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У роботі досліджено процес перевезення пасажирів на міжоблас-
них маршрутах загального користування. Встановлено, що міжміські 
пасажирські транспортні кореспонденції мають коливання, які спосте-
рігаються у часі. До таких коливань можна віднести описані багатьма  
дослідниками зміни обсягів або напрямів перевезень пасажирів протя-
гом доби. Одночасно із викладеним відомо, що в системі міжміських 
пасажирських маршрутних перевезень можна спостерігати наявність 
процесів формування прогнозованих змін й при розгляді періоду пере-
везень протягом тижня. У даному випадку спостерігається відповідна 
зміна в характеристиках обсягів й напрямів пасажирських кореспонде-
нцій по днях тижня. Аналогічні коливання мають місце й при розгляді 
стану кореспонденцій при обранні досліджуваним періодом часу – рік.  

Міжміські маршрутні пасажирські транспортні системи мають 
своєю метою функціонування якісне та безпечне задоволення потреб у 
переміщенні людей. Однією із вимог щодо якості обслуговування па-
сажирів можна вважати наявність стабільної схеми маршрутної мере-
жі. Це призводить до необхідності врахування впливу середовища фу-
нкціонування системи  при організації її функціонування, із дотриман-
ням обмежень. 

У сучасних підходах до питань організації надання послуг з пере-
везень пасажирів визначається пріоритетність підвищення якості тран-
спортних послуг, прийняття ґрунтовних рішень щодо змін елементів 
самої транспортної системи. До таких елементів міжміської маршрут-
ної транспортної системи можна віднести розклад руху, кількість тра-
нспортних засобів, тип рухомого складу вартість перевезень та швид-
кість сполучення. Зміною визначених характеристик транспортного 
процесу можна корегувати систему міжміських маршрутних пасажир-
ських перевезень. 

Згідно визначеного підходу до системи застосовуватимуться за-
ходи реагування на зміну вхідних параметрів із середовища її існуван-
ня,  які пов’язані із сезонними коливаннями попиту населення на тран-
спортні послуги. Цим має забезпечитись процес управління  системою 
міжміських маршрутних перевезень за для забезпечення потреб паса-
жирів у переміщенні із врахуванням коливань у їхніх кореспонденціях. 
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Враховуючи сезонні зміни вхідних у систему параметрів із сере-
довища її функціонування визначено змінювати параметри елементів 
транспортної системи. Це має призвести до забезпечення вихідного 
параметру із системи у такому прояві, при якому забезпечено додер-
жання вимог щодо задоволення, побутових, виробничих та  соціально-
економічних потреб пасажирів у переміщенні. 

Одночасно, прийняття управлінських рішень про зміну парамет-
рів системи міжміських маршрутних перевезень впливатиме на ре-
зультативність функціонування самої системи. Враховуючі потребу 
забезпечення вимог щодо збереження параметрів ефективності функ-
ціонування системи міжміських пасажирських перевезень. Таким чи-
ном отримується обмеження щодо прийняття  управлінських рішень зі 
забезпеченням одночасності задоволення потреб пасажирів й збере-
женням задовільного рівня функціонування протягом часу. 

 Проведений аналіз сучасних наукових підходів щодо розрахунків 
пасажирських транспортних кореспонденцій виявив, що дане питання 
не є достатньо вивченим. Наявна  потреба проведення експеримента-
льних досліджень параметрів функціонування піддослідної системи  й 
подальше  встановлення корегувальних коефіцієнтів відомих залежно-
стей прогнозування пасажирських кореспонденцій у системі.  Обрано 
гравітаційне моделювання пасажирських транспортних кореспонден-
цій, як прийнятне для дослідженої системи.  

Отримані результати встановлення корегувального коефіцієнту 
для дослідженої системи міжміських пасажирських перевезень в Укра-
їні. За отриманими значеннями калібрувального коефіцієнту – х  в за-
лежності (9) можуть прийматись 1,6 для літніх та 1,8 для зимових ко-
респонденцій. Отримані відомості щодо параметрів досліджених коре-
спонденцій доповнили відомі наукові підходи щодо прогнозування 
параметрів функціонування процесу перевезень пасажирів із визна-
ченням особливостей сезонних коливань попиту на перевезення, що 
забезпечує можливість в прогнозуванні кореспонденції пасажирів в 
дослідженій системі із застосуванням гравітаційного моделювання. 

 
 
 
 
 
 
 
 


