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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Перевантаження дорожнім рухом транспортних 
мереж є однією з головних проблем значних і найзначніших міст. Наслідки 
цього явища проявляються у загостренні транспортних проблем, зниженні 
ефективності та безпеки руху. Уже декілька десятирічь у містах світу для 
скорочення обсягів руху індивідуального транспорту і підвищення 
привабливості маршрутного пасажирського транспорту (МПТ) застосовують 
«перехоплюючі» парковки. Аналіз результатів використання такого заходу в 
містах світу показує їх ефективність щодо вирішення проблеми 
перевантаження рухом транспортних мереж. Однак у нашій країні цей 
напрямок ще не отримав поширення і тільки починає розвиватись. 

Незважаючи на проведені наукові дослідження різних проблем 
застосування «перехоплюючих» парковок, питання наукового обґрунтування 
раціональної ємності та доцільності їх організації залишаються недостатньо 
вивченими. Зокрема, потребують подальших досліджень закономірності впливу 
«перехоплюючих» парковок на формування транспортних потоків,  
їх характеристики. Тому тема дослідження є актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконувалась відповідно до завдань Програми підвищення 
безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2015 роки, схваленої рішенням 
Харківської міської ради від 19.12.2012 № 997/12; завдань Транспортної 
стратегії України на період до 2020 року, схваленої  розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 2174-р; Державної цільової 
економічної програми розвитку автомобільного транспорту на період до 2015 
року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня  
2011 р. № 732-р; Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в 
Україні на період до 2015 року, затвердженої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 480-р. 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є визначення 
закономірностей впливу «перехоплюючих» парковок на формування 
транспортних потоків. 

Для досягнення такої мети необхідне вирішення таких задач:  
1. Проаналізувати існуючий досвід науково-практичної діяльності щодо 

зниження завантаження рухом транспортних мереж значних і найзначніших 
міст. 

2. Розробити науковий підхід до вивчення закономірностей впливу 
«перехоплюючих» парковок на характеристики транспортних потоків. 
Провести аналіз та обрати методи транспортних досліджень для реалізації 
цього підходу.  

3. Розробити методику та виконати експериментальні дослідження попиту 
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на «перехоплюючі» парковки. Провести сегментування такого попиту за 
різними ознаками.  

4. Визначити раціональну ємність «перехоплюючих» парковок для  
м. Харкова.  

5. Розробити математичні моделі та отримати закономірності зміни 
характеристик транспортних потоків залежно від попиту на «перехоплюючі» 
парковки.  

6. Визначити кількісні значення характеристик транспортних потоків за 
різних умов надання послуг на «перехоплюючих» парковках.  

Об’єкт дослідження – транспортні системи значних і найзначніших міст. 
Предмет дослідження – закономірності впливу «перехоплюючих» 

парковок на формування транспортних потоків. 
Методи дослідження. При вирішенні завдань дослідження 

використовувались: методи системного аналізу – для аналізу основних 
напрямків зниження завантаження рухом транспортних мереж міст, розробки 
наукового підходу до вивчення закономірностей впливу «перехоплюючих» 
парковок на характеристики транспортних потоків, вибору методів 
моделювання транспортних потоків; метод анкетних обстежень – при 
виконанні експериментальних досліджень попиту на «перехоплюючі» 
парковки; методи моделювання – для розрахунку матриці транспортних 
кореспонденцій, характеристик транспортних потоків, розподілу транспортних 
потоків у транспортній мережі міста; метод натурних обстежень – для 
визначення характеристик транспортних потоків та оцінки адекватності 
математичних моделей; методи теорії ймовірностей, математичної статистики, 
регресійного аналізу – для розробки математичних моделей, визначення 
закономірностей зміни характеристик транспортних потоків залежно від попиту 
на «перехоплюючі» парковки. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше: 
- отримані параметри математичних моделей та визначені закономірності 

зміни характеристик транспортних потоків залежно від попиту на 
«перехоплюючі» парковки; 

- визначена залежність попиту на «перехоплюючі» парковки від умов 
надання послуг у паркуванні та відстані сполучення містом власників 
транспортних засобів. 

Набула подальшого розвитку прогнозна модель завантаження 
транспортної мережі міста за рахунок удосконалення метода рівноважного 
розподілу транспортних потоків, який, на відміну від існуючого, враховує 
параметри попиту на «перехоплюючі» парковки. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 
можуть бути використані у практичній діяльності для зниження завантаження 
дорожнім рухом транспортних мереж значних і найзначніших міст шляхом 
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організації «перехоплюючих» парковок.  
Розроблені математичні моделі та отримані закономірності зміни 

характеристик транспортних потоків, залежно від попиту на «перехоплюючі» 
парковки, можуть використовуватись при розробці комплексних транспортних 
схем, генеральних планів розвитку міст, проектів реконструкції транспортних 
мереж міст, проектів об’єктів транспортної інфраструктури. 

Отримані залежності попиту на «перехоплюючі» парковки від умов 
надання послуг у паркуванні та відстані сполучення містом власників 
транспортних засобів, результати розрахунків потреби у машино-місцях на 
«перехоплюючих» парковках м. Харкова забезпечують необхідну інформацію 
для розробки заходів щодо удосконалення мережі паркування міста, проектів 
паркінгів у крупних транспортно-пересадочних вузлах. 

Результати дослідження були впроваджені при розробці генеральних 
планів розвитку міст, проектів крупних транспортно-пересадочних вузлів, 
об’єктів мережі паркування і реконструкції об’єктів транспортних мереж  
ТОВ «Інститут Харківпроект» і ТОВ «ВІАСИСТЕМПРО». 

Особистий внесок здобувача. Особисто автором опублікована одна 
робота в основному науковому фаховому виданні [5] та одна робота, яка 
додатково відображає наукові результати дисертації [9]. Автору належать усі 
наукові результати, що виносяться на захист.  

У публікаціях із співавторами особистий внесок автора полягає в такому: 
проаналізовано результативність заходів щодо усунення ділянок транспортної 
мережі міста, які перевантажені рухом транспортних потоків [1]; розроблена 
методика і проаналізовано результати досліджень впливу «перехоплюючих» 
парковок на параметри руху транспортних потоків у м. Харкові [2]; виконано 
оцінку впливу протизаторних заходів на параметри руху транспортних потоків 
[3]; проаналізовано результати моделювання зміни швидкості транспортних 
потоків [4]; проаналізовано закономірності зміни загального часу пересування 
транспортною мережею міста [6]; досліджено закономірності зміни показників 
часу руху в м. Харкові залежно від попиту на «перехоплюючі» парковки [7]; 
проаналізовано тенденції зміни аварійності на дорогах України та різних країн 
світу [8].  

Апробація результатів дисертації здійснювалась через публікацію 
основних положень дослідження та доповідей і їх обговорення на: 

- VII міжнародній науково-практичній конференції «Безпека дорожнього 
руху: правові та організаційні аспекти» (Донецьк, 15-16 листопада 2012 р.); 

- 5-й та 6-й щорічній міжнародній науково-практичній конференції 
«Совершенствование дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов» 
(Мінськ, жовтень 2013 р., 2014 р.); 

- ХХХVІІ науково-практичній конференції викладачів, аспірантів  
і співробітників Харківського національного університету міського 
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господарства імені О.М. Бекетова (Харків, 23-25 квітня 2014 р.). 
Публікації. Основні положення дослідження відображені у 9 публікаціях, 

серед них: 3 – у наукових фахових виданнях України, 2 – у виданнях іноземних 
держав, 2 – у фахових виданнях України, які включені до міжнародних 
наукометричних баз; 2 – тези доповідей на наукових конференціях. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 
чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 126 найменувань 
та семи додатків. Повний обсяг дисертації складає 183 сторінки, з яких  
118 сторінок основного тексту,  20 рисунків,  25 таблиць. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертаційної роботи та її 
актуальність, визначено мету, задачі, предмет, об’єкт і методи дослідження. 
Розкрито наукову новизну і практичне значення результатів дослідження. 
Розглянуто зв'язок роботи з науковими програмами і планами. Наведено 
відомості про апробацію, впровадження та публікацію отриманих результатів. 

У першому розділі проаналізовано основні напрямки та методи 
зниження завантаження рухом транспортних мереж міст. На основі цього було 
визначено, що в сучасних умовах для міст нашої країни дуже актуальним є 
напрямок, пов'язаний із влаштуванням «перехоплюючих» парковок. Сучасний 
світовий рівень практичної діяльності щодо застосування «перехоплюючих» 
парковок показує її ефективність щодо вирішення проблеми перевантаження 
рухом транспортних мереж значних і найзначніших міст. Однак у нашій країні 
цей напрямок тільки починає розвиватись. 

Розроблена класифікація «перехоплюючих» парковок (рис. 1) і 
проаналізовані результати досліджень щодо впливу «перехоплюючих» 
парковок на параметри транспортних потоків. 

Незважаючи на проведені наукові дослідження, деякі питання 
застосування «перехоплюючих» парковок залишаються недостатньо 
вивченими. Зокрема, потребують досліджень закономірності впливу 
«перехоплюючих» парковок на параметри транспортних потоків. Відповідно до 
цього було сформульовано мету та задач дослідження.  

При визначенні мети та задачі дослідження значною мірою 
використовувались наукові праці таких вітчизняних та іноземних вчених:  
Е. В. Гаврилова, В. К. Долі, Д. Дрю, В. Г. Живоглядова, Х. Іносе, П. Клафі,  
В. І. Коноплянка, Є. М. Лобанова, О. О. Лобашова, Д. Лозе, О. Ю. Михайлова, 
В. П. Поліщука, Ю. С. Попкова, В. У. Ренкіна, А. Ричарда, Д. С. Самойлова,  
В. В. Сільянова, С. Халберта, Т. Хамади, Ф. Хейта, Я. В. Хом'яка, В. І. Швецова, Р. 
Єрнотта та інших. 
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Рис. 1. Класифікація «перехоплюючих» парковок 
 

У другому розділі проаналізовано сучасні методи транспортних 
досліджень та розроблено науковий підхід до вивчення закономірностей впливу 
«перехоплюючих» парковок на формування транспортних потоків. 

Згідно з розробленою класифікацією (рис. 2) всі методи дослідження 
функціонування парковок за способом виконання можна розділити на дві 
великі групи: прямі та непрямі методи. Для досягнення мети та завдань цього 
дослідження прийнятним є використання лише непрямих методів. Це 
пояснюється тим, що на цей час у м. Харкові «перехоплюючих» парковок  
не існує. 

Аналіз непрямих методів показав, що для вивчення попиту на 
«перехоплюючі» парковки найбільш прийнятним є анкетний метод. При 
визначенні параметрів транспортного попиту кращими є методи моделювання. 
Зокрема, саме математичні моделі доцільно використовувати для розрахунку 
матриці кореспонденцій із вузлів транспортної мережі, де розташовані 
«перехоплюючі» парковки. 

 

«ПЕРЕХОПЛЮЮЧІ» ПАРКОВКИ 

За видами клієнтури 
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Рис. 2. Класифікація методів дослідження функціонування парковок 
  
Вивчення закономірностей впливу «перехоплюючих» парковок на 

характеристики транспортних потоків потребує вибору методу дослідження 
функціонування транспортної мережі міста. Серед існуючих підходів найбільш 
придатним є підхід побудований на моделюванні функціонування існуючої 
транспортної мережі міста. Для цього можуть бути використані різні моделі 
аналізу транспортних мереж (рис. 3).  

Порівняння можливостей, переваг та недоліків моделей аналізу 
транспортних мереж показало, що завданням дослідження більшою мірою 
відповідає статична прогнозна модель завантаження транспортної мережі міста, 
у якій реалізований нормативний підхід до вибору водіями маршрутів 
пересування. У такій моделі визначення обсягів переміщень між вузлами 
транспортної мережі доцільно виконувати за гравітаційним методом 
розрахунку транспортних кореспонденцій. 

Обраний метод моделювання був застосований для розробки моделі 
завантаження транспортної мережі м. Харкова. Для цього використовувався 
програмний комплекс «Kharkov.exe».  
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Періодичні 

Письмове опиту-
вання на парковці 
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Рис. 3. Класифікація моделей аналізу транспортних мереж 

 
Розроблена за допомогою такого програмного забезпечення прогнозна 

модель завантаження транспортної мережі м. Харкова є адекватною і може 
використовуватись для дослідження впливу «перехоплюючих» парковок на 
характеристики транспортних потоків. 
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Третій розділ присвячений експериментальним дослідженням попиту на 
«перехоплюючі» парковки. Методика такого дослідження базується на 
матеріалах анкетного опитування водіїв та моделюванні кореспонденцій із 
вузлів транспортної мережі, де розташовані «перехоплюючі» парковки. 

На схемі транспортної мережі міста були визначені потенціальні місця 
розташування «перехоплюючих» парковок (рис. 4). Методом натурних 
обстежень отримана інформація про інтенсивність та склад вхідних до міста 
транспортних потоків. 
 

 
 

Рис. 4. Схема розташування вузлів транспортної мережі,  
які придатні для влаштування «перехоплюючих» парковок: 

 – номер вузла транспортної мережі. 
 

На наступному етапі роботи за допомогою програмного  
комплексу «Kharkov.exe» була розрахована матриця кореспонденцій 
транспортних засобів, які утворюються у вузлах розташування 
«перехоплюючих» парковок. 

Після виконання розрахунків матриці кореспонденцій були отримані дані 
щодо розподілу кореспонденцій легкових автомобілів за ознакою відстані 
сполучення містом від вузлів можливого розташування «перехоплюючих» 
парковок (рис. 5).  
 

712 
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Рис. 5. Сегментування транспортного попиту у вузлах можливого  

розташування «перехоплюючих» парковок за ознакою 
 відстані сполучення 

 
 

Для вивчення транспортного попиту у вузлах розташування 
«перехоплюючих» парковок проведено анкетне опитування водіїв передмість, 
які регулярно здійснюють поїздки до м. Харкова. Така інформація дозволила 
сегментувати попит на «перехоплюючі» парковки за ознаками відстані 
сполучення (рис. 6).  
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Рис. 6. Залежність попиту на «перехоплюючі» парковки 
 від відстані сполучення 
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Аналіз розподілу попиту на «перехоплюючі» парковки від відстані 
сполучення показує, що зростання відстані пересування викликає збільшення 
попиту на «перехоплюючі» парковки. 

При відстані сполучення містом до 5 км попит на «перехоплюючі» 
парковки майже відсутній. Переважна частина попиту на «перехоплюючі» 
парковки (майже 70 %) припадає на відстань сполучення містом у діапазоні  
5...12 км.  

Аналіз розподілу попиту на «перехоплюючі» парковки за ознакою 
прийнятності умов користування дозволив зробити такі висновки.  
У сучасних умовах більшість водіїв (62 %) не мають бажання користуватись 
«перехоплюючими» парковками за будь-яких умов. Лише 7 % водіїв згодні 
користуватись «перехоплюючими» парковками за умови мінімальної плати за 
паркування. Якщо паркування буде безкоштовним, кількість бажаючих 
користуватись цим видом послуг зростає до 22 %. У випадку надання до 
безкоштовного паркування ще й безкоштовної поїздки на МПТ питома вага 
бажаючих досягне 38 %. 

Проведені розрахунки матриці кореспонденцій легкових автомобілів від 
вузлів можливого розташування «перехоплюючих» парковок, дослідження 
характеристик попиту на такий вид паркування надає необхідну інформацію 
для розрахунків потреби у машино-місцях на «перехоплюючих» парковках. 

Потрібну кількість машино-місць на парковці у і-му вузлі транспортної 
мережі з m-го інтервалу діапазону відстані сполучення містом розраховуємо за 
формулою: 
 

mmiim dHOLQ ⋅= ,                                           (1) 

 
де Qim – потрібна кількість машино-місць на парковці у і-му вузлі ТМ  
із m-го інтервалу діапазону відстані сполучення містом, од./год.; 
HOLim – обсяг кореспонденцій легкових автомобілів із вузла і на відстань  
в m-му інтервалі діапазону відстані сполучення містом, од./год.; 
dm – питома вага бажаючих користуватись «перехоплючими» парковками із  
m-го інтервалу діапазону відстані сполучення містом. 

У цьому дослідженні розглядаються 3 варіанти умов користування 
«перехоплюючими» парковками (табл. 1). Весь діапазон зміни відстані 
сполучення містом розбито на 6 інтервалів (рис. 5, 6). 

Пропоновані 3 варіанти умов користування «перехоплюючими» 
парковками сформовані за принципом поглинання вищим за номером 
варіантом нижчого. Ураховуючи цей принцип, питому вагу бажаючих 
користуватись «перехоплюючими» парковками з m-го інтервалу діапазону 
відстані сполучення містом за і-ю умовою користування розраховуємо за 
формулою: 
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m

im
im

Ka

b
d = ,                                                (2) 

 
де bіm – кількість позитивних відповідей щодо згоди з і-м варіантом умов 
користування «перехоплюючими» парковками із m-го інтервалу діапазону 
відстані сполучення містом; 
Kаm – кількість опитаних водіїв із m-го інтервалу діапазону відстані сполучення 
містом. 

Попередньо було розраховано потрібну кількість машино-місць на всіх 
«перехоплюючих» парковках для кожної ранкової години пік. Тривалість 
ранкових годин пік – із 7-ї до 10-ї години. За результатами цих розрахунків 
була визначена загальна потреба у машино-місцях на «перехоплюючих» 
парковках у ранкові години пік (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Розрахункова потреба у машино-місцях на «перехоплюючих»  

парковках у ранкові години пік, од. 

Номер вузла 
мережі 

За умови 
мінімального 

тарифу на 
паркування 

За умови 
безкоштовного 

паркування 

За умови 
безкоштовних 
паркування та 

поїздки на МПТ 

375 105 343 592 

448 92 294 502 

484 49 162 285 

606 127 411 705 

662 42 141 249 

712 143 468 817 

731 38 122 210 

ВСЬОГО: 595 1940 3359 

 
У четвертому розділі представлені результати досліджень впливу 

«перехоплюючих» парковок на параметри транспортних потоків. Основним 
інструментом цих дослідження є модель завантаження транспортної мережі  
м. Харкова. Вказана модель була удосконалена і пристосована для виконання 
завдань цього дослідження. Зокрема, був удосконалений метод рівноважного 
розподілу транспортних потоків, який, на відміну від існуючого, враховує 
параметри попиту на «перехоплюючі» парковки. Алгоритм розподілу 
транспортних кореспонденцій дугами транспортної мережі дозволяє урахувати 
зміни потоку «перехоплення» на «перехоплюючих» парковках (рис. 7).  
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Рис. 7. Загальний алгоритм розподілу транспортних кореспонденцій  
дугами транспортної мережі з урахуванням зміни потоку  

«перехоплення» на «перехоплюючих» парковках  
 

За вказаним алгоритмом для всієї множини вузлів розташування 
«перехоплюючих» парковок (Мвп) визначається скорегована кількість 
кореспонденцій між вузлами i та j (НОКij) з урахуванням коефіцієнту зменшення 

Номер вузла прибуття: j=1 
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кореспонденцій (kзм) внаслідок поглинання частини транспортного потоку на 
«перехоплюючій» парковці. 

Відповідно до методики дослідження було проведено моделювання 
транспортних потоків у транспортній мережі м. Харкова. На кожному кроці 
варіювання потоком «перехоплення» на «перехоплюючих» парковках 
розраховувались для кожної дуги мережі показники часу та швидкості руху, 
пробігу та рівня завантаження доріг рухом. Отримана таким чином статистична 
інформація дозволила визначити параметри залежностей характеристик 
транспортних потоків від потоку «перехоплення» на «перехоплюючих» 
парковках. 

Отримані дані були проаналізовані з використанням програмного 
забезпечення «StatGraphics Plus-5.1». Вказане програмне забезпечення 
дозволило провести статистичний аналіз, визначити вид та параметри 
математичних моделей (рис. 8-11). 
 

 
Рис. 8. Поліноміальна регресійна модель зміни середнього часу  

сполучення (Тср) транспортною мережею залежно від потоку  
«перехоплення» на «перехоплюючих» парковках (Qп) 

 
Статистичні характеристики моделей (табл. 2) свідчать про високий 

взаємозв’язок між залежною та незалежною змінними, задовільний рівень їх 
адекватності та інформаційної спроможності. Тому отримані моделі можна 
використовувати для розрахунків характеристик транспортних потоків. 

 

273 1098,11041,119,33 QnQnТср ⋅⋅+⋅⋅−=
−−
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Рис. 9. Лінійна регресійна модель зміни загального пробігу  

транспортною мережею (Lзаг) залежно від потоку «перехоплення» 
 на «перехоплюючих» парковках (Qп) 

 

 
Рис. 10. Лінійна регресійна модель зміни середнього рівня  

завантаження рухом дуг транспортної мережі (Kz) залежно від потоку  
«перехоплення» на «перехоплюючих» парковках (Qп) 

QnLзаг ⋅⋅−=
−31073,904,835

QnKz ⋅⋅−=
−51019,158,0
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Рис. 11. Поліноміальна регресійна модель зміни середньої швидкості 

 сполучення транспортною мережею (Vcp) залежно від потоку  
«перехоплення» на «перехоплюючих» парковках (Qп) 

 
Таблиця 2 

Основні статистичні характеристики отриманих моделей 

Назва моделі 
Коефіцієнт 
кореляції, 

% 
F-критерій 

Стандартна 
помилка 
оцінки 

Середня 
абсолютна 
помилка 

1. Модель зміни серед-
нього часу сполучення 

96,4 193,8 
0,14  

хв./од. 
0,10  

хв./од. 
2. Модель зміни загаль-
ного пробігу  

95,1 254,4 
2,48 

 тис. км 
1,99 

тис. км 
3. Модель зміни 
середнього рівня 
завантаження рухом 

96,5 96,2 0,0024 0,0020 

4. Модель зміни 
середньої швидкості  
сполучення 

97,1 260,5 
0,074 

км/год. 
0,053 

км/год. 

 
Використовуючи розроблені математичні моделі (рис. 8-11), були 

отримані розрахункові характеристики руху транспортних потоків за різних 
умов надання послуг на «перехоплюючих» парковках (табл. 3).  

284 1072,81047,747,18 QnQnVср ⋅⋅−⋅⋅+=
−−
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Таблиця 3 
Розрахункові характеристики руху транспортних потоків за  
різних умов надання послуг на «перехоплюючих» парковках 

 

Характеристики руху 

За умови 
мінімаль-
ного тари-
фу на пар-
кування 

За умови 
безкоштов-

ного 
паркування 

За умови 
безкоштов-
них парку-
вання та 

поїздки на 
МПТ 

За умови 
максималь-
ної реаліза-
ції можли-

вого 
попиту  

1. Загальний час руху, 
тис. год. 

44,68 43,52 42,43 39,94 

2. Середній час 
сполучення, хв./авт. 

32,84 32,20 31,62 30,69 

3. Загальний пробіг, 
тис. км/год. 

832,5 827,3 821,6 798,1 

4. Середній рівень заван-
таження доріг рухом 

0,580 0,574 0,567 0,538 

5. Середня швидкість 
сполучення, км/год. 

18,67 19,02 19,35 20,07 

 
Було розраховано також теоретичне змінення характеристик руху за 

умови максимальної реалізації можливого попиту на «перехоплюючі» 
парковки. Ця умова побудована на припущенні про те, що весь вхідний до міста 
легковий транспортний потік буде поглинатись «перехоплюючими» 
парковками.  
 

ВИСНОВКИ 
 

1. Існуючий досвід науково-практичної діяльності щодо зниження 
завантаження рухом транспортних мереж значних і найзначніших міст показує, 
що одним із найбільш ефективних і актуальних напрямків у сучасних умовах є 
організація «перехоплюючих» парковок. Але питання наукового обґрунтування 
доцільності влаштування, раціональної ємності «перехоплюючих» парковок  
є недостатньо вивченими. Зокрема, потребують подальших досліджень 
закономірності впливу «перехоплюючих» парковок на характеристики 
транспортних потоків. 

2. Для дослідження закономірностей впливу «перехоплюючих» парковок 
на характеристики транспортних потоків найбільш прийнятним є науковий 
підхід, який ґрунтується на варіюванні попиту на «перехоплюючі» парковки та 
моделюванні транспортних потоків на кожному кроці такого варіювання. При 
реалізації такого підходу доцільним є використання статичної прогнозної 
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моделі завантаження транспортної мережі міста, у якій реалізований 
нормативний підхід до вибору водіями маршрутів пересування. Перевірка на 
адекватність вказаної моделі, яка розроблена з використанням прикладного 
програмного забезпечення, показала можливість її використання для 
дослідження впливу «перехоплюючих» парковок на характеристики 
транспортних потоків у м. Харкові. 

3. Проведені за розробленою методикою з використанням анкетних 
опитувань експериментальні дослідження та подальше сегментування попиту 
на «перехоплюючі» парковки показали, що в сучасних умовах: 

- при відстані сполучення містом до 5 км попит на «перехоплюючі» 
парковки майже відсутній; 

- переважна частина попиту на «перехоплюючі» парковки (майже 70 %) 
припадає на відстань сполучення містом у діапазоні 5…12 км; 

- менше ніж 19 % попиту припадає на умови надання послуг паркування 
за мінімальним тарифом; 

- 58 % попиту на «перехоплюючі» парковки відповідає умовам 
безкоштовного паркування.  

4. На основі характеристик попиту на «перехоплюючі» парковки 
розрахована їх раціональна ємність у всіх вузлах можливого розташування.  
У сучасних умовах загальна потреба у машино-місцях на «перехоплюючих» 
парковках міста складає: 

- 595 машино-місць за умови встановлення мінімального тарифу на 
паркування; 

- 1940 машино-місць за умови створення можливості для безкоштовного 
паркування; 

- 3359 машино-місць за умови створення можливості для безкоштовного 
паркування та забезпечення безкоштовної поїздки на маршрутному 
пасажирському транспорті. 

5. На основі моделювання розподілу транспортних потоків у місті 
розроблені адекватні математичні моделі та отримані закономірності зміни 
характеристик транспортних потоків залежно від потоку «перехоплення» на 
«перехоплюючих» парковках. 

6. За результатами дослідження визначені кількісні значення 
характеристик транспортних потоків за різних умов надання послуг на 
«перехоплюючих» парковках. Залежно від умов надання послуг впровадження 
«перехоплюючих» парковок зменшить середній рівень завантаження доріг 
рухом до 2,3 %, що забезпечить: 

- скорочення загального часу руху транспортних засобів транспортною 
мережею міста на 1,4-6,3 %; 

- скорочення загального пробігу транспортних засобів транспортною 
мережею міста на 0,3-1,6 %; 
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- зростання середньої швидкості сполучення транспортною мережею 
міста на 0,9-4,5 %.  

7. Встановлено, що впровадження «перехоплюючих» парковок не чинить 
значущого впливу на середню відстань сполучення транспортною мережею 
міста. Згідно з розрахунками за умови максимальної реалізації можливого 
попиту на «перехоплюючі» парковки середня швидкість сполучення у місті 
може зрости на 8,5 %. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Дульфан С. Б.  Закономірності впливу «перехоплюючих» парковок на 
формування транспортних потоків (на прикладі м. Харкова). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за  
спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи. Харківський національний 
університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Харків, 2016.  

Питання наукового обґрунтування раціональної ємності 
«перехоплюючих» парковок, доцільності їх організації залишаються 
недостатньо вивченими. Зокрема, потребують подальших досліджень 
закономірності впливу «перехоплюючих» парковок на формування 
транспортних потоків та їх характеристики. Дисертаційна робота присвячена 
вирішенню цієї актуальної наукової проблеми. 

Для вирішення поставлених у роботі задач були проаналізовані сучасні 
методи транспортних досліджень і розроблено науковий підхід до вивчення 
закономірностей впливу «перехоплюючих» парковок на формування 
транспортних потоків. Запропонований підхід заснований на моделюванні 
транспортний потоків у транспортній мережі міста.  

За матеріалами анкетного опитування водіїв населених пунктів 
Харківської області були проведені експериментальні дослідження попиту на 
«перехоплюючі» парковки. Проведено моделювання розподілу транспортних 
потоків у м. Харкові при різних значеннях потоку «перехоплення». За 
результатами моделювання визначені параметри залежностей характеристик 
транспортних потоків від потоку «перехоплення» на «перехоплюючих» 
парковках. Отримані розрахункові характеристики руху транспортних потоків 
за різних умов надання послуг на «перехоплюючих» парковках.  

Ключові слова: мережа паркування, транспортні потоки, 
«перехоплююча» парковка, транспортна мережа, моделювання транспортних 
потоків, дорожній рух. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Дульфан С. Б. Закономерности влияния «перехватывающих» 
парковок на формирование транспортных потоков (на примере  
г. Харькова). – Рукопись.  

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.22.01 – транспортные системы. Харьковский национальный 
университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова, Харьков, 2016. 

Перегруженность движением транспортных сетей городов приводит к 
обострению транспортных проблем, снижению эффективности и безопасности 
движения. Одним из наиболее эффективных направлений сокращения объемов 
движения индивидуального транспорта и повышения привлекательности 
маршрутного транспорта является организация «перехватывающих» парковок. 
В нашей стране это направление только начинает развиваться.  

Несмотря на проведённые научные исследования различных проблем 
применения «перехватывающих» парковок, вопросы научного обоснования их 
рациональной ёмкости, целесообразности организации остаются недостаточно 
изученными. В частности требуют дальнейших исследований закономерности 
влияния «перехватывающих» парковок на формирование транспортных 
потоков, их характеристики. Диссертационная работа посвящена решению этой 
актуальной научной задачи. 

Для решения поставленных в работе задач были проанализированы 
современные методы транспортных исследований и разработан научный 
подход к изучению закономерностей влияния «перехватывающих» парковок на 
формирование транспортных потоков. Предложенный подход основан на 
моделировании транспортный потоков в транспортной сети города. Сравнение 
возможностей, преимуществ и недостатков моделей анализа транспортных 
сетей показало, что для решения задач исследования в большей степени 
соответствует статическая прогнозная модель загрузки транспортной сети 
города, в которой реализован нормативный подход к выбору водителями 
маршрутов передвижения. В этой модели определение объёмов передвижений 
между узлами транспортной сети целесообразно выполнять гравитационным 
методом расчёта корреспонденций. 

Разработанная с помощью программного обеспечения прогнозная модель 
загрузки транспортной сети г. Харькова является адекватной и может 
использоваться для исследования влияния «перехватывающих» парковок на 
характеристики транспортных потоков. 

В работе по материалам анкетного опроса водителей населённых пунктов 
области были проведены экспериментальные исследования спроса на 
«перехватывающие» парковки. Это позволило сегментировать спрос на 
«перехватывающие» парковки в зависимости от расстояния передвижения по 
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городу, условий предоставления услуг. Методом натурных обследований 
получена информация об интенсивности и составе входящих в город 
транспортных потоков. Далее были проведены расчёты матрицы 
корреспонденций легковых автомобилей от узлов возможного расположения 
«перехватывающих» парковок. С помощью полученных данных была 
определена потребность в машино-местах на «перехватывающих» парковках  
в утренние часы пик в зависимости от условий предоставления услуг.  

Для проведения исследований влияния «перехватывающих» парковок на 
параметры транспортных потоков была усовершенствована и адаптирована для 
выполнения поставленных задач модель загрузки транспортной сети  
г. Харькова. В частности был усовершенствован метод равновесного 
распределения транспортных потоков, который, в отличие от существующего, 
учитывает параметры спроса на «перехватывающие» парковки. Алгоритм 
распределения транспортных корреспонденций позволяет учесть изменения 
потока «перехвата» на «перехватывающих» парковках. 

В соответствии с методикой исследования было проведено 
моделирование распределения транспортных потоков в г. Харькове при 
различных значениях потока «перехвата». Полученная таким образом 
статистическая информация позволила определить параметры зависимостей 
характеристик транспортных потоков от потока «перехвата» на 
«перехватывающих» парковках.  

Разработанные математические модели позволили получить расчётные 
характеристики движения транспортных потоков при различных условиях 
предоставления услуг на «перехватывающих» парковках. Было определено 
также теоретическое изменение характеристик движения при максимальной 
реализации возможного спроса на «перехватывающие» парковки. 

Ключевые слова: парковочная сеть, транспортные потоки, 
«перехватывающая» парковка, транспортная сеть, моделирование 
транспортных потоков, дорожное движение. 

 
ABSTRACT 

 
Dulfan S.B. Laws of influence of «ride» parking on the formation of traffic 

(for example, Kharkiv). 
The thesis for the Doctor of Philosofy (PhD) degree program, specialty 

05.22.01 – Transport Systems. – O. M. Beketov National University of Urban 
Economy in Kharkіv, Kharkіv, 2016. 

Questions scientific substantiation of rational capacity «ride» parking lots, the 
appropriateness of their organizations remain poorly understood. In particular, further 
studies are required regularities of influence of «ride» parking on the formation of 
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traffic flows and their characteristics. Dissertation is devoted to solving this urgent 
scientific problems. 

To solve the problems were analyzed by modern methods of transport research 
and developed a scientific approach to the study of the laws of the influence of «ride» 
parking on the formation of traffic. The proposed approach is based on modeling of 
traffic in the transport network of the city. 

Based on materials from the questionnaire drivers settlements of the region 
were carried out experimental studies of demand for «ride» parking. The simulation 
of the distribution of traffic flows in Kharkov g for different values of the flow of 
"interception". According to the results of modeling the parameters dependent 
characteristics of traffic flow from "interception" to «ride» parking. The resulting 
design characteristics of traffic flow under various conditions of service provision 
«ride» parking. 

Key words: parking network traffic flows, «Ride» parking, transportation 
network, modeling of traffic, traffic. 
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