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 ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Основи теорії транспортних процесів і систем» 

входить до циклу професійної та практичної підготовки студента, яка займає 

центральне місце в підготовці фахівців зі спеціальності 275 «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)». Робоча навчальна програма даної 

дисципліни передбачає крім лекційного курсу проведення також і практичних 

занять. 

Курс «Основи теорії транспортних процесів і систем» є дисципліною, що 

вивчає вихідні положення основ теорії транспортних процесів та систем, питання 

технології, організації та управління вантажними та пасажирськими 

перевезеннями. 

Предметом  вивчення навчальної дисципліни є адаптована система понять 

про принципи організації та планування процесів перевезення вантажів та 

пасажирів автомобільним транспортом. 

Міждисциплінарні зв’язки: Програма вивчення нормативної дисципліни 

«Основи теорії транспортних процесів і систем» побудована відповідно до місця і 

значення дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалавра з 

транспортних технологій (на автомобільному транспорті). Важливими для 

вивчення дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» є такі 

дисципліни, як «Загальний курс транспорту», «Дослідження операцій в 

транспортних системах».  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Транспортний процес. 

2. Продуктивність транспортних засобів. 

3. Експлуатаційні показники використання рухомого складу. 

4. Формування структури та раціональне використання парку транспортних 

засобів. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи теорії транспортних 

процесів і систем» – підготовка висококваліфікованих фахівців до самостійного 
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вирішення теоретичних і практичних задач управління процесів перевезення 

вантажів та пасажирів, визначення продуктивності транспортних засобів для 

різних циклів вантажних та пасажирських перевезень, формування структури та 

раціонального використання парку транспортних засобів.  

1.2. Основними завданнями навчальної дисципліни «Основи теорії 

транспортних процесів і систем» – формування у студентів наукового світогляду 

та спеціальних знань з теорії, методології системного аналізу та підходу, 

вироблення вмінь і навичок здійснення системного аналізу для розробки і 

реалізації заходів з підвищення ефективності транспортних процесів на 

підприємствах з урахуванням факторів ризику в умовах невизначеності 

середовища.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

 складові транспортного процесу та особливості елементів транспортної 

системи;  

 кількісні, якісні характеристики транспортного процесу перевезення вантажів 

та пасажирів;  

 технологію формування маршрутів пасажирських перевезень;  

 принципи, критерії, методи й алгоритми маршрутизації перевезень;  

 показники вантажних перевезень;  

 технологію розрахунку маршрутів вантажних перевезень;  

 відомості про енергоспоживання рухомого складу міського транспорту;  

 техніко-експлуатаційні показники продуктивності транспортних засобів для 

різних циклів вантажних та пасажирських перевезень;  

 характеристики парку рухомого складу.     

 уміти:  

 формувати та розраховувати маршрути вантажних та пасажирських перевезень; 

 складати схеми, графи транспортних зв’язків (мереж) циклів перевезень; 

 розраховувати показники, що характеризують транспортну роботу простого 

(складного) циклу перевезень; 
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 визначити продуктивність транспортних засобів і техніко-експлуатаційні 

показники, що її характеризують для різних циклів вантажних та пасажирських 

перевезень; 

 аналізувати вплив умов експлуатації на енергоспоживання в залежності від 

типу рухомого складу; 

 розрахувати показники чисельності рухомого складу та використання часу 

перебування його на підприємстві; 

 розрахувати показники, що визначають середню продуктивність рухомого 

складу; 

 розрахувати оптимальну за вантажопідйомністю структуру парку рухомого 

складу для перевезень вантажів за видами відправлень. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Теоретичні основи транспортного процесу  

Змістовий модуль 1.1 Транспортний процес 

Тема 1. Транспортні системи та критерії ефективності їх функціонування 

1. Поняття єдиного технологічного процесу та його складові.  

2. Поняття транспортної системи. Місце і роль транспортної системи.  

3. Транспортна система та існуючі схеми переміщення вантажів.  

4. Ефективність організації процесу перевезень. 

5. Перспективний розвиток транспортних систем.  

Тема 2. Поняття транспортного процесу  

1. Поняття транспортного процесу.  

2. Складові транспортного процесу.  

4. Перелік структурних елементів транспортного процесу.  

4. Характеристика елементів транспортного процесу.  
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Тема 3. Прогнозування обсягів перевезень автотранспортом  

1. Класифікація транспортних систем. 

2. Модель управління запасами підприємства. 

3. Відносні моделі транспортних систем. 

Змістовий модуль 1.2 Продуктивність транспортних засобів 

Тема 4. Маршрути вантажних перевезень  

1. Транспортний процес як інтегрована система. 

2. Поняття маршруту вантажного перевезення.  

3. Маршрути вантажних перевезень та технологія їх розрахунку.  

3.1 Маятникові маршрути та їх схеми. 

3.2 Кільцеві з послідовною подачею порожніх автомобілів у чергові пункти 

навантаження. 

3.3 Розвізні та збірні маршрути. 

3.4 Розвізно-збірні чи збірно-розвізні маршрути. 

4. Задачі маршрутизації перевезень 

Тема 5. Цикли перевезень вантажів 

1. Поняття транспортного циклу. 

2. Види циклів перевезень вантажів. 

3. Техніко-експлуатаційні показники транспортного циклу. 

3.1 Поняття про транспортну роботу циклу перевезень. 

3.2 Система показників, що характеризують транспортну роботу простого циклу 

перевезень. 

3.3 Система показників, що характеризують транспортну роботу на розвізних 

маршрутах. 

4. Розрахунок транспортної роботи і побудова епюри простого циклу перевезень. 

5. Розрахунок транспортної роботи і побудова епюри для розвізних маршрутів. 

Тема 6. Продуктивність транспортних засобів 

1. Визначення продуктивності транспортних засобів і техніко - експлуатаційних 

показники, що її характеризують для різних циклів вантажних перевезень.  
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2. Вплив експлуатаційних факторів при вантажних перевезеннях на 

продуктивність.  

3. Факторний аналіз ефективності використання парку рухомого складу при 

вантажних перевезеннях.  

Тема 7. Ефективність використання транспортних засобів  

1. Ефективність транспортного процесу перевезення вантажів.  

2. Шляхи підвищення ефективності вантажних автомобільних перевезень.  

3. Критерії ефективності вантажних автомобільних перевезень.  

 

Модуль 2. Транспортно-технологічні системи 

Змістовий модуль 2.1 Експлуатаційні показники використання рухомого 

складу 

Тема 8. Парк рухомого складу 

1. Основні типи та класифікація рухомого складу. 

2. Експлуатаційні властивості рухомого складу. 

Тема 9. Вибір рухомого складу оптимальної вантажопідйомності 

1. Вибір рухомого складу. 

2. Визначення спеціалізації рухомого складу. 

3. Задача вибору автомобіля оптимальної вантажопідйомності для використання із 

заданими навантажувально-розвантажувальними засобами.  

4. Вибір автомобіля оптимальної вантажопідйомності для виконання перевезень 

на розвізних маршрутах.  

Тема 10.  Собівартість автомобільних перевезень та фактори, що її 

обумовлюють  

1. Виведення формули собівартості перевезення 1 тонни вантажу (простий цикл 

перевезень).  

2. Аналіз впливу ТЕП на собівартість автомобільних перевезень (простий цикл 

перевезень).  

3. Фактори, що впливають на собівартість перевезень при роботі на розвізних 

маршрутах. 
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Змістовий модуль 2.2 Формування структури та раціональне використання 

парку транспортних засобів 

 Тема 11. Формування структури та раціональне використання парку 

рухомого складу 

1. Визначення оптимальної за вантажністю структури парку автомобілів для 

дрiбнопартiонних перевезень.  

2. Визначення оптимальної за вантажністю структури парку автомобілів для 

перевезень об’єднаних партій вантажів.  

Тема 12. Організація спільної роботи транспортних i навантажувально-  

розвантажувальних засобів як задача масового обслуговування   

1. Постановка задачі.  

2. Замкнута система масового обслуговування та показники її функціонування. 

3. Чисельні характеристики замкнутої Пуассонiвської системи масового обслуго-

вування. 

 4. Показники ефективності спільної роботи транспортних i навантажувально-

розвантажувальних засобів.  

Тема13. Організація та механізація навантажувально-розвантажувальних 

робіт на автомобільному транспорті 

1.1. Організація процесу виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.  

1.2. Способи та засоби виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.  

1.3. Класифікація засобів механізації навантажувально-розвантажувальних.  

Тема 14. Пасажирські перевезення 

1. Види пасажирських автомобільних перевезень. 

2. Характеристика основних пасажиропотоків і рухливість населення. 

3. Показники якості транспортного обслуговування пасажирів. 

4. Пасажиропотоки. Етапи процесу пересування пасажирів. 
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3. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Дмитриченко М.Ф., Яцківський Л.Ю., Ширяєва С.В., Докуніхін В.З. Основи теорії 

транспортних процесів і систем. Навчальний посібник для ВНЗ / М.Ф. Дмитриченко, 

Л.Ю. Яцківський, С.В. Ширяєва, В.З. Докуніхін. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. 

– 336 с.  

2. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / А.Э. Горев. – 5 – е изд., испр. – М. : «Академия», 2008. – 288 с.  

3. Вельможин А.В., Гудков В.А. Основы теории транспортных процессов и систем: 

Учеб. Пособие / А.В. Вельможин, В.А. Гудков. — Волгоград, 1992. — 189 с.  

4. Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными 

перевозками : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И.В. Спирин. – 

5-е изд., перераб. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 400 с.  

 

Допоміжна 

 

1. Афанасьев Л.Л. и др. Единая транспортная система и автомобильные перевозки: 

Учебник для студентов вузов / Л.Л. Афанасьев, Н.Б. Островский, С.М. Цукерберг. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1984. – 333 с.  

2. Ефремов И.С. и др. Теория городских пассажирских перевозок / И.С. Ефремов, 

В.М. Кобозев, В.А. Юдин. – М.: Высшая школа, 1980. - 535 с.  

3. Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки / М.Д. Блатнов. - М.: 

Транспорт, 1981. – 224 с.  

4. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки / А.И. Воркут. - Киев: Вища 

школа, 1979. – 392 с.  

5. Ходош М.С. Грузовые автомобильные перевозки / М.С. Ходош. - 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Транспорт, 1980. – 270 с.  

6. Рихтер К.Ю. Транспортная эконометрия: пер. с нем. канд. экон. наук О.А. 

Григорьева. под ред. д-ра техн. наук Э.И. Позамантира. – М.: Транспорт, 1982. – 317 с.  
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7. Сологуб Д.М. Грузовые автомобильные перевозки. Ч.I. Основы теории 

транспортного процесса / Д.М. Сологуб. — Киев, 1997. — 180 с.  

8. Кожин А.П. Математические методы в планировании и управлении грузовыми 

автомобильными перевозками / А.П. Кожин. – М.: Высшая школа, 1979. – 304 с.  

9. Приказ Министерства транспорта Украины «Об утверждении норм затрат топлива 

и смазочных материалов на автомобильном транспорте».  

10. Майборода М.Е. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие / М.Е. 

Майборода, В.В. Беднарский. – Изд. 2 – е. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 442 с.  

11. Ларин О.Н. Организация пассажирских перевозок: учебное пособие / О.Н. Ларин. 

– Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. – 104 с.  

 

 Інформаційні ресурси 

 

1. http://window.edu.ru/resource/289/74289/files/Gorev_uchebn1.pdf  

2. http://paclub.ru/pi/ttp/1.html  

 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:   

4 семестр – диф. залік. 

5 семестр – іспит. 

 

 5. Засоби діагностики успішності навчання  відвідування лекційних і 

практичних занять, ведення конспекту лекцій, активна робота під час домашнього 

опитування, вміння вирішувати ситуаційні завдання та розв’язувати задачі, знати 

відповіді на тестові завдання, вміння самостійно підготувати та правильно 

розкрити тему реферату, виконання контрольних робіт і курсової роботи. 

 

 


