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ВСТУП 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Пасажирські перевезен-

ня» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бака-

лаврів спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному тран-

спорті)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування системи 

знань і розумінь концептуальних основ організації і управління пасажирсь-

кими перевезеннями, набуття вмінь щодо керування технологічними проце-

сами пасажирських перевезень. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Пасажирські перевезення» є 

складовою частиною циклу професійних фахових дисциплін для підготовки 

студентів за спеціальністю транспортні технології. Вивчення курсу передба-

чає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – «За-

гальний курс транспорту», «Основи теорії транспортних процесів і систем», 

«Транспортні засоби», цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної 

літератури, активної роботи на лекціях, практичних заняттях, самостійної 

роботи та виконання поставлених задач. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України.  
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Анотація 

 

Транспорт є важливою складовою частиною єдиної транспортної системи 

нашої країни і широко застосовуються в усіх галузях народного господарст-

ва.  

Пасажирський транспорт потребує нових підходів до побудови транспо-

ртних мереж. Одним з методів зміни в наданні транспортних послуг є роз-

робка нових транспортних стратегій. Вивчення основ пасажирських переве-

зень дозволяє внести правильні та обґрунтовані проектні рішення щодо пок-

ращення системи обслуговування на міському пасажирському транспорті. 

Навчальна дисципліна „Пасажирські перевезення” є однією з базових 

для фахової підготовки бакалаврів, діяльність яких пов’язана з організацією 

перевезень і управління на автомобільному транспорті. 

Ключові слова: попит на транспортні послуги, пасажиропотоки, паса-

жирський транспорт, провізна здатність, ефективність. 

 

Abstract 

 

Transport is an important part of a single transport system of our country and 

is widely used in all branches of the national economy. 

Passenger transport requires new approaches to the construction of transport 

networks. One of the methods of changing the provision of transport services is 

the development of new transport strategies. The study of the basics of passenger 

transfer allows you to make correct and substantiated design decisions regarding 

the upgrade of the service system for urban passenger transport. 

The educational discipline "Passenger transportation" is one of the basic for 

professional preparation of bachelors, the activity of which is connected with or-

ganization of transportations and management on a motor transport. 

Keywords: the demand for transport services, passenger traffic, passenger 

transport, traffic capacity, efficiency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

спеціальність,  

спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 
Галузь знань 

27 “Транспорт” 
Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність 275 

“Транспортні технології 

(на автомобільному   

транспорті)” 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 3-й 4-й 

Індивідуальне науко-

во-дослідне завдання: 

не передбачене 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

6-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

 

38 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

38 год. 10 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

74 год. 138 год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Форма контролю: 

екзамен екзамен 
 

Примітка. 
 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуаль-

ної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 51. 

для заочної форми навчання – 8. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни «Пасажирські перевезення» - формування 

системи знань і розумінь концептуальних основ організації і управління па-

сажирськими перевезеннями, набуття вмінь щодо керування технологічни-

ми процесами пасажирських перевезень.  

Предмет  навчальної дисципліни - прийоми та способи організації па-

сажирських перевезень.  

Завдання дисципліни «Пасажирські перевезення» -  навчити студентів 

ефективної організації пасажирських перевезень і управління транспортни-

ми системами пасажирських перевезень та технологічними процесами пере-

везень, що пов’язано з досконалим знанням організації та технології проце-

сів, які протікають в транспортних системах.  

У результаті вивчення  дисципліни  студенти  повинні  

знати:  характеристики маршрутів та принципи їх організації; показники 

роботи транспорту і їх зв'язок з технологічним процесом; вимоги до переве-

зень пасажирів автомобільним транспортом; основи організації та управлін-

ня роботою пасажирського транспорту.  

вміти: виконувати прогнозування пасажиропотоків по окремих об’єктах 

та видах перевезень пасажирів у відповідності з видами транспорту; склада-

ти план заходів щодо організації та проведення обстеження пасажиропото-

ків і виконувати ці обстеження та визначати за допомогою імовірнісно-

статистичних методів характеристики пасажиропотоків; аналізувати харак-

тер та особливості протікання процесу перевезень пасажирів як функціону-

вання інтегрованої системи; формувати та розраховувати маршрути паса-

жирських перевезень; складати схеми, графи і матриці транспортних 

зв’язків (мереж) циклів перевезень; вибирати тип та визначати кількість па-

сажирських транспортних засобів та рейсів; визначити вплив на величину 

собівартості перевезень експлуатаційних факторів; визначати  рівень  транс-

портного  обслуговування населення  і  розраховувати  його характеристики.  
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1.   

Техніко-експлуатаційні показники пасажирських перевезень.  

Попит на пасажирські перевезення. 

 

Тема 1. Класифікація пасажирських перевезень. 

Соціально-економічне значення пасажирських перевезень. Види паса-

жирського сполучення. Терміни та визначення. Класифікаційні ознаки па-

сажирських перевезень. Статистичні показники пасажирського сполучення. 

 

Тема 2.  Експлуатаційні показники пасажирських перевезень. 

Транспортний процес і його елементи. Час оберту. Час руху. Час посадки 

і висадки пасажирів на зупинних пунктах. Час простою на кінцевих зупин-

ках. Затримки на перехрестях. Основні параметри та показники перевезень 

пасажирів у містах. Довжина оберту. Довжина маршруту. Рейс. Коефіцієнт 

використання пробігу. Швидкість руху транспортних засобів. Показники 

використання парку транспортних засобів. 

 

Тема 3. Закономірності формування потоків пасажирів. 

Рухливість населення. Коефіцієнт користування транспортом. Коефіцієнт 

пересадності. Труднощі сполучення і функція тяжіння. Математичні моделі 

визначення напрямку пересувань громадян у містах. Розрахунок обсягів 

перевезень у містах. Характеристики транспортних мереж. Аналіз методів 

визначення матриці кореспонденцій пасажирів. 

 

Тема 4. Пасажиропотоки та методи їх вивчення. 

Параметри, що характеризують потоки пасажирів. Формування потоків 

пасажирів в містах. Пасажиропотоки, їх коливання у часі та просторі. Мето-

ди обстеження пасажиропотоків із залученням обліковців. Автоматизовані 

методи обстеження пасажиропотоків. Анкетні методи вивчення попиту на 

перевезення пасажирів. Вибір методу обстеження.  

 

Тема 5. Рухомий склад для здійснення пасажирських перевезень. 

Пасажирські транспортні засоби. Класифікація та характеристика транс-

портних засобів.  Вимоги до рухомого складу. Техніко-експлуатаційні пока-

зники пасажирських транспортних засобів. Вибір рухомого складу. Визна-

чення типу та кількості транспортних засобів при пасажирських перевезен-

нях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Тема 6. Показники маршрутних перевезень пасажирів. 

Продуктивність перевезень. Аналіз продуктивності транспортних засобів. 

Собівартість перевезень пасажирів. Аналіз собівартості маршрутних 

перевезень пасажирів. 

 

Тема 7. Вартісна оцінка складових часу транспортного процесу 

перевезень пасажирів. 

Вплив параметрів транспортного процесу на функціональний стан паса-

жира. Методи оцінки вартості транспортного часу пасажирів. Зниження до-

ходу пасажирів на основному виробництві внаслідок пересування на транс-

порті. Експериментальне дослідження параметрів транспортного процесу. 

Експертний метод оцінки організації пасажирських автобусних перевезень. 

Оцінка транспортної стомлюваності пасажирів. 

Змістовий модуль 2. 

Маршрутні перевезення пасажирів. 

 

Тема 8. Таксомоторні перевезення. 

Попит на таксомоторні перевезення. Процес перевезень пасажирів. 

Техніко-експлуатаційні показники і собівартість таксомоторних перевезень. 

Організація транспортного процесу таксомоторних перевезень. Вибір 

рухомого складу при таксомоторних перевезеннях. 

 

Тема 9. Маршрути та маршрутні мережі. 

Класифікація маршрутів пасажирського сполучення. Техніко-

експлуатаційні параметри роботи маршрутів. Методи побудови маршрутних 

систем пасажирського сполучення. 

 

Тема 10. Моделювання функціонування маршрутної мережі міської  

пасажирської транспортної системи. 

Методика моделювання функціонування маршрутної мережі. Підготовка 

інформаційної бази моделювання. Метод розрахунку матриці 

кореспонденцій. Формування трас конкурентних маршрутів. Розрахунок 

інтегральних показників роботи маршрутів. 

 

Тема 11. Моделювання роботи транспортних засобів на маршрутах     

міського пасажирського транспорту. 

Імовірнісне моделювання перерозподілу транспортних засобів на 

маршрутах міського пасажирського транспорту. Імітаційна модель 
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маршрутних пасажирських перевезень.  

 

Тема 12. Маршрутна інфраструктура. 

Облаштування зупинних пунктів на маршрутах сполучення. Лінійні 

споруди. Класифікація автостанцій та вимоги до організації їх роботи. 

 

Тема 13. Якість та безпека транспортного обслуговування пасажирів. 

Основи управління якістю пасажирських перевезень. Показники та нор-

мативи якості пасажирських перевезень. Сертифікація та управління якістю 

пасажирських перевезень. Системи управління якістю пасажирських переве-

зень. Оцінка якості транспортного обслуговування на маршрутах міського 

пасажирського транспорту. Забезпечення безпеки руху маршрутного паса-

жирського транспорту. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви  змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо-

го 

у тому числі усьо-

го 

у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Техніко-експлуатаційні показники пасажирських 

перевезень. Попит на пасажирські перевезення. 
Тема 1. Класифікація 

пасажирських пере-

везень 

8 2 - - - 6 10 - - - - 10 

Тема 2.  Експлуата-

ційні показники па-

сажирських переве-

зень 

18 2 10 - - 6 15 1 4 - - 10 

Тема 3. Закономір-

ності формування 

потоків пасажирів 

14 4 4 - - 6 10 - - - - 10 

Тема 4. Пасажиро-

потоки та методи їх 

вивчення 

16 4 6 - - 6 13 1 2 - - 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 5. Рухомий 

склад для здійснення 

пасажирських пере-

везень 

12 2 4 - - 6 12 - 2 - - 10 

Тема 6. Показники 

маршрутних переве-

зень пасажирів 

14 2 6 - - 6 12 - 2 - - 10 

Тема 7. Вартісна 

оцінка складових 

часу транспортного 

процесу перевезень 

пасажирів 

10 4 - - - 6 10 - - - - 10 

Разом за змістовим 

модулем 1 
92 20 30 - - 42 82 2 10 - - 70 

Змістовий модуль 2. Маршрутні перевезення пасажирів 

Тема 8. Таксомотор-

ні перевезення 
10 2 4 - - 4 12 - - - - 12 

Тема 9. Маршрути та 

маршрутні мережі 
10 4 - - - 6 12 - - - - 12 

Тема 10. Моделю-

вання функціону-

вання маршрутної 

мережі міської па-

сажирської транспо-

ртної системи 

10 4 - - - 6 12 - - - - 12 

Тема 11. Моделю-

вання роботи транс-

портних засобів на 

маршрутах міського 

пасажирського тран-

спорту 

8 2 - - - 6 12 - - - - 12 

Тема 12. Маршрутна 

інфраструктура 
8 2 - - - 6 10 - - - - 10 

Тема 13. Якість та 

безпека транспорт-

ного обслуговування 

пасажирів 

12 4 4 - - 4 10 - - - - 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Разом за змістовим 

модулем 2 
58 18 8 - - 32 68 - - - - 68 

Усього годин 150 38 38 - - 74 150 2 10 - - 138 

Модуль 2 

ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 

Усього годин 150 38 38 - - 74 150 2 10 - - 138 

 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Теми практичних занять 

Кількість годин 

денна   

форма  

заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 
Практичне заняття №1. Вивчення та аналіз со-

ціально-економічних факторів поїздки пасажирів 
4 - 

2 

Практичне заняття №2. Розрахунок техніко-

експлуатаційних показників роботи автобусів на 

маршрутах сполучення 

10 4 

3 
Практичне заняття №3. Опрацювання результа-

тів обстежень пасажиропотоків на маршрутах 
6 2 

4 

Практичне заняття №4. Вибір типу рухомого 

складу та його місткості при пасажирських пере-

везеннях 

4 2 

5 

Практичне заняття №5. Аналіз продуктивності 

рухомого складу на маршруті пасажирського 

сполучення та аналіз собівартості перевезень па-

сажирів  

6 2 

6 

Практичне заняття №6. Розрахунок техніко-

експлуатаційних показників роботи автомобілів-

таксі 

4 - 

7 

Практичне заняття №7. Розрахунок інтеграль-

ної оцінки якості транспортного обслуговування 

пасажирів 

4 - 

 Всього: 38 10 
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6. Самостійна робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

- підготовка до аудиторних занять  (0,5 год./1 год. занять) – 38 год.;  

- підготовка до контрольних заходів (6 год. на 1 кредит ЄКТС) –   30 год.; 

- опрацювання окремих тем програми або їх частин, які викладаються на 

лекціях – 6 год. 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 
 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна  

форма 

заочна 

форма 

1 Класифікація автобусних пасажирських переве-

зень 
1 10 

2 Багатофакторні моделі транспортної рухливості 

населення 
1 

10 

3 Модель розрахунку потенціалу транспортних  

послуг у приміському сполученні 
1 

10 

4 Чинники формування попиту на транспортні  

послуги 
1 

10 

5 Функції розселення 1 10 

6 Критерій вибору населенням способу пересування 1 10 

7 Пасажиропотоки на автомобільному транспорті та 

методи їх вивчення 
- 

10 

8 Експлуатаційні показники перевізного процесу на 

пасажирському автомобільному транспорті 
- 

10 

9 Визначення собівартості перевезень  

за статтями витрат 
- 

10 

10 Маршрутна інфраструктура - 10 

11 Цінова та тарифна політика в сфері пасажирських 

перевезень 
- 

10 

12 Якість транспортного обслуговування пасажирів і 

основні принципи роботи з її підвищення 
- 14 

13 Привабливість маршрутів транспортного сполу-

чення 
- 14 

 Разом 6 138 
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6.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 
 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни „Пасажирські 
перевезення” є складання письмового звіту за темами вказаними у п.6.1. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,5 сторінки на 1 год. 
самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну частину, висновки, 
список використаної літератури та додатки (за необхідності). 

Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 (210 х 297) з од-
ного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве — 20 мм, праве — 10 мм. Звіт може 
бути рукописним або друкованим і виконується українською мовою. Захист 
звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно обумовлені 
студентом і викладачем. 
 

7. Методи навчання 
 

Активізація студентів під час вивчення навчальної дисципліни досягаєть-
ся за рахунок: 

- дискусійного обговорення проблемних питань; 
- практичного вирішення завдань щодо пасажирських перевезень; 
- використання наочності ілюстративної (плакати, фолії) 
- використання наочності демонстративної (презентації, фільми); 
- проведення занять в передових галузевих виробничих організаціях. 
 

8. Методи контролю 
 

Контроль знань студентів може проводитися в усній або у письмовій фо-
рмах, а також шляхом тестування з використанням технічних засобів. 

Поточний і підсумковий контроль знань студентів за змістовими моду-
лями з навчальної дисципліни проводиться у Центрі незалежного оцінюван-
ня знань у тестовій формі і включає теоретичну і практичну частину. Теоре-
тична частина складається з тестів 1 рівня (одна правильна відповідь з п’яти 
запропонованих) та тестів 2 рівня (дві правильних відповіді з п’яти запропо-
нованих). Практична частина передбачає розв’язок задачі і написанням кон-
кретної відповіді. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
- з самостійної роботи – на основі виконаних завдань. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Оцінювання результатів самостійної роботи студентів проводиться за та-

кими критеріями: 
1. Розрахункові завдання, задачі, індивідуальні роботи (у % від кількості 

балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 
0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методич-

ного або розрахункового характеру; 
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60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розра-
хунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несут-
тєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого хара-

ктеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 
цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конк-

ретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента недостатньо аргументовані, звіт підготовлено з незнач-
ним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несут-
тєві недоліки несистемного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

40 100 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

30 30 
 

Т1, Т2 ... Т13 – теми змістових модулів 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90-100 відмінно 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни “Пасажирські переве-

зення” включає: 

1. Опорний конспект лекцій (у електронному та паперовому носієві) за 

всіма темами. 

2. Пакети тестових завдань за кожною темою і в цілому. 

3.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дис-

ципліни “Пасажирські перевезення” для студентів спеціальності 275 “Тран-

спортні технології (на автомобільному транспорт)” денної та заочної форм 

навчання. 

4. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної ди-

сципліни “Пасажирські перевезення” для студентів спеціальності 275 “Тра-

нспортні технології (на автомобільному транспорті)” денної та заочної форм 

навчання. 

 

11. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Доля В.К. Пасажирські перевезення: Підручник. - Харків: Вид-во 

«Форт», 2011. - 504 с. 

2. Кристопчук М.Є. Приміські пасажирські перевезення: навчальний 

посібник / [М.Є. Кристопчук, О.О. Лобашов] – Х.: НТМТ, 2012. – 224с. 

3. Вакуленко К. Є. Управління міським пасажирським транспортом : 

навч. посібник / К. Є. Вакуленко, К. В. Доля ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-

ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 257 с. 

4. Марунич В.С., Шморгун Л.Г. та ін. Організація та управління паса-

жирськими перевезеннями: підручник / за ред. доц. В.С. Марунич, проф. 

Л.Г. Шморгуна – К.: Міленіум, 2017. – 528 с. 

Допоміжна 

5. Кристопчук М. Є. Соціально-економічна ефективність пасажирської 

транспортної системи приміського сполучення : монографія / М. Є. Кристо-

пчук. – Рівне : НУВГП, 2012. – 158 с. / [Електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1645. 

6. Пассажирские автомобильные перевозки : В.А. Гудков, Л.Б. Миро-

тин, А.В. Вельможин. М.: Горячая линия – телеком, 2006. - 448 с. 

7. Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомоби-

льными перевозками : учебник для студ. учреждений сред. проф. образова-
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ния / И. В. Спирин. 5 e изд., перераб.  М. : Издательский центр «Академия», 

2010. - 400 с. 

8. Яновський П.О. Пасажирські перевезення: Навчальний посібник. – 

Київ.: НАУ, 2008.- 469 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 

 

1. Законодавство України Про автомобільний транспорт / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/2344-14 

2. Законодавство України Про транспорт / [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/232/94-вр 

3. Законодавство України Про затвердження Правил надання послуг  па-

сажирського автомобільного транспорту/ [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/176-97-п 

4. Sustainable Urban Transport Project : Public Transport / [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу : http://sutp.org/en/resources/publications-by-

topic/public-transport-44.html 

5. Capacity Building in Sustainable Urban Transport / [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://capsut.org/resources/onlinelectures/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


