
 
ЦЕНТР МІСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ 

Призначення та сфера застосування 
Пропонується система керування міською транспортною логістикою у рамках загальної 

перспективної задачі «міська логістика» у вигляді ієрархічного структурно – програмного 
комплексу, який забезпечує контроль і координацію міського транспорту – система АСУ - МТ.   

Основні характеристики, суть розробки 
Система АСУ-МТ, яка пропонується до розробки та впровадження, покликана інтегрувати 

у свої структурі кількісну інформацію відносно пасажирських та транспортних потоків, на її 
основі пропонувати оптимальні рішення щодо вдосконалення транспортної мережі, мережі 
пасажирських перевезень тощо.  Нижній рівень являє собою інформаційне забезпечення АСУ 
виробничих, комунальних, транспортних підприємств, що впливають на життєдіяльність міста.  
На цьому рівні вирішуються задачі забезпечення попиту населення на перевезення та 
транспортного забезпечення підприємств охорони здоров’я, освіти, торгівлі, побуту тощо поряд 
з ефективним та безпечним використанням транспортних засобів. Технічно задача вирішується 
у рамках планово-диспетчерських транспортних підрозділів АСУ підприємств, що забезпечують 
і контролюють виконання власних планів перевезення згідно отриманих ліцензій та виконують 
регулюючі дії при відхиленні від планових завдань.  

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки 
Впровадження на пасажирському транспорті засобів GPS-моніторингу дозволяє зібрати 

оперативну інформацію відносно руху транспорту та виконання перевізниками певної частини 
ліцензійних умов. Подальшою задачею, яка повинна вирішуватись у рамках міського 
транспортного забезпечення – це визначення оптимального типу транспортних засобів, графіків 
їх руху, для чого необхідний збір інформації щодо існуючих та перспективних пасажиропотоків. 

Затребуваність на ринку 
Система відрізняється від інших програмних комплексів ієрархічністю, масштабованістю 

та етапністю впровадження, що дозволяє планувати, розробляти і впроваджувати послідовно 
підсистеми у рамках загальної майбутньої  міської системи АСУ-М.    

Стан готовності розробки 
Створено комп’ютерну програму «Система АСУ-МТ». 

Координати для зв’язку: 
Науково-дослідна частина  
39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, обл. Полтавська 
тел.: 38(05366) 3-62-17,  
E-mail: nich@kdu.edu.ua 
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Рис.  Структура інформаційного забезпечення АСУ - МТ 

АСУ 
пасажирського 

перевізників 
АСУ 

пасажирського 
перевізника 

 

 
Транспортні засоби перевізників 

 

АСУ вантажного 
перевізника 

 
 



 
THE CENTER FOR URBAN TRANSPORT LOGISTICS 

Setting and application domain 
Proposed control system for urban transport logistics within the overall perspective of the problem of 
"urban logistics" in a hierarchical structural – software complex for control and coordination of urban 
transport – system ACS - ST. 

Important indexes that characterize the level of the gotscientific result 
Introduction to passenger transport GPS-monitoring allows to collect operational information 
concerning the traffic and the carriers of a certain part of licensing conditions. The subsequent task 
that needs to be addressed in the framework of urban transportation support is the determination of 
the optimal type of vehicles, charting their movements, which requires the gathering of information 
on existing and future passenger flows. 

The efficacy and benefits 
 System ACS - ST which is proposed to develop and implement, is designed to integrate into its 
structure the quantitative information in respect of passenger and transport flows on its basis to 
offer optimal solutions for improving transport networks, passenger transport and the like.  

Basic technical descriptions 
The lower level represents the information support of ACS manufacturing, utilities, transport 

enterprises, affecting the life of the city. At this level solved the problem of ensuring the population's 
demand for transportation and transportation services companies in the health, education, trade, 
welfare and the like along with the effective and safe use of vehicles. Technically the problem is 
solved in the framework of the planning and dispatching of transport units ACS enterprises, which 
provide and control the execution of its own plans transportation according to license and carry out 
regulatory actions in case of deviation from targets. 

 
The highly sought is at the market 

The system differs from other software systems hierarchy, scalability and phased implementation 
that allows to plan, develop and implement consistently subsystem within the overall urban system 
of the future ACS - S. 
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Fig. The structure of information security of ACS - ST 
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