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Ці методичні вказівки розроблені з метою самостійного вивчен-

ня і засвоєння теоретичного матеріалу та отримання навичок рішення 

практичних задач по оптимальному управлінню матеріальними пото-

ками в конкретних умовах. Методичні вказівки розроблені відповідно 

до робочої програми дисципліни «Системологія транспорту» для здо-

бувачів рівня доктор філософії спеціальності 275 «Транспортні тех-

нології», спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобі-

льному транспорті)». 

Дисципліна «Системологія транспорту» є вибірковою дисциплі-

ною циклу формування глибинних професійних знань. Дисципліна 

«Системологія транспорту» ґрунтується на вивченні дисциплін «Фу-

ндаментальна та прикладна математична підготовка», «Методи нау-

кових досліджень», «Моделювання транспортних процесів», «Взає-

модія видів транспорту», «Транспортні системи», «Основи теорії тра-

нспортних процесів і систем». 

Вивчення теоретичних питань, що наведені в даних методичних 

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

заліку. 

Методика виконання завдань спирається, окрім теоретичного 

матеріалу з дисципліни «Системологія транспорту», на знання, що 

набуваються під час вивчення дисциплін «Транспортні системи», 

«Основи теорії транспортних процесів і систем», «Методи наукових 

досліджень». 



 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Опис навчальної дисципліни 

«Системологія транспорту» 

 

Характеристика 

обсягів 

підготовки 

Характеристика 

лекційного потоку 

Характеристика 

навчального процесу 

Загальний обсяг 

– 4 кредиту 

Кількість тем – 8 

Всього 

аудиторних 

годин на 

тиждень – 3 

Галузі знань 27 «Транс-

порт» 

Спеціальність 275 «Тран-

спортні технології» 

Спеціалізація 275.03 

«Транспортні технології 

(на автомобільному тран-

спорті)». 

Кількість навчальних груп 

в потоці – 1. 

− Укладач –  

проф. Горбачов 

Петро Федоро-

вич 

Навчальний курс – 

вибіркова дисциплі-

на формування гли-

бинних професійних 

знань. 

Рік підготовки – 3-й. 

Семестр навчання – 

5-й. 

Кількість лекційних 

годин – 48. 

Самостійна робота, 

годин – 72 

Поточний контроль 

(види контролю: ус-

не опитування, пи-

сьмове тестування) 

Підсумковий 

контроль (види 

контролю: залік) 

 

 

Предметом дисципліни є педагогічно-адаптована система по-

нять про вплив cистемології транспорту на ефективність, надійність 

та стійкість функціонування транспортних систем. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Системологія тра-

нспорту» є формування у майбутніх докторів філософії теоретичних, 

практичних та методичних положень теоретичних, практичних та ме-

тодичних положень щодо застосування cистемології транспорту для 

розвитку транспортних систем. 



 

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

− елементи загальної теорії систем; 

− особливості дослідження транспортних систем; 

− методи визначення структури зовнішнього середовища для 

вантажних перевезень.; 

− методи визначення структури зовнішнього середовища для 

пасажирських перевезень.; 

− системологію транспортних мереж та міських транспорт-

них систем; 

− методи моделювання транспортних мереж; 

− показники системних властивостей об'єктів ; 

− системологію міста, зручного для життя; 

− систему громадського транспорту як основного засобу за-

доволення потреб населення міст у пересуваннях. 

 

вміти: 

− застосовувати системні методи прийняття рішень при ви-

рішенні проблем функціонування транспортних систем; 

− вибирати та застосовувати методики представлення транс-

портних об’єктів у вигляді систем; 

− застосовувати системологічний аналіз при визначення оп-

тимальних показників функціонування транспортних сис-

тем; 

− вмити використовувати інформаційні ресурси для моделю-

вання пропозиції та попиту реальних транспортних систем; 

− вибирати та застосовувати методи прогнозування попиту 

на послуги пасажирського та вантажного транспорту; 

− застосувати знання про закономірності транспортних про-

цесів з використанням автомобільного транспорту для про-

ектування транспортних систем; 

− оцінювати ефективність, стійкість та надійність транспорт-

них систем. 

 

− мати уявлення про основні науково-технічні проблеми та 

перспективи розвитку надійність транспортних систем. 
 



 

 

2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Тема 1. Існуючи варіанти системного аналізу транспортних систем 

Теоретичне питання 1. Стратегія і функціональний цикл логістики в 

області просування продукції. 

Суть логістичної стратегії в області просування продукції. Функ-

ціональний цикл логістики і його цикли: постачання вироб-

ництва і розподілу. Функціональний цикл в постачанні. Функціо-

нальний цикл забезпечення виробництва. Функціональних-ний 

цикл в фізичному розподілі. 

 

Теоретичне питання 2. Концепція життєвого циклу продукції. 

Модель життєвого циклу логістичної системи. Етапи життєвого 

циклу логістичної системи. Вплив життєвого циклу на логістич-

ний цикл. Життєвий цикл товару та його характеристика. Крива 

життєвого циклу конкретного товару. Гіпотетичний життєвий 

цикл. 

Теоретичне питання 3. Визначення логістики. Теоретичні основи 

логістики. 

Європейська та американська концепції логістики, її місця в під-

приємницький діяльності, правило 7R, функціональні області ло-

гістики, взаємодія логістики і маркетингу – синергетичний ефект, 

вплив концепції логістики на організацію матеріалопотоків в ло-

гістичній системі.  

 

Теоретичне питання 4. Концепція логістичної системи. Роль проду-

кції в функціональному циклі логістики. 

Організація руху матеріалопотоків в ланцюгах постачань, органі-

зація закупок, транспортування, складування. Основні продуктові 

характеристики, що впливають на логістичні витрати і процес 

прийняття логістичних рішень при формуванні функціонального 

циклу. 

Тема 2. Порядок дослідження транспортних систем 

Теоретичне питання 1. Процес організації закупок в логістики.. 

Логістичні процеси ресурсного забезпечення діяльності підпри-

ємства. Основні проблеми які потрібно вирішувати для забезпе-

чення матеріальним ресурсом підприємство. 
 

 



 

 

Теоретичне питання 2. Обґрунтування вибору постачальників. 

Основні методи вибору постачальника. Традиційне вирішення 

проблеми постачальника. Комплексне оцінювання джерел поста-

чання. Критерії ті ідентифікатори оцінки постачальника. Як здій-

снити оцінку джерел постачання. 
 

Теоретичне питання 3. Об’єкти логістичного управління у поста-

чанні.  

Основний перелік типових об’єктів логістики постачання, щодо 

яких доцільно приймати відповідні рішення. Планування матері-

альних потреб промислового підприємства. Структура вибору 

при розрахунку потреб матеріалів. 

 

Теоретичне питання 4. Спеціалізація виробництва і стратегія поста-

чання. 

Вибір матеріалів частин і вузлів для власного виробництва. Ме-

тодика розрахунку рівня спеціалізації. Які існують проблеми спе-

ціалізації виробництва. Алгоритм оптимізації рівня спеціалізації 

виробництва. 

 

Тема 3. Методи розрахунку матриць вантажних кореспонденцій 

Теоретичне питання 1. Канали розподілу. 

Загальна характеристика схем просування материалопотоків. Ос-

новні канали розподілу продукції та посередники логістичній си-

стемі. Фізичний розподіл замовлень і контроль за надходженням. 

 

Теоретичне питання 2. Вибір логістичних посередників. 

Теоретичні основи вибору і прийняття рішень. Вибір логістичних 

посередників з використанням експертних методів. Вибір логіс-

тичних посередників з використанням багатокритеріальних  

оцінок. 

 

Теоретичне питання 3. Об’єкти логістичних рішень у збуті. 

Проектування логістичних рішень. Проектування логістичних 

рішень у збуті. Вплив стратегії на суть логістичних концепцій. 

Стратегічні рішення в дистрибуції. 

 

Теоретичне питання 4. Збутова політика і логістична стратегія. 

Концепція «Фронтальна конкуренція». Концепція «Уникання 



 

 

конкуренції». Основні ринкові логістичні стратегій. 

 

Тема 4. Методи розрахунку матриць пасажирських кореспонден-

цій 

Теоретичне питання 1. Сутність і поняття виробничої логістики. 

Роль виробничої логістики в інтегрованому управлінні. Структу-

ра виробничого процесу. Тривалість виробничого циклу. 

 

Теоретичне питання 2. Традиційна і логістична організація вироб-

ничого процесу в часі. 

Розрахунок оптимального розміру партій деталей при традицій-

ному підході. Розрахунок тривалості виробничого циклу вигото-

влення партій деталей. Оптимізація процесу виготовлення ком-

плекту деталі з урахуванням динамізму ходу деталей. 

 

Теоретичне питання 3. Об’єкти логістичного управління у виробни-

цтві. Технологія і стратегія виробництва.. 

Типові об’єкти логістичних рішень у виробничій фазі. Зв'язок ви-

робництва і горизонту логістичних рішень. Основні характерис-

тики типу виробництва і еластичності планування. 

 

Теоретичне питання 4. Системні основи організованості виробни-

чих процесів. 

Вплив основних принципів організації виробництва на підви-

щення організованості виробничих процесів. Вимоги до логісти-

чної організації виробничих процесів 

 

Тема 5. Приклади координатного і топологічного методів моде-

лювання транспортних мереж 

Теоретичне питання 1. Методи визначення номенклатурних груп. 

Технологія АВС – аналізу. Технологія XYZ – аналізу. Матричне 

представлення результатів АВС – XYZ. Матрична модифікація 

систем управління запасами. Багатокритеріальний АВС- аналіз. 

 

Теоретичне питання 2. Моделі управління запасами. 

Система управління запасами з фіксованим розміром замовлення. 

Система з фіксованим інтервалом часу між замовленнями. Сис-

тема управління замовленнями з усталеною періодичністю по-

повнення запасів до постійного рівня. 



 

 

 

 

Теоретичне питання 3. Мотиви формування запасів. 

Призначення й типи запасів. Розрахунок потреб у запасах. Най-

простіша модель керувань запасами. Оптимальний розмір замов-

лення. 

 

Теоретичне питання 4. Методи розрахунку страхового запасу. Роз-

рахунок параметрів основних стратегій управління запасами. 

Загальні залежності для розрахунку норм запасів. Розрахунок 

страхового запасу. Розрахунок основних параметрів систем уп-

равління запасів. 

 

Тема 6. Показники стійкості та надійності технічних систем 

Теоретичне питання 1. Визначення кількості складів і розміщення 

складської мережі. 

Поняття складів і їх функції. Класифікація складів. Визначення 

кількості складів та розміщення складської мережі. Визначення 

розміру та місця дислокації розподільного центра. 

 

Теоретичне питання 2. Принципи логістичної організації складсь-

ких процесів. 

Технологічний процес на складах. Потокові методи на складах. 

Основні показники роботи на складах. 

 

Теоретичне питання 3. Вибір системи складування. Логістичний 

процес на складі. Принципи логістичної організації складських про-

цесів. 

Вибір форми власності складу. Фактори що впливають на розро-

бку системи складування. Види складування. Управління пере-

міщенням вантажу. 

 

Теоретичне питання 4. Управління рухом товарів на складі. 

Принципи логістичної організації складських процесів. Управ-

ління рухом товарів на складі. 

 

Тема 7. Існуючи міста, зручні для життя 

Теоретичне питання 4. Визначення кількості складів і розміщення 

складської мережі. 



 

 

Поняття складів і їх функції. Класифікація складів. Визначення 

кількості складів та розміщення складської мережі. Визначення 

розміру та місця дислокації розподільного центра. 

 

Теоретичне питання 5. Принципи логістичної організації складсь-

ких процесів. 

Технологічний процес на складах. Потокові методи на складах. 

Основні показники роботи на складах. 

 

Теоретичне питання 6. Вибір системи складування. Логістичний 

процес на складі. Принципи логістичної організації складських про-

цесів. 

Вибір форми власності складу. Фактори що впливають на розро-

бку системи складування. Види складування. Управління пере-

міщенням вантажу. 

 

Теоретичне питання 4. Управління рухом товарів на складі. 

Принципи логістичної організації складських процесів. Управ-

ління рухом товарів на складі. 

 

Тема 8. Існуючи системи громадського транспорту як засобу за-

доволення потреб населення міст у пересуваннях 

Теоретичне питання 7. Визначення кількості складів і розміщення 

складської мережі. 

Поняття складів і їх функції. Класифікація складів. Визначення 

кількості складів та розміщення складської мережі. Визначення 

розміру та місця дислокації розподільного центра. 

 

Теоретичне питання 8. Принципи логістичної організації складсь-

ких процесів. 

Технологічний процес на складах. Потокові методи на складах. 

Основні показники роботи на складах. 

 

Теоретичне питання 9. Вибір системи складування. Логістичний 

процес на складі. Принципи логістичної організації складських про-

цесів. 

Вибір форми власності складу. Фактори що впливають на розро-

бку системи складування. Види складування. Управління пере-

міщенням вантажу. 



 

 

 

Теоретичне питання 4. Управління рухом товарів на складі. 

Принципи логістичної організації складських процесів. Управ-

ління рухом товарів на складі. 
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ООссннооввннаа  
 

1. Горбачёв П.Ф. Основы теории транспортных систем : моног-

рафия / П.Ф. Горбачёв, И.А. Дмитриев. – Харьков : ХНАДУ, 2020. – 

237 стр. 

Анотація: Викладено основні теоретично положення системного 

підходу і системного аналізу транспортних об'єктів. Наводиться 

порядок прийняття ефективних рішень при розгляді транспорт-

них систем і особливості виконання його етапів. Розглядаються 

окремі методи моделювання і конкретні моделі, що використо-

вуються для вирішення питань організації перевезень і дорож-

нього руху. 

Для інженерно-технічних та наукових робітників, діяльність яких 

пов’язана з транспортним моделюванням та плануванням роботи 

автомобільного транспорту. 

Ключові слова: системний аналіз, транспортна система, зовнішнє 

середовище, модель транспортної пропозиції, модель транспорт-

ного попиту, ефективність, стійкість, надійність. 

2. Системологія на транспорті : Підруч.: у 5 кн. Кн. 1. Основи тео-

рії систем і управління / Е. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриченко, В. К. До-

ля, О. Т. Лановий, І. Е. Линник. - К. : Знання України, 2005. - 343 c. - 

Бібліогр.: с. 337-341. 

Анотація: Розкрито засади теорії систем і управління, висвітлено 

методологію моделювання, аналізу функціонування та розвитку 

систем. Охарактеризовано принципи проектування, конструю-

вання й оптимізації системи, описано системні методи прийняття 

рішень. Наведено технологію наукових досліджень і технічної 

творчості. 

Ключові слова: пасажирські перевезення, транспортна система, 

зовнішнє середовище, організація дорожнього руху, модель тран-

спортного попиту, ефективність, стійкість, надійність. 

3. 3. Рихтер К. Ю. Транспортная эконометрия / Рихтер К. Ю. - М. 

: Транспорт, 1983. - 317 с. 

Анотація: Розглянуто методологічні засади дослідження транс-

портних систем, описові транспортно-економічні моделі та моде-

лі оптимізації. Наведено аналіз і методи моделювання міжгалузе-

вих і транспортних зв'язків, описані використання матриць для 



 

 

моделювання транспортних процесів, системи економетричних 

моделей, викладені спеціальні прикладні завдання транспортної 

економетрії. 

Ключові слова: економетрія, оптимізація, попит, транспорт, про-

позиція, зв’язки. 

 

4. Крикавський Є.В. Логістика. Львів: «Львівська політехніка», 2014. 

– 476 с. 

Анотація: Сутність та концепція логістики. Концепція та завдан-

ня логістики. Сучасні пріоритети і логістика. Логістичні потоки і 

процеси. Предмет та об'єкти логістики. Логістичні завдання і фу-

нкції та логістична діяльність. Конфлікт цілей у логістиці. Кла-

сифікація і структуризація логістичних систем. Ознаки класифі-

кації і структуризації логістики. Функціональна структуризація 

логістичних систем. Фазова структуризація логістичних систем. 

Інституціональна класифікація логістичних систем. Стратегія ло-

гістики і логістичне управління. Логістика виробництва товарів. 

Логістика дистрибуції товарів. Логістичний ланцюг поставок. Ло-

гістика постачання. Об'єкти логістичного управління у постачан-

ні. Спеціалізація виробництва і стратегія постачання. Обґрунту-

вання вибору постачальників. Розрахунок оптимальної партії за-

мовлення. Логістика виробництва. Об'єкти логістичного управ-

ління у виробництві. Технологія і стратегія виробництва. Логіс-

тична оптимізація виробничої програми. Оптимізація викорис-

тання технологічного часу. Логістика збуту (дистрибуції). Об'єк-

ти логістичних рішень у збуті. Збутова політика і логістична 

стратегія. Управління запасами у збуті. Оптимізація системи за-

пасів. Мотиви формування запасів. Моделі управління запасами. 

Оптимізація системи перевезень. Логістика власного відділу дос-

тавляння. Логістична трансформація транспортних організацій. 

Вибір способу перевезення та перевізника. Економіка та органі-

зація логістики. Логістичні витрати і логістичне обслуговування. 

Витрати запасів. Транспортні витрати. 

Ключові слова: логістика, логістична система, стратегія, логістика 

постачання, логістичний ланцюг поставок, логістика збуту, уп-

равління запасами, оптимізація системи перевезень, логістичні 

витрати, витрати запасів.  

5. Управление запасами в цепях поставок [под ред. В.С. Лукинско-

го]. –М.: Юрайт, 2017. – 307 с. 



 

 

Анотація: Класифікація моделей і методів, що застосовуються в 

логістики. Загальні підходи, які використовуються в заготівель-

ної, виробничої та розподільчої логістики. Наведено вдосконале-

ні моделі і методи вирішення основних завдань: вибір логістич-

них посередників, АВС і XYZ - аналіз, оптимальна величина за-

мовлення, багатономенклатурними і багатопродуктової поставки, 

визначення поточного і страхового запасу, інтегральні моделі та 

алгоритми транспортно-складської логістики. Методи прогнозу-

вання в логістиці. Прості методи згладжування. Метод екстрапо-

ляції тренду. Експоненціальне згладжування з урахуванням трен-

ду. Експертні методи прогнозування. Комбінована оцінка прогно-

зу. Прогноз за даними часового ряду, що містить сезонну компо-

ненту. Облік знижок при розрахунку оптимальної партії постав-

ки. Транспортна логістика: планування маршруту доставки ван-

тажу в змішаному сполученні на основі мережевого графіка. Ал-

горитм прискореного планування автомобільних перевезень. Ви-

значення кількості і координат складів в регіоні. Транспортна 

складова логістичних витрат в залежності від кількості складів у 

регіоні. Алгоритм оцінки впливу розміщення складської мережі 

на транспортні витрати. 

Ключові слова: Логістика, логістична система, логістичні ланцю-

ги, запаси, склади, система доставки, закупівельна логістика, по-

середник. 

6. Логистика производства: теория и практика / В.А. Волочиенко, 

Р.В. Серышев. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 454 с. 

Анотація: Основи логістик виробництва, закони логістичної ор-

ганізації виробничих процесів, концепція логістичного управлін-

ня виробничими системами, принципи організації непотокового 

виробництва в просторі і в часі. Основні системи управління ви-

робництвом: MRP II, JIT, маршрутна система управління, ситуа-

ційне управління. Логістика як концепція розвитку виробничих 

систем. Системні основи підвищення організованості виробничих 

процесів. Закони логістичної організації виробничих процесів. 

Традиційне уявлення про організацію виробничого процесу в ча-

сі. Розрахунок тривалості виробничого циклу виготовлення партії 

деталей. Розрахунок оптимального розміру партії деталей. Віль-

ний циклової графік виконання замовлень і об'ємно-календарні 

розрахунки ходу виробництва. Оптимізація процесу виконання 

виробничої програми підприємства з урахуванням динамізму хо-



 

 

ду виробництва. Функціональне і органі-поклику побудова мар-

шрутної мережі оперативного управління непотокове виробницт-

вом. Ухвалення управлінських рішень на основі розпізнавання 

виробничих ситуацій. Аналіз планів. Оперативне управління за-

мовленнями. 

Ключові слова: логістика, логістична система, стратегія, логістика 

виробництва, виробничий цикл, виготовлення деталей операцій-

ний цикл, логістичні витрати, витрати запасів.  
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