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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 
 

АТ – автомобільний транспорт; 
АТК – автотранспортний комплекс; 
АТП – автотранспортне підприємство; 
АТТ – автотранспортна техніка; 
БВ – базові властивості; 
ВАДС – водій-автомобіль-дорога-середовище; 
ВМО – Всесвітня митна організація; 
ДДНФ – досконала диз'юнктивна нормальна форма; 
ДКНФ – досконала кон'юктивна нормальна форма; 
ДНФ – диз'юнктивна нормальна форма; 
ДССУ – державна система стандартизації України; 
ДСТУ – державний стандарт України; 
ДТП – дорожньо-транспортна пригода; 
ЖЗ – життєвий цикл; 
КНФ – кон'юнктивна нормальна форма; 
КМУ – Кабінет Міністрів України; 
КТГ – коефіцієнт технічної готовності; 
МВС – Міністерство внутрішніх справ; 
МЕК – Міжнародна електротехнічна комісія; 
МОЗ – Міністерство охорони здоров’я; 
МТБ – матеріально-технічна база; 
МТР – матеріально-технічні ресурси; 
МСГТ – мобільна сільськогосподарська техніка; 
НДЛ – нормативно-довідкова література; 
НІС – навігаційно-інформаційна система; 
НПА – нормативно-правові акти; 
НРО – навантажувально-розвантажувальна операція; 
ОДНФ – ортогональна диз’юнктивна нормальна форма; 
ОПР – особа, що приймає рішення; 
ПАТ – публічне акціонерне товариство; 
ПММ – паливно-мастильні матеріали; 
ПЯ – показник якості; 
РС – рухомий склад; 
ССНТ – система стандартів «Надійність в техніці»; 
СОТ – Світова організація торгівлі; 
ТЗ – транспортний засіб; 
ТК – технічний комітет; 
ТЛК – транспортно-логістичний комплекс; 
ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю; 
ТО і Р – технічне обслуговування і ремонт; 
ТТС – транспортно-технологічна система; 
GPS – Global Positioning System (Світова радіонавігаційна система); 
ISO – International Organization for Standardization (Міжнародна організація по 
стандартизації). 
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ВСТУП 

 

Автомобільний транспорт є складовою компонентою транспортної 

системи України, що виконує ключову роль в розвитку основних галузей 

промисловості і підвищенні якості життя громадян. Він є зв'язуючим елементом 

виробничої системи багатьох підприємств вітчизняної промисловості, що 

забезпечує діяльність більшості галузей економіки і бере участь в задоволенні 

потреб практично всіх верств населення. 

За даними державної служби статистики автомобільним транспортом 

освоюється дві третини загального обсягу вантажних перевезень. Крім того, 

автомобільний транспорт витримує велике соціальне навантаження, 

здійснюючи більше половини пасажирських перевезень в країні. 

В той же час, розвиток ринку автомобільних перевезень, збільшення 

конкуренції між перевізниками і, з другого боку, перехід багатьох підприємств-

споживачів транспортних послуг до дрібносерійного і окремого виробництва по 

замовленню, впровадження логістичних методів управління, приводить до 

постійного підвищення вимог до своєчасності та якості надання транспортних 

послуг і, як наслідок, забезпечення надійності та ефективності функціонування 

транспортних систем вантажних і пасажирських перевезень. Поза сумнівом, що 

ця тенденція буде зберігатися і в майбутньому. 

Зазначене пред'являє нові вимоги до всієї транспортної системи 

управління перевезеннями і, перш за все, до рівня їх надійності і ефективності, 

ситуаційного (диспетчерського) управління перевезеннями, як збільшенням 

числа ситуацій, що вимагають втручання диспетчерського персоналу, так і 

посилюванням вимог до своєчасності і собівартості перевезень. 

Широко поширені в даний час моделі і алгоритми, що використовують 

середні значення відповідних техніко-економічних показників автомобільних 

транспортних засобів (часу руху, швидкості і т.д.), які стають все менш 

адекватними сучасним умовам функціонування транспортних систем. 

На сьогодні відкривається можливість використання теоретико-

ймовірнісних і статистичних методів в задачах планування і управління 

перевезеннями вантажів і пасажирів. Передумовами до цього є: значно 

збільшена потужність сучасних персональних комп’ютерів, поява і 

розповсюдження супутникових систем навігації, розвиток засобів зв'язку, 

процес інтеграції інформаційних систем управління рухом і перевезеннями, і 

т.д. Все це дозволяє одержувати раніше практично не доступну за змістом і 

обсягом інформацію, аналізувати її, зберігати на тривалий час і, головне, 

використовувати в процесі планування і управління, видаючи результати за 

прийнятний для систем управління транспортними системами і процесами час. 

Основним результатом використання нових методів є більш точне 

врахування сукупності різних факторів, що впливають на процеси перевезень 

вантажів і пасажирів, та приводить до генерації більш прогнозованих 

реалістичних і ефективних управляючих дій. Разом з тим, враховуючи той факт, 

що різке збільшення числа транспортних засобів, "вибухова автомобілізація", 

відбуваються в даний час і в сукупності з природним відставанням заходів 
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системного характеру та недосконалою нормативно-правовою базою істотно 

ускладнюють роботу автоперевізників, приводять до зниження її якості надання 

транспортних послуг, зростанню собівартості перевезень. Спостерігається і ряд 

інших негативних наслідків в організації і управлінні процесами перевезень 

вантажів і пасажирів. Зазначене потребує розробки напрямів комплексного 

вирішення проблем, пов'язаних з автомобільним транспортом в Україні, серед 

яких на увагу заслуговує проблема забезпечення і підвищення надійності та 

ефективності функціонування автомобільних транспортних систем. 

Поточний стан справ з оцінкою і забезпеченням надійності вантажних і 

пасажирських перевезень автомобільним транспортом істотно ускладнює 

досягнення позначених в Транспортній стратегії індикаторів розвитку 

транспортної системи країни. Пропонований вченими на сьогодні показник 

якості – надійність, враховує тільки надійність технічних засобів, а надійність 

виконуваних послуг практично не розглядається. Також не проводиться 

нормування надійності на автомобільному транспорті і в звітностях 

автотранспортних підприємств відсутні критерії, що характеризують 

безвідмовність їх роботи. Не визначається надійність надання замовниками 

транспортних послуг або банківськими структурами при видачі кредитів. 

Зазначене є однією з причин втрачання автомобільним транспортом 

важливої конкурентної переваги на світовому ринку перевезень вантажів і 

пасажирів, а також усередині країни по відношенню до інших видів транспорту. 

Тому створення методологічних і теоретичних основ для методичного, 

технологічного, нормативно-правового, організаційного і інформаційного 

забезпечення і підвищення надійності та ефективності функціонування 

автомобільних транспортних систем є безумовно актуальною науково-

практичною проблемою, розв’язання якої істотно підвищить ефективність 

розвитку транспортної системи України в цілому. 
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РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1.1 Аналіз стану проблеми забезпечення надійності перевезень 

вантажів і пасажирів автомобільним транспортом 

 

Розвиток автомобільного транспорту (АТ) є життєво важливим для 

економічного зростання і соціального розвитку суспільства [148]. Завдяки своїй 

мобільності АТ забезпечує свободу вибору місць базування підприємств і є 

постачальником десятої частини податкових надходжень до бюджету країни, 

виконує основний об'єм внутрішньоцехових перевезень підприємств різних галузей 

економіки. Автомобільний транспорт витримує велике соціальне навантаження, 

будучи головним засобом комунікації в багатьох регіонах України [49-53]. В 

даний час АТ перевозить в середньому більше 90% вантажів у вартісному 

відображення і більше 80% від об'єму вантажів, що перевозяться наземними 

видами транспорту. Професійна діяльність великої частини населення пов'язана 

з галузями, суміжними з автомобільними перевезеннями: 

автомобілебудуванням, технічним обслуговуванням [2-6] і ремонтом, 

роздрібним продажем, лізингом, готельним бізнесом, страхуванням [118] та ін. 

Фактично будь-який інший вид транспорту і мало не кожне підприємство 

потребує ефективних послуг вантажного автотранспорту [185]. В 2014 р. 

автомобільним транспортом було освоєне 81,8% загального об'єму перевезень 

вантажів різних галузей економіки. Пасажирський автомобільний транспорт, 

включаючи таксомотори, за цей же рік забезпечив більше 77,6% перевезень 

пасажирів в країні. 

Основними недоліками вітчизняного автопарку є його високий середній 

вік і недосконала структура. Протягом останніх 3-х років намітилася тенденція 

до збільшення кількості нових автомобілів в автопарках крупних і середніх 

підприємств-автоперевізників. Проте, тільки третина автомобілів мають термін 

служби до 5 років, близько половини автотранспортних засобів перевищили 

норму амортизації і мають термін служби більше 10 років. 

Середньорічна продуктивність одного вантажного автомобіля за останні 

20 років зменшилася в 10 разів. В даний час фінансове положення більшості 

підприємств пасажирського транспорту близьке до банкрутства. Велика 

частина автотранспортних засобів експлуатується за межами встановленого 

ресурсу. В Україні спостерігається зростання числа підприємств-

автоперевізників із збитковою діяльністю. Число збиткових підприємств-

автоперевізників в найближчі роки зросте із наступних причин [101]: 

підвищення ставки по обов'язкових внесках страхування; зростання цін на 

паливно-мастильні матеріали (ПММ); реалізація заходів щодо забезпечення 

транспортної безпеки і т.д. [36-40]. 

Проблематичним є технічне і технологічне відставання автотранспортної 

галузі України і вона не готова до масштабного використання 

безперевантажувальних технологій. Попит на вантажні автомобільні 
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перевезення, що збільшується, стримується нерозвиненістю транспортно-

логістичних комплексів (ТЛК) [117, 147, 202]. 

Відсутність інтересу у приватного інвестора пов'язана з нераціональним 

використанням виробничих ресурсів. Коефіцієнт випуску рухомого складу (РС) 

в середньому по підприємствах не перевищує 0,6…0,7. Із загального пробігу 

вантажного автопарку 40% приходиться на порожні пробіги. Корисне 

використання автомобілів протягом зміни складає 40…80%, а деяких видів 

ремонтного устаткування – 20…30%, в той час як зайнятість операційного 

персоналу становить 30…70%. Наявний у розпорядженні більшості 

підприємств-автоперевізників ремонтний персонал і виробничі площі 

перевищують фактичну потребу відповідно на 10…30% і в 2…3 рази. 

Виявлено, що збої, при виконанні автомобільних вантажних та пасажирських 

перевезень спостерігаються в 90% випадків. 

Спробами комплексного вирішення проблем вітчизняного 

автотранспортного комплексу (АТК) є розробка в останнє десятиріччя ряду 

нормативних актів, що носять стратегічний характер, і реалізація на їх основі 

цільових програм [54, 57, 59]. До числа таких заходів, що мають відношення до 

проблем автомобільного транспорту, необхідно віднести ухвалення і реалізацію 

наступних документів: 

- Закон України «Про внесення змін до Закону України Про 

автомобільний транспорт» від 23 лютого 2006 року № 3492-IV; 

- Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на 

середньостроковий період і до 2020 року, затверджена наказом Міністерства 

транспорту та зв’язку України від 8 січня 2008 року № 7; 

- Порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування, затверджений наказом 

Кабінету Міністрів України від 29.01.2003р. №139; 

- Порядок здійснення державного контролю на автомобільному 

транспорті загального користування, затверджений наказом Кабінету Міністрів 

України від 08.11.2006р. №1567 та ін. 

У ряді зарубіжних країн давно склалася практика нормування вимог до 

забезпечення надійності автомобільних перевезень. Надійність і якість 

автотранспортних послуг в сучасних умовах досягли високого рівня. 

Конкуренція в цій сфері діяльності подолала етап змагання за якість. Високий 

рівень якості, надійності і безпеки гарантовані. Боротьба носить лише ціновий 

характер. Явно виражено прагнення підтримувати прийнятну для замовника 

ціну автотранспортної послуги, при дотриманні норм надійності, екологічності, 

безпеки. 

З’ясовано, що недотримання норм надійності функціонування процесів 

вантажних і пасажирських перевезень провідними світовими компаніями-

виробниками може привести до безповоротної втрати клієнта, а наявність збоїв 

в цих процесах приводить до падіння вартості акцій компаній [55-59]. Деякі 

приклади нормування вимог до надійності доставки провідними світовими 

виробниками продукції і послуг наведені в табл. 1.1. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T063492.html
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Таблиця 1.1 - Приклади нормування вимог до надійності постачання 

іноземними компаніями [81] 

Компанія Фактор ризику Значення 
Рівень 

надійності 

Metro Group 

Затримка постачання 0,5 год 0,985 

Неточність в комплектації 

замовлення 
0,5 % 0,995 

Transitions Optical Час виконання замовлення 1 год 0,95 

Nissan 
Кількість дефектних деталей в 

доставці 
0,005 % 0,99995 

Royal Mail Час постачання Доба 0,90 

Samsung Повнота постачання в термін 98 % 0,98 

Schwarzkopf 

Своєчасність постачання замовлення 

90 % 0,90 

Oriflame 

cosmetics 
98 % 0,98 

LG Постачання точно у встановлений 

строк 

99,5 % 0,995 

Hitachi 98 % 0,98 
 

Не дивлячись на те, що приведені в таблиці кількісні критерії надійності 

мають різні одиниці вимірювання, вони дають наочне уявлення про рівень 

надійності функціонування транспортних систем за кордоном по деяким 

факторам. 

Нормування надійності роботи вітчизняних автоперевізників в даний час 

практично не проводиться. В звітності підприємств-автоперевізників відсутні 

критерії, що характеризують ступінь безвідмовності функціонування, кількість 

збоїв на одиницю транспортної роботи, рівень ризику при укладенні договору 

на транспортне обслуговування та інші критерії. Всі вони якісно або кількісно 

характеризують надійність їх роботи. В науковій літературі ще не прийнято 

визначати рівень надійності автотранспортної компанії, що працює на 

внутрішньому ринку замовником автотранспортних послуг при укладенні 

договору на транспортне обслуговування. Не проводиться і оцінка надійності 

перевізників з боку банку або лізингової компанії, при оформленні кредитного 

договору або договору оренди. Разом з тим оцінка функціонування вітчизняних 

автоперевізників можлива за допомогою показників, які певним чином 

характеризують надійність. Результати досліджень цих показників за аналізом 

роботи підприємств-автоперевізників Кіровоградської області наведені в табл. 

1.2, 1.3 [7-15, 18-24, 99]. 

Скорочення виявленого відставання вітчизняних автоперевізників від 

іноземних конкурентів по рівню надійності вимагають розробки і реалізації 

заходів щодо зниження кількості збоїв в роботі виконавців автотранспортних 

послуг і підвищення узгодженості їх роботи із замовниками. Ненадійна робота 

автотранспортних компаній приводить до відхилень в ході процесів вантажних 

і пасажирських перевезень, підвищенню їх вартості, збільшення штрафів за 

невиконання договірних зобов'язань перед замовником і за порушення чинного 

законодавства. 

http://yabs.yandex.ua/count/T-1Ym1fLf4440000ZhT0Tda5NmUL0Pi3RaEt0II8fwh2uOc_iyZ70fW7dg-D9mATgnqE4wODYhoqVh42tBl4LjS3lRI6rEe2gYwbfAiu1RofoWG6ZG7T0TwORm6HkZWlQGoNy3Z14xRXT0e9avtl19a5GeoS8q2saBLAjPX1Fg2IX_kld2D0iv0azBIOGJxPaeVxsf0az9IMHXodcFmZgAgEN0cam00007W9hlZ70EIPqaUq0x41igGG30AvgnqE4xlpZGvti3fqQm71__________yFmld5m3RZYs2P0jB__________m_J__________yFs_oc7r-5mzfa0T-TxmHz7W00?q=%D1%88%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%84
http://ua.oriflame.com/shopping/checkout
http://ua.oriflame.com/shopping/checkout
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hitachi
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Таблиця 1.2 – Результати аналізу критеріїв оцінки роботи підприємств-

автоперевізників Кіровоградської області з вантажних перевезень 

№ 

п/п 
Критерії оцінки надійності роботи підприємств-автоперевізників Значення 

1 Порушення термінів постачання вантажу 10-40 % 

2 
Прибуття транспортного засобу під навантаження не у 

відповідності з договорними термінами 
15-20 % 

3 
Відмова у виконанні заявки в зв’язку з відсутністю необхідної 

марки транспортногозасобу 
10-30 % 

4 
Затримка термінів постачання запасних деталей для ремонту 

транспортних засобів 
1-7 днів 

5 Затримка в оплаті транспортних послуг замовником 1-3 місяці 

6 Збережуваність вантажу при перевезенні 1-10 % 

7 Затримка оформлення подорожньої документації 1-3 дні 
 

Таблиця 1.3 – Результати аналізу критеріїв оцінки роботи підприємств-

автоперевізників Кіровоградської області з пасажирських перевезень 

№ 

п/п 
Критерії оцінки надійності роботи підприємств-автоперевізників Значення 

1 Поломка транспортного засобу в дорозі 4-10 % 

2 Виконання графіку руху автобусу 30-60 % 

3 
Збільшення інтервалів руху автобусів та тролейбусів в 

міжпіковий період 

Більше 

30хв. 

4 Дефіцит місткості салону транспортного засобу в часи-пік 20-50 % 

5 Відмова в продажу білету на міжміський маршрут 10-15 % 

6 Відсутність приміського маршруту в необхідному напрямку 20 % 

7 
Відмова визову автомобіля-таксі по причині відсутності 

вільних машин 

10-15 % 

 

Результати проведеного аналізу свідчать, що науково-практична проблема 

забезпечення надійності транспортних систем перевезень вантажів і пасажирів є 

безумовно актуальною, а її успішне вирішення істотно підвищить ефективність 

розвитку і функціонування транспортної системи України [25-35, 203]. 

 

1.2 Аналіз напрямів дослідження проблеми забезпечення надійності 

автомобільних транспортних систем 
 

Аналіз наукової літератури з напрямів розв’язання проблеми надійності 

свідчить, що практично не розроблено теорії забезпечення надійності 

транспортних систем при їх функціонуванні. Разом з тим велика частина 

організаційно-технологічних рішень, що здіснюються на практиці, по зниженню 

кількості збоїв функціонування транспортних систем базується на методах 

вирішення проблем безпеки дорожнього руху, технічної експлуатації автомобілів, 

ситуаційного управління перевезеннями, теорії надійності технічних систем, 

ризик-менеджменту, управління ланцюгами перевезень і інших [1, 41-43]. 



 14 

Становлення теорії забезпечення надійності вантажних та пасажирських 

перевезень на автомобільному транспорті як наукового напряму вимагає 

використання порівняльного методу і корелювання її основних положень з 

положеннями теорії надійності технічних систем. Перші роботи в цій області 

присвячені застосуванню теоретико-ймовірнісних методів до розрахунку 

міцності механічних систем з використанням статистичних методів розрахунку 

надійності технічних об'єктів [187]. Доведено, що внаслідок характеру 

випадковості властивостей матеріалів і зовнішніх навантажень розрахунки 

елементів конструкцій машин і механізмів на міцність мають статистичний 

характер. 

В подальшому надійність технічних систем стала характеризуватися 

числом фіксованих відмов. Визначення показників надійності технічних систем 

в перших дослідженнях вітчизняних [66, 67, 74, 86, 87, 100, 175, 193, 211], а 

також зарубіжних авторів [60, 170, 182, 214-216], ґрунтувалися на 

інтенсивностях відмов їх елементів. Необхідність врахування впливу факторів 

навколишнього середовища на надійність експлуатації транспортної техніки 

послужило розвитку фізичної теорії надійності [145, 169]. Проводилися 

дослідження закономірностей виникнення відмов або граничних станів 

технічних об'єктів (транспортних засобів) при експлуатації і зберіганні під 

впливом сукупності зовнішніх і внутрішніх факторів [62, 71, 194, 214-216]. 

При використанні системи аналогій в підходах до забезпечення 

надійності технічних і транспортних систем для вирішення завдань 

забезпечення надійності автомобільних перевезень, необхідно враховувати 

наступне: виникнення відмов в роботі транспортної системи не можна 

розглядати як масову подію, а тому використання закону великих чисел для 

статистичного тлумачення ймовірності відмов при цьому є недоречним; 

практично завжди відсутня представницька вибірка початкових даних, 

внаслідок чого використання стохастичних моделей аналізу надійності 

перевезень пов'язано з некоректною екстраполяцією емпіричних розподілів, що 

значно знижує достовірність розрахунків; внаслідок невизначеності початкової 

інформації нехтують рядом чинників надійності перевезень, що обумовлює 

умовний характер розрахункових схем. 

Надійність роботи автомобільного транспорту тісно пов'язана з поняттям 

ймовірності успішного виконання замовлення на вантажні або пасажирські 

перевезення. Протилежним по значенню поняттям буде ймовірність відмови у 

виконання замовлення. І вантажні, і пасажирські автомобільні перевезення 

неможливо здійснювати без певної частки ризику. Завдяки діям менеджерів, 

спрямованим на попередження збоїв в роботі транспортної системи, в більшості 

випадків відмінні між собою нестандартні рішення, що посилює ризик. 

Відповідно при здійсненні перевезень доводиться враховувати ризик, вчитися 

прогнозувати і оцінювати допустимі його межі. 

Практика показує, що рівень ризику залежить від величини одержуваного 

результату. В той час слід зазначити, що ризиком можна управляти [154, 155, 179]. 

Управління ризиком припускає використання різних методів прогнозування 

настання ризикової події і вживання заходів до зниження її ймовірності. 
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Методичний підхід такого напрямку є об'єктом вивчення ризик-менеджменту. 

Автори ряду робіт [61, 63, 75, 85, 88, 97, 98, 146, 164, 208, 210, 213] розкривають 

сутність системи управління ризиком, досліджують структуру і процедуру 

організації цієї системи, пропонують стратегію, прийоми, методи зниження 

ризику, питання страхування від ризику. Приводиться класифікація ризиків, 

характеризуються методи усунення негативних наслідків від неякісного надання 

послуг, наведено аналіз ризиків в соціально-економічних системах. 

Одним з сучасних наукових напрямів вирішення проблеми забезпечення 

надійності процесів перевезень автомобільним транспортом є дослідження 

надійності їх ланцюгів [72, 73, 126, 129, 130, 156, 165, 171-173, 199, 205-207, 212]. В 

роботах даного напряму приводиться ряд класифікацій, у т.ч. методів розрахунку 

надійності ланцюга постачань, відмов в роботі транспортно-логістичних систем, 

чинників забезпечення та підвищення надійності. Пропонується математичний 

апарат опису процесів перевезень товарів, визначення оптимального рівня 

надійності елементів ланцюга постачань, основою якого є оптимізація сумарних 

експлуатаційних витрат і втрат через відхилення при доставки продукції. Для 

пошуку резервних каналів перевезень, розробки системи чинників, що визначають 

надійність транспортної системи використовують певний методичний 

інструментарій. Результати згаданих досліджень з успіхом можна використовувати 

для пошуку резервів виробничих ресурсів, задіяних в доставці. Застосовуваний для 

опису ланцюгів процесів перевезень товарів від постачальника до споживача 

математичний апарат, зокрема функції алгебри логіки, структурні схеми, графи 

станів, дерева відмов, рівняння алгебри є універсальним і підходить для аналізу 

надійності перевезень на автомобільному транспорті. 

Успішне виконання заявки на перевезення без порушення її тимчасових, 

якісних і кількісних параметрів ускладнене в умовах незадовільної організації і 

низького рівня безпеки дорожнього руху. В зв'язку з цим теорію надійності 

транспортних систем методологічно доцільно пов'язати з теорією транспортних 

потоків, системою їх організації і основами безпечного управління 

транспортним засобом. В даний час сформульовані фундаментальні основи 

теорії транспортних потоків, запропоновані рівні зручності руху автомобілів в 

транспортному потоці і способи їх визначення, розроблені методики 

розрахунку оптимального завантаження автомобільних доріг, способи 

обстеження і діагностики пропускної спроможності вулиць і автодоріг, а також 

методи оцінки водія по критерію надійності [70, 81, 115, 116, 119, 124, 133-135, 

139, 140, 144, 191, 192]. Методична база зазначених робіт використовується для 

розрахунку раціональних схем транспортування об'єкту перевезення по 

автодорожній мережі з урахуванням фактичного її завантаження в реальному 

часі, пошуку резервних каналів перевезень, принципу нарахування виплат 

страховок у разі настання відмови. 

В даний час напрямом організації і безпеки дорожнього руху, що активно 

розвивається, є розробка інтелектуальних систем забезпечення безпеки руху, а 

також розвиток навігаційно-інформаційних систем по управлінню і 

моніторингу транспортних засобів (ТЗ) на базі глобальних навігаційних 

супутникових систем та інформаційних технологій [48-53, 64, 79-82, 119-121, 
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125, 128, 136, 161, 174]. Інтелектуальні системи забезпечення безпеки руху 

призначені для проведення аналізу руху ТЗ на основі технологій аналізу 

відеозображення. Вони застосовуються з метою реєстрації, ідентифікації і 

забезпечення безпеки автомобілів на навантажувально-розвантажувальних 

операціях (НРО) транспортного процесу, автовокзалах, автомобільних 

стоянках, зупинних пунктах та інших елементах транспортно-технологічної 

схеми (ТТС) перевезень вантажів і пасажирів. Крім того, ці системи можна 

використовувати для контролю транспортних потоків. До функціональних 

можливостей інтелектуальних систем на транспорті слід віднести контроль 

швидкісного режиму, оцінку і аналіз обстановки на дорогах та маршрутній 

мережі. Одночасно з розвитком інтелектуальних систем забезпечення безпеки 

руху в даний час інтенсивно використовуються навігаційно-інформаційні 

системи (НІС) на базі глобальних навігаційних супутникових систем. 

Поширення набула глобальна супутникова система GPS (Global Positioning 

System). Слід зазначити, що всі сучасні приймачі цієї системи розраховані на 

подвійне застосування GPS і ГЛОНАСС. 

При вирішенні проблеми забезпечення надійності транспортної системи 

розглядають закономірності функціонування її такої системи, як «Водій - 

Автомобіль - Дорога - Середовище» (ВАДС). Вихід параметрів системи ВАДС за 

допустимі межі приводить до відмови ТЗ, і, як наслідок, до відмови всієї 

системи. В дослідженнях надійності системи ВАДС особливо виділяється одна з 

її властивостей - безпека, оцінювана характеристиками особливих подій - 

дорожньо-транспортних подій (ДТП). 

Забезпечення високої надійності перевезень автомобільним транспортом 

вимагає розробки методології досліджень системи ВАДС, що стосуються 

методів та методик оцінки і аналізу надійності водія, які базуються на роботах 

по інженерній психології на автомобільному транспорті. Сучасний стан 

автотранспортної психології не дає підстав рахувати поняття надійності водія 

достатньо повно і однозначно сформульованим. Разом з тим є деякі базові 

принципи, сформульовані в нормативно-технічних документах (НТД) [177, 178] 

і в науковій літературі [96, 142, 149-151, 153, 168, 167]. 

Основною умовою забезпечення надійності водія є відповідність його 

кваліфікації, досвіду роботи і інших професійних характеристик вимогам, 

встановленим для пасажирських та вантажних перевезень. Оцінка надійності 

водія ґрунтується на понятті похибки, тобто відхилення від встановлених 

параметрів транспортного процесу з вини водія. Використання новітніх 

методик оцінки і аналізу надійності водія при формуванні структури 

транспортного процесу і виборі його учасників, підвищить достовірність 

визначення надійності до надання транспортної послуги. 

Іншим перспективним науковим напрямом, що формує методологію 

забезпечення надійності на транспорті, є ситуаційне управління перевезеннями. 

В роботах даного наукового напряму сформульовані теоретичні і методологічні 

основи ситуаційного підходу до управління вантажними і пасажирськими 

автомобільними перевезеннями, визначені типи і класи ситуацій транспортного 

процесу, здійснено їх експериментальне дослідження [121, 152, 183]. 
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Розроблено програмно-технічний комплекс автоматизації процесу ситуаційного 

управління перевезеннями вантажів автомобільним транспортом, який враховує 

характеристики ймовірності часу руху і часу навантажувально-

розвантажувальних операцій [132]. Проведено оцінку ситуацій попиту і 

пропозиції, а також ситуаційний аналіз маркетингової діяльності в бізнес-

плануванні роботи автоперевізника [141, 209]. 

Одним з визначальних чинників забезпечення надійності автомобільних 

перевезень є технічний стан парку рухомого складу. Схід автомобілів з лінії 

складає перелік причин відхилень параметрів заявки, що часто зустрічаються, 

на доставку від встановлених замовником значень. У зв'язку з цим при 

забезпеченні надійності автомобільних перевезень логічним є використання 

методичного апарату технічної експлуатації автомобілів [45-47, 131]. 

Вирішення задач технічної експлуатації автомобілів здійснюється 

використанням принципу системності. В якості прикладу можна навести 

формування системи забезпечення працездатності рухомого складу, системи 

постачання ремонтів запасними частинами і матеріалами, планово-запобіжну 

систему технічного обслуговування, систему нормативів технічної експлуатації 

автопарку та ін. З дослідженням даного наукового напряму на увагу 

заслуговують роботи, в яких закладені основи і розвинуто методологію 

технічної експлуатації автомобільного рухомого складу [190, 200, 201]. Аналіз 

наукової літератури свідчить, що достатньо досліджено наступне: 

- основні показники надійності автотранспортних засобів та методи їх 

оцінки за результатами експлуатаційних випробувань, сформовано 

термінологію, дано класифікацію відмов, запропоновано методики 

прогнозування показників надійності автотранспортних засобів [127, 162, 163]; 

- причини зміни технічного стану автомобілів, необхідність організації 

підготовки нового рухомого складу до експлуатації, організація системи 

попередньої експлуатаційної підготовки автомобілів [68, 69]; 

- методи експлуатації автомобілів в різних умовах, вплив змінного 

характеру умов експлуатації автомобілів на ефективність транспортного 

процесу, сутність і роль адаптивної пристосованості автомобіля до змінних 

умов експлуатації, закономірності формування ефективності експлуатації 

автомобіля на прикладі техніко-економічних показників і показників надійності 

його функціонування (паливна економічність, довговічність основних систем і 

агрегатів та ін. [15-17, 44, 186]; 

- методи забезпечення екологічної безпеки, основи фізико-хімічних 

процесів, що відбуваються при взаємодії об'єктів транспорту і промисловості на 

оточуюче середовище, показано механізм дії на оточуюче середовище об'єктів 

транспорту у відповідності до етапів життєвого циклу [204]. 

Виявлено, що забезпечення надійності транспортної системи 

методологічно тісно пов'язано з плануванням і управлінням роботою 

автомобільного транспорту [65, 78, 89, 90, 95, 157-159, 166]. Так, в роботах 

[157, 166] розглянуті питання методології організації транспортних процесів. 

Авторами робіт [78, 89] висловлені питання технології, організації роботи і 

управлінню вантажними автомобільними перевезеннями, показаний вплив 



 18 

різних експлуатаційних чинників на ефективність перевезень. Закономірності 

формування транзитного потенціалу автотранспортних систем регіонів розкриті 

в роботах [158, 159]. Дія випадкових збурюючих дій на хід процесу перевезень 

вантажів послужила причиною розробки методів відповідності і узгодження 

взаємодії рухомого складу і навантажувально-розвантажувальних засобів. В 

роботах [65, 89, 95, 184] розглянута технологія виконання і принципи 

механізації навантажувально-розвантажувальних і складських операцій при 

перевезенні різних вантажів. 

Дослідженнями [76, 77, 83, 84, 94, 122, 143, 160, 188, 189, 195, 196] 

достатньо повно представлена методична база планування і управління 

пасажирськими автомобільними перевезеннями. Для розрахунку надійності 

перевезень застосована методична частина розглянутих робіт по плануванню і 

управлінню пасажирськими перевезеннями, що включає критерії оптимальності 

перевезень, методики вибору перевізника, чинники тарифоутворення на 

транспортні послуги, алгоритми управління персоналом водія, методи вибору 

автотранспортних засобів, методики маршрутизації перевезень, підходи до 

формування системи показників їх ефективності. У випадках, коли формування 

структурно-функціональної схеми доставки в прямому сполученні автомобільним 

транспортом неможлива, розробка економіко-математичної моделі процесу 

перевезень вимагає обліку урахування принципів взаємодії різних видів 

транспорту, особливостей технології інтермодальних перевезень, специфіки їх 

логістичного забезпечення в Україні і за кордоном [123, 137, 138, 164]. 

Проведений аналіз досліджень дозволив встановити, що в даний час ще 

не повністю розв’язана проблема методології забезпечення надійності 

транспортних систем, остаточно не сформовано систему знань про її стан та 

еволюцію зміни. Рішення по зниженню збоїв в роботі транспортної системи на 

практиці базуються, в основному, на знаннях методології окремих наукових 

напрямів: безпеки дорожнього руху, технічної експлуатації автомобілів, 

ситуаційного управління автомобільними перевезеннями, основ теорії 

надійності технічних систем, ризик-менеджментом, управління пасажирськими 

та вантажними перевезеннями. 

 

1.3 Нормативно-правове забезпечення надійності функціонування 

автомобільних транспортних систем вантажних і пасажирських перевезень 

в Україні 

 
Правове забезпечення надійності функціонування транспортних систем 

перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом передбачає: 

нормативне забезпечення, що включає роботи по стандартизації транспортних 

послуг та технічної бази і рухомого складу автомобільного транспорту; 

законодавчі акти, що регулюють взаємостосунки споживачів і виконавців 

автотранспортних послуг. Роботи по нормативному забезпеченню процесів 

перевезень у сфері технічного регулювання проводяться в рамках закону 

України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 року 

№ 124-VIII. 
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Відповідно до цього закону під технічним регулюванням розуміється 

регулювання відносин в області встановлення, застосування і виконання 

обов'язкових вимог до об'єктів технічного регулювання, а також в області 

встановлення і застосування на добровільній основі цих вимог з метою оцінки 

їх дотримання. До об'єктів технічного регулювання віднесені: продукція, у тому 

числі пересувний склад і виробнича база автоперевізника; роботи і послуги, у 

тому числі послуги з перевезень вантажів і пасажирів, послуги авторемонту; 

системи, у тому числі транспортні системи. 

Роботи по технічному регулюванню формалізовані у вигляді розробки і 

ухвалення технічних регламентів. Технічним регламентом є документ, що 

встановлює обов'язкові для застосування і виконання вимоги до об'єктів 

технічного регулювання. Вплив на діяльність підприємств автомобільного 

транспорту в плані забезпечення надійності транспортних систем надають 

загальні і спеціальні технічні регламенти України (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 - Коротка характеристика технічних регламентів України, що 

застосовуються до забезпечення надійності автомобільних перевезень 

№ 

п/п 

Найменування 

регламенту 

Об’єкти 

технічного 

регулювання 

Основне 

призначення 

Приклади 

використання на 

автотранспорті 

1 2 3 4 5 

1 

Постанова КМУ 
«Про 
затвердження 
Технічного 
регламенту з 
технічного 
обслуговування 
і ремонту 
колісних 
транспортних 
засобів» від 
03.07.2013 р. № 
643 

Колісні 
транспортні 
засоби, 
призначені для 
експлуатації на 
автомобільних 
дорогах 
загального 
користування; 
компоненти 
транспортних 
засобів, що 
здійснюють 
вплив на 
безпеку 
транспортних 
засобів. 

Встановлює вимоги 
до безпеки колісних 
транспортних 
засобів при їх 
випуску в обіг на 
території України і 
експлуатації 
незалежно від місця 
виготовлення, 
порядок оцінки 
відповідності 
транспортних 
засобів і процедури 
державного 
нагляду. 

Складання програм 
модернізації 
автопарку, планів 
технічного 
обслуговування, 
програм 
підвищення 
кваліфікації водіїв; 
обґрунтовування 
рекомендацій по 
зміні конструкції 
рухомого складу. 

2 

Постанова КМУ 
«Про 
затвердження 
Технічного 
регламенту 
безпеки машин» 
від 30.01.2013 р. 
№62 

Машини і 
устаткування 
виробничого і 
побутового 
призначення, 
для яких 
виявлені і 
ідентифіковані 
види небезпеки. 

Встановлює 
мінімально 
необхідні вимоги до 
безпеки машин і 
устаткування при 
проектуванні, 
виробництві, 
монтажі, наладці, 
експлуатації, 
зберіганні, 
транспортуванні і ін. 

Підвищення рівня 
механізації 
ремонтного 
процесу; складання 
графіків 
поповнення 
ремонтної фонду, 
підвищення 
безпеки робіт. 
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Продовження таблиці 1.4 

1 2 3 4 5 

3 

Постанова КМУ 

«Про 

затвердження 

Технічного 

регламенту 

щодо вимог до 

автомобільних 

бензинів, 

дизельного, 

суднових та 

котельних 

палив» від 

01.08.2013 р. № 

927 

 

Автомобільний 

і авіаційний 

бензин, 

дизельне і 

суднове паливо, 

паливо для 

реактивних 

двигунів і 

паливний мазут, 

що 

випускається в 

оборот. 

Вимоги до 

характеристик і 

порядок оцінки 

відповідності 

палива. 

Планування 

поставок паливо-

мастильних 

матеріалів для 

здійснення 

перевезень 

автомобільним 

транспортом; 

нормування і 

контроль 

ефективності 

витрати 

автомобільного 

палива. 

4 

Постанова КМУ 

«Про 

затвердження 

Технічного 

регламенту 

будівельних 

виробів, 

будівель і 

споруд» від 

20.12.2006 р. 

N1764 

Будівлі і 

споруди будь-

якого 

призначення; 

мережі і 

системи 

інженерно-

технічного 

забезпечення; 

процеси 

дослідження, 

проектування, 

будівництва, 

монтажу, 

наладки, 

експлуатації і 

зносу. 

 

Встановлює вимоги: 
механічної і 
пожежної безпеки; 
безпеки при 
небезпечних 
природних, 
техногенних діях; 
безпеки для 
користувачів; 
доступності для 
людей з обмеженими 
можливостями; 
енергетичної 
ефективності; 
безпечної дії на 
оточуюче 
середовище. 

Реконструкція 

виробничо-

технічної бази; 

підвищення 

продуктивності 

постів технічного 

обслуговування і 

ремонту; 

поліпшення 

санітарно-

гігієнічних умов 

процесу 

перевезень, 

технічного 

обслуговування і 

ремонту. 

5 

Постанова КМУ 

«Про 

затвердження 

Технічного 

регламенту 

засобів 

індивідуального 

захисту» від 

27.08.2008 р. 

N761 

Засоби 

індивідуального 

захисту. 

Встановлює вимоги 

по забезпеченню 

захисту життя і 

здоров'я громадян, 

охорони 

навколишнього 

середовища, 

попередження дій, 

що вводять в оману 

споживачів. 

Організація 
міжцехової 
доставки сировини 
промислових 
підприємств; 
проведення 
навантажувально-
розвантажувальних 
робіт; виконання 
зварювальних, 
фарбувальних, 
акумуляторних і 
інших робіт. 
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Аналіз даних табл. 1.4 дозволяє зробити висновок про те, що технічні 
регламенти визначають аспекти безпечного використання об'єктів виробничо-
технічної бази автоперевізника, конструктивної і екологічної безпеки рухомого 
складу. Існуючі технічні регламенти використовуються на автомобільному 
транспорті при організації транспортного процесу, технічного обслуговування, 
ремонту і утримання рухомого складу, технічної підготовки процесу доставки 
автомобільним транспортом. Проте слід також зазначити, що використання 
існуючих технічних регламентів лише побічно сприяє зниженню числа відмов 
в роботі транспортної системи, не має визначального впливу на підвищення 
надійності перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом. 

Національні і міжнародні стандарти надійності є основою правового 
забезпечення надійності функціонування транспортних систем. Не дивлячись 
на відміну обов'язкового дотримання більшої частини стандартів, ряд вимог до 
роботи автомобільного транспорту, у тому числі і питання підтримки 
надійності, безпеки і якості транспортних послуг, закріплені в межах 
законодавчих актів, обов'язкових для виконання. Це відноситься і до розробки 
обов'язкових технічних регламентів в області технічного регулювання 
діяльності АТП. 

Основними нормативно-правовими документами, регулюючими роботу 
автомобільного транспорту в Україні, є: Конституція, Цивільний кодекс, 
Житловий кодекс, Кодекс про адміністративні правопорушення, Кримінально-
процесуальний кодекс. Діяльність у сфері автомобільного транспорту також 
визначається Статутом автомобільного транспорту України [198], Правилами 
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту [181], Правилами 
перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні [180], Положенням 
про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів 
автомобільного транспорту [176], іншими нормативно-правовими актами 
(НПА). Зазначимо, що до питань правового регулювання надійності перевезень 
вантажів і пасажирів автомобільним транспортом в Україні в даний час 
застосовуються близько 40 основних законів і інших НПА (табл. 1.5). 

Крім того, юридичну силу мають безліч локальних правових актів, 
прийнятих органами місцевого самоврядування, регулюючих автотранспортну 
діяльність і безпеку дорожнього руху на регіональному рівні. Необхідно 
відзначити, що переважна більшість законів і нормативно-правових документів 
здійснює опосередкований вплив на надійність транспортної системи. Зі всього 
переліку можна виділити лише декілька документів, безпосередньо 
регламентуючих питання забезпечення надійності процесу перевезень вантажів 
і пасажирів автомобільним транспортом. До них відносяться накази 
Міністерств України: Міністерства транспорту України від 12.11.2003 № 877 
«Про затвердження Типового положення про Систему управління безпекою 
руху на автомобільному транспорті (на всіх рівнях – міністерство – 
підприємство)»; Міністерства транспорту та зв’язку України «Про 
затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних 
транспортних засобів» від 07.06.2010 № 340; МОЗ , МВС від 31.01.2013 № 
65/80 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та 
водіїв транспортних засобів". 
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Таблиця 1.5 - Перелік основних Законів України та інших НПА, що 

розглядають питання регулювання надійності систем доставки вантажів і 

пасажирів автомобільним транспортом 

№ 

п/п 
Найменування НПА 

1 2 

Закони України 

1 «Про транспорт» від 10.11.1994 р. № 232/94 (ред. від 28.12.2015) 

2 
«Про автомобільний транспорт»» від 05.04.2001 № 2344-III (ред. від 

28.12.2015) 

3 «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р. № 3353-XII (ред. від 28.12.2015) 

4 
«Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 р. 

№ 124-VIII 

5 
«Кодекс України про адміністративні правопорушення» від 07.12.1984 

№ 8073-X (ред. від 01.01.2016) 

6 
«Про перевезення небезпечних вантажів» від 06.04.2000 р. № 1644-III 

(ред. від 28.12.2015) 

7 
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 

01.06.2000 р. № 1775-III (ред. ) 

8 

«Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів» від 01.07.2004 № 1961-IV 

(ред. від 09.12.2015) 

9 
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V (ред. від 01.09.2015) 

10 
«Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р. № 2210-III (ред. 

від 28.12.2015) 

11 
«Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-XII (ред. від 

01.01.2016) 

Постанови КМУ 

12 
«Про затвердження Правил надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту» від 18.02.97 № 176 

13 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 № 30 «Про проїзд 

великогабаритних та великовагових транспортних засобів 

автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами» 

14 

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 № 1567 «Про 

затвердження Порядку здійснення державного контролю на 

автомобільному транспорті» 

15 
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 422 «Деякі 

питання автомобільних перевезень пасажирів та вантажів» 

16 

постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 204 «Про 

затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки 

руху на транспорті» 
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17 

постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 «Про строк 

дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, 

розміри і порядок зарахування плати за її видачу» 

18 
постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 «Про 

Правила дорожнього руху» 

19 

постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 № 1567 «Про 

затвердження Порядку здійснення державного контролю на 

автомобільному транспорті» 

20 

постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 790 «Про 

затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем  

ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначення 

періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)» 

21 

постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування» 

22 

постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 № 299 «Про 

затвердження Положення про Державну інспекцію України з безпеки на 

наземному транспорті» 

23 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 №  2174-р 

«Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року» 

Відомчі акти 

24 
Наказ Міністерства транспору України «Про затвердження Правил перевезень 

вантажів автомобільним транспортом в Україні» від 14.10.97 № 363 

25 
Наказ МОЗ, МВС від 31.01.2013 № 65/80 "Про затвердження Положення 

про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів" 

26 

Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному 

господарству від 15.05.1995 № 21 " Про затвердження Правил розміщення 

та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту" 

27 

Наказ Міністерства інфраструктури України від 15.07.2013 № 480 «Про 

затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу 

автомобільним транспортом» 

28 

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2007 № 285 

«Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, 

сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху» 

29 
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.09.2010 № 700 

«Про затвердження Порядку регулювання діяльності автостанцій» 

30 

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.05.2010 № 278 

«Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта 

автобусного маршруту» 

31 

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.05.2010 № 279 

«Про затвердження форми дозволу на перевезення пасажирів на 

міжобласних маршрутах загального користування, порядку його видачі 

та анулювання» 
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32 

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 02.07.2010 № 427 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних 

вантажів, багажу автомобільним транспортом» 

33 

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 22.07.2010 № 514 

«Про затвердження Положення про ліцензійну картку, що додається до 

ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних 

вантажів, багажу автомобільним транспортом» 

34 
Наказ Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644 «Про 

затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів» 

35 

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України «Про затвердження 

Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних 

транспортних засобів» від 07.06.2010 № 340 

36 

Наказ Міністерства транспорту України від 12.11.2003 № 877 «Про 

затвердження Типового положення про Систему управління безпекою 

руху на автомобільному транспорті (на всіх рівнях – міністерство – 

підприємство)» 

 

Типове положення «Про Систему управління безпекою руху на 

автомобільному транспорті» встановлює основні положення щодо єдиного 

порядку підготовки, прийняття та реалізації організаційних, управлінських та 

технічних рішень, спрямованих на управління безпекою руху на 

автомобільному транспорті, забезпечення технічного розслідування та обліку 

ДТП, повного та об’єктивного виявлення причин виникнення ДТП та 

розроблення заходів щодо їх запобігання, збереження життя й здоров'я людей, 

майна, довкілля та виявлення й оцінку чинників, що впливають на рівень 

безпеки руху, визначає задачі і основні вимоги до діяльності організацій і 

водіїв - підприємців, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів. Вимоги 

положення є обов'язковими для всіх розташованих на території України 

організацій незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, що 

здійснюють перевезення пасажирів і вантажів автомобільним і міським 

електричним транспортом, а також для водіїв цих організацій і водіїв - 

підприємців. 

В частині забезпечення професійної надійності складу водія 

Положеннями «Про затвердження Положення про робочий час і час 

відпочинку водіїв колісних транспортних засобів» від 07.06.2010 № 340 та 

"Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв 

транспортних засобів" від 31.01.2013 № 65/80 регламентовані основні і 

додаткові вимоги до водіїв, що пред'являються в процесі їх професійної 

діяльності: порядок прийому водіїв на роботу, їх допуск до здійснення 

доставки; порядок проходження стажувань; підтримка і контроль стану 

здоров'я водіїв в процесі їх трудової діяльності; підтримка високого рівня 

інформованості, підвищення професійної майстерності і дисциплінованості 

водіїв, що впливають на основні вимоги по забезпеченню безпеки доставки 
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пасажирів автобусами на території України. Вимоги даних Положень є 

обов'язковими для юридичних осіб і індивідуальних підприємців, що 

здійснюють діяльність, пов'язану з доставкою пасажирів або вантажів. 

За наслідками огляду правової бази можна зробити висновок, що велика 

частина законодавчих актів, регулюючих роботу автомобільного транспорту, у 

вигляді державних законів, указів Президента, ухвал Уряду, наказів 

міністерств, регіональних законів і локальних правових актів муніципальних 

утворень, роблять опосередкований вплив на надійність транспортної системи. 

Існуюча правова база має безпосередній вплив на надійність транспортної 

системи. Проте правова база регламентує лише вимоги до професійної 

надійності складу водія, що явно недостатньо для забезпечення високої 

надійності транспортних систем з правових аспектів. Законодавчі акти, що 

приймаються, хоча і є обов'язковими для виконання на території України, 

стосовно надійності транспортних систем несистемні і, по суті, не 

забезпечують надійної роботи вітчизняних автоперевізників. Тому сфера 

правового регулювання роботи автомобільного транспорту в області 

забезпечення надійності транспортних систем перевезень автомобільним 

транспортом в даний час знаходиться на стадії становлення. 

 

1.4 Національні і міжнародні стандарти надійності транспортних 

систем в Україні 

 
Діюча в Україні система національних стандартів включає наступні види 

нормативно-технічних документів: національні стандарти; правила 

стандартизації, норми і рекомендації в області стандартизації; вживані в 

установленому порядку класифікації загальноросійські класифікатори техніко-

економічної і соціальної інформації; стандарти організацій; зведення правил. 

Нормативне забезпечення надійності транспортних систем в даний час 

засновано на використанні ряду комплексів і груп національних і міжнародних 

стандартів (рис. 1.1). 
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Рисунок 1.1 - Нормативне забезпечення надійності транспортних систем в 

Україні 
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Система стандартів «Надійність в техніці» (ССНТ) - це сукупність 

взаємозв'язаних основоположних міждержавних стандартів, що встановлюють 

загальні для всіх видів технічних об'єктів положення, принципи, правила і методи 

забезпечення надійності технічних об'єктів на всіх стадіях їх життєвого циклу. 

ССНТ була розроблена в рамках Державної системи стандартизації 

України (ДССУ). До ДССУ входить комплекс з пяти основоположних 

стандартів [112-114]:  

- ДСТУ 1.0:2003 – Основні положення; 

- ДСТУ 1.1:2001 – Стандартизація та суміжні види діяльності. Теміни та 

визначенняосновних понять; 

- ДСТУ 1.2:2003 – Правила розроблення національних нормативних 

документів; 

- ДСТУ 1.5:2003 – Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги 

до змісту нормативних документів; 

- ДСТУ 1.7:2001 – Правила і методи прийняття та застосування 

міжнародних і регіональних стандартів; 

- ДСТУ 1.13:2001 – Правила надавання повідомлень торговим партнерам 

України; 

- ДСТУ ISO/IEC Guide 59:2000 – Кодекс усталених правил стандартизації. 

Всі стандарти, гармонізовані в даний час з вимогами стандартів 

Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК), входять в систему національних 

стандартів. Основоположним стандартом в ССНТ є ДСТУ 2861-94 «Надійність 

техніки. Аналіз надійності. Основні положення». Ним встановлюється 

структура і склад об'єктів стандартизації, правила, найменування і позначення 

стандартів. Основними групами об'єктів стандартизації є: загальні питання; 

організаційні питання забезпечення надійності; способи забезпечення 

надійності; аналіз і розрахунок надійності; випробування, контроль і оцінка 

надійності (рис. 1.2) [101-111]. 
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Рисунок 1.2 – Взаємозв’язок об'єктів стандартизації системи національних 

стандартів України «Надійність в техніці» 
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Комплекс національних стандартів «Надійність техніки» є складовою 

частиною системи національних стандартів, що функціонує в даний час. 

Система стандартів «Надійність техніки» направлена на нормативне 

забезпечення робіт, пов'язаних із зниженням технічних, технологічних, 

економічних і інших ризиків в процесі експлуатації складних систем, у тому 

числі і виробничо-економічних систем. 

Значна роль в зниженні ризиків відводиться аспектам надійності і 

безпеки, оскільки на практиці ніяка система не може бути абсолютно надійною 

і безпечною. Нормативне забезпечення надійності функціонування складних 

систем в рамках системи стандартів «Надійність техніки» формалізовано 

комплексом діючих стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами 

ISO і МЕК, в яких містяться рекомендації по забезпеченню надійності, а також 

регламентовані методи аналізу систем з погляду надійності, якісні і кількісні 

критерії оцінки надійності, способи розрахунку критеріїв і показників 

надійності. 

Структура методичного забезпечення надійності систем в рамках системи 

стандартів України «Надійність в техніці» представлена в табл. 1.6. 

Таблиця 1.6 - Структура методичного забезпечення надійності в рамках 

системи національних стандартів України «Надійність в техніці» 

Група 

стандартів 
Позначення та найменування національного стандарту 

Загальні 

питання 

надійності 

ДСТУ 2860-94 «Надійність техніки. Терміни та визначення» 

Методи 

аналізу та 

розрахунку 

надійності 

ДСТУ 2861-94 «Надійність техніки. Аналіз надійності. 

Основні положення» 

ДСТУ 2862-94 «Надійність техніки. Методи розрахунку 

показників надійності. Загальні вимоги» 

ДСТУ 3004-95 «Надійність техніки. Методи оцінки 

показників надійності за експериментальними даними» 

ДСТУ 3433-96 «Надійність техніки. Моделі відмов. Основні 

положення» 

Підвищення 

надійності 

ДСТУ 2863-94 «Надійність техніки. Програма забезпечення 

надійності. Загальні вимоги» 

ДСТУ 2864-94 «Надійність техніки. Експериментальне 

випробування та контроль надійності. Основні положення» 
 

Базовим стандартом по надійності в системі стандартів «Надійність 

техніки» є ДСТУ 2860-94 «Надійність техніки. Терміни та визначення». Даний 

стандарт поширюється на технічні об'єкти, до яких відносяться технічні 

системи, програмні засоби, людино-машинні системи, споруди, машини, 

апаратура, функційні одиниці, пристрої та елементи, надійність яких 

розглядається у кожному конкретному випадку на етапах розробки вимог, 

проектування, виробництва, використання і ремонту. 
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Під системою надійності техніки розуміють систему скоординованих дій 

по управлінню організацією у сфері надійності. Послідовність основних дій по 

забезпеченню надійності наступна: визначення мети у сфері надійності, аналіз 

необхідності і значущості робіт, складання стратегічного плану дій для 

досягнення мети, виконання вибраних дій, аналіз і оцінка досягнутих 

результатів для подальших дій удосконалення. 

Cтандарт ДСТУ 2861-94 «Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні 

положення» поширюється на технічні системи, пристрої, машини, механізми, 

апаратуру, прилади чи будь-які їх частини, що розглядаються з погляду 

надійності як самостійні одиниці, і встановлює основні положення та порядок 

проведення аналізу надійності об'єктів на всіх стадіях життєвого циклу. Цей 

стандарт встановлює два основних підходи до аналізу надійності об'єктів: 

— аналіз надійності об'єкта за результатами заходів і способів щодо 

забезпечення надійності на етапах проектування, виробництва та експлуатації 

відповідно до програми забезпечення надійності (ПЗН); 

— кількісні методи аналізу надійності об'єкта, які ґрунтуються на аналізі 

умов експлуатації, причин і механізмів відмов, показників надійності елементів, 

стратегій технічного обслуговування та ремонту тощо. 

Аналіз надійності проводять з метою: 

— перевірки здійснимості встановлених вимог і (або) оцінки імовірності 

досягнення потрібного рівня надійності складових частин та об'єкта в цілому; 

— перевірки ефективності запропонованих (реалізованих) заходів щодо 

доопрацювання конструкції, технології виготовлення, стратегії технічного 

обслуговування та ремонту для підвищення надійності; 

— прогнозування надійності та вибору раціональних шляхів забезпечення чи 

підвищення надійності. 

Державний стандарт ДСТУ 2862-94 «Надійність техніки. Методи 

розрахунку показників надійності. Загальні вимоги» встановлює загальні 

вимоги і положення щодо розрахунку показників безвідмовності, 

довговічності, ремонтопридатності, збережуваності, та комплексних 

показників. 

Державний стандарт ДСТУ 2863-94 «Надійність техніки. Програма 

забезпечення надійності. Загальні вимоги» встановлює загальні вимоги до 

програм забезпечення надійності та їх елементів, а також порядок їх 

розроблення. На основі цього стандарту розробляються державні і галузеві 

стандарти, які конкретизують вимоги до програм забезпечення надійності, та їх 

елементів, до порядку їх розроблення залежно від виду та призначення об'єктів, 

вимог щодо їх надійності, стадій життєвого циклу об'єктів. Стандарт придатний 

для цілей сертифікації. При цьому повнота й адекватність елементів і задач 

програм забезпечення надійності стають об'єктами сертифікаційного аналізу і 

визначають гарантії забезпечення рівня надійності об'єкта, що вимагається. 

Програма може виявити багато слабких місць, причина яких пов'язана з 

проектом. Зменшення ймовірності відмови внаслідок цих причин в 

максимально можливому ступені дозволяє запобігти їх появі на випробуваннях, 

а також при експлуатації. Програма підвищення надійності, інтегрована в 
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процеси проектування і розробки продукції (інтегрована надійність продукції), 

дозволяє скоротити час розробки продукції, планувати витрати і понизити 

вартість всієї програми 

Державний стандарт ДСТУ 2864-94 «Надійність техніки. 

Експериментальне випробування та контроль надійності. Основні положення» 

поширюється на всі види продукції, до яких належать технічні системи, 

технічні засоби та елементи вищеназваних засобів. Стандарт встановлює 

основні положення щодо експериментального оцінювання і контролю 

надійності техніки, визначає види експериментального дослідження надійності, 

показники якості результатів експериментального дослідження і порядок 

встановлення вимог до цих показників, організацію і порядок проведення робіт 

з експериментального дослідження надійності. 

Державний стандарт ДСТУ 3004-95 «Надійність техніки. Методи оцінки 

показників надійності за експериментальними даними» встановлює методи 

вибору планів і обсягів випробувань, оцінки показників надійності за 

результатами випробувань. 

Державний стандарт ДСТУ 3433-96 «Надійність техніки. Моделі відмов. 

Основні положення» поширюється на об'єкти (елементи, системи), для яких 

проводять розрахунок, оцінку і контроль показників надійності, а також 

рішення інших завдань надійності, засновані на використанні моделей відмов 

(моделей надійності). Стандарт встановлює вимоги до функцій розподілу 

випадкових величин, що використовуються як моделі відмов або моделі 

надійності, схеми формалізації розподілів відмов, переважні моделі відмов, а 

також методи вибору моделей відмов для конкретних ситуацій. 

У 1993 році Україна стала повноправним членом міжнародної організації 

по стандартизації (ISO) і МЕК, членом-кореспондентом Міжнародної 

організації законодавчої метрології, Європейського комітету із стандартизації, 

членом Міжнародної інформаційної мережі, приєдналася до Кодексу 

добросовісної практики по розробці і використанню стандартів Європейського 

комітету із стандартизації і т.д. Україна узяла на себе зобов'язання відносно 

узгодження законодавства, стандартів, норм, правил і сертифікації з 

європейськими у рамках договору з Європейським Союзом. 

Для забезпечення визнання вітчизняних сертифікатів і знаків 

відповідності за кордоном правила і рекомендації зі сертифікації в нашій країні 

побудовані відповідно до міжнародних правил, викладених у посібниках ISO і 

МЕК, у документах інших міжнародних і регіональних організацій. Визнання 

акредитації закордонних органів зі сертифікації й випробувальних лабораторій, 

а також сертифікатів і знаків відповідності в Україні здійснюється на основі 

дво- і багатосторонніх угод, учасником яких є наша країна. 

Міжнародна електротехнічна комісія є однією з найбільших і 

представницьких організацією по стандартизації. Розробку нормативного 

забезпечення надійності в рамках даної організації здійснює технічний комітет 

56 «Надійність» МЕК (МЕК/ТК 56 «Надійність»). Сферою діяльності МЕК/ТК 

56 «Надійність» є підготовка міжнародних стандартів по надійності для всіх 
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технологічних областей, включаючи також області, не пов'язані з діяльністю 

технічних комітетів організації (табл. 1.7). 

Технічний комітет МЕК/ТК 56 отримав статус «горизонтального 

комітету», що працює на «вертикальні галузеві комітети» МЕК. Організація 

його роботи ґрунтується на інтеграції досліджень, що проводяться фахівцями 

різних країн. Комплекс з 55 опублікованих стандартів регламентують методи і 

засоби оцінки надійності і управління устаткуванням, системами і послугами 

на всіх стадіях їх життєвого циклу. 

Таблиця 1.7 – Структура комплексу стандартів МЕК/ТК 56 «Надійність» 

Розподіл груп 

об’єктів 

стандартизації 

Позначення та найменування комплексу 

міжнародних стандартів МЕК/ТК 56 «Надійність» 

Мовою оригіналу Державною мовою 

1 2 3 

Дослідження 

життєвого циклу 

систем 

IEC 60300-3-3:2004 

«Dependability management 

- Part 3-3: Application guide 

- Life cycle costing» 

МEК 60300-3-3:2004 

«Менеджмент надійності. 

Частина 3.3: Керівництво по 

застосуванню. Вартість 

життєвого циклу» 

 

IEC 62402:2007 

«Obsolescence management 

- Application guide» 

МEК 62402:2007 «Управління 

старінням. Керівництво по 

застосуванню» 

 

Аналіз  

надійності та 

безвідмовності 

IEC 60300-3-1:2003 

«Dependability management 

– Part 3-1: Application guide 

– Analysis techniques for 

dependability – Guide on 

methodology» 

МЕК 60300-3-1:2003 

«Управління надійністю. 

Частина 3.1. Керівництво по 

застосуванню. Методи 

аналізу. Керівництво по 

методології» 

 

IEC 61709:1996 «Electronic 

components - Reliability - 

Reference conditions for 

failure rates and stress 

models for conversion» 

МЕК 61709-10:1996 

«Електронні технології. 

Безвідмовність. Довідкові дані 

для інтенсивності відмов і 

моделі перерахунку» 

 

Аналіз ризиків 

IEC 31010:2009 «Risk 

management. Risk 

assessment techniques» 

МЕК 31010:2009 

«Менеджмент ризику. 

Техніка оцінки ризику» 

 

IEC 60300-3-9:1995 

«Dependability management 

- Part 3: Application guide - 

Section 9: Risk analysis of 

technological systems» 

МЕК 60300-3-9:1995 

«Управління надійністю. 

Частина 3. Керівництво по 

застосуванню. Розділ 9. 

Аналіз ризику 

технологічних систем» 
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Продовження табл. 1.7 

Системи управління 

надійністю 

IEC 60300-1:2003 

«Dependability management 

- Part 1: Dependability 

management systems» 

МЕК 60300-1:2003 

«Менеджмент надійності. 

Частина 1. Системи 

менеджменту надійності» 

 

 

IEC 60300-2:2004 

«Dependability management 

- Part 2: Guidelines for 

dependability management» 

МЕК 60300-2:2004 

«Менеджмент надійності. 

Частина 2. Керівництво по 

менеджменту надійності» 

 

 

Випробування 

систем 

IEC 61164:2004 «Reliability 

growth - Statistical test and 

estimation methods» 

МЕК 61164:2004 

«Підвищення 

безвідмовності. Статистичні 

випробування та методи 

оцінювання» 

 

 

IEC 60300-3-5:2001 

«Dependability management 

- Part 3-5: Application guide 

- Reliability test conditions 

and statistical test principles» 

МЕК 60300-3-5:2001 

«Менеджмент надійності. 

Частина 3.5. Керівництво по 

застосуванню. Умови 

випробувань на 

безвідмовність та принципи 

статистичних випробувань» 

 

 

Технічне 

обслуговування 

IEC 60300-3-14:2004 

«Dependability management 

- Part 3-14: Application 

guide - Maintenance and 

maintenance support» 

МЕК 60300-3-14:2004 

«Менеджмент надійності. 

Частина 3.14. Керівництво 

по застосуванню. Технічне 

обслуговування, 

забезпечення технічного 

обслуговування» 

 

 

IEC 60300-3-11:2009 

«Dependability management 

- Part 3-11: Application 

guide - Reliability centred 

maintenance» 

МЕК 60300-3-11:2009 

«Менеджмент надійності. 

Частина 3.11. Керівництво по 

застосуванню. Надійнісно-

орієнтоване технічне 

обслуговування (Технічне 

обслуговування, орієнтоване 

на безвідмовність)» 
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Продовження табл. 1.7 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

IEC 60300-3-16:2008 

«Dependability management 

- Part 3-16: Application 

guide - Guidelines for 

specification of maintenance 

support services» 

МЕК 60300-3-16:2008 

«Менеджмент надійності. 

Частина 3.16. Керівництво 

по застосуванню. 

Керівництво по 

встановленню вимог до 

послуг по забезпеченню 

технічного обслуговування» 

IEC 60300-3-12:2011 

«Dependability management 

- Part 3-12: Application 

guide - Integrated logistic 

support» 

МЕК 60300-3-12:2001 

«Менеджмент надійності. 

Частина 3.12. Керівництво 

по застосуванню. 

Комплексна підтримка 

матеріально-технічного 

забезпечення» 

 

Ремонтопридатність 

систем 

IEC 60300-3-

10:2001 «Dependability 

management - Part 3-10: 

Application guide – 

Maintainability» 

МЕК 60300-3-10:2001 

«Менеджмент надійності. 

Частина 3.10. Керівництво 

по застосуванню. 

Ремонтопридатність» 

 

IEC 60706-2:2006 

«Maintainability of 

equipment - Part 2: 

Maintainability requirements 

and studies during the design 

and development phase» 

МЕК 60706-2:2006 

«Ремонтопридатність 

обладнання. Частина 2. 

Вимоги і аналіз 

ремонтопридатності в 

процесі розробки та 

проектування» 

 

Програма 

підвищення 

надійності 

 

IEC 61014:2003 

«Programmes for reliability 

growth» 

МЕК 61014:2003 «Програма 

підвищення надійності» 

 

Стандарти МЕК/ТК 56 «Надійність» охоплюють загальні аспекти 

управління програмами безвідмовності і ремонтопридатності, випробування і 

аналітичні методи, надійність програмного забезпечення і систем, вартість 

життєвого циклу, аналіз технічних ризиків і управління проектними ризиками. 

Дане сімейство стандартів включає стандарти, що відносяться до продукції, 

починаючи від питань безвідмовності компонентів до керівництва по 

забезпеченню надійності систем; стандарти, що відносяться до питань аналізу 

процесів, починаючи від технологічного ризику до комплексного матеріально-

технічного забезпечення і стандарти, що відносяться до питань менеджменту, 

починаючи від програм управління надійністю до управління старінням. 
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Технічні органи МЕК працюють у взаємодії із структурними 

підрозділами Міжнародної організації по стандартизації. ІSО найбільша 

організація, метою якої є сприяння розвитку стандартизації у світовому 

масштабі для забезпечення міжнародного товарообміну і взаємодопомоги, а 

також для розширення співпраці в області інтелектуальної, наукової, технічної 

і економічної діяльності. Міжнародні стандарти ІSО не є обов'язковими. Кожна 

країна застосовує їх цілком, окремими розділами, або взагалі не застосовує. 

Разом з тим, виробники, прагнучі конкурувати на світовому ринку, 

дотримуються стандартів цієї організації. 

Основний акцент при розробці стандартів здійснено на встановлення 

єдиних методів випробування продукції, а також вимог до продукції в частині 

її безпеки, для життя і здоров'я людей, охорони навколишнього середовища, 

взаємозамінності і технічної сумісності. 

Принципи роботи, порядок фінансування і структура ІSО багато в чому 

схожа з МЕК. Проте сфери діяльності організацій чітко розмежовані: МЕК 

здійснює діяльність по стандартизації в області електротехніки, електроніки, 

радіозв'язку, приладобудування, ІSО - у всій решті галузей. По аналогії з МЕК 

головними структурними підрозділами ІSО є технічні комітети, якими на 

сьогоднішній день розроблено більше 7000 стандартів. Технічні комітети 

підрозділяються на загальнотехнічні і комітети, що працюють в конкретних 

галузях техніки. Кожний технічний комітет має затверджену Радою ІSО сферу 

діяльності. 

Роботи по нормативному регулюванню в області забезпечення надійності 

процесів і систем по лінії ІSО ведуться в рамках Підкомітету 2 «Системи 

якості» технічного комітету ТК 176 «Управління якістю і забезпечення якості». 

Основною задачею даного підкомітету є стандартизація основоположних 

принципів систем якості (серія 9000) в рамках загальної задачі комітету - 

розробки одноманітного підходу до вирішення питань якості продукції. 

Перші стандарти на системи якості, що носили назву BS 5750, були 

розроблені Британським Інститутом Стандартів і затверджені в 1979 році. 

Згодом ці стандарти були узяті технічним комітетом ТК 176 за основу першої 

версії стандартів ІSО серії 9000, затверджених в 1987 році. В першій редакції 

стандартів ІSО серії 9000, що вийшла в 1987 році, було п'ять стандартів: ІSО 

9000-87; ІSО 9001-87; ІSО 9002-87; ІSО 9003-87; ІSО 9004-87. Зміст стандартів 

другої версії значно розширився, залишивши незмінною їх структуру. Друга 

версія була затверджена в 1994 році і діяла до кінця 2003 року. 

Третя версія стандартів зазнала серйозні зміни, і для роботи з ними 

необхідне переосмислення і освоєння нових вимог, що базуються на філософії 

Загального управління якістю і процесному підході. Третя версія була 

опублікована 15 грудня 2000 року і на сьогоднішній день в сімейство 

стандартів ІSО серії 9000 входять п'ять стандартів: ІSО 9000-2000; ІSО 9001-

2000; ІSО 9004-2000; ІSО 190112000; ІSО/ ТР 10013-2001. Держстандартом 

України були випущені автентичні версії вищеперелічених міжнародних 
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стандартів: ДСТУ ІSО 9000-2001; ДСТУ ІSО 9001-2001; ДСТУ ІSО 9004-2001; 

ДСТУ ІSО 19011:2003; ДСТУ ІSО/TR 10013:2003. Разом з безумовною 

прогресивністю стандартів ІSО серії 9000, особливо нової версії, в них 

закладена потенційна небезпека формального впровадження. Виключити цю 

небезпеку, можливо, вдасться четвертій версії стандартів. 

Стандарти ІSО серії 9000 узагальнили накопичений в світовій практиці 

досвід організації робіт по менеджменту якості шляхом застосування набору 

апробованих видів робіт (функцій, елементів) і об'єднання їх в єдину систему. 

Універсальність стандартів ІSО серії 9000 полягає в тому, що вони не 

пропонують абсолютно вимірних критеріїв якості для кожного виду продукції 

або послуг, а задають лише методологію функціонування систем якості, яка, у 

свою чергу, повинна забезпечувати відмінну якість продукції і послуг. 

Стандарти ІSО 9000 можуть бути класифіковані по трьох ознаках: базові 

стандарти, стандарти підтримки і методичне керівництво. Першу групу 

формують чотири стандарти ІSО (9001, 9002, 9003, 9004), які регламентують 

порядок загального керівництва якістю, встановлюють елементи системи 

якості, містять вимоги і моделі його забезпечення на різних етапах життєвого 

циклу продукції. Ключовою метою стандартів даної групи є: досягнення, 

підтримка і прагнення до постійного поліпшення якості продукції і послуг, 

забезпечення упевненості в цьому постачальника і споживача. 

Стандарти другої групи містять стандарти, призначені для надання 

допомоги в інспектуванні систем якості, а саме: в плануванні, підготовці і 

перевірці системи якості; в підборі і навчанні експертів-аудиторів; в підготовці 

і керівництві програмою перевірок системи якості. Крім того, стандарти 

підтримки регламентують терміни, що найбільш часто зустрічаються в 

стандартах ІSО серії 9000, області застосування базових стандартів ІSО, 

аспекти метрологічного забезпечення якості. 

Третя група стандартів містить методичні рекомендації, що є 

документами по наданню допомоги в практичному застосуванні базових 

стандартів. Методичні рекомендації включають керівні вказівки для 

впровадження системи якості у сфері послуг; управління якістю матеріалів, що 

переробляються; безперервного поліпшення якості всередині організації. 

Стандартами встановлені методичні рекомендації в підготовці і застосуванні 

перспективний планів за якістю (ІSО 1005, ІSО 1006), конфігурації управління 

(ІSО 1007), відповідальності за вивчення потреб споживача і подальше їх 

задоволення (ІSО 10014), планів безперервного навчання і підготовки 

персоналу (ІSО 10015). 

Стосовно надійності процесів і систем, особливий інтерес викликає 

стандарт ІSО 9000-4 «Стандарти в області адміністративного управлінням 

якістю і забезпечення якості. Частина 4. Керівництво по управлінню 

програмою забезпечення загальної надійності». Даний нормативно-технічний 

документ належить до третьої групи стандартів ІSО серії 9000. Він 
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розроблений технічним комітетом ІSО ТК 176 спільно з технічним комітетом 

МЕК/ТК 56 «Надійність». 

Згідно даного стандарту загальна надійність - це одна з найважливіших 

робочих характеристик для багатьох видів продукції. Забезпечення загальної 

надійності відноситься до характеристик надійності і ремонтопридатності 

продукції, а також до характеристик матеріального забезпечення для 

технічного обслуговування і ремонту. Обмеженість ресурсів, питання, пов'язані 

з технікою безпеки і охороною навколишнього середовища, складність 

продукції разом зі зростаючим інтересом до її вартості з урахуванням терміну 

служби - все це підкреслює необхідність забезпечення загальної надійності 

системи і її елементів. Практичний досвід показує, що вартість технічного 

обслуговування може значно перевищити початкову вартість придбання. 

Споживач часто одноосібно відповідає за експлуатацію і технічне 

обслуговування. На думку розробників стандарту, відповідальність по 

забезпеченню загальної надійності повинна бути розділена між 

постачальником і споживачем. 

З цією метою в стандарті регламентується створення ефективних програм 

забезпечення загальної надійності, в рамках якої пропонується при продажу 

або здачу в оренду деяких видів продукції укладати гарантійні зобов'язання 

між зацікавленими сторонами, що стосуються вимірювання характеристик 

загальної надійності з урахуванням матеріального забезпечення технічного 

обслуговування і поточного ремонту споживачем. Для інших видів продукції 

технічні умови на загальну надійність можуть бути частиною процесу 

проектування або утримання продукції в справному стані. Елементи програми 

забезпечення загальної надійності, регламентованої стандартом ІSО 9000-4 

можна розділити на дві групи: елементи програми, що характерні для продукції 

(планування та управління; аналіз контракту і контрактних зв’язків; вимоги до 

загальної надійності; інженерні розробки; продукцію, що надходить від 

зовнішніх джерел; аналіз, прогнозування та розгляд проекту; перевірка, 

оцінювання та випробування; програма вартості продукції; планування режиму 

експлуатації і матеріального забезпечення технічного обслуговування (ТО) і 

ремонту (Р); удосконалення та модифікація; зв'язок зі споживачами) та 

елементи, що не залежать від продукції (здійснення програми забезпечення 

загальної надійності; реєстрація даних щодо загальної надійності; банки даних; 

методи). 

Функціонування елементів програми розповсюджується на області 

планування, організації, напряму і контролю ресурсів для випуску продукції, 

яка повинна бути надійною і ремонтопридатною. Вимоги стандарту в першу 

чергу направлені на адресу чинників, що мають контрольований вплив на 

забезпечення загальної надійності на всіх стадіях життєвого циклу продукції 

від планування до експлуатації. Необхідно відзначити, що керівні положення 

даного стандарту в першу чергу застосовуються для постачальника з 
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невеликим числом споживачів. Крім того, представлений в стандарті матеріал є 

лише загальним описом елементів системи, без кількісних критеріїв їх оцінки. 

Роботи по нормативному забезпеченню надійності транспортування 

товарів, розробці міжнародних стандартів в цій області ведуться також в 

рамках Всесвітньої митної організації (ВМО). Функціонування цієї організації 

направлено на підвищення безпеки міжнародного ланцюга поставок товарів. 

Нормативно-методичною основою діяльності організації є Рамкові стандарти 

безпеки і полегшення світової торгівлі. Рамкові стандарти ВМО є набором 

принципів і стандартів, мінімально необхідних для дотримання членами ВМО, 

якими в даний час є 166 митних адміністрацій, що забезпечують 99% світової 

торгівлі. 

Рамкові стандарти ВМО базуються на системі угод між митними 

адміністраціями і партнерських відносинах між митними службами та 

підприємницьким співтовариством. Така стратегія має безліч переваг. Вона 

припускає наявність набору стандартів, скомпонованих таким чином, щоб 

гарантувати легке розуміння і оперативне застосування на міжнародному рівні. 

Крім того, Рамкові стандарти побудовані з урахуванням існуючих у СОТ 

заходів по забезпеченню безпеки і полегшенню торгівлі, діючих стандартів 

МЕК і ІSО, а також програм забезпечення ланцюгів поставок, розроблених 

учасниками організації. 

Передбачається, що використання Рамкових стандартів ВМО дозволить 

активізувати світову торгівлю, підвищити рівень її захищеності від 

терористичних посягань і збільшити внесок митних служб і торгових партнерів 

в процес підвищення соціально економічного добробуту держав. Прийнято 

вважати, що чітке дотримання і постійне вдосконалення Рамкових стандартів, 

збільшення країн-учасників цієї організації дозволить підвищити надійність 

міжнародного ланцюга поставок товарів за рахунок розширення можливостей 

митних служб по виявленню відправок підвищеного ризику, а також 

підвищення ефективності адміністрування товарів, прискорення митного 

оформлення вантажів. 

Питання забезпечення надійності транспортування розглядаються в 

національних стандартах, що регламентують номенклатуру показників якості; 

загальні вимоги, терміни і визначення, що використовуються при наданні 

транспортних послуг. До цього блоку відносяться наступні стандарти: 

ДСТУ 2609-94 «Вантажні автомобільні перевезення. Терміни та визначення»; 

ДСТУ 2610-94 «Пасажирські автомобільні перевезення. Терміни та 

визначення»; ДСТУ 2925-94 «Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та 

визначення»; ДСТУ 2935-94 «Безпека дорожнього руху. Терміни та 

визначення»; ДСТУ ISO 9000-2001 «Системи управління якістю. Основні 

поняття та словник»; ДСТУ ISO 9001-2001 «Системи управління якістю. 

Вимоги»; ДСТУ EN 13306:2006 – «Технічне обслуговування. Терміни та 

визначення понять». 

http://national_standards_ukr.academic.ru/19627/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_2925-94
http://national_standards_ukr.academic.ru/19638/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_2935-94
http://national_standards_ukr.academic.ru/22947/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_EN_13306%3A2006
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В стандартах ДСТУ 2609-94 і ДСТУ 2610-94 встановлюється 

термінологічний апарат та визначення понять, що використовуються в системі 

автомобільних вантажних та пасажирських перевезень. Терміни та визначення 

регламентовані цими національними стандартами є обов’язкові для 

використання у всіх видах документації, літератури, а також для робіт зі 

стандартизації та в разі використання результатів цих робіт. 

Державний стандарт ДСТУ 2925-94 «Якість продукції. Оцінювання 

якості. Терміни та визначення» встановлює терміни і визначення основних 

понять у якості продукції, видів дефектів, видів показників якості продукції та 

методів її оцінки. Вимоги стандарту обов’язкові для використання в роботі 

підприємтсв, установ, організацій, що діють на території України, технічних 

комітетів з стандартизації, міністерств (відомств), науково-технічних 

товариств. 

ДСТУ 2935-94 «Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення» 

унормовує українські терміни та визначення понять у сфері автомобільного 

транспорту стосовно безпеки дорожнього руху. Його призначено застосовувати 

в роботі органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, які розробляють, 

експортують, перевіряють нормативні документи у сфері автомобільного 

транспорту стосовно безпеки дорожнього руху. 

Стандарт ДСТУ ISO 9000-2001 «Системи управління якістю. Основні 

поняття та словник» Цей державний стандарт є ідентичним перекладом 

міжнародного стандарту ISO 9000:2000 Quality management systems — 

Fundamentals and vocabulary. Він описує основні положення систем управління 

якістю та встановлює відповідну термінологію та містить схеми понять, які є 

графічним відтворенням взаємозв'язків між термінами у спеціальних 

понятійних галузях, що стосуються систем управління якістю. 

Стандарт ДСТУ ISO 9001-2001 «Системи управління якістю. Вимоги» є 

тотожним перекладу ISO 9001:2008 Quality management systems — 

Requirements. Вимоги до систем управління якістю, установлені в цьому 

стандарті, доповнюють вимоги до продукції. Цей стандарт можуть 

застосовувати внутрішні та зовнішні сторони, зокрема органи сертифікації, 

щоб оцінити здатність організації дотримувати вимоги замовника, законодавчі 

й регламентувальні вимоги, застосовні до продукції, і власні вимоги 

організації. Цей стандарт сприяє прийняттю процесного підходу під час 

розробляння, запроваджування та поліпшування результативності системи 

управління якістю для підвищення задоволеності замовника виконанням його 

вимог. 

Стандарт ДСТУ EN 13306:2006 – «Технічне обслуговування. Терміни та 

визначення понять» є тотожним перекладом EN 13306:2001 Maintenance 

termynology та установлює терміни та визначення загальних понять щодо 

технічної, організаційної та управлінської сфер обслуговування. Стандарт не 

поширюється на терміни, що стосуються технічного обслуговування 

програмного забезпечення. В стандарті наведено опис таких понять як: 

http://national_standards_ukr.academic.ru/19627/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_2925-94
http://national_standards_ukr.academic.ru/19638/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_2935-94
http://national_standards_ukr.academic.ru/22947/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_EN_13306%3A2006
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технічне обслуговування, керування технічним обслуговуванням, план та 

стратегія технічного обслуговування, ремонтопридатний виріб та інші. 

Оскільки Україна немає єдиної номенклатури системи показників, вимог 

та єдиних прийнятих методик дослідження якості відображених в державних 

стандартах, то доцільним для наукових досліджень і практичних висновків по 

них може бути використання використання ГОСТ Р 51004-96 «Услуги 

транспортные. пассажирские перевозки. Номенклатура показателей качества»; 

ГОСТ Р 51005-96 «Услуги транспортные. Грузовые перевозки. Номенклатура 

показателей качества»; ГОСТ Р 51006-96 "Услуги транспортные. Термины и 

определения", ГОСТ Р 51825-2001 «Услуги пассажирского автомобильного 

транспорта. Общие требования»; Європейський стандарт оцінки якості в сфері 

транспорту DIN EN 13816:2002 «Транспортування. Матеріально-технічне 

забезпечення та послуги. Громадський пасажирський транспорт. Визначення 

якості обслуговування, складання завдань і принципи вимірів» [91-93, 123]. 

Надамо коротку характеристику даних стандартів. В стандарті ГОСТ Р 

51006-96 встановлюється термінологічний апарат, що використовуються в 

області транспортних послуг та наступна номенклатура основних груп 

показників якості за споживчими властивостями пасажирських перевезень: 

показники інформаційного обслуговування; показники комфортності; 

показники швидкості; показники своєчасності, збереження багажу; показники 

безпеки. Однією з основних характеристик якості транспортних послуг, 

регламентованих стандартом, є надійність транспортного обслуговування, що 

представляє сукупність характеристик виконавця транспортних послуг, 

обумовлююча надання їх споживачам в заданих об'ємах і якості протягом 

встановленого часу. Стандартом також регламентується ряд допоміжних 

термінів і визначень, стосовно надійності транспортних систем. 

Стандарт DIN EN 13816:2002 являє собою повну систему якості 

функціонування та технологічного стану міського пасажирського транспорту. 

Складовими елементами комплексного, інтегрованого показника рівня якості 

за даним стандартом виступають: надійність, регулярність, безпека, комфорт 

(зручність), інформативність, доступність. Більшість груп показників за цими 

двома стандартами є тотожними тому, проаналізувавши та систематизувавши 

групи показників якості, що вказані в ДСТУ Р 51004-96 та DIN EN 13816:2002, 

можливо для оцінки якості роботи автобусів використовувати наступні групи 

показників якості: показники інформаційного обслуговування, показники 

комфортності, показники швидкості, показники своєчасності, показники 

збереження багажу, показники безпеки. 

Стандартами ГОСТ Р 51004-96 і ГОСТ Р 51005-96 встановлюється 

номенклатура показників якості перевезень вантажів і пасажирів, здійснюваних 

всіма видами транспорту загального користування, що рекомендуються, 

основні положення по вибору показників у відповідність з метою управління 

якості транспортування і вдосконалення транспортного обслуговування 
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споживачів. Номенклатура показників якості включає різні похідні показники, 

структура яких представлена на рис 1.3. 
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Рисунок 1.3 - Узагальнені показники якості пасажирських та вантажних 

перевезень автомобільним транспортом 

 

Згідно ГОСТ Р 51004-96 і ГОСТ Р 51005-96, вибір номенклатури 

показників якості транспортування пасажирів обґрунтовують: видом 

транспорту і сполученням; класом або категорією перевезення; РС, що 

використовується; вимогами, що пред'являються до транспортного процесу; 

задачами управління якістю транспортних послуг; складом і структурою 

властивостей, що характеризують якість; основними вимогами до показників 

якості. Вибір номенклатури показників якості транспортування вантажів 

додатково обґрунтовують характеристиками і особливостями вантажу, що 

перевозиться, а також особливостями експедиції. Детально проаналізуємо 

приналежність ряду вищевказаних узагальнених показників якості надання 

транспортних послуг до показників надійності (табл. 1.8, 1.9). 
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Таблиця 1.8 – Сукупність часткових показників якості пасажирських 

перевезень автомобільним транспортом 

Узагальнені 

показники 

якості 

Часткові показники якості 

Спосіб оцінки та 

контролю 

показника 

Можливість 

оцінки до 

впровадження 

показника 

Відношення 

до 

показників 

надійності 

1 2 3 4 5 

Швидкість 

Тривалість поїздки в ТЗ Комбінований Немає Немає 

Середня швидкість руху ТЗ Комбінований Немає Немає 

Частота зупинок ТЗ Комбінований Немає Немає 

Комфорт- 

ність 

Площа салону ТЗ, що доводиться 

на пасажира 
Комбінований Немає Немає 

Частота прибирання ТЗ Аналітичний Немає Немає 

Температура повітря в салоні ТЗ  Інструментальний Немає Немає 

Освітленість в ТЗ Інструментальний Немає Немає 

Допустимий рівень шуму, вібрації, 

вологості 
Комбінований Немає Немає 

Допустима наповнюваність ТЗ Експертний Так Так 

Своєчасність 

Частка транспортних засобів, що 

відправляються за розкладом 
Аналітичний Немає Так 

Частка транспортних засобів, що 

прибувають за розкладом 

Аналітичний 
Немає Так 

Середній інтервал руху Аналітичний Немає Немає 

Максимальний інтервал руху Інструментальний Немає Так 

Збережува-

ність багажу 

Відсоток багажних відправок, що 

прибувають з ушкодженнями 
Комбінований Немає Немає 

Середня вартість збитку від 

ушкодження багажу 
Аналітичний Немає Так 

Вартість відшкодування від втрати 

багажу 
Аналітичний Немає Немає 

Інформаційне 

обслуговуван

ня 

Частота передачі інформації про 

відправлення і прибуття ТЗ 
Аналітичний Так Немає 

Частота передачі інформації про 

послуги, що надаються пасажирам, 

і їх вартість 

Аналітичний Немає Немає 

Частота передачі інформації про 

розміщення засобів зв'язку, об'єктів 

громадського харчування та ін. 

Аналітичний Немає Немає 

Економіч-

ність 

Вартість проїзду;  Аналітичний Так Немає 

Вартість додаткових послуг в 

дорозі дотримання 

Аналітичний 
Так Немає 

Сумарні витрати на проїзд Аналітичний Так Немає 
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Продовження таблиці 1.8 
1 2 3 4 5 

Безпека 

Надійність 

функціону

вання ТЗ 

Ресурс Аналітичний Немає Немає 

Термін служби Аналітичний Немає Немає 

Ймовірність 

безвідмовної роботи 
Аналітичний Немає Так 

Напрацювання на 

відмову 
Аналітичний Немає Так 

Періодичність контролю 

технічного стану ТЗ 

органами держнагляду 

Аналітичний Так Немає 

Наявність документу, 

що підтверджує допуск 

ТЗ до експлуатації 

Експертний Так Так 

Професіо 

нальність 

водія 

Стаж роботи Аналітичний Так Так 

Клас водіння Експертний Так Так 

Періодичність 

підвищення кваліфікації 
Аналітичний Так Немає 

Кількість порушень 

правил управління ТЗ і 

посадових інструкцій за 

період часу 

Аналітичний Так Так 

Готовність 

ТЗ 

Мінімальна норма 

складу екіпажа 
Експертний Так Так 

Забезпеченість 

рятувальними засобами і 

засобами надання 

першої медичної 

допомоги 

Експертний Так Так 

Укомплектованість 

інвентарем 
Експертний Так Так 

Забезпеченість 

документами на 

виконання рейсу 

Експертний Так Так 

 

Дані показники застосовуються для оцінки надійності на автомобільному 

транспорті. Використання цих показників є основою методів і методик оцінки 

надійності транспортної системи. Важливим моментом є можливість оцінки 

показників надійності до надання транспортної послуги. Ця перевага є 

важливою, оскільки забезпечує можливість вибору споживачем більш 

надійного варіанту транспортного обслуговування. 
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Таблиця 1.9 – Сукупність часткових показників якості вантажних 

перевезень автомобільним транспортом 

Узагальнені 

показники 

якості 

Часткові показники якості 

Спосіб оцінки та 

контролю 

показника 

Можливість 

оцінки до 

впровадження 

показника 

Відношення 

до 

показників 

надійності 

1 2 3 4 5 

Своєчасність 

доставки 

вантажу 

Доставка у 

призна-

чений 

термін 

Середнє відхилення 

прибуття вантажу від 

призначеного терміну 

Аналітичний Немає Так 

Середнє перевищення 

призначеного терміну 
Аналітичний Немає Так 

Число відхилень 

прибуття вантажу до 

призначеного терміну 

Аналітичний Немає Так 

Число прибуття вантажу 

до призначеного терміну 
Аналітичний Немає Так 

Регуляр-

ність 

прибуття 

Середнє число прибуття 

вантажу за одиницю часу 
Аналітичний Немає Немає 

Середній час між 

надходженнями вантажу 
Аналітичний Немає Немає 

Максимальний 

(мінімальний) час між 

надходженнями вантажу 

Аналітичний Немає Немає 

Число відхилень від 

встановленої 

регулярності вступу 

Аналітичний Немає Так 

Терміно-

вість 

доставки 

Договірний час доставки Аналітичний Немає  

Середній допустимий час 

доставки 
Аналітичний Немає  

Максимальне відхилення 

від середнього часу 

доставки вантажу 

Аналітичний Немає Так 

Відсоток прибуття 

вантажу з порушенням 

часу 

Аналітичний Так Так 

Середнє відхилення від 

договірного часу 

доставки 

Аналітичний Немає Так 

Добовий пробіг 

транспортного засобу 

Інструменталь-

ний 
Немає Немає 

Число прибуття без 

порушень договірного 

часу 

Аналітичний Немає Так 
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Продовження таблиці 1.9 
1 2 3 4 5 

Збережува-

ність 

вантажу 

Без втрат 

Норма убутку Аналітичний   

Питомі втрати вантажу Комбінований Так Так 

Вартість втрат вантажу 

при доставці 
Аналітичний Немає Немає 

Кількість вантажів 

доставлених без втрат 
Інструментальний Немає Так 

Коефіцієнт зниження 

якості вантажу при 

доставці 

Експертний Немає Так 

Без 

пошкод-

жень 

Частка вантажів, 

доставлених без 

ушкоджень 

Комбінований Немає Так 

Середній збиток від 

ушкодження вантажу 
Аналітичний Немає Немає 

Питомі витрати від 

ушкодження вантажу 
Аналітичний Немає Немає 

Без 

пропаж 

Питомі витрати від 

незбережуваного 

перевезення 

Аналітичний Немає Немає 

Частка пропажі вантажів 

при доставці 
Аналітичний Немає Так 

Середній збиток від 

пропажі вантажів 
Аналітичний Немає Немає 

Без 

забруд-

нень 

Коефіцієнт забруднення 

вантажу при доставці 
Комбінований Немає Так 

Частка вантажу не 

прийнята 

вантажоодержувачем 

Аналітичний Немає Так 

Допустимий відсоток 

сторонніх домішок у 

вантажі 

Комбінований Так Так 

Економіч-

ність 

доставки 

вантажу 

Питомі витрати на транспортування 

вантажу 
Аналітичний Так Немає 

Питомі витрати на виробництво 

навантажувально-

розвантажувальних робіт 

Аналітичний Так Немає 

Відсоток транспортних витрат в 

собівартості продукції 
Аналітичний Так Немає 

 

Ключову роль в нормативному забезпеченні надійності пасажирських 

автоперевезень можна відвести положенням стандарту ГОСТ Р 51825-2001 

«Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования» в 

частині забезпечення вимог безпеки для життя і здоров'я людей, є 

обов'язковими до дотримання виконавцем транспортної послуги. 
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Розробка будь-яких організаційно-технологічних заходів щодо 

підвищення надійності в першу чергу повинна передбачати високий рівень 

безпеки транспортних послуг. У зв'язку з цим ключовими чинниками 

забезпечення надійності транспортної системи є: організаційно-функціональна 

структура і персонал виконавця; стан ресурсів, процес їх підготовки, 

забезпечуючі процеси; транспортний процес і диспетчерське управління. 

Організаційно-функціональна структура виконавця повинна 

забезпечувати розподіл обов'язків і відповідальностей персоналу, виходячи з 

можливостей виконання заданого об'єму послуг при встановленому рівні 

якості, дотриманні кваліфікаційних вимог. Виконавець повинен проводити 

необхідні заходи щодо забезпечення відповідності професійної придатності 

персоналу посади, включаючи процедури підтримки і підвищення кваліфікації 

(підтвердження кваліфікації, зміна посадової категорії, привласнення розряду і 

ін.). Керівники і фахівці, пов'язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху, 

що відповідають за організацію транспортного процесу, підтримку 

автотранспортних засобів в справному стані, повинні мати вищу або середню 

спеціальну освіту автомобільного профілю або пройти спеціальну 

кваліфікаційну підготовку у встановленому порядку, а також мати 

документальне підтвердження про проходження атестації на відповідність 

посади. 

Підготовка ресурсів направлена на забезпечення транспортного процесу 

виробничими ресурсами, параметри яких відповідають вимогам нормативних і 

технічних документів, а також на організацію і здійснення процесів, що 

забезпечують їх підтримку. Запасні частини, устаткування і матеріали, що 

придбалися, повинні мати документальне підтвердження їх відповідності 

вимогам обов'язкових регламентів (сертифікат відповідності, декларація про 

відповідність), якщо вони встановлені законодавством. 

Виконавець транспортної послуги повинен мати в своєму розпорядженні 

організаційно-технологічні можливості для забезпечення зберігання, 

технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів, своєчасного 

проведення державних технічних оглядів, передрейсових і післярейсових 

технічних оглядів, придбання запасних частин і матеріалів, екіпіровки 

рухомого складу, інформаційного забезпечення. При проведенні ТО і Р 

автотранспортних засобів на базі підрядних організацій виконавець повинен 

забезпечити планування і організацію проведення вказаних робіт. 

Підготовка засобів забезпечення включає: оснащення транспортного 

процесу технічними засобами, засобами диспетчерського зв'язку, 

устаткуванням, оснащенням і документацією, обладнання маршрутів лінійними 

спорудами і інформаційне забезпечення. 

Виконавець транспортної послуги повинен мати в своєму розпорядженні 

організаційно-технологічні можливості для забезпечення зберігання, ТО і Р 

автотранспортних засобів, своєчасного проведення державних технічних 

оглядів, передрейсових і післярейсових технічних оглядів, придбання запасних 

частин і матеріалів, екіпіровки рухомого складу, інформаційного забезпечення. 
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Отже проведений аналіз вітчизняного і міжнародного досвіду розробки і 

застосування стандартів надійності свідчить, що механізм обов'язкового 

застосування даних стандартів відсутній, що є одним з головних стримуючих 

чинників підвищення надійності функціонування автомобільного транспорту. 

 

Висновки по розділу 1 
 

1. Автомобільний транспорт є компонентом транспортної системи 

України, що виконує ключову роль в розвитку основних галузей економіки. 

Вантажний автомобільний транспорт зв'язує в єдину систему виробників 

товарів і послуг. Він виконує більше 80% загального об'єму перевезень 

вантажів різних галузей економіки. Пасажирський автомобільний транспорт, 

витримуючи велике соціальне навантаження, забезпечує більше 70% 

перевезень пасажирів в країні. 

2. В даний час транспортна галузь України зазнає ряду проблем, 

пов'язаних з нераціональним використанням виробничих ресурсів, низькою 

надійністю і ефективністю функціонування. Коефіцієнт випуску рухомого 

складу в середньому по автотранспортних підприємствах не перевищує 

0,6…0,7. Із загального пробігу вантажного автопарку 40% приходиться на 

порожні пробіги. Корисне використання автомобілів за часом протягом зміни 

складає 40…80%, зайнятість операційного персоналу – 30…70%. Збої, при 

виконанні автомобільних перевезень спостерігаються в 90% випадках. 

3. Комплексне вирішення проблем автомобільного транспорту в 

державному масштабі пропонує Концепція розвитку транспортно-дорожнього 

комплексу України на середньостроковий період і до 2020 року. Разом з 

розвитком транспортної інфраструктури, однією з головних задач цього 

документа є спрощення автотранспортної діяльності за рахунок пошуку на 

державному рівні методів забезпечення і підвищення надійності і безпеки та 

підвищення ефективності функціонування автомобільного транспорту. 

4. Нормування надійності роботи вітчизняних автоперевізників в даний 

час не проводиться. В звітності підприємств автоперевізників відсутні критерії, 

що характеризують ступінь безвідмовності функціонування, рівень ризику при 

укладенні договору на транспортне обслуговування, інші критерії, що якісно 

або кількісно характеризують надійність їх роботи. В даний час не прийнято 

визначати рівень надійності автотранспортної компанії, що працює на 

внутрішньому ринку, замовником автотранспортних послуг при укладенні 

договору на транспортне обслуговування. Також не проводиться оцінка 

надійності перевізників з боку банку або лізингової компанії, при оформленні 

кредитного договору або договору оренди. 

5. Відсутність практики нормування надійності на автомобільному 

транспорті обумовлює низьку узгодженість у взаємодії учасників процесів 

перевезень вантажів і пасажирів, велика кількість збоїв в роботі 

автоперевізників, збільшенню штрафів за невиконання договірних зобов'язань 

перед замовником і за порушення законодавства. Забезпечення і підвищення 

надійності автомобільного транспорту є актуальною науково-практичною 
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проблемою, успішне вирішення якої істотно підвищить ефективність розвиток 

транспортної системи України. 

6. Проведений аналіз досліджень по проблемі забезпечення і підвищення 

надійності транспортних систем дозволив встановити, що в даний час ще не 

повністю розроблена методологія дослідження та розв’язання цієї проблеми, 

особливо це стосується перевезень вантажів і пасажирів автомобільним 

транспортом. На практиці відомі рішення по зниженню збоїв в роботі 

транспортної системи, які базуються, в основному, на знаннях методології 

окремих наукових напрямів: безпеки дорожнього руху, технічної експлуатації 

автомобілів, ситуаційного управління, теорією надійності технічних систем, 

ризик-менеджментом, управлінням ланцюгами перевезень. 

7. Правове забезпечення надійності функціонування транспортних 

систем України знаходиться на початковому етапі. Існуюча правова база, що 

має безпосередній вплив на надійність транспортної системи, регламентує 

лише вимоги до професійної надійності складу водія. Законодавчі акти, що 

приймаються, хоча і є обов'язковими для виконання, але стосовно надійності 

доставки не забезпечують надійної роботи вітчизняних автоперевізників, а 

отже потребують вдосконалення. 

8. Існуюче нормативне забезпечення надійності функціонування 

автомобільного транспорту України не в повній мірі формує систему 

стандартів «Надійність техніки», міжнародні стандарти МЕК/ТК 56 

«Надійність», стандарти ІSО серії 9000, рамкові стандарти ВТО, блок 

національних стандартів по організації автомобільних перевезень. Крім цього 

відсутність механізму обов'язкового застосування даних стандартів є 

стримуючим чинником забезпечення і підвищення надійності функціонування 

автомобільного транспорту. 

Метою даної монографії є створення методологічних і теоретичних основ 

забезпечення і підвищення надійності функціонування автотранспортних 

систем перевезень вантажів і пасажирів. 

Для реалізації мети розв’язуються наступні задачі: 

– проаналізувати стан проблеми забезпечення і підвищення надійності 

транспортних систем перевезень вантажів та пасажирів з оглядом нормативно-

правового забезпечення; 

– розробити методологію дослідження і розв’язання проблеми 

забезпечення і підвищення надійності транспортних систем використанням 

системно-спрямованого і фізико-інформаційного підходів; 

– створити теоретичні основи оцінки надійності транспортних систем на 

основі теоретико-множинного та логіко-функціонального підходів; 

– обґрунтувати методи і методики розв’язання проблеми забезпечення і 

підвищення належного рівня надійності автомобільних транспортних систем 

перевезень вантажів і пасажирів та оцінки її рівня; 

– з’ясувати варіанти забезпечення і підвищення надійності 

автомобільних транспортних систем на основі методів резервування. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1. Аналіз літературних джерел, нормативно-правового забезпечення 

транспортних процесів перевезення вантажів і пасажирів свідчать, що 

транспортна галузь України зазнає ряду проблем: нераціональне використання 

виробничих ресурсів; недостатня забезпеченість транспортними засобами; 

низький рівень надійності і ефективності функціонування; нормативно-правове 

забезпечення не в повній мірі формує систему стандартів по питанням якісного 

транспортного обслуговування, а нормування надійності вітчизняних авто 

перевізників не проводиться; відсутні критерії ступеню безвідмовності 

функціонування транспортних систем, які кількісно або якісно характеризують 

надійність їх роботи та рівень ризику при укладанні договорів на транспортне 

обслуговування. 

2. Комплексне вирішення проблем автомобільного транспорту в Україні в 

державному масштабі визначається Концепцією розвитку транспортно-

дорожнього комплексу України на середньостроковий період і до 2020 року, 

яка передбачає спрощення автотранспортної діяльності за рахунок методів 

забезпечення і підвищення надійності, безпеки та ефективності функціонування 

транспортних підприємств як логістичних систем. 

3. На основі системно-спрямованого і фізико-інформаційного підходів 

розроблено методологію дослідження і розв’язання проблеми забезпечення і 

підвищення надійності та ефективності функціонування транспортних систем з 

їх підсистемами, ланцюгами та елементами. Запропонована концепція 

узагальненої моделі транспортної системи з великою сукупністю вимог і 

врахуванням її потенційних можливостей. Визначено номенклатуру основних 

властивостей і показників надійності і ефективності. Виявлено сукупність 

базових властивостей та побудовано матрицю рівнів їх характеристик та 

виявлено кількісний взаємозв’язок . 

4. При аналізі транспортних систем використано систему аналогій з 

технічними системами, в першу чергу з транспортними засобами, їх вузлами та 

агрегатами. Запропоновано комплексний підхід до аналізу якостей 

транспортних та технічних систем: стійкості, керованості, здатності 

(функціонального призначення) та самоорганізації. З’ясовано напрями їх 

розвитку та ускладнення. Обґрунтовано роль фізико-інформаційного підходу в 

загальній схемі дослідження проблеми забезпечення та підвищення надійності і 

ефективності функціонування транспортних систем з реалізацією його на 

концептуальному і операційному рівнях. Розроблено алгоритм дослідження 

основних етапів формування показників надійності та ефективності, виділені 

групи цілеспрямованих досліджень за їх важливістю. 

5. При дослідженні функціонування транспортних систем застосовано 

підхід формування множини альтернативних потенційних цілей, які дали 

можливість вибрати глобальну (генеральну) ціль на розробленій ієрархічній 

схемі дедуктивним методом. Побудовано дерево цілей та запропоновано 

критерії цільових призначень процесів та вибору оптимальних управлінських 

рішень. Для точного і повного формування часткових цілей в узагальненій 
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транспортній системі сформульовано сукупність таких принципів: рефлексії, 

перспективної активності, вибору рішень, гомеостазису та матеріально-

енергетичного балансу. Розроблено схему структури взаємозв’язку підсистем 

узагальненої транспортної системи з урахуванням методологічних підходів та 

систем аналізів. Дослідження ефективності та надійності транспортних систем 

розглянуто з використанням результатів аналізу різних методологічних рівнів 

узагальненої системи та реалізації їх цільових процесів. 

6. На прикладі узагальненої транспортної системи обґрунтовано 

концепції її раціональної поведінки: придатності, оптимізації і адаптації при 

реалізації глобального цільового процесу та сформульовані раціональні 

стратегії при забезпеченні максимального ефекту в операціях, що проводяться 

в системі. Виявлено, що при виборі показників надійності і ефективності 

функціонування транспортних систем вони повинні відповідати цілям 

операцій, що проводяться в них. З’ясовані правила критеріїв реалізації процесів 

забезпечення та підвищення надійності і ефективності транспортних систем під 

час їх функціонування. При цьому обґрунтовано принцип розробки 

концептуального рішення. Визначено, що за кожним показником надійності і 

ефективності реалізації процесів у транспортних системах можуть вводитися 

критерії на основі концепцій їх раціональної поведінки, враховуючи цільові 

вимоги і граничні умови. 

7. Виділено багатоцільовий характер поведінки транспортних систем в 

просторі і часі в процесі функціонування та експлуатації з використанням 

складного критерію оцінки ефективності реалізації цільових процесів. 

Сформульовано умову, за якою функція відповідності ототожнюється з 

функцією приналежності та отримуванням гарантованих результатів за 

оптимальною стратегією. Розроблено ієрархію принципів розробки і прийняття 

рішень при забезпеченні та підвищенні ефективності транспортних систем і 

з’ясовано вимоги і рекомендації до їх адекватності. Показано, що для активних 

засобів транспортних систем можуть існувати покомпонентні обмежуючі 

умови на використання ресурсів. 

8. При розв’язанні проблеми забезпечення та підвищення транспортних 

систем надійністю і ефективністю виявлено, що доцільним є використання 

логічних структурно-функціональних схем надійності. Наведено методи оцінки 

надійності транспортних систем за їх структурними схемами з’єднання 

елементів, які можуть зводитись і не зводитись до послідовно-паралельних та 

паралельно-послідовних з’єднань. Наведено оцінку надійності за містковими 

структурними схемами з використанням методів мінімальних шляхів, 

мінімальних перерізів, перетворення з’єднання елементів "трикутник"-

"зірочка", ключового моменту. Розглянуто перебудову структурних схем 

надійності транспортних систем, їх ланцюгів та отримано відповідні вирази для 

оцінки ймовірностей безвідмовної роботи та відмов. 

9. З’ясовано, що для оцінки показників надійності транспортних систем 

доцільним є використання понять і методів алгебри логіки. Розглянуто логічні 

функції від однієї, двох та трьох змінних (факторів). Виявлені необхідні 

теореми, що стосуються розкладу логічних функцій. Проаналізовані основні 
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властивості булевих операцій та еквівалентних перетворень. Виявлено та 

обґрунтовано, що їх можна використати для оцінки надійності ланцюгів, 

підсистем та транспортних систем в цілому. Розглянуто властивості і форми 

представлення логічних функцій, їх двоїстість, самодвоїстість та рівність. 

Розроблено алгоритм оцінки надійності транспортних систем з використанням 

оператора булевої алгебри та наведено його реалізацію для місткової 

структурної схеми надійності з’єднання елементів з різною кількістю елементів 

та розглянуто трансформації цих з’єднань. 

10. Виходячи з теорії розкладу логічних функцій, розроблено алгоритм 

проведення їх перетворень шляхом винесення довільної змінної (фактора) за 

знак логічної функції. Розглянуто сутність методу розрізання логічної функції 

по певних змінних (факторах) та дано його реалізацію на прикладі 

транспортної системи, що має вісім структурних елементів. Виявлено, що при 

цьому доцільним є побудова графа станів транспортної системи. Показано як 

для структурних схем надійності використати поняття та теореми теорії 

ймовірностей і отримати формули для розрахунку ймовірності безвідмовної 

роботи транспортних систем. 

11. Показано як можна використати перетворення логічних функцій, 

приведення їх до ортогональної диз’юнктивної нормальної форми та 

представлення через елементарні кон’юнкції різних рангів в розрахунках 

ймовірностей безвідмовної роботи транспортних систем. Отримано відповідні 

загальні формули для транспортної системи з n-елементів та розглянуто 

конкретну їх реалізацію для систем з п’яти структурних елементів. Виділено 

п’ять важливих наслідків співвідношень структурних елементів з урахуванням 

працездатного і непрацездатного елементів ix . Виявлено, що логіко-

ймовірнісні методи оцінки надійності транспортних систем дають можливість 

синтезувати їх структурну схему з наперед заданими показниками надійності. 

Встановлено, що перетвореннями структурної схеми надійності за рахунок 

дублювання і резервування, можна забезпечити та підвищити необхідний 

рівень надійності і ефективності транспортних систем. 

12. Побудовано економіко-математичну модель забезпечення та 

підвищення надійності автомобільних транспортних систем резервуванням їх 

елементів з урахуванням витрат часу, умов страхування і частки операцій, 

одержаної компанією страховки у вигляді доходу та системи обмежень при 

проведенні оптимізації. Отримані вирази для ймовірностей безвідмовної роботи 

та відмов, розглянуті питання резервування каналів і функції перемикача. 

Обґрунтовано використання методів булевої алгебри при оцінці систем з 

використанням резервування містковим з’єднанням елементів, подвійним 

контуром, ковзаючим резервом та ін. Побудована математична модель 

надійності багатофункціональних транспортних систем і розглянуто її 

реалізацію для двофункціональних систем. Наведені вирази для оцінки 

елементів матриці працездатних станів транспортних систем. 

13. Використовуючи силу аналогій, при порівнянні технічних і 

транспортних систем, виявлено зміст таких понять: "управління", "надійність", 

"відмова". Зроблена спроба дати класифікацію відмов транспортних систем з 
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використанням методу та методик експертних оцінок причин відмов 

виробничої підсистеми АТП за його службами. Виявлено, що поєднання 

факторного аналізу і експертної оцінки дають можливість оцінити значимість 

причин відмов транспортних систем та їх частість. З’ясовано основні методи 

оцінки і аналізу надійності технічних та транспортних систем. 

14. Наведено обов’язковий перелік параметрів договору на перевезення 

вантажів і пасажирів. Отримано вирази для оцінки показників надійності 

автомобільних транспортних систем на основі критеріїв. Запропоновано для 

оцінки показників надійності використання сукупності методів логічних 

функцій. Виявлено ряд причин низької надійності автомобільних транспортних 

систем і можливих їх наслідків, з’ясовані характерні порушення параметрів 

договорів на перевезення вантажів і пасажирів, проведена класифікація 

можливих відмов з вини виконавців та користувачів транспортних послуг. 

15. Розроблено блок-схему алгоритму оцінки надійності автомобільної 

транспортної системи перевезень пасажирів і вантажів з блоками емпіричної і 

аналітичної оцінки надійності, з урахуванням параметрів структурно-

функціональної схеми процесу автомобільних перевезень та побудови дерева 

відмов. Показано, що при забезпеченні та підвищенні надійності 

використанням економіко-математичної моделі здійснюється скорочення 

кількості структурних елементів схеми надійності. Розглянуто це на прикладі 

структурно-функціональних схем різних типів з’єднання елементів. Виявлено, 

що при методі підвищення надійності структурним резервуванням слід 

враховувати кратність, вигляд і спосіб включення резерву та виявити роль 

перемикача. 

16. На основі використання методів булевої алгебри розроблено методику 

оцінки надійності транспортних систем зі схемою постійного резервування з 

цілою кратністю, з мажоритарними схемами резервування заміщенням та з 

функціональним резервуванням. Розглянуто особливості і сутність 

резервування різних типів та отримано відповідні формули для оцінки 

надійності транспортних систем з конкретним видом резервування. Розглянуто 

економічний аспект функціонування транспортних систем, коли необхідно 

порівнювати не рівень надійності, а витрати на функціональне і структурне 

резервування, а також термін служби багатофункціональних систем. 

17. Показано, що механізмом забезпечення і підвищення надійності 

автомобільних транспортних систем є створення на їх базах інформаційних 

систем, які повинні відображати і бути пристосовані до специфіки роботи 

автомобільного транспорту та АТП з виконанням облікових і звітних функцій, 

збиранням, накопичуванням і обробкою необхідної інформації, які побудовані 

на використанні функціонального підходу або концепції з орієнтацією на 

строгий набір функцій, що виконуються учасниками процесів перевезень 

вантажів і пасажирів. 

18. Розглянуто об’єктно-орієнтовані та функціонально-модульні підходи, 

дано опис інформаційних потоків заявок на операції процесів перевезень та 

потоків даних про виконання цих заявок. Визначено роль підсистем 

оперативної інформації для обліку даних про заявки на роботи і ресурси та їх 
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виконання. Побудовано концептуальну схему підсистеми нормативно-

довідникової інформації на прикладі підприємства-автоперевізника 

ТОВ "Грантранс" Кіровоградської області. Розроблено питання структуризації 

інформації про резерви автотранспортних систем перевезень вантажів і 

пасажирів та виділено групи показників. 

19. На прикладі АТП Кіровоградської області проведено аналіз структури 

обліку їх показників, об’єму і ефективності використання ресурсів, задіяних в 

процесах перевезень вантажів і пасажирів. Побудовано блок-схему відділу 

експлуатації АТП з такими характерними рівнями як цех, ділянки, бригади, 

спеціалізація, робоче місце, дано розподіл числа показників використання 

ресурсів у транспортному процесі по рівням організаційної структури. 

Наведено формули для оцінки ефективності використання технічних, 

матеріальних та трудових ресурсів транспортними системами. 

20. Виявлено взаємодію автомобільного транспорту з іншими видами 

транспорту на прикладі складної транспортної системи перевезення зернових 

культур на експорт. Побудовано варіанти реалізації структурно-функціональної 

схеми транспортного процесу, дано аналіз його елементам у вигляді 

технологічних операцій. Показано, що допоміжні або забезпечуючі 

технологічні операції значно збільшують кількість структурних елементів. 

Сформульовано умову забезпечення та підвищення рівня надійності для 

транспортних систем перевезень вантажів і пасажирів та з’ясована участь 

учасників процесу перевезень в умовах аутсорсингу. 

21. Виявлено, що завдання зниження кількості структурних елементів 

функціонально-структурної схеми надійності дозволяє вирішити 

структуризацію процесу перевезень у вигляді послідовності взаємодії його 

учасників, а не у вигляді послідовності виконання технологічних операцій. 

Проведено аналіз щодо критеріїв вибору учасників транспортного процесу. 

Доведено, що для забезпечення і підвищення надійності процесу перевезень 

найбільш доцільним є використання прямих договірних відносин, які дають 

можливість контролювати роботу учасників на кожному етапі транспортного 

процесу. Це реалізовано на прикладі перевезень зернових культур на експорт. 

Побудовано алгоритм оптимізації структурно-функціональної схеми надійності 

транспортної системи, в якій наведено послідовність застосування підходу 

забезпечення та підвищення надійності оптимізацією кількості структурних 

елементів, виділено три етапи реалізації алгоритму та дано їх аналіз. 

22. Показано, що ефективним інструментарієм ідентифікації і 

класифікації відмов транспортних систем є побудова дерева їх відмов. 

Наведено процедуру його побудови та її реалізацію на прикладі транспортної 

системи перевезення гірської маси для виробництва щебеню. Побудовано 

дерево відмов цієї системи та розроблено основні напрями її діяльності по 

забезпеченню технічної справності рухомого складу і попередженню її відмов. 

Увагу зосереджено на коефіцієнті технічної готовності автопарку, наведено 

аналіз різних видів формул для оцінки цього комплексного показника 

надійності та способи підвищення його рівня. 
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23. Показано, що на показники надійності транспортних систем впливає 

кількісна потреба автопарку в технічному обслуговуванні. З’ясовано, що 

виробнича програма з технічного обслуговування ґрунтується на збільшенні 

нормативів його періодичності та зниженні середньодобових пробігів 

транспортних засобів. Виявлені основні способи резервування чисельності 

рухомого складу автопарку. Показано, що знизити середньодобові пробіги 

можна використавши оптимізацію графіків руху ТЗ з урахуванням пунктів 

джерел і витоків вантаже- або пасажиропотоку і фільтруванням варіантів, що 

не задовольняють умові максимізації. Показано збільшення показників 

надійності від числа робочих змін і фонду робочого часу ремонтного персоналу 

в періоди зростання потреб в ТО і Р автомобілів і збільшення продуктивності 

ремонтної зони. 

24. Виявлено, що в транспортній системі складним завданням є пошук і 

аналіз матеріальних ресурсів. Встановлено їх зв'язок зі споживанням на 

одиницю виконаної транспортної роботи та обґрунтованими нормативами. 

З’ясовано процедуру нормування, коректування нормативів. Наведено 

класифікацію факторів, що впливають на витрати запчастин на АТП. 

Розглянуто питання резервування запчастин і складання квартального плану їх 

перевезень на склад АТП. З’ясовано питання щодо визначення похибки 

планування фактичних витрат на запасні частини, передбачено компенсацію 

планування відповідним фондом, тобто фундацію страховки. 

25. Розглянуто сумарну потребу в паливі при роботі ТЗ на маятникових та 

кільцевих маршрутах з урахуванням розрахункових норм витрат палива. 

Наведено відповідні формули розрахунків норми пробігу шин до списання, 

оцінки коефіцієнта використання ресурсу автошин, потреби в них для 

виконання плану на перевезення. З’ясовано питання щодо нормування 

експлуатаційного пробігу шин, регламентації, гарантування та нормативного 

пробігу в середньому по автопарку. Виявлені резерви продуктивності праці 

операційного персоналу, розглянуто методичний інструментарій визначення 

ефективності використання виробничих ресурсів. Дано класифікацію витрат 

робочого часу на виконання основних і допоміжних технологічних операцій 

при формуванні транспортної послуги. Виявлені значні резерви продуктивності 

транспортних процесів приховані в регламентованих і нерегламентованих 

процесах операційного персоналу. Показано, що резерви функціональних 

можливостей зменшують число відмов в процесі перевезень вантажів і 

пасажирів. 
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