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Кафедра транспортних систем і логістики



 

 

Ці методичні вказівки розроблені з метою самостійного вивчен-

ня і засвоєння теоретичного матеріалу та отримання навичок рішення 

практичних задач щодо застосування сучасних інноваційних техноло-

гій для розвитку транспортних систем. Методичні вказівки розробле-

ні відповідно до робочої програми дисципліни «Інноваційні техноло-

гії розвитку транспортних систем» для здобувачів рівня доктор філо-

софії спеціальності 275 «Транспортні технології», спеціалізації 275.03 

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».  

Дисципліна «Інноваційні технології розвитку транспортних сис-

тем» є обов`язковою дисципліною циклу формування глибинних 

професійних знань. Дисципліна «Інноваційні технології розвитку 

транспортних систем» ґрунтується на вивченні дисциплін «Фундаме-

нтальна та прикладна математична підготовка», «Методи наукових 

досліджень», «Моделювання транспортних процесів», «Взаємодія ви-

дів транспорту», «Логістичне управління», «Інтегровані транспортні 

системи». 

Вивчення теоретичних питань, що наведені в даних методичних 

вказівках є обов’язковими, вони включені до відповідних модулів і 

екзамену. 

Методика виконання завдань спирається, окрім теоретичного 

матеріалу з дисципліни «Інноваційні технології розвитку транспорт-

них систем» , на знання, що набуваються під час вивчення дисциплін 

«Фундаментальна та прикладна математична підготовка», «Методи 

наукових досліджень», «Моделювання транспортних процесів», 

«Взаємодія видів транспорту», «Логістичне управління», «Інтегровані 

транспортні системи». 

 



 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Опис навчальної дисципліни 

«Інноваційні технології розвитку транспортних систем» 

 

Найменування показників  

Характеристика навчальної дисциплі-

ни 

денна форма 

навчання 

заочна (дистан-

ційна) форма на-

вчання 

Кількість кредитів  - 4 

Кількість годин        - 120 
Обов’язкова 

Семестр викладання дисцип-

ліни 

4 
(порядковий номер семес-

тру) 

4 
(порядковий номер семестру) 

Вид контролю: Екзамен Екзамен 

Розподіл часу: 

- лекції  (годин) 48 48 

- практичні, семінарські (годин) - - 

- лабораторні роботи (годин) - - 

- самостійна робота (годин) 72 72 

- курсовий проект (годин) - - 

- курсова робота (годин) - - 

- розрахунково-графічна робота 

(контрольна робота) 
- - 

- екзамен - - 

 

Предметом дисципліни є педагогічно-адаптована система по-

нять про вплив сучасних інноваційних технологій на ефективність, 

надійність та стійкість функціонування транспортних систем. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інноваційні техно-

логії розвитку транспортних систем» є формування у майбутніх док-

торів філософії теоретичних, практичних та методичних положень 

щодо застосування сучасних інноваційних технологій для розвитку 

транспортних систем. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

− сучасні передові концептуальні та методологічні засади нау-

ково-дослідницької та професійної діяльності і міжпредметних галу-

зей; 



 

 

− інноваційні технології розвитку транспортних систем і розу-

міння особливостей професії; 

− праці провідних вчених, наукових шкіл та фундаментальних 

праць у сфері інноваційних технологій розвитку транспортних сис-

тем, мати вміння формулювати мету власного наукового дослідження 

як складову загального освітнього процесу; 

− вимоги щодо аналітичної та експериментальної наукової дія-

льності, організації, планування та прогнозування результатів науко-

вих досліджень; 

− принципи організації та проведення комплексних теоретич-

них та експериментальних досліджень в галузі науково-дослідницької 

та інноваційної діяльності; 

− методології наукового дослідження інноваційних технологій 

розвитку транспортних систем, яка базується на результатах попере-

дніх наукових досліджень, міжнародних стандартах та рекомендаці-

ях. 

−  реалізацію аналітичної та експериментальної наукової діяль-

ності; організацію, планування та прогнозування результатів науко-

вих досліджень інноваційних технологій розвитку транспортних сис-

тем. 

− інтегрування існуючих методик та методів інноваційного ро-

звитку транспорту та адаптувати їх для розв’язання наукових завдань 

при проведенні дисертаційних досліджень 

мати здатність до: 

− осмислення філософсько-світоглядних засад, сучасних тен-

денцій, напрямків і закономірностей розвитку вітчизняної науки в 

умовах глобалізації й інтернаціоналізації; 

− наукового пізнання, застосування здобутих знань у практич-

ній діяльності на засадах інноваційних методологій розвитку транс-

портних систем; 

− проведення аналітичної та експериментальної наукової дія-

льності; організації, планування та прогнозування результатів науко-

вих досліджень у сфері інноваційних технологій розвитку транспорт-

них систем; 

− генерування нових ідей (креативність), абстрактного мислен-

ня, адаптації до нових умов та ситуацій, що виникають у сфері інно-

ваційних технологій розвитку транспортних систем; 



 

 

− використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні тех-

нології у процесі спілкування, обміні інформацією, зборі, аналізі, об-

робці, інтерпретації даних та представленні результатів дослідження 

розвитку транспортних систем; 

− публічного представлення і захисту наукових результатів, 

публічного виступу на вітчизняних та міжнародних наукових фору-

мах, конференціях і семінарах. 

           мати уявлення про основні науково-технічні проблеми та пер-

спективи розвитку надійність транспортних систем. 



 

 

2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

          Розділ 1. Інноваційні технології розвитку регіональних тра-

нспортних систем та систем вантажного транспорту. 
 

Теоретичне питання 1. Існуючі технології функціонування системи 

міжміських вантажних автоперевезень.  

Правове регулювання перевезення вантажів у міжміському 

сполученні Сучасний стан ринку міжміських вантажних 

перевезень. Існуюча методологія організації роботи вантажного 

автомобільного транспорту на міжміських маршрутах. 

Міжнародний досвід моделювання та управління міжміськими 

вантажоперевезеннями. Фактори, що впливають на вибiр 

рухомого складу при виконаннi мiжмiських перевезень вантажiв.  
 

Теоретичне питання 2. Існуючі технології доставки вантажів у різ-

них видах сполучення дорожніми транспортними засобами. 

Порівняльні логістичні характеристики різних видів транспорту. 

Оцінка основних видів вантажного транспорту за основними кри-

теріями. Термінальна технологія перевезень вантажів. Принципи 

формування раціональних транспортно-технологічних схем до-

ставки вантажів (ТТСДВ). Фактори, що визначають вибір транс-

портно-технологічних схем доставки вантажів. Вибір оптималь-

ної ТТСДВ. Вплив характеристик шляхів сполучення на розподіл 

обсягів перевезень між ними. Визначення областей раціонального 

використання видів транспорту та сполучень.  Розробка погодже-

них розкладів руху транспортних засобів різних видів транспор-

ту. 

 

Теоретичне питання 3. Існуючі принципи розвитку регіональних 

транспортних систем. 

Методи формування регіональних транспортних систем. Визна-

чення середньої відстані перевезень на заданій території. Визна-

чення кількості та розташування транспортних вузлів на тери-

торії регіону. Методи розробки маршрутних систем. Принципи 

функціонування мультимодальної системи перевезення вантажу 

на регіональному рівні. Характеристика Єврорегіонів. Організа-

ція ринкової системи моніторингу та управління товаропотоками 

так і на регіональному рівнях. Формування мережі логістичних 

центрів, що включають транспортні термінали, товаро-
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розподільчі й торгові комплекси. Принципи функціонування єди-

ної інформаційно-управлінської системи оптимізації, моніторин-

гу та управління транспортними потоками у віртуальному прос-

торі. Принципи доставки товару на основі розвитку інтермодаль-

них та комбінованих перевезень на регіональному рівні. 

 

Теоретичне питання 4. Існуючі засоби моделювання систем регіо-

нального транспорту. 

Транспортна система як об’єкт моделювання. Система управлін-

ня та ефективність транспортної системи. Транспортно-

логістичні системи. Моделі та моделювання транспортних сис-

тем. Моделі попиту на транспортне обслуговування. Умова зба-

лансованості між можливостями транспортної системи та попи-

том на неї. Етапи визначення попиту на транспортне обслугову-

вання. Об’єктно-орієнтовне моделювання як метод підвищення 

ефективності управління транспортними системами. Принципи 

роботи об’єктно-орієнтовного моделювання. Дослідження та про-

гнозування показників при моделюванні вантажних перевезень. 

Статична лінійна балансова модель міжгалузевих зв’язків. Іміта-

ційне моделювання транспортних систем. 

 
Розділ 2. Інноваційні технології розвитку міських транспортних систем та 

систем дорожнього руху. 

Теоретичне питання 1. Існуючі технології розвитку громадського 

транспорту як основного засобу пересувань населення у містах. 

Моніторинг стану міських маршрутних перевезень пасажирів. 

Нормативна база роботи громадського транспорту в містах 

України. Методи організації роботи систем маршрутного паса-

жирського транспорту в містах. Існуючі методи формування по-

треб населення у пересуваннях та проведення обстеження роботи 

міського пасажирського транспорту. Критерії оцінки ефектив-

ності маршрутної мережі. Методика досліджень пасажиропотоків 

на маршрутах громадського транспорту. Методика моделювання 

потреб населення на основі обстеження роботи маршрутів. Прин-

ципи формування перспективного варіанту маршрутної мережі. 
 

 

 

 



 

 

Теоретичне питання 2. Існуючі концепція міста, зручного для жит-

тя. 
Просторовий аналіз міста з точки зору мобільності. Принципи 
планування розвитку територій. Забудова міста та транспортна 
інфраструктура. Теоретичні засади концепції «Smart City». Інно-
ваційна технологія «Smart City» як механізм покращення рівня 
життя в сучасному місті. Кібербезпека як ключовий елемент кон-
цепції «Smart City». «Smart Governance» – інтерактивна складова 
«Smart City» та форма успішного управління. Світовий досвід 
державного управління в смарт містах. Концепція розумного міс-
та в контексті розвитку інноваційного управління. Концепція фу-
нкціонально-просторового розвитку. Концепція раціонального 
використання місцевого природно-ресурсного, демографічного, 
виробничого і фінансового потенціалу, залучення ззовні приват-
ного капіталу (національного і іноземного). Концепція триконту-
рної системи управління розвитком регіону (міста). Концепція з 
точки зору соціологічних підходів механізм розвитку. Концепція 
привабливості іміджу міста. Концепція стійкого соціально-
економічного розвитку міста. 
 

Теоретичне питання 3.  Існуючі технології моделювання систем ор-

ганізації дорожнього руху. 

Моделювання тривимірного транспортного руху. Модель сліду-

вання за лідером. Модель оптимальної швидкості. Модель розум-

ного водія. Модель Нагеля-Шрекенберга. Модель Відемана. Кі-

нематична модель. Модель BANDO. Модель GAZIS. Імовірнісна 

модель зміни смуги руху Спарман. Імовірнісна модель зміни сму-

ги руху Тейс. Модель Хелбінг-Шрекенберга. Імітаційне моделю-

вання параметрів дорожнього руху у критичних ситуаціях на тра-

нспортній мережі.  

 

Теоретичне питання 4. Існуючі технології розвитку та побудови мі-

ських вуличних та регіональних дорожніх мереж. 

         Функціонально-планувальна структура міських поселень. Фізи-

ко-географічне і містобудівне районування території України. 

Система громадських центрів міст. Формування систем розсе-

лення. Транспортно-планувальна організація міста. Планувальні 

схеми вуличної мережі міста. Особливості організації будівницт-

ва вулиць, доріг і штучних споруд. Схеми розташування смуг ру-

ху маршрутного транспорту. Схеми каналізування транспортних 

потоків. Екологічний благоустрій міських територій.  
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