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ABOUT SATTING OF THE INFLUENCE STOCHASTIC OSCILLATI ONS VOLUME 
OFPASSENGER ON THE BASIC PARAMETERS EFFECIENCY OF FUNCTIONING OF 
CITI BUS ROUTES 

 

Doctor of Technical Sciences Y. Davidich, research assistant O. Dolya 
 
У статті досліджено питання щодо впливу стохастичності об’ємів перевезень 

пасажирів на міських маршрутах загального користування на основні показники 
ефективності маршруту із закупівлі автобусів. Викладено прогнозовані результати 
функціонування маршруту в періоді часу, що забезпечено створенням відповідного 
програмного продукту.  

Ключові слова: пасажир, вірогідність, витрати, об’єми перевезень. 
 
В статье исследован вопрос о влиянии стохастичности объемов перевозок 

пассажиров на городских маршрутах общего пользования на основные показатели 
маршрута по закупке автобусов. Изложены прогнозируемые результаты функционирования 
маршрута в периоде времени, что обеспечено разработкой соответствующего 
программного продукта. 

Ключевые слова: пассажир, вероятность, расходы, объемы перевозок. 
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The paper studied the communication of stochastic volumes of transportation of passengers 
on city routes of common use and   main performance indicators of the project for the purchase of 
buses. In the article sets out the expected results of the project functioning in the period of time that  
was  ensured the by  the corresponding software. 

Keywords: passenger, likely costs, traffic volumes. 
 

Вступ. Середовище має в собі 
сукупність факторів, які впливають на 
маршрут у часі й мають враховуватись у 
системі управління процесом [1].  

Виникнення ризиків у системах 
управління пов’язують саме із 
нестабільністю зовнішнього середовища, 
що має свій прояв у згаданих маршрутних 
відхиленнях. Слід зазначити, що такі 
маршрутні відхилення не є постійними у 
часі  [1, 2]. 

У детальнішому розгляді обставин 
виникнення ризиків із зовнішнього 
середовища науковці  виділяють такі: 

1. Неповна інформація (недостовірна). 
2. Недостатня здатність керівників у 

сприйнятті та обробленні інформації. 
3. Випадковість виникнення небажа-

них обставин. 
4. Протидії конкурентів. 
Також не нехтують й ризиками, 

пов’язаними із ресурсами маршруту, а 
саме: фінансовий, матеріальний, трудовий 
й часовий ресурси [1]. 

Запропоновано вважати, що  об’єктом 
системи управління ризиками є сам ризик, 
який втілює у собі поєднання вірогідності 
настання ризику та прогнозування його 
наслідків. При цьому науковці схильні 
розглядати ризик як підставу для настання 
небажаного відхилення від прогнозованого 
результату [3-5]. 

Однак термін «ризик» використо-
вується для опису негативного впливу на 
показники від реалізації проекту, не 
враховуючи вірогідність настання стану 
середовища системи управління 
маршрутом, в якому показники здобудуть 
кращі від очікуваних результати. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. У маршруті із закупівлі 

транспортних засобів одним із показників 
маршруту є дохід, отриманий від 
транспортної роботи [6]. На даному етапі 
для маршруту об’єм перевезених пасажирів  
є одним з фінансових ресурсів, який є 
обмеженим особливостями середовища, в 
якому функціонує маршрут. При цьому 
відсутність фінансового ресурсу у 
запланованих кількісних показниках може 
призвести до погіршення показників 
маршруту. У найгіршому випадку нестаток 
фінансового ресурсу може призвести до 
недоцільності провадження маршруту, це 
пов’язано із виходом часу настання періоду 
окупності за межі часового обмеження 
існування маршруту. 

Автором [6] наведено загальні 
принципи інвестиційного процесу щодо 
маршруту автотранспортного підпри-
ємства, визначено можливість вибору 
моделі транспортного засобу за принципом 
порівнянь показників інвестиційних 
маршрутів для різних транспортних 
засобів. 

Однак часовий ресурс маршруту в 
системі з надання послуг з перевезень 
транспортним засобом є обмежений 
максимальним періодом експлуатації 
самого транспортного засобу. У порівнянні 
із іншими видами транспортних засобів 
автомобільний має найменший ресурс 
використання, що призводить до 
найменших часових ресурсів маршруту 
саме на автомобільному транспорті. Тому 
при виборі марки транспортних засобів 
потрібне врахування впливу не тільки 
економічних показників маршруту, а й 
часового ресурсу.   

Планування закупівлі транспортних 
засобів для обслуговування потреб 
населення із переміщення на маршрутах 
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загального користування потребує фінансо-
вого, трудового та часового ресурсів [6].  

У системі міського пасажирського 
транспорту об’єми прогнозованих 
перевезень пасажирів й часовий розподіл 
цього об’єму є базою для прийняття низки 
першочергових рішень. Так, саме від 
об’єму пасажирів й його розподілу 
залежить показник кількості транспортних 
засобів, тип транспортних засобів та їх 
розклад руху [7]. 

Можливості в прогнозуванні об’ємів 
перевезень пасажирів надають змогу в 
проведенні розрахунків кількості транс-
портних засобів, а маршрути формуються 
за методами наведеними авторами [8-10]. 
За результатами опрацювання сучасних 
методик із розрахунку потрібної кількості 
транспортних засобів для обслуговування 
маршруту встановлено, що кількість 
транспортних засобів є залежністю від 
об’ємів перевезень, а самі об’єми 
перевезень встановлюються за допомогою 
методів, які припускають існування 
вірогідності зміни об’ємів перевезень як 
більш, так і в менший бік у кількісному 
відображенні [7]. 

При цьому в роботі [7] визначено, що 
об’єм перевезених пасажирів є показником, 
що прямо впливає на пробіг транспортного 
засобу за період часу. У цій праці також 
визначено, що загальний пробіг 
транспортного засобу прямо впливає на 
кількісний показник основних змінних 
витрат підприємства на виконання 
транспортної роботи. 

Наведене доводить, що об’єм 
перевезених пасажирів за період часу є 
ресурсом маршруту, який впливає не лише 
на грошові потоки, а й відіграє важливу 
роль протягом реалізації маршруту в часі. 

Визначення мети та задачі дослід-
ження. З метою можливості прогнозування 
змін в основних показниках функціону-
вання маршруту підприємства запропоно-
вано застосовувати розроблення алгоритму 
розрахунку параметрів маршрутів міських 
пасажирських перевезень. 

Використовуючи запропоновані 
підходи до розрахунку маршрутних 
параметрів міських пасажирських 
перевезень, забезпечити виконання таких 
основних етапів: 

І етап – визначення параметрів закону 
розподілу обсягів перевезень; 

ІІ етап – визначення експлуатаційних 
характеристик роботи на маршруті; 

ІІІ етап – визначення витрат, пов’яза-
них з роботою транспортних засобів на 
маршруті; 

ІV – визначення основних зборів, 
пов’язаних із перевізним процесом; 

V – визначення оцінних показників 
функціонування пасажирського маршруту. 

Основна частина дослідження. Для 
реалізації розробленого алгоритму 
розрахунку параметрів маршрутів міських 
пасажирських перевезень було написано 
програмний продукт у середовищі Borald 
C++. 

При розробленні програми 
розрахунку параметрів маршрутів міських 
пасажирських перевезень (рис. 1) вихідні 
дані було розподілено на три групи: 

1) характеристики маршруту (рис. 2); 
2) параметри автотранспортного 

підприємства (рис. 3); 
3) характеристики автобуса (рис. 4).  
Для пояснення побудування 

характеристик кожної із груп 
використовуємо табличну форму запису 
(див. таблицю). 

Головною характеристикою 
маршруту є об’єм перевезень і, як 
з’ясувалося раніше, дуже важливим є його 
коливання протягом часу функціонування 
маршруту. Для врахування коливань об’єму 
перевезень у програмі було розроблено 
окремий модуль. Це дає змогу без зміни 
значення середнього об’єму перевезень, у 
межах σ3± , проводити дослідження зміни 
параметрів маршрутів. 

У свою чергу експериментальні 
дослідження показали, що середньоквадра-
тичне відхилення об’ємів перевезень 
коливається в межах 1-10 %. 
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Рис. 1. Загальний вигляд програми розрахунку параметрів маршрутів міських  

пасажирських перевезень 
 

 

Рис. 2. Характеристики маршруту 
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Рис. 3. Параметри автотранспортного підприємства 
 
 

 

Рис. 4. Характеристики автобуса 
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Таблиця  
Кодування характеристик маршруту, автотранспортного підприємства та автобуса 

Код  Назва характеристики Одиниці виміру 
D1 Об’єм перевезень пас. 
D2 Тариф грн 
D3 Максимальний пасажиропотік на перегоні пас. 
D4 Час обороту год 
D5 Коефіцієнт зміни доходів у вихідний день - 
D6 Сумарний нульовий пробіг км 
D7 Довжина маршруту км 
 
 

Зміна ймовірності очікуваного фінан-
сового результату наведено на рис. 5.  

При цьому розподіл очікуваного 
фінансового результату при середньоквад-

ратичному відхиленні %2=σ  наведено на 
рис. 6, де найбільший очікуваний 
фінансовий результат в 11385952,52 гривні 
очікується у 13 кварталі. 

 
 

 
Рис. 5. Графік зміни очікуваного фінансового результату  

при середньоквадратичному відхиленні %1=σ  
 

 

 
Рис. 6. Графік зміни очікуваного фінансового результату  

при середньоквадратичному відхиленні %2=σ  
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Зміна середньоквадратичного відхи-
лення %3=σ  призводить до розширення 
діапазону ймовірності окупності маршруту 
на 7 кварталів при цьому максимальне 
значення ймовірності у 14 кварталі 
становитиме 35 %, а найбільший 

очікуваний фінансовий результат у сумі 
15900325,49 гривні очікується у 18 кварталі 
(рис. 7). 

Графік зміни очікуваного фінансового 
результату при середньоквадратичному 
відхиленні %4=σ  наведено на рис. 8. 

 

 
Рис. 7. Графік зміни очікуваного фінансового результату  

при середньоквадратичному відхиленні %3=σ  
 

 

 
Рис. 8. Графік зміни очікуваного фінансового результату  

при середньоквадратичному відхиленні %4=σ  
 

 

Таким чином, наведені закономірності 
впливу стохастичності об’ємів перевезень 
пасажирів  на зміну ймовірності окупності 
маршруту та очікуваного фінансового 
результату дають змогу оцінити можливі 
ризики при експлуатації транспортного 
засобу на маршруті. 

Висновки з дослідження і перспек-
тиви, подальший розвиток у даному 
напрямку. Використовуючи алгоритм 
розрахунку параметрів маршрутів міських 
пасажирських перевезень, було розроблено 
відповідний програмний продукт у 
середовищі Borald C++. Це дало змогу 
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отримати закономірності зміни таких 
оцінних показників, як ймовірність 
окупності маршруту та очікуваний 

фінансовий результат залежно від зміни 
параметрів маршруту, автотранспортного 
підприємства та автобуса. 
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