and vehicles 

 Collective passenger transport 

 Safety and security 

 Urban freight logistics 

 Mobility Management 
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 Car independent lifestyles 

 Demand management strategies 

 Transport telematics 

Apart from these building block, the thematic categories are complemented 

with two horizontal themes: Integrated Planning and Public Involvement. Altogether, 

they constitute the development area of urban mobility in partnering cities. The cities, 

that joined the CIVITAS demonstration network so far are presented on . 

Additionally, CIVITAS network gathers also cities that commit themselves to the 

introduction of sustainable urban transport policy but their undertakings are fully self-

financed. Currently there are almost 250 member cities in the CIVITAS Forum 

Network that have signed the CIVITAS Declaration.  

 

 
 

Figure 1. Member cities of CIVITAS Demostration Network 

Source: 

http://www.civitas.eu/sites/default/files/civ_map_europe_i_ii_plus_plus_ii_cmyk_ve

ctor-01.jpg, accessed July 1
st
 2016 
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The CIVITAS initiative has already been due to number of scientific 

investigations and evaluations. (Klementschitz, Hossinger, & Roider, 2012) made an 

attempt to relate CIVITAS projects implementation process to its success or fail 

factors. (Decker, Hecimovic, & Wołek, 2012) take on comparative perspective to 

assess sustainable urban mobility planning in two selected cities: Gdynia in Poland 

and Koprivnica in Croatia. (Rooijen & Quak, 2014) focus on the assessment of urban 

freight logistics measures that have been implemented through CIVITAS measures. 

The financing within CIVITAS initiative is distributed within the projects 

(measures). The following projects have been realized so far within last 14 years (the 

participating cities are mentioned in brackets): 

CIVITAS PLUS II Projects (2012–2016) 

 DYN@MO (Aachen, Gdynia, Koprivnica, Palma) 

 2MOVE2 (Stuttgart, Brno, Malaga, Tel Aviv – Yafo) 

CIVITAS PLUS Projects (2008–2012) 

 ARCHIMEDES (Aalborg, Donostia – San Sebastián, Usti nad Labem, 

Iasi, Brighton & Hove, Monza) 

 ELAN (Ljubljana, Porto, Ghent, Zagreb, Brno) 

 MIMOSA (Bologna, Tallinn, Gdansk, Utrecht, Funchal) 

 MODERN (Craiova, Coimbra, Vitoria – Gasteiz, Brescia) 

 RENAISSANCE (Perugia, Szczecinek, Bath, Skopje, 

GornaOryahovitsa) 

CIVITAS II Projects (2005–2009) 

 CARAVEL (Genova, Burgos, Kraków, Stuttgart) 

 MOBILIS (Toulouse, Debrecen, Venezia, Odense, Ljubljana) 

 SMILE (Norwich, Suceava, Potenza, Malmö, Tallin) 

 SUCCESS (Preston, La Rochelle, Ploiesti) 

CIVITAS I Projects (2002–2006) 

 MIRACLES (Barcelona, Cork, Winchester, Roma) 

 TELLUS (Rotterdam, Berlin, Bucharest, Göteborg, Gdynia) 



 

 

 TRENDSETTER (Lille, Graz, Stockholm, Praha, Pécs) 

 VIVALDI (Nantes, Bristol, Bremen, Kaunas, Aalborg ) 

 

4. Analysis of CIVITAS measures in context of the issues addressed 

 

The following part of the paper is based on the content analysis of CIVITAS 

project documentation including ex-post and ongoing projects reports. The effects, or 

assumed effects in the case of ongoing projects, are referred to thematic categories of 

the CIVITAS initiative. Simple assessment framework is used. The description of 

project aims, objectives and results achieved is assessed whether it contains any 

reference to the thematic categories. The reference is also judged whether it a primary 

or secondary. Therefore, the following scale is used: 

0 – the issue is not addressed in the project, 

1 – the issue is addressed as a secondary objective / result of the project, 

3 – the issue is addressed as a primary objective / result of the project. 

The assessment results are presented in Table 1. We could observe different 

types of approaches to CIVITAS building blocks in different measures. On one hand, 

we have quite a big group of measures that focus purposefully on only one or two 

issues. In fact, in each period of CIVITAS initiative implementation we have at least 

one such project (i.e. MIRACLES, SMILE, RENAISSANCE and DYN@MO). On 

the other hand, we have more complex types of projects that aspire to address most of 

the issues. They are also quite numerous (we could account for TRENDSETTER, 

TELLUS, MOBILIS, MIMOSA and 2MOVE2). 

Figure 2 presents the engagement of CIVITAS measures to the building blocks 

in a dynamic context. We could observe some issues that are constantly addressed 

with CIVITAS measures with similar intensity. Such issues as integrated planning, 

mobility management, clean fuels and vehicles and moderately also public 

involvement. For some other issues, we could observe significant peak and downs 

during the periods of CIVITAS initiatives implementation. Examples of such issues 

are: collective passenger transport (issue is not addressed at all in current measures of  



 

 

Table 1 

The assessment of inclusion of main urban transport thematic issues in CIVITAS projects in the period of 2002–2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYN@MO 2MOVE2 ARCHIMEDES ELAN MIMOSA MODERN RENAISSANCE CARAVEL MOBILIS SMILE SUCCESS MIRACLES TELLUS TRENDSETTER VIVALDI

Clean fuels and vehicles 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 37

Collective passenger transport 0 0 1 0 3 0 1 1 1 0 3 1 3 3 3 20

Safety and security 0 1 0 1 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 8

Urban freight logistics 0 1 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 10

Mobility Management 1 3 3 0 1 1 0 1 3 0 1 1 1 1 0 17

Car independent lifestyles 0 1 0 3 1 0 1 1 1 3 0 0 1 1 3 16

Demand management strategies 0 1 1 0 0 3 0 1 1 0 1 1 0 1 0 10

Transport telematics 1 3 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 11

Integrated Planning 1 1 3 1 1 0 0 0 3 1 1 1 3 1 0 17

Public Involvement 3 0 0 3 3 0 1 3 3 0 0 1 1 1 19

TOTAL FOR PROJECTS 9 14 11 12 15 10 9 10 16 8 9 7 12 13 10

TOTAL FOR PERIODS

LEGEND:

0 - issue is not addressed

1 - issue is addressed as secondary objective

3 - issue is addressed as primary objective

TOTAL FOR 

CATEGORIES

23 57 43 42

CIVITAS thematic categories

CIVITAS PLUS II Projects 

(2012-2016)
CIVITAS PLUS Projects (2008-2012) CIVITAS II Projects (2005-2009) CIVITAS I Projects (2002-2006)



 

 

 

 
Figure 2. Cumulated number of projects addressing the issues of urban mobility in 

the following periods of CIVITAS initiative implementation 

 

the initiative), safety and security (significant peak in 2008–2012 period), transport 

telematics (down in 2005–2009, and consecutive grow in the following periods), car 

independent lifestyles (significant down in current period).  

 

5. Relation between project complexity and its success – example of 

selected 

 

CIVITAS PLUS Projects (2008–2012) 

Last part of our analysis is dedicated to investigate the interrelation between 

success rate of CIVITAS PLUS Projects (2008–2012), which were implemented in 



 

 

selected cities. Data on success or failure of projects is taken from evaluation reports 

and publications from different authors (Engels et al., 2012; Riedel, Abraham, 

Kettner, Delatte, & Ahrend, 2013; Rooijen & Quak, 2014; Velazquez Valoria et al., 

2013). Average success rate is built on the following scale: 

0 – 20 % only feasibility studies are made with no perspectives to introduce the 

measure 

20 – 40 % feasibility studies are made and are followed with implementation 

plans 

40 – 60 % unsuccessful attempts to implement measure are made 

60 – 80 % partly successful implementation is made 

80 – 100 % full successful implementation is made 

Additionally, average success rates take into account number of measures 

addressed in specific cities.  

Complexity indicator is reflecting the number of issues addressed in the 

selected cities. The value of 100 % informs about introducing all the issues as major 

aims of the project. Table 2 presents the average success rate and complexity 

indicators for the cities participating in CIVITAS PLUS Projects (2008–2012).  

Figure 3 presents scatter diagram for average success rate and complexity 

indicator for selected cities that participated in CIVITAS PLUS Projects (2008–

2012). Some groupings are circled in order to indicate major tendencies. First of all, 

for a few cities CIVITAS projects are obviously not contributing to solve certain 

problems or address issues. Such a project often ends on feasibility study that brings 

no potential for further developments. Such cities are encircled with red color. The 

next group of cities, circled in orange, are using CIVITAS projects to make some 

strategic commitment to mobility related issues, with feasibility studies and 

sometimes pilot or single issue projects. These are not leaders but cities aware of its 

problems related to mobility and consciously and purposefully addressing them with 

CIVITAS based initiatives.  

The third group consist of cities encircled in blue, that are moderately 

successful with CIVITAS projects, and trying to address mobility issues with more 



 

 

complex measures. In fact, these cities are the best examples of CIVITAS building 

blocks implementation and having high influence on initiative outcomes and best 

practices. There are also two more cities, being quite successful, but standing on the 

opposite poles of complexity indicator.  City of Bath is an example of highly 

successful implementation of single issue measure, while city of Utrecht is an 

example of full complexity in addressing urban mobility issues. Both of these cases 

are rather unique, but showing the vastness of CIVITAS initiative potential and its 

flexible structure.  

Table 2. 

Average success rate and complexity indicators for selected cities implementing 

CIVITAS PLUS Projects (2008–2012) 

Name of the city and project Av. success rate 
Complexity 

indicator 

Ljubliana ELAN 46,5% 46,7% 

Porto ELAN 2,0% 41,7% 

Ghent ELAN 72,0% 41,7% 

Zagreb ELAN 41,5% 46,7% 

Aalborg ARCHIMEDES 72,0% 45,0% 

Donostia – San Sebastian ARCHIMEDES 32,0% 45,0% 

Iasi ARCHIMEDES 69,0% 50,0% 

Brighton&Hove ARCHIMEDES 82,0% 45,0% 

Bologna MIMOSA 17,0% 55,0% 

Tallinn MIMOSA 72,0% 55,0% 

Utrecht MIMOSA 65,3% 80,0% 

Brescia MODERN 32,0% 38,3% 

Perugia RENAISSANCE 42,0% 35,0% 

Bath RENAISSANCE 92,0% 35,0% 

 

 



 

 

 
 

Figure 3. Scatter diagram for average success rate and complexity 

indicator for selected cities 

 

 

6. Conclusions 

 

CIVITAS initiative is a framework purposefully designed for sustainable 

approach towards urban mobility issues. Its history, lasting for decade and a half, has 

already brought significant outcomes, achievements and measures that are 

consecutively developing the knowledge and practice of sustainable urban mobility 

management. As the analysis shows, there are vast possibilities of cities’ engagement 

into CIVITAS initiatives. Sole participation does not guarantee the success in solving 

one or more urban mobility problem in the city, but certainly offers possibilities that 

could be used for that purpose. The approaches that are observed for the cities 

participating in CIVITAS PLUS Projects (2008–2012) confirm that flexibility in 

addressing the issues of urban mobility and do not indicate single specific receipt for 

success. 
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПАСАЖИРОПОТОКІВ У 

МАРШРУТНІЙ СИСТЕМІ МІСТА 

 

Модель формування пасажиропотоків у маршрутній мережі міського 

пасажирського транспорту включає сукупність етапів розрахунку: 

1. Формування вихідних даних. 

2. Розрахунок найкоротших шляхів пересування на мережі. 

3. Розрахунок матриці міжрайонних кореспонденцій. 

4. Визначення альтернативних шляхів пересування пасажирів у мережі.  

5. Розподіл пасажирських кореспонденцій між альтернативними шляхами 

пересування.  

6. Визначення пасажиропотоків у маршрутній системі міського 

пасажирського транспорту.  

7. Розрахунок маршрутних характеристик. 

8. Розрахунок інтегральних характеристик функціонування маршрутної 

системи.  

Найбільш складним етапом моделювання є розподіл пасажирських 

кореспонденцій між альтернативними шляхами пересування. Цей етап 

пов’язаний із значним обсягом обчислювальних процедур, необхідністю 

врахування значної кількості факторів, що впливають на вибір пасажирами 

шляху пересування, алгоритмічному представленні сукупності прямих та 

зворотних зв’язків між характеристиками транспортної пропозиції та попитом 

на її використання тощо. 

Вхідні дані включають наступні блоки: 

1. Характеристики транспортних районів: 

1.1. Ємності транспортних районів по відправленню та прибуттю. 

1.2. Площа транспортних районів. 



 

 

1.3. Дуги графа, що характеризують пішохідні зв’язки між суміжними 

транспортними районами. 

1.4. Дуги графа, що характеризують транспортні зв’язки між суміжними 

транспортними районами.  

Транспортне районування території міста виконують керуючись 

вимогами, що наведені у праці [1]. При цьому виконуємо детальне транспортне 

районування, що на відміну від укрупненого передбачає, що центром 

транспортного району є зупинний пункт (або сукупність зупинних пунктів, які 

розташовані один від одного на незначному віддаленні). У такому випадку 

кількість транспортних районів визначається щільністю маршрутної мережі та 

частотою розташування зупиночних пунктів (довжиною перегонів). 

Транспортні райони є пунктами початку (закінчення) пересувань 

мешканців міста. Їх ємності характеризують чисельність мешканців, що 

здійснюють пересування (виїжджають з та прибувають до транспортного 

району) за розрахунковий проміжок часу. Величина ємності по відправленню 

залежить від чисельності мешканців району та визначається щільністю та 

етажністю забудови, рухомістю населення, можливістю користування 

індивідуальним транспортом при здійсненні пересувань. Ємність по прибуттю 

визначається розміщенням в транспортному районі об’єктів транспортного 

тяжіння (місць прикладення праці, установ та організацій, культурно-побутових 

закладів тощо).  

Виходячи із припущення про рівномірне розміщення місць відправлення 

та прибуття пасажирів на території району, площа транспортного району 

визначає середню відстань підходу (відходу) пасажира до (від) зупинного 

пункту. 

Враховуючи той факт, що пасажири можуть здійснювати пересування не 

від найближчого зупинного пункту, а більш віддаленого, користування яким за 

певних умов є більш доцільним для пасажирів, при формуванні вихідних даних 

прописуються пішохідні зв’язки між суміжними транспортними районами. 

Довжина цих зв’язків визначається як відстань за повітряною прямою між 



 

 

центрами транспортних районів з урахуванням коефіцієнта непрямолінійності 

пішохідного руху, який зумовлено планувальною структурою районів та 

розміщенням пішохідних шляхів, що поєднують ці райони. При цьому 

найбільшу відстань пішого руху обмежуємо довжиною, що дорівнює 2 км, 

оскільки за даними раніше проведених досліджень пересування, що 

перевищують цю відстань здійснюються з використанням транспорту [2]. 

Крім цього окремо відзначаються транспортні райони, що є 

пересадковими вузлами.  

Оскільки при вирішенні завдання розробки моделі формування 

пасажиропотоків прийнято детальне транспортне районування, то транспортні 

зв’язки визначаються відстанню між центрами суміжних транспортних районів 

та характеризують середню довжину перегону маршрутів, що забезпечують 

транспортний зв'язок між транспортними районами, що розглядаються.  

2. Характеристики маршрутів міського пасажирського транспорту: 

2.1. Довжина маршруту. 

2.2. Швидкість сполучення на маршруті. 

2.3. Час обороту на маршруті.  

2.4. Кількість транспортних засобів, що працюють на маршруті.  

2.5. Пасажиромісткість транспортних засобів. 

2.6. Величина тарифу. 

2.7. Траса маршруту згідно до розробленої схеми мережі.  

Зазначені дані є характеристикою поточного стану організації перевізного 

процесу на маршрутах. Значення швидкості сполучення відбиває дорожні 

умови по трасі маршруту, стан організації дорожнього руху та інші фактори, 

що у явному вигляді не включено до моделі.  

3. Група факторів, що характеризує умови життя населення: 

3.1. Середня заробітна платня пасажирів. 

3.2. Середня кількість робочих днів пасажирів. 

3.3. Вихідний функціональний стан пасажирів перед здійсненням 

пересування.  



 

 

Залежно від величини заробітної платні виконується оцінка вартості часу 

пасажирів. Крім цього визначається зниження його доходу внаслідок впливу 

транспортної стомлюваності. Чим більші доходи населення тим вища 

зацікавленість пасажирів у здійсненні пересування з мінімальними витратами 

часу та в більш комфортних умовах, що забезпечуватимуть мінімальний рівень 

транспортної стомлюваності.  

Вихідний функціональний стан пасажирів перед здійсненням пересування 

визначає його подальшу зміну при здійсненні пересування. Це визначається 

умовами пересування за складовими (пішохідний рух, очікування на зупинному 

пункті, поїздка у транспортному засобі, пересадження). 

Зазначені вихідні дані заносять до бази даних. Модель формування 

пасажиропотоків у маршрутній системі міста програмно реалізовано. Інтерфейс 

програми представлено на рисунку 1. 

 

 

 

Рисунок 1. Інтерфейс програмного забезпечення для моделювання 

параметрів функціонування маршрутної системи 



 

 

На першому етапі розрахунку визначаються найкоротші відстані між 

транспортними районами. Наявність цих даних дозволяє розрахувати матрицю 

міжрайонних кореспонденцій з використанням стандартної гравітаційної 

моделі [2]. Крім цього надається можливість уведення вихідних даних щодо 

матриці міжрайонних кореспонденцій отриманих на підставі натурних 

спостережень або анкетного обстеження. 

Наступним кроком виконується визначення альтернативних варіантів 

здійснення пересувань для кожної пари транспортних районів відправлення та 

прибуття. Шлях пересування являє собою впорядковану множину ребер графу 

(пішохідних та транспортних), що поєднують відповідні транспортні райони (вершини 

графу) відправлення та прибуття. Спочатку визначаються безпересадкові шляхи 

пересування. При цьому аналізуються різні варіанти здійснення пішохідної складової 

транспортного пересування, як в районі відправлення та призначення. 

Наступним етапом визначаються шляхи пересування які передбачають 

здійснення одного пересадження. Кількість пересаджень при визначенні шляхів 

пересування може бути обмежено з метою зменшення часу розрахунку. В 

програмі передбачено обмеження на максимальну кількість пересаджень, що 

дорівнює 3 пересадки (4 маршрутні поїздки). Пошук можливих шляхів 

пересування здійснюється за умови заборони повернення на вже пройдену 

частину шляху. Визначені шляхи пересування для кожної пари транспортних 

районів заноситься до бази даних. 

На наступному етапі виконується процедура розподілу пасажирських 

кореспонденцій між альтернативними шляхами пересування. Для врахування 

залежності між величиною пасажиропотоку на певному шляху пересування та 

характеристиками привабливості цього шляху виконується ітеративну 

процедуру. Згідно до цього, розподіл загальної величини кореспонденції між 

транспортними районами виконується частково залежно від прийнятої 

кількості ітерацій розрахунку. 

На першій ітерації виходячи із можливих шляхів пересування 

розраховується значення узагальненої вартості пересування. Її величина 



 

 

залежить від параметрів пересування за їх складовими та розраховується згідно 

до методики, що наведена у праці [3]. На підставі відомостей щодо 

узагальненої вартості пересування із множини можливих шляхів пересування 

формується множина альтернативних. Множина альтернативних шляхів є 

впорядкованою за величиною узагальненої вартості пересування. Умовою 

включення шляху пересування до множини альтернативних є відхилення 

узагальненої вартості шляху пересування від критичного, що не перевищує 

задану величину  . Значення цієї величини задається у відсотках відхилення 

від критичного за узагальненою вартістю шляху пересування. Виходячи із 

узагальненої вартості пересування для кожного шляху з множини 

альтернативних визначається частка кореспонденції, що буде за ним 

реалізована. 

Визначивши альтернативні шляхи пересування та частку кореспонденції, 

що буде за ним реалізована виконується перехід від матриці міжрайонних 

кореспонденцій до матриці маршрутних кореспонденцій. Це дає змогу 

визначити пасажиропотоки на перегонах маршрутів. Після того як здійснено 

розподіл кореспонденцій між альтернативними шляхами пересування для 

кожної пари транспортних районів відправлення та прибуття перевіряється 

виконання умови «Чи здійснено всі ітерації розподілу пасажирських 

кореспонденцій?».  

На наступних ітераціях процес розподілу кореспонденцій повторюється. 

Відмінність полягає у тому, що при розрахунку величини узагальненої вартості 

пересування враховується величина пасажиропотоку на перегонах маршрутів, 

яка була отримана на попередніх ітераціях. В якості показників, що залежать 

від величини пасажиропотоку на перегонах маршруту виступають динамічний 

коефіцієнт використання пасажиромісткості транспортних засобів та 

імовірність відмови пасажиру в посадці. Зміна цих показників позначається на 

збільшенні часу пересування внаслідок зростання часу очікування. Динамічний 

коефіцієнт використання пасажиромісткості характеризує умови здійснення 

поїздки пасажирів та впливає на рівень їх транспортної стомлюваності. 



 

 

Зростання цих показників призводе до збільшення узагальненої вартості 

пересування пасажирів і як наслідок зменшенню частки кореспонденції, що 

буде реалізована за цим шляхом.  

Виникнення відмов пасажиру в посадці розраховується для кожного 

зупинного пункту маршруту та залежить від наступних параметрів: 

інтенсивності підходу пасажирів до зупинного пункту, кількості пасажирів у 

салоні транспортного засобу на перегоні, що передує зупинному пункту, 

характеристики регулярності руху транспортних засобів на маршруті 

(середнього квадратичного відхилення від планового інтервалу руху 

транспортних засобів). Через виникнення відмов пасажирам в посадці деяка 

частка пасажирів не може здійснити поїдку через переповнення транспортного 

засобу за проміжок час, що розглядається. Ця частка пасажирів підлягає 

розподілу на наступній ітерації розрахунку. Таким чином в моделі реалізовано 

принцип методичного підходу «обмеження за провізною здатністю», що 

враховує залежність між характеристиками шляхів пересування та величиною 

пасажиропотоку, що за ним реалізовано.  

Отримані пасажиропотоки на перегонах маршруту на проведених 

ітераціях підсумовуються та процес розподілу кореспонденцій повторюється 

доки не будуть виконано всі ітерації розрахунку. Такий підхід передбачає 

поступовий розподіл кореспонденцій на мережу та дає змогу враховувати 

обмеженість транспортної пропозиції. 

Після того як проведено всі ітерації розподілу кореспонденцій остаточно 

визначають пасажиропотоки на всіх перегонах маршрутів мережі, та 

характеристики роботи маршрутів. 

До характеристик роботи маршрутів віднесено наступні показники, як на 

всьому маршруті, так й за окремими його напрямками: 

– траса маршруту за топологічною схемою; 

– величина пасажиропотоків на перегонах маршруту; 

– довжина маршруту; 

– кількість транспортних засобів на маршруті; 



 

 

– номінальна пасажиромісткість транспортних засобів; 

– швидкість сполучення; 

– час оберту; 

– інтервал руху; 

– обсяг перевезень;  

– транспортна робота; 

– тариф; 

– середня відстань поїздки пасажира; 

– коефіцієнт використання пасажиромісткості транспортного засобу 

(статичний та динамічний); 

– коефіцієнт змінюваності пасажирів; 

– імовірність відмови пасажиру в посадці. 

Крім цього визначаються інтегральні характеристики функціонування 

маршрутної системи: 

– кількість транспортних пересувань; 

– фактичний обсяг перевезень по мережі; 

– потенційний обсяг перевезень мережею; 

– коефіцієнт пересадності; 

– середня імовірність відмови пасажиру в посадці по мережі; 

– середній час очікування; 

– обсяг виконаної транспортної роботи; 

– середній час пішої складової транспортного пересування; 

– середня відстань маршрутної та мережної поїздки; 

– середній коефіцієнт використання пасажиромісткості. 

Розроблена модель може бути використана для обґрунтування заходів 

щодо удосконалення перевізного процесу на маршрутах міського 

пасажирського транспорту. Її використання дає змогу аналізувати зміну 

параметрів перевезень, як на маршруті де впроваджуються заходи, так й 

визначати як введення запропонованих змін позначається на інтегральних 

показниках функціонування маршрутної системи. 



 

 

Врахування обмеженої провізної здатності маршрутів міського 

пасажирського транспорту та сукупності факторів, що впливають на вибір 

пасажирами шляху пересування дозволяють проводити розрахунок 

пасажиропотоків для розгалужених мереж с високим рівнем попиту на 

транспортні послуги та обмеженим рівнем транспортної пропозиції.  
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МОДЕЛЬ ВИБОРУ ПАСАЖИРАМИ ШЛЯХУ ПЕРЕСУВАННЯ 

 

Вихідними даними для вирішення практично всіх завдань з організації та 

планування перевезень на міському маршрутному пасажирському транспорті є 

відомості про пасажиропотоки. Цю інформацію можна отримати шляхом 

проведення натурних обстежень. В якості недоліку натурних методів слід 

зазначити, що вони дають змогу встановити існуючі характеристики 

пасажиропотоків (кореспонденцій). Для вирішення завдань прогнозування, тим 

більше довгострокового, використання натурних обстежень може бути 

недостатньо. Це пов’язано з тим, що зміна параметрів функціонування 

маршрутної системи призводить до перерозподілу кореспонденцій внаслідок 

чого параметри пасажиропотоків змінюються [1]. 

Альтернативним підходом до визначення пасажиропотоків, що дає змогу 

врахувати взаємозв’язок між параметрами функціонування маршрутної системи 

та величиною пасажиропотоків, є математичне моделювання. У завданні 

розрахунку потоків на мережі виділяють два основних етапи [2]. На першому – 

здійснюється прогнозування міжрайонних пасажирських кореспонденцій. На 

другому етапі  на  підставі  встановлених раніше розмірів кореспонденцій 

проводиться прогнозування потокорозподілу, що характеризує умови 

функціонування маршрутної системи. При цьому визначають можливі шляхи 

пересування та величину кореспонденції, що за ними реалізується. При 

моделюванні достатньо складно врахувати всю сукупність факторів, які 

впливають на формування пасажиропотоків. Унаслідок цього модельні 

значення пасажиропотоків не повною мірою відповідають фактичним. 

Використання недостатньо адекватних моделей формування пасажиропотоків 

призводить до необґрунтованих рішень з удосконалення перевізного процесу на 

міському пасажирському транспорті. Основна частка помилки при розрахунку 



 

 

пасажиропотоків обумовлена використанням недостатньо адекватних моделей 

вибору пасажирами шляху пересування [1]. Внаслідок цього, визначення 

параметрів моделі вибору пасажирами шляху, що дозволить підвищити 

адекватність моделювання пасажиропотоків, є актуальним завданням. 

При рішенні практичних завдань розподіл пасажиропотоків за ділянками 

маршрутної мережі нерідко здійснюється в найпростіший спосіб – за єдиним 

найкоротшим зв'язком між пунктами, що розглядаються [1, 3, 4]. 

Використання методу найкоротшого шляху дає змогу значно спростити 

вихідну інформацію й істотно скоротити витрати машинного часу [5]. Розгляд 

лише одного найкоротшого шляху пересування призводить до того, що 

розрахункова модель не зовсім точно відображатиме реальний процес [1, 6]. 

При цьому не враховується його імовірнісний характер, можливість вибору 

пасажирами різних шляхів пересування, які можуть відрізнятись за 

характеристиками [1]. Це позначається на адекватності відображення процесу 

розподілу, що призводить до помилок у визначенні розрахункових 

пасажиропотоків на ділянках мережі [1].  

Моделі, які передбачають розподіл кореспонденцій на декілька 

альтернативних варіантів шляху пересування відрізняються за врахованими 

критеріями, гіпотезами вибору, способом побудови та іншими ознаками. 

Найпростішим способом є використання гіпотези, згідно з якою 

пасажиропотоки розподіляються між конкуруючими шляхами пересування 

зворотно пропорційно їхній довжині або витратам часу на пересування [1]. Така 

гіпотеза, однак, дає занижені результати нерівномірності розподілу 

пасажиропотоків по мережі у функції витрат транспортного часу [1]. Крім 

цього, не враховується багатофакторність процесу. 

Більшою точністю відрізняються моделі розподілу пасажиропотоків за 

конкуруючими шляхами з використанням «методу опорів», згідно з яким 

імовірність вибору шляхів пересування визначається за аналогією до розподілу 

електричного струму в паралельних ланцюгах [1, 5]. Ці моделі відносять до 

групи традиційних аналогів закону Кірхгофа [5]. Важливе значення для 



 

 

одержання адекватних результатів розрахунку має встановлення коефіцієнтів 

моделі за результатами натурних спостережень. Такі моделі вимагають 

«калібрування» за матеріалами натурних обстежень пасажироперевезень [5]. 

Іншим прикладом використання методу аналогії для моделювання вибору 

пасажирами шляху пересування є гіпотеза про схожість цього процесу з 

основним психофізичним законом. Згідно з цим підходом у якості фізичних 

подразників розглядають фактори, що впливають на вибір шляху пересування. 

Аналогом реакції на подразник є частка кореспонденцій, що реалізується за 

певним шляхом [7]. Тобто такий підхід дає змогу врахувати значну кількість 

чинників, що впливають на вибір пасажирами шляху пересування. У той же 

час, як і в попередніх моделях, для отримання адекватних результатів 

розрахунку необхідне калібрування моделі. 

У закордонній практиці для математичного опису поведінкових аспектів 

прийняття рішень користувачами транспортної системи (водіями й 

пасажирами) широко використовуються дискретні моделі вибору (discrete 

choice models) [8–11]. У якості критерію вибору використовується максимізація 

корисності для користувача або мінімізація його витрат. Суть такого підходу 

полягає в тому, що при розгляді множини альтернативних шляхів кожному 

шляху відповідає певна величина, яка називається корисністю (або 

узагальненою вартістю), що залежить від параметрів, які характеризують цей 

шлях [8].  

Найчастіше функцію корисності подають у вигляді лінійної залежності, 

що містить такі характеристики альтернатив, як час піших підходів, час 

очікування, час і вартість поїздки тощо [12]. Крім цього, до функції корисності 

включають випадковий фактор, який наводять у термінах імовірнісного 

розподілу, при чому його математичне очікування приймають за нуль. Ця 

змінна відбиває неправильні уявлення пасажирів про параметри пересування, а 

також вплив факторів, що не піддаються безпосередньому вимірюванню, однак 

ураховуються пасажирами у процесі ухвалення рішення. Якщо випадковий 

компонент підлягає нормальному закону розподілу, то для опису вибору 



 

 

використовують пробіт-модель. У випадку розподілу випадкової величини за 

законом Вейбула використовують логіт-моделі [8–10]. 

Зазначені моделі вибору пасажиром шляху пересування недостатньо 

враховують поведінкові аспекти вибору пасажирами шляху пересування та 

сукупність факторів, які на них впливають, а саме: можливість здійснення 

пасажирами різних варіантів здійснення пішохідного складника транспортного 

пересування (вибір зупинного пункту); погіршення характеристик шляху 

пересування для пасажирів при зростанні величини пасажиропотоку на його 

складниках; взаємозв’язок між попитом на використання шляху пересування та 

характеристиками комфортабельності пересування. 

Врахування зазначених особливостей можливе шляхом проведення 

інтегральної оцінки характеристик шляхів пересування з використанням 

показника узагальненої вартості (узагальнених витрат) пересування, що 

визначається за формулою [13]: 

 

,
100

))3(545,00709,0(

60

1

122

1

2

1

1

1

2

,

)(



 





























































n

z

z

рм

k

м

год

n

z

n

z

z

п

z

плz

від

z

від

z

пл

z

z

пл

z

с

z

мп

ji піш

k

jiпішk

перij

T
Д

ПД

СtІ
Р

Р

І

І

V

l

V

l
С



  (1) 

 

де  піш
V  – середня швидкість пішохода, км/год; 

k

jiпіш
l

)(
 – відстань пішого руху відповідно у транспортному районі 

відправлення i та прибуття j при здійсненні пересування по шляху k, км; 

z

мп
l  – відстань маршрутної поїздки на z-му маршруті, км; 

z

с
V  – швидкість сполучення на z-му маршруті, км/год; 

z

пл
І  – плановий інтервал руху на маршруті z, хв.; 

z  – середнє квадратичне відхилення від планового інтервалу 

руху, хв.; 

z

від
Р  – імовірність відмови пасажиру в посадці на зупинному пункті 



 

 

маршруту z; 

мД  – дохід середньостатистичного пасажира за місяць, грн; 

zT  – величина тарифу на маршруті z, грн; 

рмД  – середня кількість робочих днів у місяці, дн.; 

kП  – показник, що характеризує функціональний стан організму 

пасажира наприкінці здійснення пересування по шляху k, бали; 

n – кількість маршрутних поїздок у мережній, од.;  

z

пt  – час на пішохідний рух між зупинними пунктами при здійсненні 

пересадки, год. 

За величиною узагальненої вартості пересування можна проводити 

порівняльну оцінку альтернативних шляхів пересування, здійснювати їх 

ранжування за мірою привабливості для пасажирів. Разом з цим частка 

кореспонденції реалізована за альтернативними шляхами при зміні факторів, 

що визначають узагальнену вартість пересування (1) змінюється за певною 

функцією. Подальшим завданням є вибір виду функції, що найбільш адекватно 

описує зміну частки кореспонденції залежно від узагальненої вартості 

пересування та встановлення її параметрів.  

При проведенні опитування пасажирів щодо вибору шляху пересування 

до анкети заносили індивідуальні дані пасажира (вік, професію, 

середньомісячний дохід, адресу місця мешкання та пункт призначення 

пересування), встановлювали час початку пересування та шляхи які пасажир 

використовує при його здійсненні; зупинний пункт початку та закінчення 

пересування; номери маршрутів, що використовуються, та величину тарифу; 

пункти пересадок (у разі здійснення мережної поїздки); витрати часу на 

здійснення складників пересування (пішохідний рух, очікування, поїздки у 

транспортному засобі, пересадки); ступінь заповнення транспортного засобу; 

наявність відмов пасажиру в посадці. 

При визначенні ступеня заповнення транспортного засобу 

використовували методику оковимірювального обстеження пасажиропотоків. У 



 

 

подальшому матеріали анкетного обстеження доповнювали даними натурних 

спостережень. 

Величина узагальнених витрат на пересування (1) може набувати 

широкого діапазону значень. Унаслідок цього при зіставленні різних варіантів 

шляху пересування постає необхідність у використанні відносного показника, у 

якості якого прийнято відхилення величини узагальнених витрат на 

пересування для k-го шляху від мінімального (критичного): 
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де 
min

перijС  – мінімальне значення узагальнених витрат на пересування між 

транспортними районами i та j, грн. 

Із метою обмеження кількості варіантів шляху пересування, зважаючи на 

умови доцільності їхнього використання пасажирами, розглядатися мають 

лише ті, що входять до області згладжування. Виходячи з цього, розглядаються 

всі варіанти шляху пересування, відхилення яких від критичного не перевищує 

заданої константи ( ): 

 

 k

перij
С .                                                       (3) 

 

Шляхи пересування, для яких виконується умова (3) утворюють множину 

альтернативних, за якими розподіляються кореспонденції між кожною парою 

транспортних районів i та j. 

Зміна показника 
k

перijС  викликає певні зміни частки кореспонденції, що 

буде реалізована за цим шляхом 
k

ij
P . При цьому виходимо з припущення, що 

частка кореспонденції визначається певною функцією від 
k

перijС  і залежить від 

характеристик інших альтернативних шляхів пересування. У загальному 



 

 

вигляді цю залежність можна подати таким чином: 
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Установлення безпосереднього вигляду функції )( k

перijСf   вимагає 

проведення експериментальних досліджень. Для цього було застосовано 

анкетний метод обстеження пересувань пасажирів. 

Унаслідок проведення анкетування було заповнено 7587 анкет, із яких 

придатними для подальшого використання виявилися 7422. Наступним етапом 

стало формування вибірки із отриманих матеріалів за ознакою відповідності 

місць відправлення та призначення кореспонденції. Обсяг вибірки приймали не 

менше ніж 20 анкет. Це дало змогу одержати помилку оцінки розподілу 

пасажирів за шляхами пересування не більше 5 % [14]. 

Згрупувавши таким чином анкетні дані, було визначено місця 

відправлення та призначення кореспонденцій, шляхи пересування та частку 

кореспонденції, що реалізується за кожним шляхом. У наслідок цього було 

отримано 36 пар пунктів відправлення та призначення кореспонденцій і 135 

альтернативних шляхів пересування. 

Статистичну обробку дослідних даних використовували із застосуванням 

методу регресійного аналізу. У якості функцій, що мали розглядатися, 

використано експоненційну залежність: 
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й оцінну функцію, запропоновану Д. Лозе [15]: 
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де  , F, G, E – параметри функцій, що визначаються за статистичними 

даними. 

Як наслідок було визначено такі параметри експоненційної функції 

(  =0,0683) і функції (4.5): F =33,956; G =1,599; E = 6,320. 

Результати статистичної оцінки моделей засвідчили, що для обох функцій 

спостерігається висока тіснота зв’язку (табл. 1).  

Таблиця 1 

Статистична характеристика моделей 
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 1)(  

F 33,956 

0,955 0,977 13,829 G 1,599 

E 6,320 

 

Оцінку адекватності моделей проводили за середньозваженою похибкою. 

Для цього було визначено абсолютну похибку моделі за формулою: 
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де 
k

фijP , 
k

ijрP  – відповідно фактичне та розрахункове значення частки 

кореспонденцій, що реалізуються за шляхом пересування k  між районами i та j. 

Відносну похибку моделі визначено таким чином: 
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Величину середньозваженої помилки, розраховували за формулою: 
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Таким чином, за результатами статистичної оцінки моделей можемо дійти 

висновку, що функція вигляду    G

E
Gk

перij

k

перij FССf


 /1)(  описує процес 

розподілу кореспонденцій між альтернативними шляхами пересування з 

більшим ступенем адекватності, ніж експоненційна. 

Із урахуванням формул (4) та (6) частку кореспонденцій, що реалізується 

за шляхом пересування, визначаємо за такою залежністю: 
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де m – кількість шляхів пересування, що використовують пасажири при 

здійсненні пересування між районами i та j. 

Еластичність функцій визначаємо за залежністю [15]: 

 

k

перij

k

перij ССf   ))(( ,                                             (11) 

 

Gk

перij

G

Gk

перijk

перij

СF

С
EСf




 ))(( .                                      (12) 



 

 

Графік функцій і зміну їхньої еластичності, з урахуванням встановлених 

значень коефіцієнтів, наведено на рисунку 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Графіки функцій (а) вибору пасажирами шляху  

пересування та їхня еластичність (б): 

1 – )exp()( k

перij

k

перij ССf   ;    2 –    G

E
Gk

перij

k

перij FССf


 /1)( . 

 

Як бачимо з графіка на відміну від експоненційної залежності функція (6) 

має нелінійну еластичність. Тобто зміна величини узагальненої вартості  

пересування нелінійно позначається на зміні  оцінної  характеристики  шляху 

пересування. Особливо це помітно при значному відхиленні узагальненої 

вартості пересування від мінімальної. 

Оцінка адекватності моделі розподілу кореспонденцій за 

середньозваженою похибкою апроксимації, значення якої склало 13,829 %, 

указує на те, що модель з достатнім ступенем повноти описує процес розподілу 

кореспонденцій між альтернативними варіантами шляху пересування. Таким 

чином, обробка результатів анкетного обстеження дає змогу стверджувати, що 

розподіл кореспонденцій за альтернативними шляхами пересування найбільш 

адекватно описується оцінною функцією з нелінійною еластичністю. 

Напрямком подальших досліджень є використання розробленої моделі 

вибору пасажирами шляху пересування для вирішення завдань прогнозування 

пасажиропотоків у маршрутній системі міського пасажирського транспорту. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА 

ПІШОХІДНІ ПОТОКИ 

 

Як показує світовий досвід, рівень автомобілізації буде зростати в міру 

зростання економічного потенціалу країни. Це означає, що будуть 

ускладнюватися всі проблеми, пов'язані з автомобілізацією (екологія, 

аварійність, транспортні затримки і т. д.). Разом з тим явно, що розвиток ВДМ 

буде відставати від темпів автомобілізації, і це спричинить за собою подальше 

підвищення щільності транспортних потоків, особливо в містах. У цьому 

зв'язку вирішальне значення матиме продумана і обґрунтована для конкретних 

умов організація транспортних і пішохідних потоків, що дозволяє певною 

мірою ліквідувати негативні наслідки автомобілізації. Для того, щоб одержати 

якісні показники руху транспортного та пішохідного потоків, необхідно 

правильно обрати той набір характеристик, що є найбільш важливим для 

подальшого дослідження особливостей руху транспорту й пішоходів на 

перетинах міських вулиць (пішохідних переходах).  

В умовах розвиненого громадського пасажирського транспорту і 

високого рівня рухливості збільшується ймовірність контактів між пішоходами 

і транспортом. 

Тому конфлікти між пішоходами та транспортом, це найпоширеніші і 

небезпечні транспортні конфлікти в місті.  

Отже для ефективного планування транспортних вузлів на вулично-

дорожній мережі міст, крім вивчення та моделювання потоків транспортних 

засобів, необхідно приділяти належну увагу і пішохідним потокам, а саме 

місцям їх перетину (пішохідним переходам). 

Основний акцент розглянутих робіт [1–6] щодо розміщення пішохідних 

переходів робиться на розділенні транспортних та пішохідних потоків у часі та 



 

 

просторі. Це може бути: 

1) перетинання в одному рівні, як то: 

– нерегульоване перетинання із перевагою пішоходів; 

– регульоване перетинання із почерговим проїздом транспортних засобів 

та переходом пішоходів; 

– регульоване перетинання із одночасним проїздом транспортних засобів 

та переходом пішоходів; 

2) перетинання в різних рівнях, із облаштуванням підземних та надземних 

пішохідних переходів. 

При цьому основними посиланнями на такі розміщення є різні 

нормативні документи, зокрема Державні будівельні норми [7–8]. 

В ДБН В. 2.3–5–2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених 

пунктів» [8] визначено, що пішохідні переходи на одному рівні з проїзною 

частиною, при новому будівництві, влаштовуються через вулиці (дороги) на 

відстані один від іншого не менше, м:  

1) магістральні вулиці (дороги) загальноміського значення з 

регульованим рухом ‒ 300; 

2) магістральні вулиці районного значення ‒ 250; 

3) вулиці і дороги місцевого значення: 

– житлові вулиці ‒ 150;  

– дороги промислових і комунально-складських зон ‒ 200. 

Натомість пішохідні переходи в різних рівнях зі сходами і пандусами слід 

розміщувати з інтервалом: 

− 300–600 м ‒ на магістральних вулицях і дорогах безперервного руху (у 

промислових і комунально-складських зонах відстань може досягати 800 м); 

− 400–800 м ‒ на лініях швидкісного трамвая і залізниць. 

Враховуючи проаналізовані матеріали можливо акцентувати увагу на 

поєднанні всіх аспектів розміщення пішохідних переходів.  

В дослідженні наведено науковий підхід щодо визначення оптимальної 

довжини між пішохідними переходами, що враховує загальні витрати на 



 

 

переміщення транспортних та пішохідних потоків. 

Оптимальною довжиною між пішохідними переходами ( )
піш

L x  на 

поточній довжині ВДМ є та довжина, що забезпечує мінімум сукупних витрат 

суспільства, пов’язаних з перетином пішохідних та транспортних потоків 

вулично-дорожньої мережі: 
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min,
к

общ i

i

Q Q


                  (1) 

 

де iQ  ‒ i-ті витрати суспільства, пов’язані з роботою пішохідних 

переходів ВДМ, грн./год км. 

Загальні витрати суспільства, пов’язані з перетином пішохідних 

переходів ВДМ, будуть складатися з витрат, пов’язаних з: 

– підходи до пішохідного переходу, 1Q ; 

– відхід від пішохідного переходу, 2Q ; 

– переходом через пішохідний перехід, 3Q ; 

– утриманням пішохідного переходу, 4Q ; 

– рухом транспортних засобів на одиницю довжини, 5Q ; 

– викидом шкідливих речовин у відпрацьованих газах автомобілів, 6Q . 

Витрати, пов’язані з підходом людей до пішохідного переходу, 

визначаються так: 
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                               (2) 

 

де , ,нп рм впk k k  коефіцієнти непрямолінійності  підходу, рельєфу 

місцевості, та вибору пішохідного потоку відповідно; 

пішV швидкість руху пішоходів, км/год.; 



 

 

пС  вартість пішого руху, грн/год.; 

( )підF x підхід, до пішого переходу, чол./год км. 

Витрати, пов’язані з відходом людей від пішохідного переходу, 

визначаються так: 
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                     (3) 

 

де ( )відF x  відхід, від пішого переходу, чол./год км. 

Витрати, пов’язані з переходом людей через пішохідний перехід, 

визначається так: 
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де перl довжина пішохідного переходу, м. 

Витрати, пов’язані з утриманням пішохідного переходу, визначається за 

залежністю: 
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де утрС  витрати на утримання пішохідного переходу, грн/год. 

Витрати, пов’язані з рухом транспортних засобів на одиницю довжини, 

визначається за залежністю: 

 

5 / ( ) ,тп з тп пішQ N t С L x                      (6) 

 



 

 

де  тпN  інтенсивність транспортного потоку, од./год.; 

зt  час затримки транспортних засобів, год.; 

тпС  вартість руху транспортного потоку, грн/год. 

Витрати, пов’язані з викидом шкідливих речовин у відпрацьованих газах 

автомобілів, визначають із залежності:  

 

6 ( / ) / ( ) ,тп з г пішQ N t N C L х           (7) 

 

де N кількість викидів, кг/год.; 

гC вартість впливу шкідливих речовин у відпрацьованих газах 

автомобілів, грн./кг. 

Таким чином, загальні витрати будуть становити: 
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Або з урахуванням формул (3) – (8) маємо: 
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Оптимальна довжина між пішохідними переходами ( )
піш

L x ,що забезпечує 

мінімум сукупних витрат суспільства, визначається з умови: 
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Тоді маємо диференційне рівняння: 
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Звідки отримуємо формулу оптимальної довжини між пішохідними 

переходами ( )
піш

L x : 
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Залежність (12) є складною та багатофакторною, в результаті чого 

завдання оптимізації довжини між пішохідними переходами ( )
піш

L x не може 

вирішуватися ізольовано без врахування інших факторів. 

Таким чином наведені дослідження дозволяють зробити висновок, що на 

оптимальну довжину між пішохідними переходами прямо пропорційно 

впливають швидкість руху пішохода, витрати на утримання пішохідного 

переходу, інтенсивність транспортного потоку, час затримки транспортних 

засобів, вартість руху транспортного потоку, кількість викидів, вартість впливу 

шкідливих речовин у відпрацьованих газах автомобілів, обернено пропорційно 

– вартість пішого руху, підхід та відхід до та від пішохідного переходу. 

Проведені дослідження дозволяють виявити закономірності впливу 



 

 

величини пішохідного та транспортних потоків на оптимальну довжину між 

пішохідними потоками. 
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РОЗРОБКА МОДЕЛІ РОЗПОДІЛЕННЯ ПІШОХІДНИХ 

КОРЕСПОНДЕНЦІЙ ПО ДУГАХ ВДМ 

 

Пересування населення пов’язані з їх виробничими або культурно-

побутовими потребами, які здійснюються пішки, громадським або 

індивідуальним транспортом. В своїй більшості пересування людей є 

регулярними в часі і мають відносну просторово-часову стійкість [1–3]. 

Пішохідний рух є найпоширенішим видом пересування людей. Рух 

здійснюється по пішохідній мережі, яка включає в себе тротуари, площі, 

доріжки, суміщенні з транспортом проїзди, тощо. Для опису поведінки 

пішоходів доцільно проводити моделювання [1–3]. 

Моделі руху пішохідних потоків (ПП) являються інструментом для 

розрахунку і прогнозу параметрів функціонування мережі, до яких можна 

віднести інтенсивність, щільність і питому інтенсивність руху пішоходів. 

Під щільністю пішохідного руху слід розуміти кількість людей, що 

припадають на одиницю площі пішохідного шляху (під пішохідним шляхом 

мається на увазі тротуар, пішохідна доріжка, підземний або наземний 

пішохідний перехід). 

 

FQq / ,      (1) 

 

де  q  – щільність пішохідного руху, люд./м
2
;   

Q  – кількість людей, що пройшли через поперечний переріз 

пішохідного шляху за час обстеження, люд.; 

F  – площа пішохідного шляху, м
2
. 

Загальне завантаження пішохідного шляху характеризується 



 

 

інтенсивністю  пішохідного руху ( N ), яка визначається числом пішоходів, що 

проходять через поперечний переріз пішохідного шляху в одиницю часу (за 

одну годину): 

 

tQN / ,      (2) 

 

де  N  – інтенсивність пішохідного руху, люд./год.; 

t  – розрахунковий період, год. 

Розрахунковою характеристикою є питома інтенсивність руху: 

 

b

bN
n n
 ,      (3) 

 

де  nb  – загальна ширина пішохідного шляху, м; 

b  – ширина смуги пішохідного руху, м. 

Для вирішення задачі побудови моделі руху пішоходів можна виділити 

етапи, які представлено в таблиці 1. 

Розробка топологічної схеми. Найбільш приємним для опису конфігурації 

мережі є топологічний метод. В даному методі мережа описується у вигляді 

графу [5]. При складанні топологічної схеми всі шляхи сполучення подаються у 

вигляді впорядкованого набору ділянок. Вузлами мережі є перехрещення 

шляхів сполучення і пункти пішохідного тяжіння, дугами – перегони між 

вузлами.  

Опис шляхів сполучення. Шляхи сполучення характеризуються великою 

кількістю параметрів: план шляху, поздовжній профіль, тип покриття, але перш 

за все – це довжина ділянки. Для визначення характеристик шляхів сполучення 

найбільш прийнятним є використання натурного методу [1, 6]. Так, 

конфігурацію та довжину ділянок краще визначати за допомогою карт 

місцевості [7, 8].  

 



 

 

Таблиця 1 

Етапи розробки моделі розподілення пішохідних 

кореспонденцій по дугах ВДМ 

Етап Задачі 

1. Опис мережі 

1.1 Розробка топологічної схеми 

1.2 Опис шляхів сполучення 

1.3 Визначення обсягів генерації і поглинання ПП 

2. Розробка моделі  

2.1 Розрахунок найкоротших відстаней 

2.2 Розрахунок кореспонденцій 

2.3 Розрахунок розподілу ПП по мережі 

3. Перевірка моделі 

3.1 Експериментальні дослідження параметрів ПП 

3.2 Перевірка адекватності моделі розподілу ПП по 

мережі 

3.3 Калібрування моделі 

 

Визначення обсягів генерації і поглинання ПП. Пішохідні потоки 

направляються до об'єктів пішохідного тяжіння – місць утворення і поглинання 

пішохідних кореспонденцій, а саме: житлових будинків, зупинок громадського 

транспорту, автостоянок, організацій та установ, об'єктів культурно-побутового 

обслуговування населення, тощо. 

За характером генерації пішохідних потоків, будівлі та споруди 

поділяють на наступні групи [1, 9]: 

– видовищні, характер руху пішохідних потоків епізодичний або 

циклічний; 

– торгові, комунально-побутового обслуговування тощо, характер руху 

пішохідних потоків безперервний в перебігу робочого дня, із збільшенням 

обсягу в вечірній час «пік »; 

– виробничі, адміністративні, навчальні, житлові, рух пішохідних потоків 

характеризується яскраво вираженими ранковими і вечірніми «піковими» періодами; 

– пасажирського транспорту, характер руху пішохідних потоків 



 

 

відповідає режиму роботи транспорту і залежить від прилеглої забудови. 

В роботах [1, 5] авторами пропонується визначати добової генеруючі 

спроможності пішохідних потоків будинків і споруд, які залежать від їх 

техніко-експлуатаційних характеристик, таких як кількість робочих місць, 

будівельний об'єм будівлі та ін. Однак, вище перелічені залежності досить 

просторові, не уточнювались за останні роки. В основному, вони направлені 

для розрахунку евакуаційних шляхів і пішохідних зон біля споруд. 

За допомогою методу натурних обстежень також можливо отримати 

інформацію про обсяги генерації та поглинання пішохідних потоків [1, 3, 9]. 

Суть даного методу полягає в тому, що обліковці безпосередньо проводять 

підрахунок обсягів утворення та поглинання пішохідних потоків в різних 

вузлах мережі. Даний метод дає найбільш точні результати, оскільки не 

використовуються припущення у вигляді моделей, але він характеризується 

значними трудовитратами. Однак даний метод є найбільш прийнятним для 

отримання інформації про генерації та поглинання пішохідних потоків. 

Розрахунок найкоротших відстаней. На сьогодні існує декілька методів 

розрахунку найкоротших відстаней. Найбільше розповсюдження у вирішенні 

практичних завдань отримали метод потенціалів, метод Флойда-Уоршелла, 

метод Дійкстра, метод Беллмана – Форда, метод Левіта та ін.  

Для всіх методів необхідно спочатку представити транспорту мережу у 

вигляді графу.  

Алгоритм Флойда – Уоршелла це динамічний алгоритм для знаходження 

найкоротших відстаней між усіма вершинами зваженого орієнтованого графа. 

Його дуже легко реалізувати на будь-якій мові програмування. Алгоритм має 

кубічну складність. Проте, алгоритм визначає тільки найкоротші відстані між 

усіма парами вершин, але не зберігає інформації про найкоротші шляхи. 

Алгоритм Джонсона дозволяє знайти найкоротші шляхи між будь-якими 

двома вершинами графа. Отже, для досить розріджених графів, він 

ефективніший альтернативних алгоритмів зведення в квадрат матриці ваг і 

алгоритму Флойда – Уоршелла. 



 

 

Алгоритм Дійкстри – алгоритм на графах. Даний алгоритм дозволяє 

знаходити найкоротшу відстань від однієї з вершин графа до всіх інших. 

Алгоритм працює тільки для графів без ребер негативного ваги. У процесі 

роботи алгоритму підтримуються три множини:  

– М0 – вершини, відстань до яких вже обчислено (але, можливо, не остаточно);  

– М1 – вершини, відстань до яких обчислюється; 

– М2 – вершини, відстань до яких ще не обчислювалося. 

Ефективність методу Дійкстри істотно залежить від того, як 

організований пошук в безлічі М1 вершини з найменшим поточним відстанню. 

Алгоритм Левіта дозволяє знайти найкоротші шляхи від заданої вершини до 

всіх інших вершин. Алгоритм Левіта нагадує метод Дейкстри – в процесі роботи 

підтримуються три безлічі (M0, M1, M2) Вершини, що входять до безліч М1, 

діляться на два упорядкованих множини – основну і пріоритетну чергу. Кожній 

вершині зіставляється невід'ємне значення довжини найкоротшого з відомих на 

даний момент шляхів в неї з початкової вершини. У порівнянні з методом 

Дейкстри метод Левіта програє в тому, що деякі вершини доводиться обробляти 

повторно, а виграє на більш простих алгоритмах включення і виключення вершин 

з безлічі М1. Експерименти показують, що для графів з «геометричним» 

походженням, тобто для графів, побудованих на основі транспортних мереж і 

реальних відстаней, метод Левіта виявляється найбільш швидким. Він виграє і за 

розміром програми. Метод Левіта має ще й тим перевагою перед методом 

Дейкстри, що він застосовний в разі негативних довжин дуг. 

Алгоритм Беллмана-Форда вирішує задачу про знаходження 

найкоротших шляхів з однієї вершини в усі інші для випадку, коли ваги ребер 

можуть бути негативними. Крім того алгоритм контролює відсутність циклів 

негативного ваги, досяжних з вихідної вершини. Якщо в графі немає циклів 

негативного ваги, алгоритм знаходить найкоротші шляхи із заданої вершини в 

усі інші, якщо ж у графі є цикли негативного ваги, то, принаймні, для деяких 

вершин найкоротшого шляху не існує. Ідея алгоритму, також як і алгоритму 

Дейкстри, заснована на послідовній релаксації ребер, поки не будуть знайдені 



 

 

найкоротші відстані. 

Розрахунок кореспонденцій. Кількісною характеристикою структури 

пересувань по мережі служить матриця кореспонденцій, елементами якої є 

обсяги пересувань між кожною парою умовних районів. Вхідною інформацією 

до моделі розрахунку кореспонденцій є загальні обсяги прибуття і відправлення 

в кожному районі. Нижче наведено основні моделі визначення кореспонденцій. 

Екстраполяційні методи визначення кореспонденцій засновані на 

використанні даних обстеження існуючих умов із застосуванням для 

прогнозних розрахунків пропорційних коефіцієнтів зростання. 

У методі єдиного коефіцієнта зростання як початкова інформація для 

розрахунку використовується фактичні величини кореспонденцій між районами 

і прогноз зростання пасажирообігу міста. Основним недоліком цього методу є 

необхідність отримання початкової матриці кореспонденцій. Цей метод 

розрахунку призводить до грубих помилок через те, що він не враховує 

динаміку розвитку структури міста. На практиці його застосовують тільки для 

наближених оцінок можливих потоків пасажирів. 

Метод середніх коефіцієнтів, так само як і у попередньому випадку, 

грунтується на матеріалах обстежень фактичних кореспонденцій [2]. Крім того, 

для розрахунку необхідно знати фактичні величини пасажирообігу районів. 

Спочатку за допомогою рівнянь регресії визначають величини очікуваного 

пасажирообігу районів, потім коефіцієнти зростання. 

Середні коефіцієнти зростання враховують різні темпи розвитку тих або 

інших районів міста. Проте при значному зростанні рухливості населення, появі 

нових житлових масивів цей метод призводить до великих погрішностей. 

Детройтський метод був використаний при проектуванні системи 

магістралей Детройта [2]. Величина кореспонденцій визначається по 

екстраполяційній формулі. Детройтський метод не складний для розрахунків, 

але дає ефективніші результати, ніж два попередніх. Проте він не позбавлений 

основного недоліку екстраполяційних методів – необхідності наявності 

початкової матриці кореспонденцій. 



 

 

Метод Фратара використовує ітераційний процес наближення до 

остаточного рішення, при якому кожна наступна ітерація відрізняється від 

попередньої коефіцієнтом. 

У практиці транспортного планування екстраполяційні моделі широкого 

поширення не отримали. Це пов'язано з тим, що для проведення розрахунків 

необхідно мати дані про фактичні кореспонденції. Отримання 

експериментальних даних про кореспонденції є надзвичайно трудомістким, а 

часто і нездійсненним завданням. Також цими моделями не враховується 

динаміка розвитку структури міста. 

Моделі, засновані на використанні методів регресивного аналізу, дають 

можливість ввести в розрахунок додаткові незалежні змінні, які дозволяють 

врахувати не лише населення району і дальність пересування, але і показник 

використання території, і рівень автомобілізації і багато інших чинників. 

Методи регресії можуть застосуються за наявності хорошої статистичної 

основи для проектування. На підставі матеріалів обстежень розраховуються 

коефіцієнти регресії, що визначають вплив чинників (населення району, 

кількість місць прикладення праці і т. д.), що розглядаються в розрахунку. Ці 

коефіцієнти в перспективних розрахунках мають бути змінені, характер зміни 

визначається тенденціями, закладеними в процесі розвитку транспортної 

системи міста. Тому достовірніший прогноз можна отримати на підставі 

матеріалів багатократних обстежень за ряд років. Також до основних недоліків 

цього методу відноситься те, що він не дозволяє отримати матрицю 

кореспонденцій, яка відповідає умовам збалансованості. Як позитивна сторона 

цього методу можна відмітити високу точність і можливість обліку впливу 

багатьох чинників на величину кореспонденцій. 

Імовірнісні методи розрахунку кореспонденцій пасажирів і транспорту в 

містах базуються на підставі емпіричних або теоретичних залежностей обміну 

кореспонденцій двох районів від чисельності їх населення, кількості місць 

додатка праці, умов поїздки, культурно-побутового обслуговування районів, 

розміщення районів в плані міста. 



 

 

Моделі, засновані на законах теорії вірогідності набули поширення на 

початку двадцятого століття в США. Чиказька модель може бути застосована як 

для індивідуального, так і для громадського транспорту при відповідних 

значеннях відстані поїздки. Основний недолік цього метода – це те, що отримані 

кореспонденції не відповідають умові збалансованості. Як гідність цього методу 

можна відмітити застосування математичних методів теорії вірогідності, що 

дозволяють врахувати безліч чинників що впливають на кореспонденції. 

При дослідженні транспортних проблем Детройта була розроблена 

Детройтська імовірнісна модель. Достоїнства цього методу полягають в тому, 

що він, як і модель Чикаго, дозволяє врахувати безліч чинників 

кореспонденцій, що впливають на формування. Недоліки – це, передусім, 

необхідність проведення масштабного обстеження існуючих кореспонденцій 

для визначення статистичних коефіцієнтів, а так само неможливість отримання 

збалансованої матриці кореспонденцій. 

Найбільш розповсюдженою є гравітаційна модель. В основі гравітаційних 

моделей лежить припущення про те, що обсяг транспортного потоку з району 

відправлення в район прибуття пропорційний обсягу всіх потоків, які 

виїжджають з району відправлення, обсягу всіх потоків, що прибувають в 

район прибуття, і деякої функції, що залежить від транспортного відстані між 

цими районами. Транспортна відстань відображає ступінь близькості районів з 

урахуванням швидкості і зручності пересувань, що надаються транспортною 

мережею. Спосіб визначення цієї величини може відрізнятися в різних 

варіантах моделі.  

Традиційна і найбільш поширена гравітаційна модель побудована на 

основі гіпотези [2]: 
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де  ijb  – потенційні кореспонденції між районами i  та j ;  



 

 

k  – масштабний коефіцієнт; 

i
НО  – обсяг відправлення пасажирів із району i  за розрахунковий період; 

j
НР  – обсяг прибуття пасажирів у район j  за розрахунковий період; 

)( ijlf  – функція тяжіння, яка відображає відстань або витрати часу чи 

коштів при переміщенні з району i  в район j . 

Співвідношення (3) при цьому повинно виконуватися разом з 

обмеженнями (4) і (5), тим самим забезпечуючи збалансованість матриці 

кореспонденцій: 
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де n  – кількість транспортних районів. 

При даному способі моделювання особливу увагу необхідно приділяти 

питанню формалізації функції тяжіння [2, 3]. 

Класична функція тяжіння визначається виходячи з гіпотези про 

наявність зворотного зв’язку між величиною кореспонденції та відстанню між 

районами, яка зазвичай виражається через час сполучення: 
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де 
ijt  –  час сполучення між вузлами i  та j , год.; 

 a , k  – емпіричні коефіцієнти, визначають шляхом калібрування 

моделі за допомогою натурних обстежень. 



 

 

Розрахунок розподілу ПП по мережі. Існує декілька методів розподілу 

кореспонденцій по дугах мережі [10–13]. Найпростішим з методів розподілу 

кореспонденцій по дугах мережі є метод найкоротшого шляху. Згідно з даним 

методом, кореспонденції між кожною парою вузлів «накладаються» на трасу 

найкоротшого маршруту, який поєднує ці вузли. При визначенні найкоротшого 

шляху можуть використовуватись різні критерії, такі як мінімальний час 

сполучення, мінімальна відстань, мінімальні витрати і т.п. Алгоритм даного 

методу наступний: по-перше визначається матриця найкоротших відстаней за 

певним критерієм, далі йде розподіл кореспонденцій по дугах мережі по 

розрахованих найкоротших трасах маршрутів відповідних вузлів. 

Експериментальні дослідження параметрів ПП. Мета експериментальних 

досліджень закономірностей зміни параметрів ПП полягає в розробці 

математичної моделі, яка б надавала можливість визначати основні параметри 

руху. Дані закономірності необхідні для створення моделі розподілу 

кореспонденцій по мережі. 

Перш за все необхідне визначення обсягів генерації та поглинання ПП в 

пунктах тяжіння – місць утворення і поглинання пішохідних кореспонденцій, а 

саме: житлових будинків, зупинок громадського транспорту, автостоянок, 

організацій та установ, об'єктів культурно-побутового обслуговування 

населення, тощо. 

Наступним етапом експериментальних досліджень являється визначення 

на основних комунікаційних шляхах параметрів пішохідних потоків, таких як 

інтенсивність, швидкість та щільність. 

Перевірка адекватності моделі розподілу ПП по мережі. Після 

розроблення моделі розподілу ПП по мережі необхідно для оцінки адекватності 

визначити відносну помилку моделі по кожній дузі за формулою: 

 

фi

рiфi

Ni
N

NN 
 ,        (7) 



 

 

де  
фiN  – фактичне значення інтенсивності ПП на і-й дузі, люд./год.; 

рiN  – розрахункове значення інтенсивності ПП на і-й дузі, люд./год. 

Середня помилка апроксимації моделі визначається за формулою: 
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де A  – середня помилка апроксимації моделі; 

фiN  – фактичне значення інтенсивності ПП на і-й дузі, люд./год.; 

рiN  – розрахункове значення інтенсивності ПП на і-й дузі, люд./год. 

Якщо середня помилка апроксимації по моделі не перевищує деякого 

значення, то можна вважати що точність розробленої моделі достатня. 

При розробленні моделі пішохідних потоків для проведення 

експериментальних досліджень було обрано 521 житловий мікрорайон 

м. Харкова. Були визначені тип забудови в даному районі, пішохідні шляхи, 

проведено мікрорайонування, і побудовано граф мережі (рис. 1).  

При аналізі забудови, було визначено, що в даному мікрорайоні 

переважають дев’ятиповерхові, дванадцятиповерхові та шістнадцятиповерхові 

будинки. Для зменшення обсягів натурних досліджень по обсягах генерації та 

поглинання ПП, запропоновано розроблення моделей для даних типів будинків. 

В результаті експериментальних досліджень розроблені моделі генерації 

пішохідних потоків з житлових будинків(табл. 2–4).  

При аналізі таблицях 2–4 можна зробити висновок, що поліноміальні 

моделі третього ступеню підібрані з достатньою точністю. На основі 

розроблених моделей та додаткових обстежень, визначені обсяги відправлення 

і прибуття по кожному мікрорайону та розраховано матрицю кореспонденцій та 

пішохідних потоків за ранкову годину «пік».При аналізі літературних джерел та 

натурних досліджень було визначено, що пішохідні потоки мають 

неоднорідний розподіл у часі [1, 9, 14]. Результати моделювання найбільш 



 

 

завантажених ділянок представлені в таблиці 5. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема пішохідної мережі 

 

Таблиця 2 

Точність моделі генерації ПП для житлових будинків 9 поверхів 

Модель 
Коефіцієнт 

детермі-нації 

Критерій 

Фішера 

Критерий 

Дарбіна-

Уотсона 

Помилка 

апрокси-

мації 

Лінійна 

10,417  0,32x- y +=  
0,64 39,21 0,63 24,27 

Поліноміальна  2-го ступеню 

8,2263  0,1855x  0,0202x- y 2 ++=  
0,74 62,00 0,82 25,12 

Поліноміальна 3-го ступеню 

4,2773  1,9077x 

 0,189x - 0,0045x y 23

++

+=
 

0,91 234,37 2,11 13,58 

Логарифмічна 

10,869  1,95ln(x)- y +=  
0,33 10,75 0,40 32,25 

Експоненційна 
0,062x-e11,08 y =  

0,31 12,49 0,21 90,96 

Степенева 
-0,41713,235x y =  

0,27 12,32 0,26 84,11 

 



 

 

Таблиця 3 

Точність моделі генерації ПП для житлових будинків 12 поверхів 

Модель 
Коефіцієнт 

детермі-нації 

Критерій 

Фішера 

Критерий 

Дарбіна-

Уотсона 

Помилка 

апрокси-

мації 

Лінійна 

11,351  0,2948x- y +=  
0,64 38,30 1,18 16,73 

Поліноміальна 2-го ступеню 

9,2006  0,2016x  0,0199x- y 2 ++=  
0,75 64,28 1,65 16,13 

Поліноміальна 3-го ступеню 

6,0823  1,5615x

  0,1531x - 0,0036x y 23

++

+=
 

0,86 138,26 2,96 12,26 

Логарифмічна 

11,786  1,805ln(x)- y +=  
0,33 10,76 0,68 27,14 

Експоненційна 
-0,043xe12,342 y =  

0,16 11,82 0,38 56,97 

Степенева 
-0,043x12,342e y =  

0,20 15,13 0,15 70,32 

 

Таблиця 4 

Точність моделі генерації ПП для житлових будинків 16 поверхів 

Модель 
Коефіцієнт 

детермі-нації 

Критерій 

Фішера 

Критерий 

Дарбіна-

Уотсона 

Помилка 

апрокси-

мації 

Лінійна 


10,851  0,2848x- y +=  
0,87 151,32 0,29 18,77 

Поліноміальна 2-го ступеню 

8,3671  0,2885x  0,0229x- y 2 ++=  
0,73 61,58 1,06 17,50 

Поліноміальна 3-го ступеню 

4,7134  1,882x 

 0,1791x - 0,0042x y 23

++

+=
 

0,90 193,53 2,52 10,06 

Логарифмічна 

11,786  1,805ln(x)- y +=  
0,29 8,84 0,44 29,42 

Експоненційна 
-0,044x11,805e y =  

0,21 11,30 0,26 60,07 

Степенева 
-0,26412,446x y =  

0,65 8,64 0,28 50,41 

 



 

 

Таблиця 5 

Рівень забезпечення комфортних умов руху на дугах 

Дуга 

Щільність 

(вихідні 

дані) 

Рівень 

обслугов

ування 

Щільність 

(модельні 

дані) 

Рівень 

обслугову

вання 

Щільність 

(проміжок 

часу  

0–15хв.) 

Рівень 

обслугов

ування 

Щільність 

(проміжок 

часу  

15–30хв.) 

Рівень 

обслугов

ування 

Щільність 

(проміжок 

часу  

30–45хв.) 

Рівень 

обслугов

ування 

Щільність 

(проміжок 

часу  

45–60хв.) 

Рівень 

обслугову

вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5 37 0,129 В 0,125 В 0,091 В 0,257 С 0,250 В 0,107 В 

5 38 0,083 В 0,081 В 0,067 А 0,250 В 0,258 С 0,051 А 

6 1 0,250 В 0,068 А 0,044 А 0,250 В 0,251 С 0,083 В 

30 22 0,152 В 0,195 В 0,149 В 0,253 С 0,254 С 0,166 В 

33 1 0,250 В 0,077 А 0,055 А 0,260 С 0,250 В 0,084 В 

37 5 0,113 В 0,107 В 0,073 А 0,250 В 0,253 С 0,089 В 

38 5 0,131 В 0,065 А 0,045 А 0,256 С 0,258 С 0,209 В 

47 49 0,069 B 0,087 В 0,087 В 0,253 С 0,251 С 0,098 В 

49 22 0,091 В 0,111 В 0,055 А 0,253 С 0,251 С 0,133 В 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ 

ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ 

 

Забезпечення транспортного обслуговування населення міст шляхом 

розроблення комплексу заходів з транспортного планування територій, 

потребує врахування соціальних, економічних та екологічних чинників 

розвитку міста [1–7]. 

Важливим етапом транспортного планування є розрахунок елементів 

вулично-дорожньої мережі (ВДМ), тобто, визначення її параметрів (довжини, 

ширини, ухилів, радіусів проїзної частини тощо). Від правильності вибору 

форми і структури ВДМ залежать параметри всіх видів переміщень, оскільки 

будь-яка перебудова елементів ВДМ спричиняє додаткові витрати коштів та 

незручності за зміни схеми руху. Тому елементи ВДМ необхідно розраховувати 

на тривалий період без істотних перебудов [2–5, 7–10]. 

Сучасні вимоги щодо переміщення транспортних та пішохідних потоків 

визначають головні напрямки створення або розвитку раціональної структури 

вулично-дорожньої мережі, яка б забезпечувала мінімальні витрати коштів на 

такі переміщення, не зменшуючи значення соціальної складової самих 

перевезень. 

Відомо, що створення раціональної структури вулично-дорожньої мережі 

можна досягти шляхом розроблення комплексу транспортних, будівельних, 

планувальних та природоохоронних заходів. Це дасть змогу найкращим чином 

розв’язати проблему транспортного обслуговування населення міста [1, 5–7, 

11–13]. 

З історичним розвитком міста формувалось його функціональне 

призначення та конфігурація вулично-дорожньої мережі, що, в свою чергу, 

впливало на геометризовану схему планування [1–13]. 



 

 

На думку авторів [3–6], найбільш доцільними в історії проектування та 

розвитку міст стали саме квадратно-решітчасті форми міського плану, де 

головною перевагою є рівномірне дублювання всіх напрямків дорожнього руху 

без перевантаження міського центру. 

Як зазначається в роботі [1], складовою залежності щільності 

транспортної мережі є сумарна довжина вулично-дорожньої мережі, яка, в свою 

чергу, складається із окремих ділянок. Отже, для збільшення щільності ВДМ 

необхідно збільшувати довжину вулично-дорожньої мережі за сталої площі 

території. Такого результату можна досягти шляхом дрібнення сельбищної 

території на житлові райони, а ті – на житлові квартали. Як наслідок, надмірна 

кількість перехресть вулиць та доріг веде до зменшення швидкості 

переміщення. Крім того, розгалужена вулично-дорожня мережа потребує 

значних капіталовкладень й витрат на її утримання. Отже, необхідно визначити 

закономірності впливу співвідношення довжини сторін житлового кварталу на 

щільність транспортної мережі. 

Для цього зобразимо житловий квартал (рис. 1), де довжиною однієї 

сторони буде ділl , а другої – добуток цієї довжини на коефіцієнт, який враховує 

співвідношення сторін прямокутника 
прk . 

Використовуючи залежність щільності транспортної мережі, виконаємо 

підстановки, за яких довжина транспортної мережі кварталу визначається за 

формулою: 

 

2М діл діл прL (l l k )   ,        (1) 

 

а площа території, яку обслуговує ця мережа, залежністю: 

 

2М діл діл прS l l k .                    (2) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема житлового кварталу 

 

Внаслідок залежність (2) для окремого структурного елементу 

сельбищної території, зокрема житлового кварталу, становитиме: 
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Для визначення характеру впливу співвідношення довжини сторін 

житлового кварталу, використовуючи дані моделювання (табл. 1), побудуємо 

графік залежності щільності транспортної мережі від цих змінних (рис. 2). 

Отримані закономірності свідчать про зменшення щільності транспортної 

мережі кварталу за збільшення довжини його сторін. Проте якщо взяти до уваги 

твердження, що площа житлового кварталу має знаходитися в межах 20–50 га, 

то за значень змінних ділl = 0,3–0,8 км та 
прk = 2–0,5 відповідно щільність 

транспортної мережі буде знаходитися в межах 3,0–5,0 км/км
2
. 

ділl  

діл прl k  



 

 

Таблиця 1 

Результати моделювання щільності транспортної мережі кварталу 

Довжина ділянки,  

ділl , км 

Коефіцієнт співвідношення сторін прямокутника, 
прk  

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

0,2 15 10 8,33 7,5 7 6,67 6,43 

0,3 10 6,67 5,56 5 4,67 4,44 4,29 

0,4 7,5 5 4,17 3,75 3,5 3,33 3,21 

0,5 6 4 3,33 3 2,8 2,67 2,57 

0,6 5 3,33 2,78 2,5 2,33 2,22 2,14 

0,7 4,29 2,86 2,38 2,14 2 1,9 1,84 

0,8 3,75 2,5 2,08 1,88 1,75 1,67 1,61 

 

 
Рисунок 2. Графік залежності щільності транспортної мережі 

кварталу (Z) від довжини однієї сторони житлового кварталу (X) та 

коефіцієнта співвідношення другої сторони (Y) 



 

 

Визначені закономірності необхідно перевірити на відповідність 

умовам руху транспортних та пасажирських потоків. Для цього, взявши за 

основу рівність (3), будемо змінювати довжину сторони житлового кварталу 

залежно обраних параметрів за різних значень коефіцієнта співвідношення 

сторін прямокутника. 

Важливим параметром руху транспортних потоків є швидкість. 

Змінюючи швидкість руху за різного співвідношенні затримок руху та довжини 

черги, отримаємо значення щільності транспортної мережі кварталу. Результати 

моделювання наведені в таблицях 2–3. 

Таблиця 2 

Результати моделювання щільності транспортної мережі кварталу 

Швидкість руху  

транспортних засобів,  

ТV , км/год. 

Коефіцієнт співвідношення сторін прямокутника, 
прk  

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Затримка перед перехрестям 15 с 

5 36,99 24,66 20,55 18,5 17,26 16,44 15,85 

10 26,17 17,45 14,54 13,09 12,21 11,63 11,22 

20 18,52 12,35 10,29 9,26 8,64 8,23 7,94 

30 15,14 10,09 8,41 7,57 7,06 6,73 6,49 

40 13,12 8,75 7,29 6,56 6,12 5,83 5,62 

50 11,75 7,83 6,53 5,87 5,48 5,22 5,04 

60 10,74 7,16 5,96 5,37 5,01 4,77 4,6 

Затримка перед перехрестям 30 с 

5 26,16 17,44 14,53 13,08 12,21 11,63 11,21 

10 18,51 12,34 10,28 9,25 8,64 8,22 7,93 

20 13,1 8,73 7,28 6,55 6,11 5,82 5,61 

30 10,7 7,14 5,95 5,35 5 4,76 4,59 

40 9,28 6,19 5,16 4,64 4,33 4,12 3,98 



 

 

Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

50 8,31 5,54 4,62 4,15 3,88 3,69 3,56 

60 7,59 5,06 4,22 3,8 3,54 3,37 3,25 

Затримка перед перехрестям 45 с 

5 21,36 14,24 11,87 10,68 9,97 9,49 9,15 

10 15,11 10,07 8,39 7,56 7,05 6,72 6,48 

20 10,69 7,13 5,94 5,35 4,99 4,75 4,58 

30 8,74 5,83 4,86 4,37 4,08 3,88 3,75 

40 7,58 5,05 4,21 3,79 3,54 3,37 3,25 

50 6,78 4,52 3,77 3,39 3,17 3,01 2,91 

60 6,2 4,13 3,44 3,1 2,89 2,75 2,66 

Затримка перед перехрестям 60 с 

5 18,5 12,33 10,28 9,25 8,63 8,22 7,93 

10 13,09 8,72 7,27 6,54 6,11 5,82 5,61 

20 9,26 6,17 5,15 4,63 4,32 4,12 3,97 

30 7,57 5,05 4,21 3,78 3,53 3,36 3,24 

40 6,56 4,37 3,65 3,28 3,06 2,92 2,81 

50 5,87 3,92 3,26 2,94 2,74 2,61 2,52 

60 5,37 3,58 2,98 2,68 2,5 2,39 2,3 

 

Для відображення характеру впливу змінних (табл. 2–3) на щільність 

транспортної мережі кварталу за різного співвідношення довжин сторін 

житлового кварталу побудовано відповідний графік (рис. 3) при затримці перед 

перехрестям 45 с та довжині черги 200 метрів. 

Наведені закономірності свідчать про те, що збільшення затримок 

перед перехрестям або довжини черги обумовлює меншу щільність 

транспортної мережі. У свою чергу, компенсацією більшої щільності є менша 

швидкість руху. 

 



 

 

Таблиця 3 

Результати моделювання щільності транспортної мережі кварталу 

Швидкість руху 

транспортних засобів, 

ТV , км/год 

Коефіцієнт співвідношення сторін прямокутника, 
прk  

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Довжина черги 10 метрів 

5 95,52 63,68 53,07 47,76 44,58 42,45 40,94 

10 67,57 45,05 37,54 33,79 31,53 30,03 28,96 

20 47,83 31,89 26,57 23,91 22,32 21,26 20,5 

30 39,09 26,06 21,72 19,54 18,24 17,37 16,75 

40 33,88 22,59 18,82 16,94 15,81 15,06 14,52 

50 30,34 20,22 16,85 15,17 14,16 13,48 13 

60 27,72 18,48 15,4 13,86 12,94 12,32 11,88 

Довжина черги 50 метрів 

5 42,72 28,48 23,73 21,36 19,93 18,99 18,31 

10 30,22 20,15 16,79 15,11 14,1 13,43 12,95 

20 21,39 14,26 11,88 10,69 9,98 9,51 9,17 

30 17,48 11,65 9,71 8,74 8,16 7,77 7,49 

40 15,15 10,1 8,42 7,58 7,07 6,73 6,49 

50 13,57 9,04 7,54 6,78 6,33 6,03 5,81 

60 12,4 8,26 6,89 6,2 5,78 5,51 5,31 

Довжина черги 100 метрів 

5 30,21 20,14 16,78 15,1 14,1 13,42 12,95 

10 21,37 14,25 11,87 10,68 9,97 9,5 9,16 

20 15,12 10,08 8,4 7,56 7,06 6,72 6,48 

30 12,36 8,24 6,87 6,18 5,77 5,49 5,3 

40 10,72 7,14 5,95 5,36 5 4,76 4,59 

50 9,59 6,4 5,33 4,8 4,48 4,26 4,11 



 

 

Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

60 8,77 5,84 4,87 4,38 4,09 3,9 3,76 

Довжина черги 200 метрів 

5 21,36 14,24 11,87 10,68 9,97 9,49 9,15 

10 15,11 10,07 8,39 7,56 7,05 6,72 6,48 

20 10,69 7,13 5,94 5,35 4,99 4,75 4,58 

30 8,74 5,83 4,86 4,37 4,08 3,88 3,75 

40 7,58 5,05 4,21 3,79 3,54 3,37 3,25 

50 6,78 4,52 3,77 3,39 3,17 3,01 2,91 

60 6,2 4,13 3,44 3,1 2,89 2,75 2,66 

Довжина черги 300 метрів 

5 17,44 11,63 9,69 8,72 8,14 7,75 7,47 

10 12,34 8,22 6,85 6,17 5,76 5,48 5,29 

20 8,73 5,82 4,85 4,37 4,08 3,88 3,74 

30 7,14 4,76 3,96 3,57 3,33 3,17 3,06 

40 6,19 4,12 3,44 3,09 2,89 2,75 2,65 

50 5,54 3,69 3,08 2,77 2,58 2,46 2,37 

60 5,06 3,37 2,81 2,53 2,36 2,25 2,17 

 

Характеризуючи залежність щільності транспортної мережі кварталу 

від швидкості руху транспортних засобів, не слід забувати про кількість 

транспорту, що переміщується ділянками мережі. Тому наступним є 

визначення впливу рівня автомобілізації та кількості мешканців, яких 

обслуговує транспортна мережа (рис. 3), на щільність транспортної мережі 

кварталу. Результати моделювання наведені в таблиці 4. 

Для відображення характеру впливу змінних (табл. 4) на щільність 

транспортної мережі кварталу за різного співвідношення довжин сторін 

житлового кварталу побудовано відповідний графік (рис. 4) за рівня 

автомобілізації 200 авт./1 000 осіб. 



 

 

 

Рисунок 3. Графік залежності щільності транспортної мережі  

кварталу (Z) від швидкості руху транспортних засобів (X) та коефіцієнта 

співвідношення сторін (Y) при затримці перед перехрестям 45 с та довжині 

черги 200 метрів 

 

Таблиця 4 

Результати моделювання щільності транспортної мережі кварталу 

Кількість мешканців, 

насN , осіб 

Коефіцієнт співвідношення сторін прямокутника, 
прk  

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рівень автомобілізації 100 авт./1 000 осіб 

1 000 7,84 5,23 4,35 3,92 3,66 3,48 3,36 

2 000 8,55 5,7 4,75 4,27 3,99 3,8 3,66 

3 000 9,31 6,21 5,17 4,65 4,34 4,14 3,99 

4 000 10,14 6,76 5,63 5,07 4,73 4,51 4,35 



 

 

Продовження таблиці 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 000 11,05 7,37 6,14 5,53 5,16 4,91 4,74 

6 000 12,07 8,05 6,71 6,04 5,63 5,36 5,17 

7 000 13,21 8,81 7,34 6,61 6,17 5,87 5,66 

Рівень автомобілізації 200 авт./1 000 осіб 

1 000 7,54 5,03 4,19 3,77 3,52 3,35 3,23 

2 000 8,09 5,39 4,49 4,04 3,77 3,59 3,47 

3 000 8,68 5,79 4,82 4,34 4,05 3,86 3,72 

4 000 9,34 6,23 5,19 4,67 4,36 4,15 4 

5 000 10,07 6,72 5,6 5,04 4,7 4,48 4,32 

6 000 10,89 7,26 6,05 5,45 5,08 4,84 4,67 

7 000 11,82 7,88 6,57 5,91 5,52 5,25 5,07 

Рівень автомобілізації 300 авт./1 000 осіб 

1 000 7,44 4,96 4,13 3,72 3,47 3,3 3,19 

2 000 7,93 5,28 4,4 3,96 3,7 3,52 3,4 

3 000 8,46 5,64 4,7 4,23 3,95 3,76 3,63 

4 000 9,06 6,04 5,03 4,53 4,23 4,03 3,88 

5 000 9,72 6,48 5,4 4,86 4,54 4,32 4,17 

6 000 10,47 6,98 5,82 5,24 4,89 4,65 4,49 

7 000 11,32 7,55 6,29 5,66 5,28 5,03 4,85 

Рівень автомобілізації 400 авт./1 000 осіб 

1 000 7,38 4,92 4,1 3,69 3,45 3,28 3,16 

2 000 7,84 5,23 4,36 3,92 3,66 3,49 3,36 

3 000 8,35 5,57 4,64 4,18 3,9 3,71 3,58 

4 000 8,91 5,94 4,95 4,46 4,16 3,96 3,82 

5 000 9,54 6,36 5,3 4,77 4,45 4,24 4,09 

6 000 10,25 6,84 5,7 5,13 4,79 4,56 4,39 

7 000 11,06 7,37 6,15 5,53 5,16 4,92 4,74 



 

 

Продовження таблиці 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рівень автомобілізації 500 авт./1 000 осіб 

1 000 7,35 4,9 4,08 3,68 3,43 3,27 3,15 

2 000 7,8 5,2 4,33 3,9 3,64 3,46 3,34 

3 000 8,28 5,52 4,6 4,14 3,87 3,68 3,55 

4 000 8,83 5,88 4,9 4,41 4,12 3,92 3,78 

5 000 9,44 6,29 5,24 4,72 4,4 4,19 4,04 

6 000 10,12 6,75 5,62 5,06 4,72 4,5 4,34 

7 000 10,9 7,27 6,06 5,45 5,09 4,85 4,67 

 

 
 

Рисунок 4. Графік залежності щільності транспортної мережі 

 кварталу (Z) від кількості мешканців (X) та коефіцієнта співвідношення сторін 

(Y) за рівня автомобілізації 200 авт./1 000 осіб 



 

 

Наведені в таблиці 4 закономірності свідчать про нелінійний зв'язок 

між кількістю мешканців, які проживають на території житлового кварталу, та 

рівнем автомобілізації за різного співвідношення довжин сторін житлового 

кварталу. 

Отримані закономірності стосуються окремого житлового кварталу. 

Оскільки житлові квартали є структурними елементами житлових районів, 

необхідно дослідити вплив співвідношення довжин сторін житлового кварталу 

під час розбиття житлового району. 

Для цього використаємо залежність (3), яка набуде такого вигляду: 
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де 1 2L , L  – довжини сторін житлового району відповідно, км. 

Для опису суми довжин сторони житлового кварталу ділl  використаємо 

такий вираз: 
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Для опису суми довжин сторони житлового кварталу 
діл прl k  

використаємо такий вираз: 
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Підставивши формули (5) – (6) в залежність (4), отримаємо такий вираз: 
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Оскільки площа житлового кварталу знаходиться в межах 80–400 га [6],  

при розгляді співвідношення довжин сторін житлового району оберемо шість 

варіантів 1 2 0 8 1 0L L , ,   км, 1 2 1 0 1 0L L , ,   км, 1 2 1 0 1 5L L , ,   км 

1 2 1 5 1 5L L , ,   км, 1 2 1 5 2 0L L , ,   км та 1 2 2 0 2 0L L , ,   км. Результати 

моделювання наведені в таблиці 5 та на рисунку 5. 

Таблиця 5 

Результати моделювання щільності транспортної мережі 

житлового району 

Довжина ділянки, 

 ділl , км 

Коефіцієнт співвідношення сторін прямокутника, 
прk  

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Співвідношення довжин сторін житлового району 1 2 0 8 1 0L L , ,   км 

0,2 8,63 12,25 15,88 19,5 23,13 26,75 30,38 

0,3 6,13 8,92 11,71 14,5 17,29 20,08 22,88 

0,4 4,88 7,25 9,63 12 14,38 16,75 19,13 

0,5 4,13 6,25 8,38 10,5 12,63 14,75 16,88 

0,6 3,63 5,58 7,54 9,5 11,46 13,42 15,38 

0,7 3,27 5,11 6,95 8,79 10,63 12,46 14,3 

0,8 3 4,75 6,5 8,25 10 11,75 13,5 

Співвідношення довжин сторін житлового району 1 2 1 0 1 0L L , ,   км 

0,2 8,5 12 15,5 19 22,5 26 29,5 

0,3 6 8,67 11,33 14 16,67 19,33 22 

0,4 4,75 7 9,25 11,5 13,75 16 18,25 

0,5 4 6 8 10 12 14 16 

0,6 3,5 5,33 7,17 9 10,83 12,67 14,5 



 

 

Продовження таблиці 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0,7 3,14 4,86 6,57 8,29 10 11,71 13,43 

0,8 2,88 4,5 6,13 7,75 9,38 11 12,63 

Співвідношення довжин сторін житлового району 1 2 1 0 1 5L L , ,   км 

0,2 8,33 11,67 15 18,33 21,67 25 28,33 

0,3 5,83 8,33 10,83 13,33 15,83 18,33 20,83 

0,4 4,58 6,67 8,75 10,83 12,92 15 17,08 

0,5 3,83 5,67 7,5 9,33 11,17 13 14,83 

0,6 3,33 5 6,67 8,33 10 11,67 13,33 

0,7 2,98 4,52 6,07 7,62 9,17 10,71 12,26 

0,8 2,71 4,17 5,63 7,08 8,54 10 11,46 

Співвідношення довжин сторін житлового району 1 2 1 5 1 5L L , ,   км 

0,2 8,17 11,33 14,5 17,67 20,83 24 27,17 

0,3 5,67 8 10,33 12,67 15 17,33 19,67 

0,4 4,42 6,33 8,25 10,17 12,08 14 15,92 

0,5 3,67 5,33 7 8,67 10,33 12 13,67 

0,6 3,17 4,67 6,17 7,67 9,17 10,67 12,17 

0,7 2,81 4,19 5,57 6,95 8,33 9,71 11,1 

0,8 2,54 3,83 5,13 6,42 7,71 9 10,29 

Співвідношення довжин сторін житлового району 1 2 1 5 2 0L L , ,   км 

0,2 8,08 11,17 14,25 17,33 20,42 23,5 26,58 

0,3 5,58 7,83 10,08 12,33 14,58 16,83 19,08 

0,4 4,33 6,17 8 9,83 11,67 13,5 15,33 

0,5 3,58 5,17 6,75 8,33 9,92 11,5 13,08 

0,6 3,08 4,5 5,92 7,33 8,75 10,17 11,58 

0,7 2,73 4,02 5,32 6,62 7,92 9,21 10,51 

0,8 2,46 3,67 4,88 6,08 7,29 8,5 9,71 



 

 

Продовження таблиці 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Співвідношення довжин сторін житлового району 1 2 2 0 2 0L L , ,   км 

0,2 8 11 14 17 20 23 26 

0,3 5,5 7,67 9,83 12 14,17 16,33 18,5 

0,4 4,25 6 7,75 9,5 11,25 13 14,75 

0,5 3,5 5 6,5 8 9,5 11 12,5 

0,6 3 4,33 5,67 7 8,33 9,67 11 

0,7 2,64 3,86 5,07 6,29 7,5 8,71 9,93 

0,8 2,38 3,5 4,63 5,75 6,88 8 9,13 

 

 

Рисунок 5. Графік залежності щільності транспортної мережі  

житлового району (Z) від довжини однієї сторони житлового кварталу (X) та 

коефіцієнта співвідношення іншої сторони (Y) при співвідношенні довжин 

сторін житлового району 1 2 1 5 1 5L L , ,   км 



 

 

Дані досліджень зміни щільності транспортної мережі за різного 

співвідношення довжин сторін житлового кварталу залежно співвідношення 

довжин сторін житлового району говорять про те, що зміна площі сельбищної 

території не суттєво впливає на щільність ВДМ. 

Таким чином удосконалена модель щільності транспортної мережі 

кварталу, яка ґрунтується на врахуванні співвідношення довжин сторін 

житлового кварталу дозволила встановити її (щільності) нелінійну залежність 

від параметрів транспортних та пасажирських потоків. 

В результаті, запропонована математична модель щільності транспортної 

мережі житлового району дозволила встановити її нелінійну залежність від 

щільності транспортної мережі житлових кварталів і його (району) розмірів. 
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Д. О. Пруненко 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: 

ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

В умовах перманентних трансформацій, що відбуваються в економічному 

середовищі України, формування сучасного інформаційного суспільства 

інтелектуальний капітал стає головним чинником, наявність і використання 

якого є підґрунтям функціонування суб’єктів господарювання, в цілому, та 

будівельних підприємств, зокрема. Крім того, ІК впливає на ефективність та 

результативність їх діяльності. Зокрема, у розвинених економічних системах, у 

вартості підприємств інтелектуальний капітал займає від 60 до 80 %, 

обумовлюючи перспективні напрями їх функціонування. У вартості активів 

підприємств США частка інтелектуального капіталу займає 86 % поряд із 

матеріальними ресурсами – 14 %. Більшість фахівців вважають, що 

інтелектуальна економіка стимулює отримання достатньо високих прибутків 

при незначному використанні капіталу та людських ресурсів [1].  

Крупні міжнародні корпорації також приділяють значну увагу ІК 

(наприклад, у компанії Кока-Кола вартість інтелектуального капіталу займає 

94%). На розвиток інтелектуального капіталу у практичному аспекті вплинула 

діяльність таких компаній: Scandia, Dow-Chemical, The Canadian Imperial Bank 

of Commerce, Celemi, Ernst & Young, KPMG, Deloitte & Touche, Xerox, Gemini, 

McKinsey та ін. 

У цьому контексті відомий американський вчений Т. Стюарт, ваказуючи 

на важливість ІК, відзначає, що інтелектуальний капітал стає найбільш цінним 

активом Америки [2]. 

В. Базилевич відзначає, що зростання ролі ІК пов’язано із формуванням нового 

підходу до аналізу трансформацій ринкових відносин, конкурентних переваг та 

лідерства підприємств, що ґрунтуються на ефективному використанні унікальних за 

природою нематеріальних чинників, здатних привести в дію механізм інноваційного 



 

 

розвитку [3]. Збільшення значимості інтелектуального капіталу в сучасних 

економічних умовах Л. Едвінссон та М. Мелоун пов’язують із історичними та 

технологічними явищами, виникненням та використанням інвестиційних ресурсів. 

Вони вказують на те, що ІК головним критерієм оцінки компаній і закладів, тому що 

лише він здатен відобразити динаміку організаційної стійкості та процесу створення 

цінностей. Тільки він придатний для оцінки сучасного виробництва, що змінюється 

так швидко, що робити висновки про його вартість можна лише з урахуванням 

таланту його робітників, їх відданості справі та якості знарядь праці, які вони 

використовують [4]. 

Натомість, на вітчизняних підприємствах формування та використання ІК 

знаходиться на низькому рівні. Так, питома вага інтелектуального капіталу у 

вартості суб’єктів господарювання займає близько 1%, вартість нематеріальних 

активів – майже 0,01 %. 

У таких умовах, необхідно переосмислити підходи до управління 

інтелектуальним капіталом на будівельних корпоративних підприємствах, 

забезпечити зростання його ролі у сучасних економічних умовах 

господарювання України. 

В існуючих наукових розробка відсутні єдині підходи до визначення 

інтелектуального капіталу підприємств, у цілому, та БКП, зокрема. ІК, як 

складна економічна категорія, формувалась протягом відповідного періоду 

часу, враховуючи напрями та особливості економічних умов. Базуючись на 

результатах ретроспективного аналізу визначені основі етапи розвитку 

інтелектуального капіталу (табл. 1). 

Отже, враховуючи сутнісні характеристики та теоретико-методичні 

обґрунтування, вперше поняття інтелектуального капіталу запропонував 

Дж. Гелбрейт. Базуючись на природі інтелектуального капіталу, він визначив  

інтелектуальний капітал як суму всього того, що знають працівники компанії та що 

дає конкурентну перевагу компанії на ринку, зокрема: патенти, процеси, управлінські 

навички, технології, досвід і інформація про споживачів і постачальників. Об'єднані 

разом, ці знання становлять інтелектуальний капітал [3].  



 

 

Таблиця 1 

Етапи розвитку інтелектуального капіталу підприємств 

Назва етапу Період Представники Характеристика етапу 

Визначення як 

людський капітал 

Кінець 50–х 

початок 60–х 

років 

минулого 

століття 

П. Дракер, 

Т. Шульц, 

Е. Денісон та 

Г. Беккер 

Формують поняття 

інтелектуальний 

капітал утотожнюючи 

його із поняттями 

людський капітал та 

робітник знань. 

Обґрунтування 

інтелектуального 

капіталу з позиції 

його 

категоріальних 

характеристик 

Кінець 60–х 

років 

минулого 

століття 

Дж. Гэлбрейт Ввів поняття 

«інтелектуальний 

капітал», фокусуючи 

увагу на його сутнісних 

та предметних 

характеристиках. 

Визначення ІК з 

позиції активів, що 

використовуються 

на підприємстві та 

мають певні 

особливості 

70–80-ті роки 

ХХ століття 

Х. Ітамі, 

Карл–Ерік 

Свейбі 

Характеризують ІК з 

позиції «невидимих 

активів» та капіталу 

знань, що впливають на 

функціонування 

компаній. 

Комплексна 

категорія, яка 

складається із 

сукупності 

взаємопов’язаних 

елементів 

90-ті роки 

минулого 

століття і до 

теперішнього 

часу 

Т.Стюарт, 

Г. Беккер, 

Х. Такеучі 

Визначили 

інтелектуальний 

капітал з позиції його 

структурних 

компонентів, 

базуючись на 

комплексному підході, 

ефективність та 

результативність 

використання якого 

забезпечують розвиток 

компаній. 

 

Розвиваючи концепцію інтелектуального капіталу та базуючись на 

теоретико-методичних підходах Дж. Гелбрейта, Т. Стюарт характеризує цей 

капітал як сукупність знань усіх робітників, що формують складну структуру 



 

 

комунікацій та взаємовідносин, що забезпечують конкурентоспроможність 

компаній [5]. У рамках представленого підходу, К. Багріновський вказує на те, 

що визначення інтелектуального капіталу носить досить загальний характер і 

зазвичай має на увазі суму тих знань усіх працівників компанії, яка забезпечує її 

конкурентоспроможність [6]. 

У контексті визначення інтелектуального капіталу, заслуговує на увагу 

точка зору, Л. Едвінссона, який розглядає його як знання, що можна 

конвертувати у вартість, як систему характеристик, що визначають здатність 

людини, тобто якість робочої сили індивідуума, сукупного працівника 

підприємства, фірми корпорації, країни, яка створює товар, послуги, 

додатковий продукт в цілях їх відтворення на основі персоніфікованого 

економічного інтересу кожного суб'єкта, їх сукупності [7]. 

Подібну точку зору розділяє В. Єфремов, визначаючи інтелектуальний 

капітал як знання, якими володіє організація, виражені в ясній, недвозначною і 

легко переданої формі. У цьому контексті заслуговують на увагу обґрунтування 

П. Цибульова, який характеризує інтелектуальний капітал як знання, що 

можуть бути перетворені на прибуток та оцінені [8]. Трансформуючи 

представлений підхід , В. Пожуєв визначає ІК як засноване на зв ’язках 

структуроване знання і здібності , які володіють потенціалом розвитку і 

створення вартості . Інтелектуальний капітал комерційної організації є 

сукупність знань , інформаціі,̈ досвіду, кваліфікації і мотивації персоналу , 

організаційних можливостей , каналів і технологій комунікації , здатних 

створювати додаткову вартість і сприяти забезпеченню конкурентних переваг 

комерційної організації на ринку [9]. 

На відміну від Дж. Гелбрейта, Е. Брукінг утотожнює інтелектуальний 

капітал із нематеріальними активами, без яких компанія не може існувати, 

посилюючи конкурентні переваги. Причому, складовими частинами 

інтелектуального капіталу є: людські активи, інтелектуальна власність, 

інфраструктурні й ринкові активи [9]. Аналогічні підходи розкриті у роботах Б. 

Лева, який характеризує інтелектуальний капітал з позиції характеристик і 



 

 

ознак нематеріальних активів, а саме: нематеріальні активи в літературі з 

бухгалтерського обліку, запас знань – економістами, інтелектуальний капітал – 

у менеджменті та юридичній літературі ; а в цілому всі вони зводяться до 

одного: до невтіленого матеріально забезпечення майбутніх вигод [11]. Як 

знання, навички, уміння людей, що забезпечують створення додаткового 

продукту розглядає інтелектуальний капітал Д. Белл [12]. 

Оригінальним є підхід запропонований В. Іноземцевим, яка фокусує 

увагу на інформації і знаннях, які за своєю природою та формами участі у 

виробничому процесі приймають вигляд інтелектуального капіталу. Більш того, 

він вказує на те, що інтелектуальний капітал являє собою «колективний мозок, 

що акумулює наукові й практичні знання працівників, інтелектуальну власність 

і накопичений досвід, спілкування, організаційну структуру, інформаційні 

мережі й імідж фірми [13].  

Трансформуючи представлений підхід, О. Стрижак інтелектуальний 

капітал підприємства  визначає як сукупність здібностей та знань, які мають 

економічну цінність і використовуються у виробничій системі, орієнтованій на 

задоволення потреб суспільства, з метою створення інноваційного потенціалу 

та одержання доходу [14]. 

У контексті представленого підходу Л. Мельник характеризує 

інтелектуальний капітал з позиції здатності людей, у сукупності зі створеними 

ними матеріальними й нематеріальними засобами, що використовуються в 

процесі інтелектуальної праці [15]. 

На противагу від попередних теоретико-методичних підходів, 

М. Хохлова розглядає інтелектуальний капітал з позиції його структурних 

складових, а саме: людського капіталу (зарплата, винагорода), інтелектуальних 

активів (нематеріальних активів, щодо вартості об’єктів права інтелектуальної 

власності). Враховуючи вищезазначене, він робить висновок про те, що у 

натуральному вимірі ІК  це інтелектуальний потенціал (ресурс), який 

складається з людських ресурсів (інтелектуальної сили) та інтелектуальних 

ресурсів (інтелектуальний продукт). У свою чергу, інтелектуальний продукт – 



 

 

це результат розумової, інтелектуальної праці, інтелектуальної інноваційної 

діяльності, продукт творчих зусиль. А інтелектуальна праця – це сутнісна 

основа процесу створення інтелектуального продукту і відтворення 

інтелектуального капіталу, основа інтелектуальної економіки, яку визначають 

«економікою знань», «новою економікою» [16]. 

Структурний підхід представлений у роботах І. Крутія та Ю. Новикової, 

які у структурі інтелектуального капіталу виділяють: знання, нематеріальні й 

інтелектуальні активи, інтелектуальні ресурси. Тим самим, ІК визначається з 

позиції перетворення знань та нематеріальних активів у корисні ресурси, які 

дають конкурентні переваги індивідам, фірмам та націям. Отже, запропоновано 

розглядати інтелектуальний капітал на індивідуальному, корпоративному та 

суспільному рівнях [17]. 

У рамках структурного підходу заслуговує на увагу точка зору фахівців 

Міжнародної бухгалтерської федерації (International Federation of Accountants 

(IFAC)), які визначають інтелектуальний капітал як такий, що структурно 

складається з трьох основних блоків: людський капітал, споживчий капітал 

(його ще називають ринковий, клієнтський, інтерфейсний або капітал відносин 

з зовнішнім середовищем), структурний або організаційний капітал [IFAC. 

1998. Measurement and Management of Intellectual Capital.]. Слід зазначити, що 

В. Школа в структурі інтелектуального капіталу виділяє людський, 

організаційний, споживацький та інформаційний капітали, які взаємодіють між 

собою і мають відповідні елементи, які представлені у таблиці 2 [18].  

Представниками структурного підходу, поправу, можна вважати 

С. Комарова та А. Мухаметшина, у фокусі дослідження яких находяться 

компоненти інтелектуального капіталу – організаційний (структурний) капітал і 

людський капітал [18]. 

Трансформуючи представлений підхід, Б. Леонтьєв характеризує 

інтелектуальний капітал як вартість сукупності наявних інтелектуальних 

активів, включаючи інтелектуальну власність, його природні та набуті 

інтелектуальні  здібності  та   навички, а  також  накопичені  ним  бази  знань і  



 

 

Таблиця 2 

Структурні елементи інтелектуального капіталу  [18] 

Елемент ІК Характеристики 

Людський капітал 
знання, навички, творчі здібності, здоров’я, моральні 

цінності, культура праці, якість життя. 

Організаційний 

капітал 

технічне і програмне забезпечення, патенти, товарні 

знаки, організаційна структура. 

Споживчий 

(клієнтський) капітал 
зв’язки з клієнтами, торгова марка, бренд. 

Інформаційний 

капітал 

інформація про клієнтів, постачальників, конкурентів, 

ноу-хау,  науково-методичні матеріали, доступ до 

спеціальних баз даних наукових розробок та 

винаходів. 

 

корисні відносини з іншими суб'єктами [20]. У фокусі представленого підходу 

важливого значення мають розробки С. Ілляшенко, який розглядає 

інтелектуальний капітал як сукупність інтелектуальних ресурсів (матеріальних 

і нематеріальних) і здатностей до їх реалізації, що визначають спроможність 

підприємства розвиватися на основі інформації і знань [21]. Він визначає 

ресурсну та потенційну складові ІК (рис. 1). 

У контексті визначення ІК, заслуговує на увагу точка зору О. Кендюхова 

яка характеризує його як здатні створювати вартість інтелектуальні ресурси 

підприємства, представлені людським і машинним інтелектами, а також 

інтелектуальними продуктами, створеними самостійно або залученими як 

засоби створення нової вартості [23].  

Розділяючи вище представлений підхід, О. Бутнік-Сіверський зазначає, що 

інтелектуальний капітал – це створений або придбаний  інтелектуальний продукт, 

який має вартісну оцінку, об’єктивований та ідентифікований (відокремлений від 

підприємства), утримується підприємством (суб’єктом господарювання) з метою 

ймовірності одержання прибутку (додаткової вартості) [24].  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Ресурсна та потенційна складові 

інтелектуального капіталу [22]. 

 

Слід вказати на визначення, яке представлено у роботах Ю. Даума, який 

характеризує інтелектуальний капітал як засновані на зв'язках структуроване 

знання і здібності, що володіють потенціалом розвитку та створення 

вартості [25]. 
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У контексті визначення ІК, заслуговує на увагу точка зору О. Кендюхова 

яка характеризує його як здатні створювати вартість інтелектуальні ресурси 

підприємства, представлені людським і машинним інтелектами, а також 

інтелектуальними продуктами, створеними самостійно або залученими як 

засоби створення нової вартості [23].  

При визначенні інтелектуального капіталу, на наш погляд, основна увага 

фокусується на знаннях, досвіді, професійній підготовці та інтуїції працівників 

підприємств, які створюють та впливають на людські зв’язки,  інформацію, 

інтелектуальну власність, комп’ютерні комунікації, що дозволяє впливати на 

внутрішні і зовнішні загрози.  

Сутність інтелектуального капіталу характеризується системою 

економічних відносин для забезпечення конкурентоспроможного виробництва 

товарів, послуг, доходу, підвищення життєвого рівня працівників. 

Інтелектуальному капіталу властива більш висока ступінь розвитку в 

порівнянні з вже відомими функціональними формами капіталу, критерієм 

якого є більш стійкий рівень економічного зростання суспільства, ефективності 

його структур. Базуючись на досвіді розвитку розвинених економічних систем, 

можна зробити висновок про те, що життєвий рівень усіх верств населення, 

загальна соціально-економічна ситуація в країні визначаються мірою 

освіченості суспільства і його ставленням до інтелектуальних цінностей.  

Деякі вчені при визначенні інтелектуального капіталу фокусують увагу на 

його властивостях (рис. 2): 

Крім того, вони роблять важливий висновок щодо складності сутності та 

багатовекторності прояву інтелектуального капіталу, реалізація якого 

здійснюється через сукупність відповідних механізмів. 

Слід зазначити, що у концепції щодо визначення інтелектуального 

капіталу особливе місце займає підхід, який орієнтований на результативність 

формування та реалізації цього капіталу. Зокрема, у цьому контексті, показовою 

є точка зору  Д. Клейна, Л. Прусака, Ю. Гави, які характеризують ІК як здатність 

до приросту та забезпечення конкурентних переваг підприємства [27]. 



 

 

 
 

 
 

 

Рисунок 2. Властивості інтелектуального капіталу [26]. 

 

Результативний підхід щодо визначення інтелектуального капіталу 

реалізовано у роботах П. Саллівана, В. Базилевича, В. Зінова [28]. Вони 

характеризують ІК як сукупність знань, що приносять прибуток та 

забезпечують високу результативність діяльності підприємств. 

Факторний підхід до визначення інтелектуального капіталу реалізовано у 

роботах деяких вчених, де основна увага фокусується на відповідних факторах, 

що впливають на формування та використання ІК підприємства. У таблиці 3 

вони представлені у розрізі відповідних напрямів. 

Отже, у результаті систематизації теоретико-методичних положень 

визначені наступні підходи: 

– як сукупність знань та досвіду людей, що генерують їх для досягнення  



 

 

Таблиця 3 

Фактори, що впливають на формування та використання 

інтелектуального капіталу підприємства [29] 

Напрями реалізації 

інтелектуального 

капіталу 

Фактори 

Формування та 

вплив зовнішнього 

середовища 

характеризують взаємодію та особливості взаємовідносин 

між постачальниками, конкурентами, споживачами та 

іншими контрагентами 

Здійснення витрат 

визначаються витратами на отримання грошових коштів 

для життя та витратами на освіту та отримання 

професійної кваліфікаціі ̈

Формування 

інтелектуальних 

ресурсів 

зростання конкурентоспроможності робітника та 

результативності його діяльності 

Ефективність 

використання 

інтелектуального 

капіталу 

макрорівня (виробництво інновацій, отримання 

додаткових прибутків, підвищення 

конкурентоспроможності організаціі,̈ підвищення 

продуктивності праці, отримання позитивного гудвілу 

підприємства) 

макрорівня (рост суспільної продуктивності праці – 

розширення виробництва якісних товарів та послуг – в 

екології (охорона навколишнього середовища)  – 

соціальний (охорона здоров’я та освіта ) – інтелектуальна 

сфера (виробництво інновацій,накопичення нових знань – 

загальнонаукових та технологічних,їх асиміляція із 

попереднім знанням) 

 

конкурентоспроможності й зростання ефективності діяльності компаній (Дж. 

Гелбрейт, Т. Стюарт, К. Багріновський, Д. Белл, Л. Едвінссон, В. Єфремов, П. 

Цибульов, В. Пожуєв); 

– як суму нематеріальних активів характеризують інтелектуальний 

капітал наступні вчені: Е. Брукінг, Б. Лев; 

– комбінований – у рамках якого ІК визначається з позиції формування 

різних ознак та характеристик (знань, досвіду, інформації, здібностей та ін.): 



 

 

В. Іноземцев, О. Стрижак, Л. Мельник, Ю. Даум; 

– структурний: розглядають інтелектуальний капітал на основі його 

структурних елементів (М. Хохлова, І. Крутий та Ю. Новикова, фахівці 

Міжнародної бухгалтерської федерації, В. Школа, С. Комаров та 

А. Мухаметшин); 

– ціннісний: визначення інтелектуального капіталу з позиції сукупних 

цінностей, інтелектуальних активів використання яких спрямовано на 

отримання результатів (Б. Леонтьєв, С. Ілляшенко); 

– функціональний: визначається як сукупність відповідних компонентів, 

які спрямовані на забезпечення ефективності формування та використання 

інтелектуального капіталу (О. Кендюхов, О. Бутнік-Сіверський); 

– результативний – у рамках якого основна увага фокусується на 

забезпеченні результативності формування та використання ІК (Д. Клейн, 

Л. Прусак, Ю. Гава, П. Салліван, В. Базилевич, В. Зінов); 

– факторний підхід характеризує інтелектуальний капітал з позиції 

визначення сукупного впливу факторів та властивостей, що обумовлює його 

особливості (В. Горлачук, І. Яненкова, А. Фролова). 

Таким чином, інтелектуальний капітал – це комплексне поняття, яке має 

складну структуру, що визначає інтелектуальні здатності людей, у сукупності зі 

створеними ними матеріальними й нематеріальними засобами, які 

використовуються в процесі функціонування будівельних підприємств. Крім 

того, на ІК впливають інформація й знання, які відіграють роль «колективного 

мозку», що акумулює наукові й повсякденні знання працівників, 

інтелектуальну власність і накопичений досвід, спілкування й організаційну 

структуру, інформаційні мережі та імідж БП.  

Інтелектуальний капітал визначається вартісними характеристиками, які 

забезпечують зростання конкурентоспроможності та результативності 

діяльності будівельних підприємств. Слід вказати, що утотожнювання ІК із 

нематеріальними активами є недоречним, оскільки такий підхід звужує саму 

природу інтелектуального капіталу, можливості його застосування на 



 

 

підприємстві й, в цілому, не враховує інші структурні елементи представленого 

капіталу. 

Отже, узагальнюючи існуючи теоретико-методичні підходи, автором 

запропоновано визначення інтелектуального капіталу будівельних підприємств, 

який розглядається як комплексна категорія, що має складну структуру і 

складається із сукуності ціннісних, функціональних, вартісних ознак та 

характеристик, які у результаті постійних трансформацій формують відповідні 

знання, навички, досвід персоналу для створення інтелектуального продукту, 

що дозволить забезпечити зростання вартості БП, їх конкурентоспроможність 

та результативність діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ТАРИФУ НА 

МІСЬКОМУ ПАСАЖИРСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТІ 

 

Величина тарифів повинна забезпечувати відшкодування витрат 

автотранспортного підприємства, але при цьому процес підготовки пропозицій 

зі встановлення тарифів і їх затвердження пов'язаний також з необхідністю 

враховувати соціально-економічні інтереси громадян, тобто споживчу вартість 

транспортних послуг. 

У роботах [1, 2] у вигляді залежностей наведені результати дослідження з 

оцінки втрат продуктивності праці, виходячи з наповнення транспортного 

засобу і від часу пересування. Наприклад, при зменшенні середнього числа 

стоячих пасажирів, що приходяться на 1м
2
  вільної площі салону, з 6,5 до 4 

чол./м
2
 приймається 2 % приріст продуктивності праці на основному 

виробництві. Зниження витрат часу на пересування з 40 до 30 хв. приводить до 

зростання продуктивності праці на 2,5 %. Виходячи з цього, величину 

споживчої вартості транспортних послуг пропонується визначати, оцінюючи 

різницю між зниженням працездатності пасажира на виробництві внаслідок 

транспортного процесу й зменшення доходу пасажира внаслідок пішого 

пересування, тобто скільки готовий заплатити пасажир за транспортну послугу 

і її якість, щоб не долати цей шлях пішки: 
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де послуги_трЦ  споживча вартість транспортних послуг, грн; 

піш_ijС  середнє зниження доходу пасажира на виробництві внаслідок 

пішого пересування, грн; 



 

 

тр_ijC  середнє зниження доходу пасажира на основному 

виробництві внаслідок пересування на транспорті, грн. 

Оцінюючи ступінь транспортної втоми пасажира при різних умовах 

поїздки і фіксуючи кількість виробленої продукції, можна оцінити вплив 

транспортного процесу на продуктивність праці [3].  

Продуктивність праці характеризує ефективність виробничої діяльності 

людей, що виражається кількістю продукції, виготовленої за одиницю часу [4]. 

Працездатність – величина функціональних можливостей організму, що 

характеризується кількістю і якістю роботи при напруженні максимальної 

інтенсивності або діяльності [5]. Тип працездатності й періодичність її зміни 

пов'язані з тривалістю фаз функціонального стану (ФС) людини [6]. 

Для кращого сприйняття наведемо ланцюжок фізіологічних понять з 

їхніми визначеннями (рис. 1). 

Оцінюючи ФС, можна визначити ступінь стомлення, а стомлення 

дозволяє оцінити працездатність і продуктивність [8]. 
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Рисунок 1. Схема взаємозв’язку продуктивності й стомлення [7] 

 



 

 

Зниження доходу пасажира внаслідок транспортного пересування 

визначаємо за формулою [8]: 
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де мД  доход середньостатистичного працездатного пасажира за місяць, 

грн.; 

ijР  процент зниження ефективності виробництва пасажира внаслідок 

пересування з і-го району в j-й; 

рмД  кількість робочих днів у місяць, днів; 

перijt  час пересування з і-го району в j-й, год.; 

в чС  вартість 1 години вільного часу, грн.  

Для визначення проценту зниження ефективності виробництва пасажира 

внаслідок пересування з і-го району в j-й для середньостатистичного 

працездатного пасажира використана модель, описана в роботі [8]: 
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де 
1

П  многочлен, що описує транспортними параметрами ФС пасажира 

в кінці маршрутної поїздки. 

Коли мова йде про втому з погляду сутності поняття і термінології, 

вірніше використовувати термін «стомлення» або «стомлюваність», тому що 

втома – це суб'єктивне відчуття стомлення [9]. Стомлення визначається зміною 

функціонального стану (ФС) людини [9]. 

Стомлюваність (стомлення) – це «фізіологічний стан» організму, 

супроводжуючий тривалу й інтенсивну роботу, що виражається в тимчасовому 

розладі функцій нервових клітин кори головного мозку, що розповсюджується і 



 

 

на інші системи організму і визначає працездатність людини [10, 11].  

Функціональний стан – це комплекс наявних характеристик тих функцій і 

якостей людини, які прямо або побічно обумовлюють виконання трудової 

діяльності [5, 12]. 

Незалежно від того, в якому ступені напруження знаходиться пасажир з 

прибуттям до зупиночного пункту, тривалість очікування транспорту 

приводить до зміни ФС, а отже до певного ступеня стомлення. 

Зміну функціонального стану пасажира в періоди очікування і здійснення 

поїздки визначалась на методикою наведеною в роботі Гюлєва Н.У. [8] описано 

наступними транспортними параметрами: 
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де 1П  многочлен, що описує ФС пасажира транспортними 

параметрами, в кінці маршрутної поїздки (ПАРС); 

мп

'k   значення коефіцієнта заповнення салону під час маршрутної 

поїздки з урахуванням коефіцієнта пропорційності; 

м пt  час маршрутної поїздки, хв.; 

2П  многочлен, що описує ФС пасажира транспортними 

параметрами перед маршрутною поїздкою, тобто в кінці її очікування, 

виражається наступною залежністю (5). 
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де очt  час очікування маршрутної поїздки, хв. 

Залежності від величини П (в балах) визначають в якому стані 

знаходиться людина: до 3 балів – нормальний стан, з 3 до 6 балів – стан 

напруження, більше 6 балів – стан перенапруження [8]. 

Для опису проценту зниження ефективності виробництва пасажира 



 

 

внаслідок пішого пересування з і-го району в j-й для середньостатистичного 

працездатного пасажира використана модель, описана в роботі [8]: 
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де піш_ijt  час пішого пересування з і-го району в j-й, год. 

Виходячи із залежності (5.9), середнє зниження доходу пасажира на 

основному виробництві внаслідок пересування на транспорті: 
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де мД  – доход середньостатистичного працездатного пасажира за 

місяць, грн; 

рмД  – кількість робочих днів у місяці, днів; 

перijt  – час пересування з і-го району в j-й, год.; 

вчC  – вартість 1 години вільного часу, грн. 

Середнє зниження доходу пасажира на виробництві внаслідок пішого 

пересування: 

 

вчпiшij

рм

пішijм

пішij
Сt

Д

PД
С 




_

_

_
100

,                          (8) 

 

За залежностями (7), (8) були розраховані значення зменшення прибутку 

пасажира при пересуванні пішки і на транспортному засобі для різної довжини 

пересування пасажира (маршрутної поїздки). При розрахунках приймалось, що 

прибуток середньостатистичного пасажира за місяць становить 3125 

грн./місяць; кількість робочих днів – 20 днів/місяць, вартість вільного часу 



 

 

пасажира приймалась рівною 50% від годинної ставки заробітної платні 

пасажира, що дорівнює 10 грн/год. 

Розрахунки проводили для транспортних засобів великої місткості – ЛАЗ 

А-183, номінальна місткість салону яких складає 100 пас. ( 100нq пас.), 

середньої місткості – ПАЗ 32054 ( 42нq пас.) і малої місткості – ГАЗ 22132 

( 13нq пас.) при різних умовах поїздки – 1м пk , 70,k м п  , 50,k м п  , 

3,0k м п  , для яких значення коефіцієнта заповнення салону під час 

маршрутної поїздки складає відповідно 2,1
мп
 , 9,0

мп
 , 6,0

мп
 , 4,0

мп
 . 

На основі проведених розрахунків побудована залежність зміни зниження 

прибутку пасажира від довжини пересування (маршрутної поїздки) і умов 

поїздки (рис. 2). 

 

                                                                                                               

 

 

 

Рисунок 2. Зменшення доходу пасажира внаслідок пішого і 

транспортного пересування при різних умовах поїздки: 



 

 

Однак, виходячи з моделі вибору між пішим і механічним видами 

пересування, що запропонована Я. Цибулкою (9) і отриманих нижніх і верхніх 

меж дальності пішого маршруту пасажира для великих міст (10), 

запропонований спосіб визначення споживчої вартості транспортних послуг 

можна використовувати тільки для наведених меж дальності пішого маршруту 

пасажира, тому що пересування пішки на більші відстані погано впливають на  

функціональний стан і здоров’я людини [13]. 

 

),( р

c

р tfу                                                    (9) 

 

де ру доля пасажирів, що обирають пішоходні маршрути; 
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Тому при визначенні споживчої вартості транспортних послуг 

пропонується розглядати різницю між зниженням доходу пасажира на 

виробництві внаслідок транспортного пересування при «гірших умовах 

поїздки» (рис. 3) і зниженням доходу пасажира на виробництві внаслідок 

транспортного пересування в умовах, що пропонуються на маршруті: 
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де послуги_трЦ  величина споживчої вартості транспортних послуг, грн.; 

гірші

тр_ijС  середнє зниження прибутку пасажира на виробництві у 

зв’язку з «гіршими умовами» пересування на транспорті, грн. 

Виходячи з того, що впродовж дня пасажир отримує транспортну послугу 

мінімум два рази, отриману величину споживчої вартості транспортної послуги  



 

 

Гірші умови поїздки 

Рисунок 3. Зменшення доходу пасажира внаслідок пішого пересування і пересування на транспорті при 

різних умовах поїздки 



 

 

 
 

розділяємо на 2, щоб отримати величину споживчої вартості транспортної 

послуги за одну поїздку. 

Потенційна споживча величина вартості поїздки, розрахована для марок 

наведеної місткості при умові їх заповнення 3 пас./м
2
 , і показана на рисунку 4. 

Гіршими умовами поїздки» приймаємо умови, коли на вільну площу 

салону приходиться 8 чол./м
2
. Вказаний граничний норматив виходить з того, 

що при такому заповненні спостерігається блокування можливості 

переміщення пасажирів по салону [14]. 

Розглянувши залежності зображені на рисунку 4 можна зробити 

висновок, що при довжині пересування приблизно 0,3 – 0,8км пасажир зовсім 

Рисунок 4. Зміна потенційної величини споживчої вартості поїздки для 

транспортних засобів різної пасажиромісткості 



 

 

не готовий платити за надану послугу, тому що в цьому разі потенційна 

величини  споживчої вартості поїздки від’ємна, тобто пасажир віддає перевагу 

пішому пересуванню.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ КРИТЕРІЇВ ВИБОРУ ВИДУ 

АВТОМОБІЛЬНОГО І ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

 

Під час розподілу обсягів перевезень між видами транспорту та 

визначенні раціональних сфер використання важливим є критерії вибору виду 

транспорту. Аналіз останніх досліджень та публікацій дав змогу визначити 

найчастіше застосовувані  критерії, а саме: витрати на перевезення, час 

перевезення, надійність, доступність, збереженість вантажу (табл. 1) (на 

підставі [1–14]).  

Зважаючи на велику кількість факторів, що впливають на визначення 

сфер раціонального використання видів транспорту, доцільно детально 

дослідити кожне із них за цілями та змістом. Внаслідок проведеного аналізу 

виявлено, що різні за терміном появи фактори мають однаковий зміст. Зокрема 

фактор розміщення транспортної інфраструктури в роботі [6] співвідноситься із 

фактором доступності транспорту в роботі [15]. 

У монографії [15] автори виокремили фактори, які визначають 

конкурентні переваги автомобільного і залізничного транспорту, зокрема такі: 

вага (обсяг вантажу), дистанція, організація транспортування, доставка вантажу 

«точно в термін», контроль за місцезнаходженням вантажу, документація на 

перевезення. 

Цей підхід дещо відрізняється від інших, бо базується на досліджені 

економічних процесів. У більшості робіт конкурентні переваги видів 

транспорту обґрунтовано за допомогою технологічних показників. 

У дослідженнях недостатньо представлені фактори, що враховують 

екологічні аспекти транспортних технологій. Зважаючи на те, що вид вантажу є 

визначальним під час вибору виду транспорту, на якому його перевозити, і на  
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Витрати +   + + + + + + + + + +  +   12 
Час (швидкість) +   +    + +  + + +  +   8 
Надійність    +   + + +  +  +  +   7 
Доступність       + +   +  + + +   6 
Збереженість   +   +     +  + +    5 
Характеристика вантажу (вага, об’єм, 
консистенція) 

+ +    +        +    
4 

Частота (кількість) поставок       +  +     + +   4 
Відстань + +    +        +    4 
Вид вантажу + +  +  +            4 
Потужність (параметри ТЗ) +       +   +       3 
Провізна спроможність транспорту       +    +  +     3 
Шкідливі викиди в атмосферу                + + 2 
Безпечність        +   +       2 
Продуктова диференціація        +   +       2 
Терміновість доставки   +        +   +    3 
Спроможність перевозити різні види вантажу         +      +   2 
Регулярність і точність сполучення    +  +            2 
Частотність   + +              2 
Термін доставки «від дверей до дверей»   +    +           2 
Готовність до перевезення у будь-який час             +     1 
Цінність вантажу              +    1 
Капіталовкладення +          +       2 
Географія +                 1 
Кількість вантажних операцій +                 1 
Спроможність перевозити у будь-яку точку 
території 

        +         
1 

Доступність за часом    +              1 
Техніко-економічні особливості транспорту          +        1 
Розміщення транспортної інфраструктури          +        1 
Народногосподарські фактори (розміщення  ПВ 
і ПН за районами держави, сезонність тощо) 

  +               
1 

Розміщення шляхів сполучення   +               1 
Провізна і пропускна спроможності   +               1 
Система організації перевізного процесу   +               1 

 

Таблиця 1 

Фактори, що впливають на вибір виду транспорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

те, що існує вантажі, які можна перевозити будь-яким транспортом доцільно 

визначити групи вантажів, які найчастіше перевозяться автомобільним і 

залізничним видами транспорту, тобто щодо яких питання вибору виду 

транспорту є важливим. Це дасть змогу окремо дослідити кожну групу 

вантажів та їхні особливості, проаналізувати, як розподіляються види вантажів 

під час магістральних перевезень, виявити закономірності цього розподілу та 

визначити доцільність використання того чи іншого виду транспортуЗ метою 

оцінки значущості факторів, що впливають на вибір автомобільного і 

залізничного видів транспорту  під час магістральних перевезень вантажів, був 

використаний експертний метод, а саме анкетування. Найбільш значущим 

виявився критерій витрат на перевезення. Значущими також є такі критерії: 

обсяг вантажу, час на перевезення, відстань перевезення, схоронність вантажу 

та своєчасність перевезення. Також в результаті анкетування, виявлено, що 

86 % навалочних вантажів перевозиться у залізничних вагонах, а 14 % – у 

автомобільному транспорті. Наливні вантажі також транспортуються 

переважно залізничним транспортом, 62 %. Автомобільним транспортом 

здійснюється доставка тарно-штучних вантажів, у 83 випадках зі 100. Отже, 

перевезення пакетованих вантажів і вантажів у контейнерах здійснюється як 

автомобільним, так і залізничним транспортом. Це пояснюється тенденцією до 

збільшення обсягів контейнерних перевезень автомобільним транспортом і 

збільшення обсягів пакетованих вантажів під час перевезення залізничним 

транспортом, зокрема в ізотермічних вагонах [16]. 

Для дослідження вибору виду транспорту у логістичній системі 

доцільним вважається виокремлення груп дослідження (рис. 1):  

1) за територіальною ознакою;  

2) за інфраструктурним складником (наявність або відсутність під'їзних 

залізничних колій у вантажоодержувача).  

Розгляд варіанта, за якого у відправника вантажу відсутні під'їзні 

залізничні колії, не вважається актуальним, через неефективність роботи за 

таких умов. Підприємства, обсяг готової продукції або сировини яких 



 

 

становить близько 500 т/міс., здебільшого мають на своїй території під'їзні 

залізничні колії. 

 
 

Міжміські перевезення 

 у межах України 

Послідовність проведення експерименту 

Наявні під’їзні колії у 

вантажовідправника і 

вантажоодержувача 

Відсутні під’їзні колії у 

вантажоодержувача 

Наявні під’їзні колії у 

вантажовідправника і 

вантажоодержувача 

 
 

Рисунок 1. Послідовність проведення експерименту 

 

Вивчення всіх аспектів, пов'язаних із прибутком, призвело до розуміння 

того, що прибуток, обчислений у бухгалтерському обліку, не відображає 

дійсного результату господарської діяльності [17]. А використання 

економічного прибутку як  критерію ефективності логістичної системи під час 

вибору виду транспорту дає змогу врахувати неявні вигоди і витрати 

логістичної системи (управлінські), які впливають на ухвалення рішення про 

вибір виду транспорту. До них належать схоронність вантажу, іммобілізація 

коштів, своєчасність доставки тощо. 

Тому показником ефективності обрано економічний прибуток логістичної 

системи: 

 

syssyssys
CDEP  ,     (1) 

 

де sys
D

 
– дохід логістичної системи, у. о.; 

sys
C  

 
– сукупні витрати логістичної системи, у. о. 



 

 

Цільовою функцією є максимізація економічного прибутку логістичної 

системи під час перевезення пакетованого вантажу, що потребує дотримання 

температурного режиму автомобільним або залізничним видами транспорту.  

Для аналізу діапазонів використання автомобільного і залізничного видів 

транспорту було проаналізовано статистичні дані роботи міжнародного 

підприємства, що виробляє та реалізує пиво й інші слабоалкогольні напої. Для 

перевезення готової продукції підприємство використовує автомобільний і 

залізничний транспорт. Вантаж перевозиться у ізотермічних транспортних 

засобах на території України. Вантажопідйомність автомобільного 

транспортного засобу становить 20 т, залізничного вагону – 50 т. У одній 

відправці залізничним транспортом може бути не більше 5 вагонів. 

Для проведення моделювання були встановлені значення факторів 

шляхом опитування експертів та обробки статистичних даних роботи 

міжнародного підприємства, що використовує автомобільний і залізничний 

транспорт для перевезення готової продукції у однакових напрямах. Під час 

проведення експерименту визначено, які фактори є змінними, а які незмінні. 

Для автоматизації розрахунків була використана програма Microsoft Excel. 

Автоматизація проведення розрахунків дає змогу визначити значення 

економічного прибутку логістичної системи та окремих його учасників залежно 

від обраного виду транспорту, а також здійснити моніторинг інших факторів 

моделі.  

Спочатку проаналізуємо вплив цих показників на економічний прибуток 

логістичної системи під час перевезення вантажу автомобільним або 

залізничним видами транспорту. За результатами розрахунків моделі було 

побудовано графік залежності економічного прибутку логістичної системи від 

обсягу перевезень під час перевезення вантажів на території України за 

наявності під’їзних колій у вантажоодержувача (рис. 2–3).  

Аналіз отриманих графіків залежностей дає змогу зробити такі висновки. 

По-перше, збільшення обсягу матеріального покоту логістичної системи 

збільшує її економічний прибуток за лінійною залежністю. 



 

 

 

Рисунок 2. Графік залежності економічного прибутку логістичної 

системи від обсягу перевезень вантажу під час перевезення автомобільним і 

залізничним транспортом за наявності під’їзних колій у вантажоодержувача на 

відстань перевезення 1200 км: 

 – автомобільний транспорт;  – автомобільний транспорт;  – залізничний транспорт 
 

 

По-друге, відсутність під’їзних залізничних колій негативно впливає на 

критерій ефективності логістичної системи, зменшуючи її економічний 

прибуток, відповідно знижуючи привабливість використання залізничного 

транспорту. 

По-третє, за відсутності під’їзних колій зменшується різниця 

економічного прибутку між використанням автомобільного і залізничного 

транспорту, але доцільним залишається використання залізничного транспорту 

(рис. 3). 

Що більшим є обсяг перевезення вантажу, то більшою є різниця 

економічного прибутку під час використання автомобільного і залізничного 

видів транспорту. 

Графік залежності економічного прибутку логістичної системи від 

відстані перевезення на території України зображено на рисунках 4–5.  



 

 

 

 

Рисунок 3. Графік залежності економічного прибутку логістичної  

системи від обсягу перевезень вантажу автомобільним і залізничним 

транспортом за відсутності під’їзних колій у вантажоодержувача на відстань 

перевезення 1200 км: 

 – автомобільний транспорт;  – автомобільний транспорт;  – залізничний транспорт 
 

 

 

 

Рисунок 4. Графік залежності економічного прибутку логістичної системи 

від відстані перевезення вантажу автомобільним (А) і залізничним (Z) 

транспортом за наявності під’їзних колій у вантажоодержувача за обсягу 

перевезення 2000 т: 

 – автомобільний транспорт;  – автомобільний транспорт;  – залізничний транспорт 



 

 

 

Рисунок 5. Графік залежності економічного прибутку логістичної 

системи від відстані перевезення вантажу автомобільним (А) і залізничним (Z) 

транспортом за відсутності під’їзних колій у вантажоодержувача та 

за обсягу перевезення 2000 т: 

 – автомобільний транспорт;  – автомобільний транспорт;  – залізничний транспорт 
 

 

Аналіз одержаних графіків залежностей дає змогу зробити такі висновки. 

Збільшення відстані перевезення вантажу у логістичній системі зменшує її 

економічний прибуток за лінійною залежністю. 

Це пояснюється тим, що під час моделювання математичної моделі 

прийнято, що вартість реалізації одиниці матеріального потоку не змінюється 

залежно від відстані перевезення. За наявності під’їзних колій доцільно 

використовувати залізничний транспорт на відстані перевезення близько 600 

км, а за відсутності таких колій відстань збільшується і становить приблизно 

750 км. 

Під час експерименту було виявлено, що проводити досліди для більшої 

відстані перевезень недоцільно, оскільки тенденції щодо перетину двох прямих 

не спостерігається. За наявності під’їзних колій у вантажоодержувача 

доцільною відстанню перевезення залізничним транспортом є відстань більша 

за 450 км. Під час перевезення вантажу на відстань від 600 до 900 км, за 



 

 

відсутності під’їзних колій у вантажоодержувача, економічний прибуток 

логістичної системи є однаковим, тобто не важливо, який транспорт 

використовується. 

Проаналізуємо вплив ступеню схоронності вантажу на економічний 

прибуток логістичної системи під час перевезень автомобільним і залізничним 

транспортом. Ступень схоронності визначається як відношення  фактичного 

обсягу перевезень вантажу до планованого обсягу перевезень. Аналіз 

статистичних даних роботи міжнародного підприємства дозволи визначити 

діапазон варіювання цього фактору: під час використання автомобільного 

транспорту знаходиться у межах 0,895 до 1; під час використання залізничного 

транспорту знаходиться у межах 0,902 до 1. 

Графік залежності економічного прибутку логістичної системи від 

відстані перевезення на території України за наявності під’їзних колій у 

вантажоодержувача за мінімального і максимального значення ступеню 

схоронності вантажу під час перевезення автомобільним транспортом, 

зображено на рис. 6–7.  

 

 

Рисунок 6. Графік залежності економічного прибутку логістичної  

системи від відстані перевезення вантажу автомобільним (А) і залізничним (Z) 

транспортом за наявності під’їзних колій у вантажоодержувача, при 
A

sx
k  = 0,895: 

 – автомобільний транспорт;  – автомобільний транспорт;  – залізничний транспорт 
 



 

 

 

Рисунок 7. Графік залежності економічного прибутку логістичної 

системи від відстані перевезення вантажу автомобільним (А) і 

залізничним (Z) транспортом за наявності під’їзних колій у 

вантажоодержувача, при 
A

sx
k =1: 

 – автомобільний транспорт;  – автомобільний транспорт;  – залізничний транспорт 
 

 

Виявлено, економічний прибуток логістичної системи залежить від 

ступеня схоронності вантажу під час перевезення автомобільним транспортом. 

За мінімального значення (
A

sx
k  = 0,895) перевага надається залізничному 

транспорту. 

У разі збільшення цього показника збільшується економічний прибуток 

системи під час використання автомобільного транспорту, внаслідок чого 

позитивно змінюється відстань переважного використання автомобільного 

транспорту. За максимального значення (
A

sx
k  = 1) на відстані до 1650 км 

доцільно використовувати автомобільний транспорт. 

Графік залежності економічного прибутку логістичної системи від 

відстані перевезення на території України, за наявності під’їзних колій у 

вантажоодержувача та за мінімального й максимального значення показника 

під час використання залізничного транспорту, зображено на рисунках 8–9. 



 

 

 

Рисунок 8. Графік залежності економічного прибутку логістичної 

системи від відстані перевезення вантажу автомобільним (А) і залізничним (Z) 

транспортом за наявності під’їзних колій у вантажоодержувача, при 
Z

sx
k  = 0,902: 

 – автомобільний транспорт;  – автомобільний транспорт;  – залізничний транспорт 
 

 

 

Рисунок 9. Графік залежності економічного прибутку логістичної системи 

від відстані перевезення вантажу автомобільним (А) і залізничним (Z) 

транспортом за наявності під’їзних колій у вантажоодержувача, при  
Z

sx
k  = 1: 

 – автомобільний транспорт;  – автомобільний транспорт;  – залізничний транспорт 
 



 

 

Залежність критерію ефективності логістичної системи від ступеня 

схоронності вантажу під час перевезення залізничним транспортом доведено. 

При збільшенні ступеня схоронності спостерігається зменшення відстані 

переважного використання автомобільного транспорту. При максимальному 

значенні (
Z

sx
k =1) перевага надається залізничному транспорту. 

Точка перетину двох прямих відповідає значенню рівноцінної відстані, за 

якою ефективність використання автомобільного або залізничного транспорту 

у логістичній системі щодо критерію економічного прибутку є однаковою. 

Використовуючи отримані залежності, можна визначити, як залежить 

рівноцінна відстань перевезень від факторів математичної моделі. На 

рисунках10–11 зображено графіки залежності рівноцінної відстані від ступеня 

схоронності вантажу.  

 

 

 

Рисунок 10. Графік залежності рівноцінної відстані від ступеня 

схоронності вантажу під час перевезень автомобільним транспортом 

 

Отримані залежності факторів математичної моделі дають змогу 

визначити значення рівноцінної відстані перевезення та проаналізувати їхній 

впив.  



 

 

 
 

Рисунок 11. Графік залежності рівноцінної відстані від ступеня схоронності 

вантажу під час перевезення залізничним транспортом 

 

Під час перевезення автомобільним і залізничним транспортом 

відповідно спостерігається лінійна та обернено лінійна залежність рівноцінної 

відстані від цього показника. 

Залежність рівноцінної відстані від обсягу перевезень вантажу має вигляд 

оберненої гіперболи. У разі обсягу перевезень у 2000 т значення рівноцінної 

відстані майже не змінюється (рис. 12). 

 

 
 

Рисунок 12. Графік залежності рівноцінної відстані від обсягу перевезень 



 

 

За критерієм економічного прибутку визначено закономірності зміни 

рівноцінної відстані у логістичній системі під час перевезення пакетованих 

вантажів, що потребують дотримання температурного режиму: рівноцінна 

відстань збільшується у разі збільшення схоронності вантажу на 

автомобільному транспорту та зменшується у разі збільшення схоронності 

вантажу на залізничному транспорті і збільшення обсягу перевезень вантажу. 
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Т.Ф. Федорова 

 

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОБОТИ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАНЬ 

МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

При доставці швидкопсувних вантажів (ШПВ) автомобільним 

транспортом по логістичному ланцюгу (ЛЛ) необхідно узгодження, 

координація дій кожного учасника доставки вантажів від виробника до 

реалізатора. Необхідним є також врахування зміни якості вантажу та 

відповідної його вартості в залежності від часу та умов поставки [1]. Тому 

актуальним є розробка моделі визначення економічних показників роботи 

ланцюга постачань молочної продукції автомобільним транспортом. 

Аналіз літературних джерел дозволив виділити ряд формалізованих 

способів визначення витратної складової доставки вантажів по ланцюгам 

постачань. В роботі [2] розглядається функціонування системи доставки 

вантажів через розподільчий склад торгово-закупівельного підприємства. 

Ефективність системи пропонується оцінювати за допомогою комплексного 

критерію та питомими витратами на доставку вантажу по маршруту. В роботі 

для розрахунку критеріїв ефективності використовується собівартість 

перевезення, але не враховується її динаміка, що не відображає врахування 

технології конкретного перевезення. Недоліки використання собівартості при 

оцінці ефективності більш детально розглядаються в [3]. Модель 

функціонування ЛЛ з доставки вантажу (на прикладі пива) наведена в [4]. 

Найбільш адекватним показником ефективності автор вважає показник чистої 

приведеної вартості, що характеризує перевищення сумарних грошових 

надходжень над сумарними витратами проекту. Але представлена модель не 

відображає специфіки ШПВ. 

Для розробки моделі роботи ланцюга постачань молочної продукції 

проведемо аналіз існуючих моделей економічних показників функціонування 



 

 

ланцюга постачань з доставки швидкопсувних вантажів . 

Оцінка ефективності діяльності компаній-учасників логістичного 

ланцюга, що включає розподільчий центр та обґрунтування раціональних схем 

доставки швидкопсувних вантажів по імпорту у роботі [5] визначається 

загальним ефектом логістичного ланцюга з чіткою взаємодією всіх його 

елементів. Загальний ефект являє собою суму ефектів, а саме: ефект від 

транспортування, ефект від зберігання швидкопсувної продукції у 

розподільчому центрі, ефект від використання розподільчого центру для 

неосновної діяльності (здача в аренду), а також синергічний ефект. Позитивним 

моментом є те, що автор враховує можливий збиток при реалізації ризиків, що 

супроводжують процес доставки швидкопсувної продукції. 

Ефективність доставки швидкопсувних вантажів у [256] розглядалась за 

допомогою чотирьох груп критеріїв: рівень логістичних витрат; якість послуг, 

що надаються; тривалість різноманітних операцій; продуктивність. В роботі [6] 

запропоновано три математичні моделі: 

 модель визначення узгоджених цін на швидкопсувні продукти, де 

критерієм є максимальний прибуток; 

 модель оптимального розподілення замовлень у логістичному ланцюзі, 

де критерій – мінімальна вартість замовлення при визначеному його обсязі; 

 модель визначення строків та обсягів оптових закупівель, де критерієм 

виступають логістичні витрати. 

В результаті автор вказує, що для підвищення ефективності підприємства 

найдоцільніше зменшити «логістичні витрати». Але слід зазначити, що 

використання витрат в якості показника оцінки ефективності функціонування 

логістичної системи не дає змогу оцінити результат від діяльності системи, 

оскільки вона націлена на отримання прибутку. 

Вчені в роботах [2, 4] при оцінці ефективності так або інакше торкаються 

питання мінімізації витрат системи. Розглянемо детальніше кожний підхід. 

В роботі [2] запропонований автором комплексний критерій ефективності 

(
ком

К ) являє собою комбінацію з показників, які характеризують ступінь 



 

 

задоволення логістичних вимог «в потрібному обсязі» ( К
еф

1
), «точно до 

зазначеного терміну» ( К
еф

2
) та «з мінімальними витратами» ( К

еф

3
): 

 

 

 





сд
факт

S
гр

план
С

гр

факт
С

гр

факт
С

ефK

ефKефK

ком
К

,

3

21 ,                           (1) 

 

де 





С гр

план

С гр
фактефК

1
, 






Сгр

план

Сгр
фактефК

,

2
, 






Сгр

факт

Sсд
фактефК

3
, 

де С гр
план , Сгр

факт
, С гр

факт
 – вартість вантажів, які відповідають потоку 

замовлень; всіх вантажів, що доставлені, а також вантажів, які доставлені 

«точно до зазначеного терміну» відповідно;  

Sсд
факт

 – витрати на доставку вантажів за маршрутами, 

функціонування логістичної служби, на простої можливостей системи 

доставки. 

Ефективність роботи автомобіля на маршруті оцінюється питомими 

витратами на доставку вантажу:  
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де  
м

S  – витрати на доставку вантажів по маршруту, грн.;  


гр

м
С  – вартість вантажу, грн. 

Аналізуючи моделі (1), (2), слід зауважити, що при визначенні витрат на 

доставку по маршрутам автором використовуються собівартості використання 

транспортних, складських та експедиційних можливостей, які можуть значно 



 

 

змінюватися і не відповідають поточним витратам в реальному часі. В моделі 

не розглянуто вплив фактору часу на якість продукції, що при організації 

ланцюга з доставки швидкопсувних вантажів може привести до повної втрати 

вантажем своїх споживчих властивостей і, як наслідок, своєї вартості. 

У роботі [4] розглянуто ЛЛ з доставки вантажу (на прикладі пива), який 

утворюють незалежні учасники ринку чистої конкуренції: виробник – 

транспортне підприємство 1 – розподільчий центр – транспортне підприємство 

2 – роздрібна мережа (ВИР–ТП1–РЦ–ТП2–РМ). Автор використовує для оцінки 

ефективності функціонування ЛЛ показник чистої приведеної вартості (NPV). 

Цільова функція моделі досліджуваної системи визначається так: 
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NPVрцNPVвирNPV   – відповідно чиста 

приведена вартість проекту виробника, РЦ, РМ й ТП1 та ТП2, грн. 

Математично цільова функція (3) записана з використанням формули 

визначення чистої приведеної вартості у такому вигляді: 
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де  
cuctNCF  – чистий грошовий потік по окремих інтервалах загального 

періоду експлуатації проекту; 

cuctIC – інвестиційні витрати по окремих інтервалах загального 

періоду експлуатації  проекту; 

i  – дисконтна ставка; 

k  – загальний період розрахунку. 

З погляду автора, важливе значення при визначенні чистої приведеної 

вартості проекту мають загальні витрати проекту ЛЛ, або його учасника, за 



 

 

розрахунковий період (квартал) t  розраховуються за формулою: 
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де  
t

K  – капітальні вкладення, грн.;  

t
U  – поточні витрати на організацію виробництва, грн; 

t
Р  – виплати за запозиченим капіталом, грн; 

t
H  – основні податки й збори, грн. 

Недоліком такої моделі є те, що вона не враховує специфіку 

швидкопсувних вантажів, тобто втрату вантажем його споживчих властивостей 

з плином часу. Також цей показник визначається за весь розрахунковий період 

проекту (тобто період реалізації всього проекту, який може тривати декілька 

років), а вхідні параметри системи змінюються значно швидше. 

При досліджені роботи ланцюга з доставки швидкопсувних вантажів 

перш за все необхідно визначити межі системи та кількість її учасників. 

Учасниками, які формують систему є: виробник продукції, оптовий торговець 

(РЦ), роздрібні торговці та два транспортних учасника, які обслуговують 

транспортування вантажів від виробника до оптового торговця і далі до 

роздрібної мережі. Вважається, що в даній системі використовується тільки 

автомобільний транспорт. Приймається, що оптовий торгівець працює тільки з 

одним виробником. А також, що він будує новий холодильний склад зі всім 

необхідним обладнанням. Декілька роздрібних торговців (магазинів) формують 

роздрібну мережу.  

При побудові моделі за робочу гіпотезу приймається таке припущення: 

існує певна сукупність характеристик роботи учасників логістичного ланцюга, 

яка при заданому рівні якості забезпечує найефективнішу роботу ланцюга в 

цілому. Необхідним рівнем якості для даної системи є обслуговування 

матеріалопотоку відповідно до попиту [4]. 

Розглянемо більш детально структуру загальних витрат кожного учасника 



 

 

ЛЛ з доставки ШПВ. Капітальні витрати виробника обумовлені збільшенням 

обсягів реалізації, що призводить до зростання кількості засобів по 

обслуговуванню матеріалопотоку. Такими засобами є: стелажі, піддони, 

навантажувачі та додаткові пости навантаження. Приймається, що виробник не 

буде використовувати запозичений капітал, а обсяг потрібних капіталовкладень 

знаходиться у межах власного фінансування. Поточні витрати виробника 

наведені в таблиці 1. Час поставки стає одним з найбільш істотних факторів 

ефективності ланцюга, враховуючи обмеження в термінах зберігання продукції. 

Враховуючи специфіку ШПВ, слід зазначити, що в ЛЛ обов’язково потрібно 

враховувати витрати на механічне пошкодження вантажу та витрати на 

псування при транспортуванні та зберіганні [7]. Основними податками 

виробника є податок на прибуток та податок на додану вартість. 

Для формування парку транспортних засобів (ТЗ) їх пропонується взяти у 

кредит. Капітальні витрати обох транспортних учасників обумовлені потрібною 

кількістю ТЗ. У підприємства, яке обслуговує ділянку ВИР – РЦ ТЗ мають 

більшу вантажопідйомність, ніж у підприємства, яке обслуговує ділянку РЦ – 

РМ. Це обумовлюється розміром замовлення партій вантажу. Обсяг 

капітальних витрат визначається як сума вартості придбання транспортних 

засобів та витрат на оформлення та постановкою їх на облік. Структура 

поточних і капітальних витрат представлена в таблиці 1. 

До витрат на податки і збори транспортних учасників, окрім податку на 

прибуток і податок на додану вартість, відноситься також податок з власників 

транспортних засобів. 

Витрати розподільчого центру мають аналогічну до виробника структуру, 

оскільки розглядається складське господарство цих учасників. При цьому в РЦ 

має місце можливе залучення кредитних коштів на побудову нового 

холодильного складу. Також у зв’язку з специфікою швидкопсувних вантажів, а 

саме з втратою вартості товару через закінчення терміну придатності, потрібно 

враховувати витрати на механічне пошкодження вантажу та витрати на 

псування при зберіганні на РЦ.  



 

 

Таблиця 1 

Структура витрат учасників логістичного ланцюга 

 
Капітальні 

витрати 
Поточні витрати 

Виплати по запозиченому 

капіталу 
Податки 

Виробник 

 Стелажі 

 Піддони 

 Навантажувачі 

 Пости 

 Витрати на заробітну плату водіїв 

навантажувачів 

 Витрати на ремонт та утримання обладнання 

 Витрати на електроенергію  

 Витрати на паливо для навантажувачів 

 Загальногосподарські витрати 

 Витрати на пошкодження вантажу  

-----  Податок на прибуток 

 ПДВ 

 

 

 

ТП1 

 Транспортні 

засоби 

 Витрати на заробітну плату водіїв та ІТП 

 Витрати на ремонт та утримання ТЗ 

 Витрати на паливо для ТЗ 

 Загальногосподарські витрати 

 Витрати на пошкодження вантажу при 

перевезенні 

Фінансовий кредит  Податок на прибуток 

 ПДВ 

 Податок з власників ТЗ 

 

РЦ 

 Холодильне 

обладнання 

 Навантажувачі 

 Пости 

 Витрати на заробітну  плату водіїв 

навантажувачів    

 Витрати на ремонт та утримання обладнання 

 Витрати на електроенергію  

 Витрати на паливо для навантажувачів 

 Загальногосподарські витрати 

 Витрати на пошкодження 

 Витрати на  псування вантажу при зберіганні в 

РЦ 

Фінансовий кредит  Податок на прибуток 

 ПДВ 

 

 



 

 

Продовження табл. 1 

ТП2 
 Транспортні 

засоби 

 Витрати на заробітну плату водіїв та ІТП 

 Витрати на ремонт та утримання ТЗ 

 Витрати на паливо для ТЗ 

 Загальногосподарські витрати 

 Витрати на пошкодження вантажу при 

перевезенні 

Фінансовий кредит 

 Податок на прибуток 

 ПДВ 

 Податок з власників ТЗ 

 
Капітальні 

витрати 
Поточні витрати 

Виплати по запозиченому 

капіталу 
Податки 

РМ 

 Холодильне 

обладнання для 

реалізації 

продукції 

 Орендна плата 

 Витрати на заробітну  плату     

 Витрати на ремонт та утримання обладнання 

 Витрати на пошкодження вантажу 

 Витрати на псування вантажу при зберіганні в РМ 

--------  Єдиний податок для 

юридичних осіб 10%  

 

 

 

 



 

 

Капітальні витрати учасника роздрібної мережі – це витрати на 

холодильне обладнання, яке необхідно для реалізації продукції, при цьому 

припускаємо, що власних коштів на купівлю обладнання має бути достатньо. 

Поточні витрати складаються з орендної плати, витрат на заробітну  плату 

персоналу, витрат на ремонт та утримання обладнання. Вважається, що 

учасниками роздрібної мережі є юридичні особи, які мають сплачувати єдиний 

податок в розмірі 10 %.  

Слід зауважити, що для доставки деяких товарів, наприклад, йогуртів, 

дещо зміниться структура витрат. Деякі компанії – виробники компенсують 

витрати на псування вантажу в РМ, тому в наведеному випадку ця стаття 

витрат буде у виробника. Мають місце і випадки, коли витрати на псування 

вантажу в роздрібній мережі  компенсує розподільчий центр, в такому випадку 

ця стаття витрат знайде відображення у поточних витратах розподільчого 

центру. 

Більш детально витрати, пов’язані зі специфікою швидкопсувних 

вантажів, тобто витрати на механічне пошкодження та витрати на псування 

вантажу при зберіганні, які несуть учасники ланцюга постачань, наведені в 

таблиці 2. В цьому випадку витрати на псування вантажу в роздрібній мережі 

компенсує розподільчий центр. Періодом розрахунку було прийнято місяць.  

Таблиця 2 

Структура витрат, пов’язаних зі специфікою швидкопсувних вантажів, по 

учасникам ЛЛ 

Учасник Витрати Значення 

1 2 3 
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Витрати на 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 
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ТП2 

Витрати на 
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пошкодження у 

ТП2 
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РМ 

Витрати на 
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РМ 
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де вир
мQ , рц

мQ , рм
мQ , 1тс

мQ , 2тс
мQ  – місячний обсяг матеріалопотоку, який 

зберігається у ВИР, на РЦ, РМ та перевозиться ТП1 та ТП2 відповідно, т;  

вир
т

В
1

, рц
т

В
1

, рм
т

В
1

, 1
1
тс
т

В , 2
1
тс
т

В , – вартість однієї тонни вантажу, який 

реалізується ВИР, РЦ, РМ та перевозиться ТП1 та ТП2 відповідно, грн;  

вир

втр
S , 

рц

втр
S , рм

втр
S , 1тс

втр
S , 2тс

втр
S  – питома вага втрати вантажу 

внаслідок пошкодження на складі ВИР, РЦ, РМ та під час перевезення ТП1 та 

ТП2 відповідно, %; 

рм

псув
К  – коефіцієнт псування вантажу в учасника РМ; 

рм

хр
t  – час зберігання вантажу в учасника роздрібної мережі, діб; 



 

 

тпт
t  – термін придатності швидкопсувного товару, тобто час 

протягом якого вантаж зберігає свої якості, діб; 

рм

дос
t  – час доставки ШПВ до учасника роздрібної мережі, діб; 

рц

псув
К  – коефіцієнт псування вантажу на складі РЦ; 

перб
t  – час перебування товару в межах ЛЛ, діб. 

Час доставки ШПВ до учасника роздрібної мережі пропонується 

визначити наступним чином [8]: 
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де  
вир

хр
t  – час зберігання на складі виробника, діб;  

вир

нав
t  – час навантаження на складі виробника, діб;  

1тс
пер

t  – час перевезення вантажу ТП 1 від виробника до РЦ, діб; 

рц

роз
t  – час розвантаження на складі РЦ, діб;  

рц

хр
t  – час зберігання на складі РЦ, діб;  

рц
нав

t  – час навантаження на складі РЦ, діб;  

2тс
пер

t  – час перевезення вантажу ТП 2 від РЦ до РМ, діб;  

рм

роз
t  – час розвантаження на складі учасника РМ, діб. 

Час перебування вантажу в межах ЛЛ пропонується визначати за 

формулою: 
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де 
*рм

хр
t  – вимога учасника роздрібної мережі щодо часу зберігання 

вантажу в роздрібній мережі, діб. 

В роботі [9] автор підкреслює, що явно або опосередковано логістична 

система має на меті максимізацію прибутків. 

Прибуток ланцюга постачань представляє собою суму прибутків його 

учасників: 

∑
1=

=
п

і
ілс

ПП ,      (8) 

 

де 
і

П  – прибуток і-го учасника логістичного ланцюга, грн. 

Прибуток учасника ланцюга постачань являє собою різницю між доходом 

і витратами і пропонується розраховувати за формулою: 
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де 
і

Д  – доход і-го учасника логістичного ланцюга, грн; 

і
K  – капітальні вкладення і-го учасника логістичного ланцюга, грн; 

і
U  – поточні витрати і-го учасника логістичного ланцюга, грн; 

і
Р  – виплати по запозиченому капіталу і - го учасника ЛЛ, грн; 

і
H  – основні податки і збори і-го учасника логістичного ланцюга, грн. 

Прибуток найбільш повно характеризує результат логістичної діяльності, 

оскільки показує різницю між доходами та витратами, тому пропонується в 

подальшому проводити оцінку ефективності роботи ланцюга постачань 

молочної продукції саме за цим показником. 

На основі аналізу існуючих моделей економічних показників роботи 

ланцюгів постачань з доставки швидкопсувних вантажів автомобільним 

транспортом був запропонований критерій оцінки ефективності – прибуток, 

який дозволяє оцінити ефективність роботи ланцюга постачань з врахуванням 

внутрішніх витрат учасників ланцюга. На відміну від існуючих моделей, 



 

 

запропонована модель враховує тривалість транспортного процесу та 

тривалість продажу товару в роздрібній мережі, витрати, які виникають у 

кожного учасника логістичного ланцюга у зв’язку з псуванням вантажу та 

механічним пошкодженням.  
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