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6 років – розімкнений стан; 
5 років – замкнений стан; 
12 років – розімкнений стан; 
2,5 роки – замкнений стан; 
24 роки – розімкнений стан. 

Тривалість періодів замкненого стану в межах кожного етапу ево-
люції системи зменшується, а періодів розімкнутого стану збільшуєть-
ся відповідно до  геометричної прогресії: 
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nt +  – тривалість періоду стійкого росту обсягу перевезень, роки; 
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nt + – тривалість періоду стабілізації обсягу перевезень, роки. 
Таким чином, було  з’ясовано, що періоди із значним зростанням 

обсягів перевезень характеризують замкнений стан, і навпаки постій-
ність обсягів – розімкнений стан. На другому етапі еволюції розвитку 
міського електричного транспорту було виявлено, що кількість пері-
одів складає чотири. 

У подальшому, використовуючи періоди еволюції розвитку, не-
обхідно буде визначити коефіцієнти приросту в кожному з етапів. 
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Розглядаються питання визначення факторів, які найбільше впливають на величи-
ну прибутку автотранспортних підприємств. Наводяться результати експертних оцінок 
відносно проблеми підвищення ефективності автомобільних перевезень. 
 

Недостатній розвиток логістичних прогресивних транспортно-
технологічних систем перевезень призводить до збільшення транс-
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портних витрат, отже, до втрати ринку. Тому працівникам автотранс-
портних фірм потрібно приділити підвищену увагу рішенню питань по 
організації та керуванню автомобільними перевезеннями. Підвищення 
ефективності вантажних перевезень можливо завдяки вибору оптима-
льних значень техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого 
складу. 

Успішний розвиток економіки вимагає зниження витрат на виро-
бництво товарів і надання послуг у всіх галузях народного господарст-
ва. Процеси переміщення – невід'ємна частина виробництва товарів і 
послуг, тому одним із напрямків зниження вартості товарів і послуг є 
скорочення витрат на перевезення вантажів [1]. Здешевлення переве-
зень вантажів сприяє рішенню пріоритетних задач підприємства. Один 
з найбільш ефективних напрямків зниження транспортної складової 
витрат − використання наукових результатів у плануванні перевезень 
вантажів [2]. Залежно від виду перевезених вантажів витрати на транс-
портування можуть складати більше, ніж 40% від загальної вартості 
цього товару, наприклад, для будівельних матеріалів відносно від не-
великої вартості цього товару та великогабаритної продукції. Вважа-
ється нормальним, коли транспортні витрати не перевищують 10% від 
обсягу витрат на закупівлю цих виробів [3]. 

Проблема пошуку методів оптимізації дрібнопартіонних переве-
зень вантажів у транспортній мережі міст актуально по цілому ряді 
причин. Рішення завдання оптимізації дрібнопартіонних вантажів у 
транспортній мережі міст ускладнюється рядом об'єктивних факторів: 
великі обсяги інформації, що виникають у процесі виконання переве-
зень, що вимагають термінової обробки; висока тимчасова частота по-
ставок; велика кількість тимчасових і технологічних обмежень; часті 
коливання попиту; велика кількість вантажоодержувачів і відправників 
вантажу; сильний вплив неврахованих факторів зовнішнього середо-
вища [4]. 

Метою даної роботи є визначення факторів, які найбільш впли-
вають на величину прибутку автотранспортних підприємств при пере-
везенні дрібнопартіонних вантажів. 

Для досягнення мети роботи методом експертних оцінок було ви-
значено фактори, які впливають на ефективність автомобільних пере-
везень. У якості експертів виступали співробітники автотранспортних 
підприємств. 

Процедура експертного методу складала наступні етапи: форму-
вання проблеми, робочої групи і вибір експертів, знання і досвід яких 
можна використати для рішення проблеми; розробка анкети для опи-
тування експертів, її апробація і доробка; проведення опитування екс-
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пертів; узагальнення результатів; формування попередніх висновків 
відносно важливості об’єктів, що ранжувалися експертами; розрахунок 
показників узгодженості думок експертів; підготовка звіту і підготовка 
остаточних висновків. 

Для проведення опитування серед експертів було розповсюджено 
анкети. Перелік елементів анкети приведений в табл.1. 

 

Таблиця 1 – Перелік елементів, які впливають на ефективність  
дрібнопартіонних вантажних перевезень 

 

Позначення 
елемента 

Найменування елементів 

Місце (ранг) за важливіс-
тю (впливом на ефектив-
ність вантажних переве-

зень) 
А Коефіцієнт використання рухомого складу (α)  
B Коефіцієнт використання пробігу (β)  
C Фактичний обсяг перевезень (Qпер)  
D Час оберту на маршруті (tоб)  
E Час роботи в наряді (Тн)  
F Довжина маршруту (lм)  
G Кількість водіїв (Nв)  
H Кількість автомобілів (Nа)  
I Вантажопідйомність (qн)  

 

Кожен експерт проводив ранжирування техніко-економічних по-
казників перевезення вантажів за їх важливістю. Для цього найважли-
вішому показнику присвоювався перший ранг. 

Узагальнення результатів опитування проводиться за допомогою 
табл.2, до якої були перенесені дані з анкет. 

 

Таблиця 2 – Узагальнення думок експертів щодо важливості  показників ефективності 
транспортного процесу 

 

Ранг (місце) напрямку на думку експерта Номер  
експерта A B C D E F G H I 

1 8 1 2 7 3 6 9 5 4 
2 8 1 2 9 3 4 7 6 5 
3 7 1 2 6 3 5 9 4 8 
4 9 1 2 7 3 4 6 5 7 
5 9 1 2 8 3 5 6 4 7 
6 7 1 2 8 3 4 6 5 9 
7 9 1 2 8 4 3 7 5 6 
8 9 1 2 8 3 4 6 5 7 
9 9 1 2 8 3 4 6 5 7 
10 9 1 2 8 3 4 6 5 7 

Сума рангів 84 10 20 77 31 43 68 49 67 
 

Далі підраховується сума рангів для кожного елементу системи і 
виводиться узагальнена думка експертів щодо розподілу елементів за 
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важливістю впливу показників на ефективність вантажних перевезень. 
Перше місце надавалося тому елементу, який набрав найменшу суму 
місць. 

На підставі табл.2 можна зробити наступні висновки. 
За важливістю місць між елементами, перше місце займає коефі-

цієнт використання пробігу, друге – обсяг перевезень на маршруті, 
третє – час роботи в наряді, четверте – довжина маршруту, п’яте – кі-
лькість автомобілів, шосте – вантажопідйомність, сьоме – кількість 
водіїв, восьме – час оберту, дев’яте – коефіцієнт використання рухомо-
го складу. Далі було розраховано ступень узгодженості думок експер-
тів з використанням коефіцієнту конкордації. 

Розрахунок значення коефіцієнта конкордації виконували за фор-
мулою 

2

2 3
1 1

12 ( 1)
( )

( ) 2

n m

ij
i j

m n
W r

m n n = =

+= −
− ∑ ∑ ,   (1) 

де  n – обсяг вибірки (кількість експертів); m – кількість параметрів, 
які оцінюються; r ij – ранги (оцінки експертів).  

Значення коефіцієнта конкордації змінюється від 0 до 1, тобто 
область його значень 0 ≤ W ≤ 1. Чим W ближче до одиниці, тим вище 
узгодженість. Розрахунки визначили значення коефіцієнта конкордації 
– 0,81. 

Для подальшого аналізу впливу факторів на підвищення ефектив-
ності дрібнопартіонних перевезень експертами були обрані наступні 
показники: коефіцієнт використання пробігу, обсяг перевезень на ма-
ршруті, час роботи в наряді. Узгодженість думки експертів підтвер-
джує розрахований вище коефіцієнт конкордації. Таким чином, факто-
рами, які найбільш впливають на вихід системи будуть саме ці п’ять  
факторів. 

Цільовою функцію у даному випадку буде залежність 
 

                 ,( , , , )н м фП f A T l Qβ= ,           (2) 
 

де А – облікова кількість автомобілів, од; β – коефіцієнт використання 
пробігу; Тн – час роботи автомобіля в наряді, год.; lм – довжина марш-
руту, км; Qф – фактичний обсяг перевезень, т. 

Ці параметри й будуть вхідними величинами при дослідженні си-
стеми перевезення дрібнопартіонних вантажів. На наступних етапах 
дослідження потрібно провести експеримент і визначити, які саме з 
цих параметрів найбільше впливають на отримання прибутку, завдяки 
чому можна підвищити ефективність перевезення вантажів. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ МЕЖ ДОЦІЛЬНОСТІ ТЕРМІНАЛЬНИХ  
ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 

Запропоновано методику для визначення меж доцільності термінальних переве-
зень дрібнопартіонних вантажів і математичну модель визначення раціональних техно-
логічних параметрів для вибору варіанту доставки. 
 

Ефективне функціонування логістичних транспортно-розподіль-
них систем здійснюється шляхом оптимізації управління й планування 
товарно-матеріальних і пов'язаних з ними інформаційних та фінансо-
вих потоків на основі системного підходу й узгодження економічних 
інтересів усіх учасників логістичної системи.  

Для раціоналізації системи руху вантажів і товарів, підвищення 
ефективності функціонування транспортних систем, забезпечення ви-
сокого рівня транспортно-логістичного сервісу використовують спеці-
алізовані термінали й термінальні комплекси [1].  

Термінальні технології забезпечують найбільш ефективне вико-
ристання великовантажного рухомого складу, що використовується 
для перевезення вантажів між терміналами [2]. 

Метою нашого дослідження є обґрунтування меж доцільності те-
рмінальних перевезень вантажів у міжміському сполученні. 

Отже, необхідно вирішити наступні задачі: застосувати систем-
ний підхід при аналізі технології доставки дрібнопартіонних вантажів 
за прямим варіантом і за участю терміналів; розробити математичну 
модель для визначення меж доцільності перевезення вантажів за учас-
тю терміналів; надати практичні рекомендації щодо вибору варіанту 
доставки. 

В якості критерію доцільності термінальних перевезень приймає-
мо питомі витрати. 

На основі детального аналізу технології роботи окремих ланок [3] 
та визначення витрат всіх елементів процесу доставки при транзитній 


