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У статті досліджено особливості розробки підвищення ефективності організації вулично-шляхової мережі 
та її елементів та враховано практичну спрямованість через застосування об’єкта дослідження – міста Харків. 
Автором визначено, що ключовою проблемою забезпечення ефективності організації вулично-шляхової мере-
жі та її елементів у м. Харкові є відсутність раціонального підходу до оцінювання пропускної спроможності 
вулично-шляхової мережі та її елементів. Мета роботи – розробити та обґрунтувати математичну модель для 
оцінювання пропускної спроможності вулично-шляхової мережі та її елементів у місті Харків. Автором визна-
чено, що економіко-математичну модель мережі автомобільних доріг слід розглядати як окремий випадок моделі 
оптимізації єдиної транспортної мережі. На основі наведених міркувань автором складено систему рівнянь, що 
характеризують основні закономірні співвідношення між сформульованими вимогами автомобільного транспор-
ту та розгортанням мережі автомобільних доріг. У статті визначено, що оптимізаційні моделі становлять систему 
математичних рівнянь, лінійних або нелінійних, підпорядкованих визначеній цільовій функції, і служать для від-
шукання найкращих (оптимальних) розв’язків конкретної економічної задачі. У багатофакторній моделі автором 
запропоновано включити такі фактори: витрати на удосконалення вулично-шляхової мережі та її елементів у місті 
Харкові, тис. грн. ( x1 ); середній обсяг заохочувальної заробітної плати працівників вулично-шляхової мережі та її 
елементів у місті Харкові, тис. грн. ( x2 ); обсяг фінансування будівництва спеціалізованих паркувальних майдан-
чиків, тис. грн. ( x3 ); середня заробітна плата працівників вулично-шляхової мережі та її елементів у місті Харко-
ві, тис. грн. ( x4 ); темпи росту населення, що мають власний транспорт, % ( x5 ); питома вага водіїв, що мають стаж 
водіння більше 10 років, % ( x6 ). Успішне застосування статистичних методів прогнозування на практиці можливе 
лише в поєднанні знання в області самих методів з глибокими знаннями об’єкта дослідження, зі змістовним ана-
лізом явища, яке вивчається.
Ключові слова: математичний інструментарій, математична модель, регресійна модель, пропускна спромож-
ність, вулично-шляхова мережа.

Постановка проблеми. Розробка методів 
підвищення ефективності організації вулично-
шляхової мережі та її елементів у м. Харкові 
повинна будуватись на обґрунтуванні клю-
чових проблем, які заважають забезпеченню 
такої ефективності. Так, основною пробле-
мою, яка постає на шляху забезпечення ефек-
тивності організації вулично-шляхової мережі 
та її елементів у м. Харкові, є відсутність раці-
онального підходу до оцінювання пропускної 
спроможності вулично-шляхової мережі та її 
елементів у місті Харкові, що й в остаточному 
спричиняє неефективність та ірраціональність 
організації вулично-шляхової мережі та її еле-
ментів у м. Харкові.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню 
питань оцінки та обрання ефективного матема-
тичного інструментарію оцінювання пропус-
кної спроможності вулично-шляхової мережі 
присвячено роботи багатьох дослідників, серед 
яких: В.А. Андріанов, Я.В. Беззуб, Т.А. Гаври-

люк, К.В. Гончаров, І.А. Євстигнєєв, І.В. Жуко-
вицький, О.Ю. Криволапова, В.М. Маркелов, 
І.Н. Розенберг, О.В. Рудзінська, А.М. Семенов, 
В.В. Скалозуб, В.П. Соловйов, І.В. Соловйов, 
В.Ф. Хорошевський, В.Я. Цвєтков, В.П. Шум-
ляківський, J. S. Albus, P. J. Antsaklis, Nazmul H 
Siddique та інші.

Мета роботи – розробити та обґрунтувати 
математичну модель для оцінювання пропускної 
спроможності вулично-шляхової мережі та її еле-
ментів у місті Харків.

Результати досліджень. Економіко-матема-
тичну модель мережі автомобільних доріг слід 
розглядати як окремий випадок моделі оптиміза-
ції єдиної транспортної мережі.

На основі наведених міркувань представля-
ється можливим скласти систему рівнянь, що 
характеризують основні закономірні співвідно-
шення між сформульованими вимогами авто-
мобільного транспорту та розгортанням мережі 
автомобільних доріг (формула 1):
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де lij – довжина маршруту між відповідними 
точками i та j; 

Qij – трафік між відповідними точками i та j;
Dij – дорожні витрати, що забезпечують рух 

транспортних засобів у напрямку;
Aij – транспортні витрати в тому ж напрямку;
vij – середня швидкість автомобіля.

Система (формула 1) відображає в математич-
ному формулюванні основну необхідну умову 
оптимальних мереж доріг та загальний принцип 
їх побудови. Дана математична модель вказує на 
шляхи вирішення задачі та містить:

– визначення дорожніх і транспортних 
витрат; 

– вибір маршрутів, на яких ці витрати міні-
мальні, що призводить до виконання вимоги, 
вираженої першим коефіцієнтом. 

Для визначення оптимального маршруту з ура-
хуванням пропускної спроможності вулично-
шляхової мережі та її елементів у місті Харкові 
доцільно навести універсальну оптимізаційну 
задачу (умовний приклад), в якій змінними є кіль-
кість оптимальних маршрутів за тиждень з п’яти 
можливих. 

Перший маршрут – х1: витрати 2500 грн. на 
тиждень; другий маршрут – х2: витрати 2000 грн. 
на тиждень; третій маршрут – х3: витрати 1700 грн. 
на тиждень; четвертий маршрут – х4: витрати 
1800 грн. на тиждень; п’ятий маршрут – х5: 
витрати 1600 грн. на тиждень.

Відомо, що оптимізаційні моделі становлять 
систему математичних рівнянь, лінійних або 
нелінійних, підпорядкованих визначеній цільо-
вій функції, і служать для відшукання найкращих 
(оптимальних) розв’язків конкретної економічної 
задачі.

Ці моделі відносяться до класу екстремальних 
задач і описують умови функціонування еконо-
мічної системи. 

Ще оптимізаційні моделі визначаються як еко-
номіко-математичні моделі, що охоплюють деяку 
кількість варіантів виробництва, розподілу і спо-
живання та призначені для вибору таких значень 
змінних, які характеризують ці варіанти, щоб був 
знайдений кращий з них [6]. 

Визначення оптимального складу маршрутів 
та обмежень за сумою витрат є задачею лінійного 
програмування, загальний вид якої такий (фор-
мула 2):
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де Cj – коефіцієнти цільової функції (  nj ,1=  );
aij – коефіцієнти при наведених xj;
bi– обмеження (  mi ,1= ).

Оскільки цільовою функцією є обсяг витрат 
за тиждень на здійснення маршруту з урахуван-
ням пропускної спроможності вулично-шля-
хової мережі та її елементів у місті Харкові, то 
вона мінімізується. Обмеженнями визначено час 
на реалізацію маршруту з урахуванням заторів 
та витрати на паркування. 

Витрати на паркування не можуть переви-
щувати 4100 грн. в місяць. Змінні 

 
5,1, =jx j  

є натуральними числами, тому дану оптиміза-
ційну задачу слід розв’язувати як цілочислову.

Економіко-математична модель визначення 
оптимального складу тижневих маршрутів з ура-
хуванням пропускної спроможності вулично-
шляхової мережі та її елементів у місті Харкові 
має вигляд (формула 3):

 min16001700180020002500 54321 →++++= xxxxxF
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Задача оптимізації була розв’язана в Excel 
за допомогою надбудови «Пошук рішень». 
Розв’язком оптимізаційної цілочислової задачі 
є  2,0,2,0,0 54321 ===== xxxxx  . Отже, 
до складу тижневих маршрутів слід включити 
маршрути третього типу та п’ятого типу, перший, 
другий та четвертий типи маршрутів не доцільно 
включати. 

Доцільним також є визначення факторів 
впливу на пропускну спроможність вулично-
шляхової мережі та її елементів у місті Харкові.

Оскільки саме множинна регресія дозволяє 
побудувати модель з великим числом факторів, 
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визначивши при цьому вплив кожного з них 
зокрема, а також сукупний вплив на результа-
тивну ознаку, то для визначення впливу факто-
рів на пропускну спроможність вулично-шля-
хової мережі та її елементів у місті Харкові ( y ) 
доцільно обчислити таку економетричну модель. 

В якості факторів в цій моделі будуть: 
– витрати на удосконалення вулично-шля-

хової мережі та її елементів у місті Харкові, тис. 
грн. ( x1 ); 

– середній обсяг заохочувальної заробітної 
плати працівників вулично-шляхової мережі та її 
елементів у місті Харкові, тис. грн. ( x2 ); 

– обсяг фінансування будівництва спеціалізо-
ваних паркувальних майданчиків, тис. грн. ( x3 ); 

– середня заробітна плата працівників 
вулично-шляхової мережі та її елементів у місті 
Харкові, тис. грн. ( x4 );

– темпи росту населення, що мають власний 
транспорт, % ( x5 );

– питома вага водіїв, що мають стаж водіння 
більше 10 років, % ( x6 ).

Не всі замінені в моделі фактори значимі, 
але для детального розгляду впливу факторів на 
результативну ознаку були замінені всі фактори.

Оскільки коефіцієнт детермінації високий  
( R2 0 819475= , ), значення статистики Фішера 
F = 5,30 , значення статистики Дарбіна-Уотсона
DW = 0 705, , можна зробити висновок, що обчис-
лена модель залежності пропускної спромож-
ності вулично-шляхової мережі та її елементів 
у місті Харкові від факторів є статистично якіс-
ною й придатною для визначення впливу факто-
рів на пропускну спроможність вулично-шляхо-
вої мережі та її елементів у місті Харкові. 

За моделлю на пропускну спроможність 
вулично-шляхової мережі та її елементів у місті 
Харкові впливає обсяг фінансування будівництва 
спеціалізованих паркувальних майданчиків, тис. 
грн. ( x3 ); середня заробітна плата працівників 
вулично-шляхової мережі та її елементів у місті 
Харкові, тис. грн. ( x4 ); темпи росту населення, 
що мають власний транспорт, % ( x5 ), питома вага 
водіїв, що мають стаж водіння більше 10 років, % 
( x6 ) і не впливають фактори: витрати на удоско-
налення вулично-шляхової мережі та її елементів 
у місті Харкові, тис. грн. ( x1 ) тис. грн. та серед-
ній обсяг заохочувальної заробітної плати праців-
ників вулично-шляхової мережі та її елементів 
у місті Харкові, тис. грн. ( x2 ).

Для управління пропускною спроможністю 
вулично-шляхової мережі та її елементів у місті 
Харкові доцільно врахувати прогнозні значення 

факторів впливу на них. Для моделювання 
тенденції розвитку пропускної спроможності 
вулично-шляхової мережі та її елементів у місті 
Харкові були використані моделі кривих росту.

Для короткострокового прогнозування (на 
три наступних періоди) значень пропускної 
спроможності вулично-шляхової мережі та її 
елементів у місті Харкові ( y ), обсягу фінансу-
вання будівництва спеціалізованих паркувальних 
майданчиків, тис. грн. ( x1 ), середньої заробітної 
плати працівників вулично-шляхової мережі та її 
елементів у місті Харкові, тис. грн. ( x2 ),темпів 
росту населення, що мають власний транспорт, % 
( x3 ), питомої ваги водіїв, що мають стаж водіння 
більше 10 років, % ( x4 ) за допомогою викорис-
тання статистичного пакета Statgraphics Centurion 
були обчислені моделі кривих росту. 

Слід підкреслити, що в даному випадку 
відібрано тільки ті фактори, які за побудова-
ною моделлю виявились значимими і в даному 
випадку для зручності вони були пронумеровані 
спочатку.

У таблиці 1 наведені обчислені альтернативні 
моделі за основними кривими росту за рейтингом 
значень коефіцієнтів детермінації для моделю-
вання тенденцій змінення пропускної спромож-
ності вулично-шляхової мережі та її елементів 
у місті Харкові ( y ). 

Таким чином, вибираючи за значенням кое-
фіцієнта детермінації найкращу модель для 
прогнозування значень показників, за якими 
буде здійснюватись розробка методів під-
вищення ефективності організації вулично-
шляхової мережі та її елементів у м. Харкові, 
отримали моделі короткострокового прогнозу 
(табл. 1).

Відповідно до розглянутого вище також можна 
узагальнити й процедуру з оцінювання пропус-
кної спроможності вулично-шляхової мережі та її 
елементів. 

Ключові етапи пропонованої процедури вклю-
чають такі.

1. Обирається система показників транспорт-
ної мережі, за якою буде здійснена оцінка про-
пускної спроможності.

2. За допомогою регресійного аналізу визна-
чається функціональна залежність між обраною 
системою показників, що відбиває рухомість 
його транспортних потоків.

3. Відповідно до обраної системи показників 
будується оптимізаційна модель з урахуванням 
наявних обмежень щодо змінності руху тран-
спортних потоків міста.



Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2 / 2022 (133)
51

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

4. На основі методів математичного програ-
мування обчислюється обрана оптимізаційна 
модель аналізу руху транспортних потоків міста.

5. На основі порівняння розрахованих 
та реальних даних визначається оцінка пропус-
кної спроможності вулично-шляхової мережі 
та її елементів. Зокрема, у разі співставлення 

порівняних даних у часі робиться висновок щодо 
узгодженості досліджуваних потоків, а при спів-
ставленні значень порівняних даних робиться 
висновок щодо збалансованості досліджуваних 
транспортних потоків (рис. 1).

Відмінністю запропонованої процедури 
з оцінювання пропускної спроможності вулично-

Таблиця 1
Альтернативні моделі за основними кривими росту за рейтингом значень коефіцієнтів детермінації 

для моделювання тенденцій змінення пропускної спроможності вулично-шляхової мережі та її 
елементів у місті Харкові ( y )

Альтернативні моделі Відкоректований коефіцієнт детермінації

y

t

�
��

�
�

�
�
�

1

0 205
0 1697

,
, R2 0 921= ,

y e t�
�1 564

0 603
,

,

R2 0 899= ,

y
t

� �4 714
2 192

,
,

R2 0 870= ,

y t� � � �8 753 5 016, , ln R2 0 852= ,

y t� � � �2 989 0 658, , ln R2 0 842= ,

y
t

� �21 808
16 278

,
,

R2 0 836= ,

y t� � � �� �1 731 0 170
2

, , ln R2 0 834= ,

y e t� � � �1 099 0 176, , ln
R2 0 824= ,

y t� �6 959 4 105, , R2 0 758= ,

y t� �2 772 0 532, , R2 0 731= ,

y t� �� �1 678 0 136
2

, , R2 0 715= ,

y e t� �1 046 0 141, ,
R2 0 697= ,

y t� �12 219 0 723, , R2 0 646= ,

y t� �3 462 0 093, , R2 0 609= ,

y t� �� �1 856 0 024
2

, , R2 0 589= ,

y e t� �1 231 0 024, ,
R2 0 568= ,

y
t

�
�
1

0 296 0 006, , R2 0 524= ,

Джерело: розраховано автором.
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шляхової мережі та її елементів є можливість її 
застосування при обмеженій інформації щодо 
транспортної мережі та визначенні різних оці-
нок щодо співставлення порівняних даних щодо 
узгодженості та збалансованості досліджуваних 
транспортних потоків як критеріїв оптималь-
ності. Це надає змогу проводити оцінку опти-
мальності руху транспортних потоків як між різ-
ними елементами вулично-шляхової мережі, так 
й з погляду одного елемента за різними часовими 
інтервалами його функціонування та корегувати 
у разі потреби рухомість транспортних потоків 
з погляду обраних для аналізу їх характеристик.

Фахівці зі статистичних методів прогнозу-
вання вважають, що не може бути чисто фор-
мальних підходів до вибору методів і моделей 
прогнозування. Успішне застосування статистич-

них методів прогнозування на практиці можливе 
лише в поєднанні знання в області самих методів 
з глибокими знаннями об’єкту дослідження, зі 
змістовним аналізом явища, яке вивчається.

Висновки. Розроблені економетричні моделі 
прогнозу та впливу факторів на пропускну спро-
можність вулично-шляхової мережі та її елемен-
тів у місті Харкові дозволили не тільки визначити 
вагомість кожного окремого фактору, а й зробити 
прогноз їх впливу в майбутніх періодах. Таким 
чином, відібрано фактори, в межах яких доцільно 
навести напрями зниження ризику організації 
вулично-шляхової мережі та її елементів у м. Хар-
кові: потрібно чітко керувати впливом окреслених 
факторів з метою утримання їх на бажаному рівні.

Проте наразі залишається відкритим питання 
із більш детального опису методу оптиміза-

 

Оцінка пропускної спроможності вулично-
шляхової мережі та її елементів

1. Обрання системи показників транспортної 
мережі

2. Оцінка функціональної залежності між 
системою показників (п.1) на основі регресійного 
аналізу

3. Побудова оптимізаційної моделі (з урахуванням 
наявних обмежень щодо змінності руху 
транспортних потоків міста)

4. Обчислення оптимізаційної моделі аналізу руху 
транспортних потоків міста

5. Оцінка пропускної спроможності вулично-
шляхової мережі та її елементів (через порівняння 
розрахункових та фактичних даних)

Рис. 1. Алгоритм проведення оцінки пропускної спроможності  
вулично-шляхової мережі та її елементів.

Джерело: розробка автора.
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ції пропускної спроможності вулично-шляхо-
вої мережі та її елементів у місті Харкові, що 
і є одним із предметів розгляду у наступних 
дослідженнях.
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The article examines the features of the development of improving the efficiency of the organization of the road 
network and its elements and takes into account the practical orientation through the use of the object of study - the city 
of Kharkiv. The author determined that the key problem of ensuring the efficiency of the organization of the road 
network and its elements in Kharkiv is the lack of a rational approach to estimating the capacity of the road network 
and its elements. The aim of the work is to develop and substantiate a mathematical model for estimating the capacity 
of the road network and its elements in the city of Kharkiv. The author determined that the economic and mathematical 
model of the road network should be considered as a special case of the model of optimization of a single transport 
network. Based on the above considerations, the author has compiled a system of equations that characterize the basic 
regular relationships between the formulated requirements of road transport and the deployment of the road network. The 
article defines that optimization models are a system of mathematical equations, linear or nonlinear, subject to a certain 
objective function, and serve to find the best (optimal) solutions to a particular economic problem. In the multifactor 
model, the author proposes to include the following factors: the cost of improving the road network and its elements in 
the city of Kharkiv, thousand UAH. (); the average amount of incentive salaries of employees of the road network and its 
elements in the city of Kharkiv, thousand UAH (); amount of financing for the construction of specialized parking lots, 
thousand UAH (); average salary of employees of the road network and its elements in the city of Kharkiv, thousand 
UAH (); population growth rates with own transport,% (); specific weight of drivers with more than 10 years of driving 
experience,% (). Successful application of statistical forecasting methods in practice is possible only in the combination 
of knowledge in the field of the methods themselves with in-depth knowledge of the object of study, with a meaningful 
analysis of the phenomenon being studied.
Key words: mathematical tools, mathematical model, regression model, bandwidth, road network.
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