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АНОТАЦІЯ 

 
Колісник А. В. Формування автоматизованої технології транспортування 

контейнерів залізницею на основі теорії випадкових потоків. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи» (275–Транспортні технології). – 

Український державний університет залізничного транспорту МОН України, 

Харків, 2020. 

Дисертацію присвячено питанню формування автоматизованої технології 

транспортування контейнерів залізницею, при здійсненні інтермодальних 

перевезень, яка дасть можливість всім учасникам процесу в оперативному 

режимі приймати швидкі раціональні рішення щодо усунення затримок у 

перевізному процесі при мінімальних експлуатаційних витратах в умовах 

невизначеності. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає: на основі системного 

підходу у вирішенні наукового завдання з формування автоматизованої 

технології транспортування контейнерів залізницею при здійсненні 

інтермодальних перевезень з використанням теорії випадкових потоків, що 

дозволяє зменшити загальні експлуатаційні витрати на перевезення 

контейнерів. 

Вперше: 

– формалізовано процес накопичення контейнерних партій на 

термінальних станціях на основі теорії випадкових потоків як суперпозицію 

нестаціонарних потоків Пуассона і Ерланга різної кратності; 

– для визначення параметрів процесу накопичення контейнерної 

партії певної чисельності протягом визначеного часового інтервалу на 

залізничних терміналах отримано загальний вигляд функції оцінки ймовірності 

шляхом представлення процесу надходження контейнерів у вигляді 

нестаціонарних неординарних потоків із різним ступенем ергодичності; 
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– процес планування організації транспортування контейнерних 

партій залізницею до морських портів у складі системи інтермодальних 

перевезень, був сформульований як оптимізаційна модель стохастичного 

програмування, яку було представлено цільовою функцією у вигляді сумарних 

експлуатаційних витрат на просування контейнерів сухопутною частиною 

шляху та системою обмежень, що відтворює технологічні параметри процесу. 

Результатом оптимізації даної моделі є такі елементи планування, як моменти 

закінчення накопичення та способи транспортування контейнерних партій 

одночасно по всіх термінальних станціях полігону (системний ефект); дана 

модель є основою для побудови оперативного плану транспортування 

контейнерних партій із заданим рівнем надійності; 

– для прогнозування інтенсивності потоку надходження контейнерів 

на залізничні термінали було розроблено модель на основі рекурентних 

нейронних мереж глибинного навчання, що використовує схему представлення 

функцій умовної інтенсивності надходження контейнерів у вигляді 

нерегулярних часових рядів. 

Набула подальшого розвитку система АСК ВП УЗ-Є шляхом інтеграції 

систем підтримки прийняття рішень (СППР) на АРМи оперативних працівників 

АТ «Укрзалізниця», що реалізують автоматизовану технологію раціонального 

управління контейнерними перевезеннями при взаємодії з СППР 

інтермодального оператора. 

Практичні результати полягають у тому, що розроблено автоматизовану 

технологію управління транспортуванням контейнерів залізницею, яка дасть 

можливість в оперативному та тактичному плануванні роботи залізничних 

підсистем при взаємодії з морським транспортом всім учасникам процесу 

приймати швидкі раціональні рішення щодо усунення затримок у перевізному 

процесі при мінімальних експлуатаційних витратах в умовах невизначеності. 

Впровадження даної технології відкриває можливості для зниження більш ніж на 

10 % собівартості сухопутної частини транспортування контейнерів у 

міжнародному сполученні. 
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Відповідно до теми дисертації опубліковано 31 наукову працю: з яких 

одинадцять статей опубліковані у фахових наукових виданнях, затверджених 

МОН України (чотири з них включені до міжнародних наукометричних баз, у 

тому числі дві – до бази Scopus), та шістнадцять праць апробаційного 

характеру, чотири додаткових праці. 

У вступі обгрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та задачі 

дослідження, відображено наукову новизну та практичну цінність, надано 

загальну характеристику роботи. 

У першому розділі проведено аналіз техніко-експлуатаційних показників 

роботи залізничного транспорту, зокрема при перевезенні потоків контейнерів. 

Виявлено негативні тенденції щодо зменшення обсягів залізничних вантажних 

перевезень як в Україні так і за кордоном. Досліджено часові показники обробки 

контейнерів на залізничних термінальних вантажних та припортових станціях. 

Виявлено, що непродуктивні простої на станціях призводять до збільшення часу 

просування контейнерів у складі інтермодальних поїздів. Обгрунтовано 

необхідність формалізації процесу транспортування контейнерів залізницею у 

складі інтермодальних поїздів для формування автоматизованої технології. 

У другому розділі проведено дослідження особливостей структури та 

параметрів контейнеропотоків та отримані залежності кількісних характеристик 

з використанням теорії випадкових потоків. Доведено, що потоки надходження 

контейнерних партій до залізничних термінальних станцій відносяться до класу 

неординарних, нестаціонарних потоків Пуассона і Ерланга. Показано, що 

одним із найважливіших параметрів процесу надходження контейнерів як 

випадкового потоку є функція умовної інтенсивності. На основі реальних даних 

процесу надходження контейнерів на основі методу максимізації логарифмічної 

функції правдоподібності була отримана умовна функція інтенсивності 

нестаціонарного неординарного потоку та функції інтенсивності складових 

потоків, що відрізняються за параметром кратності. 

На основі системного підходу, із урахуванням отриманих залежностей 

процес планування організації транспортування контейнерних партій 
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залізницею до морських портів у складі системи інтермодальних перевезень 

був сформульований у вигляді задачі стохастичного програмування, основа 

якої була представлена оптимізаційною моделлю. 

Цільова функція сумісно із системою обмежень, що регламентують 

технологічний процес представляють оптимізаційну модель оперативного 

управління транспортуванням контейнерів від залізничних термінальних 

станцій до портів. 

Оптимізація сформованої математичної моделі представляє складну 

задачу стохастичного програмування, вирішення якої потребує розроблення 

певної технології, яка дозволить автоматизувати не лише ті обчислювальні 

процеси, які безпосередньо пов’язані із обчисленням значень цільової функції 

та пошуком оптимального рішення, але й процеси обробки історичної 

інформації та здійснення прогнозів з метою забезпечення процесу оптимізації 

якісними вихідними даними. 

У третьому розділі для прогнозування інтенсивності потоку надходження 

контейнерів на залізничні термінали було розроблено модель на основі 

рекурентних нейронних мереж глибинного навчання, яка використовує схему 

представлення функцій умовної інтенсивності надходження контейнерів у 

вигляді нерегулярних часових рядів. Розроблену модель прогнозування 

інтенсивності потоку надходження контейнерів на основі рекурентних 

нейронних мереж глибинного навчання було реалізовано у вигляді програмного 

продукту у середовищі Matlab. 

У результаті проведеного на реальних даних моделювання було 

встановлено, що похибка прогнозу знаходиться у межах 6%, що дозволяє 

віднести розроблену прогнозну модель до класу високоточних моделей. 

Було здійснено оптимізацію моделі стохастичного програмування за 

допомогою алгоритму імітації відпалу. В ході оптимізації моделі побудовано 

поверхню відгуку цільової функції та отримано її глобальний мінімум, який 

відповідає мінімуму питомих експлуатаційних витрат на транспортування 

контейнерних партій в бік порту для завантаження на судно. Наявність 
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мінімуму цільової функції моделі, що знаходиться в межах планового періоду, 

та його величина, яка узгоджується із даними про собівартість транспортування 

контейнерів, свідчать про адекватність розробленої моделі. Також в ході 

моделювання було доведено, що результати оптимізації дозволяють визначити 

ключові елементи оперативного плану роботи термінальних залізничних 

станцій, а саме: моменти часу закінчення накопичення контейнерних партій на 

термінальних станціях та спосіб їх транспортування до морського порту (у 

складі прямого повносоставного або неповносоставного маршрутного поїзда 

або у складі попутних вантажних поїздів із можливим подальшим 

переформуванням на сортувальних станціях). 

В результаті оцінки ефективності розробленої технології було 

встановлено, що вона надає можливість зменшити експлуатаційні витрати на 

залізничні перевезення контейнерів щонайменше на 10% в порівнянні з 

традиційною технологією планування. Даний результат був досягнутий в 

першу чергу завдяки створенню та використанню системного ефекту, який є 

наслідком включення до єдиного процесу планування всіх термінальних 

залізничних станцій, що технологічно пов’язані через адресування 

контейнерних партій до спільного судна у порту. 

У четвертому розділі з метою підвищення якості залізничних перевезень 

та збільшення обсягів вантажних перевезень, зокрема при перевезенні 

контейнерів, запропоновано впровадити новий модуль до АСК ВП УЗ-Є 

шляхом його інтегрування на АРМи оперативних працівників зокрема ДНЦ, 

ДСП, ДНЦОВ, ДСЦ, що будуть містити у собі СППР, також на АРМ оператора 

інтермодальних перевезень. Це дозволить за допомогою системного підходу 

узгодити роботу портів та залізничних термінальних станцій, що призведе до 

зменшення простоїв контейнерів на залізничних станціях та в портах, отже 

зменшаться загальні експлуатаційні витрати на перевезення контейнерів. 

Інтегральний економічний ефект з наростаючим підсумком, який 

складається з економічного ефекту отриманого для вантажовідправника та 

залізниці з урахуванням поточних та капітальних витрат від використання 
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запропонованої автоматизованої технології протягом 5 років становитиме 

393,35 млн. грн. 

Ключові слова: теорія випадкових потоків, нестаціонарні неординарні 

потоки, задача стохастичного програмування, автоматизована технологія 

транспортування контейнерів залізницею. 

 
ABSTRACT 

 
 

Kolisnyk A.V. Formation of automated technology transporting containers by 

rail based on the theory of random flows. – Qualifying scientific work, manuscript 

copyright. 

Dissertation for the degree of Candidate of Technical Sciences in specialty 

 – «Transport Systems» (275 – Transport technologies). – Ukrainian State University 

of Railway Transport of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 

2020. 

The dissertation was devoted to the issue of increasing the efficiency of 

container intermodal transport by formalizing and automating the processes of 

transporting containers by rail based on the theory of random flows. 

The scientific novelty of the dissertation is: based on a systematic approach to 

solving the scientific problem of forming an automated technology for transporting 

containers by rail, in the implementation of intermodal transportation using the 

theory of random flows, which reduces overall operating costs for container 

transportation. 

For the first time: 

- the process of accumulation of container batches at terminal stations is formalized 

on the basis of the theory of random flows as a superposition of nonstationary 

Poisson and Erlang flows of different multiplicity; 

- to determine the parameters of the process of accumulation of a container batch of 

a certain number during a certain time interval at railway terminals obtained a 

general view of the probability estimation function by presenting the process of 
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container arrival in the form of nonstationary extraordinary flows with different 

degrees of ergodicity; 

- the process of planning the organization of container shipment by rail to seaports 

as part of the system of intermodal transportation, was formulated as an 

optimization model of stochastic programming, which was represented by the 

objective function in the form of total operating costs for container movement 

process parameters. The result of optimization of this model are such planning 

elements as the moments of the end of accumulation and methods of transportation 

of container batches simultaneously at all terminal stations of the landfill (system 

effect); this model is the basis for building an operational plan for the transportation 

of container batches with a given level of reliability; 

- to predict the intensity of the flow of containers to railway terminals, a model 

based on recurrent neural networks of deep learning was developed, which uses the 

scheme of representation of functions of conditional intensity of containers in the 

form of irregular time series; 

The Unified Automated Cargo Transportation Management System of 

Ukrzaliznytsya (ASK VP UZ-E) was further developed by integrating decision 

support systems (DSS) into the workstations of Ukrzaliznytsia JSC operatives that 

implement automated technology of rational container transportation management 

in interaction with the DSU of the intermodal operator. 

The practical results are that an automated technology for controlling the 

transportation of containers by rail has been developed, which will allow in the 

operational and tactical planning of railway subsystems in interaction with maritime 

transport all participants in the process to make quick rational decisions to eliminate 

delays in the transport process with minimal operating costs. uncertainty. The 

introduction of this technology opens up opportunities to reduce by more than 10% 

the cost of land transportation of containers in international traffic. 

According to the dissertation topic, 31 scientific works were published: 

eleven articles were published in professional scientific journals approved by the 

Ministry of Education and Science of Ukraine (four of them are included in 



9 
 

 

international scientometric databases, including two - in the Scopus database), and 

sixteen approbation papers, four additional labor. 

The introduction substantiates the relevance of the topic, formulates the 

purpose and objectives of the study, reflects the scientific novelty and practical 

value, provides a general description of the work. 

In the first section the analysis of technical and operational indicators of work 

of railway transport, in particular at transportation of streams of containers is 

carried out. Negative tendencies to reduce the volume of rail freight both in Ukraine 

and abroad have been identified. The time indicators of container handling at 

railway terminal freight and port stations are investigated. It was found that 

unproductive downtime at stations leads to an increase in the travel time of 

containers in intermodal trains. Necessity of formalization of process of 

transportation of containers by the railway as a part of intermodal trains for 

formation of the automated technology is proved. 

In the second section, a study of the structure and parameters of container 

flows and the dependences of quantitative characteristics using the theory of 

random flows. It is proved that the flows of container batches to railway terminal 

stations belong to the class of extraordinary, non-stationary flows of Poisson and 

Erlang. It is shown that one of the most important parameters of the process of 

receiving containers as a random flow is the function of conditional intensity. Based 

on the real data of the container arrival process based on the method of maximizing 

the logarithmic likelihood function, the conditional function of the intensity of the 

nonstationary extraordinary flow and the function of the intensity of the component 

flows differing in the multiplicity parameter were obtained. 

Based on a systematic approach, taking into account the obtained 

dependences, the process of planning the organization of transportation of container 

consignments by rail to seaports as part of the intermodal transportation system was 

formulated as a stochastic programming problem, based on an optimization model. 

The target function in combination with the system of constraints regulating 

the technological process is an optimization model of operational management of 
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container transportation from railway terminal stations to ports. Optimization of the 

formed mathematical model is a complex problem of stochastic programming, the 

solution of which requires the development of a certain technology that will 

automate not only those computational processes that are directly related to 

calculating the values of the objective function and finding the optimal solution, but 

also historical information processing and forecasting. in order to provide the 

optimization process with quality source data. 

In the third section, a model based on recurrent neural learning neural 

networks was developed to predict the intensity of container flow to railway 

terminals, which uses a scheme to represent the functions of conditional container 

flow intensity in the form of irregular time series. The developed model for 

forecasting the intensity of the flow of containers on the basis of recurrent neural 

networks of deep learning was implemented as a software product in the Matlab 

environment. 

As a result of modeling on real data, it was found that the forecast error is 

within 6%, which allows us to classify the developed forecast model to the class of 

high-precision models. The stochastic programming model was optimized using an 

annealing simulation algorithm. During the optimization of the model, the response 

surface of the objective function was constructed and its global minimum was 

obtained, which corresponds to the minimum specific operating costs for 

transportation of container batches towards the port for loading on the ship. The 

presence of the minimum target function of the model, which is within the planning 

period, and its value, which is consistent with the data on the cost of transporting 

containers, indicate the adequacy of the developed model. Also during the 

simulation it was proved that the optimization results allow to determine the key 

elements of the operational plan of terminal railway stations, namely: moments of 

end of accumulation of container consignments at terminal stations and the method 

of their transportation to the seaport (as part of direct as a part of the accompanying 

freight trains with possible further reformation at sorting stations). 
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As a result of evaluating the effectiveness of the developed technology, it was 

found that it provides an opportunity to reduce operating costs for rail transportation 

of containers by at least 10 % compared to traditional planning technology. This 

result was achieved primarily through the creation and use of a systemic effect, 

which is the result of the inclusion in a single planning process of all terminal 

railway stations, which are technologically connected through the addressing of 

container batches to a common vessel in the port. 

In the fourth section, in order to improve the quality of rail transport and 

increase the volume of freight transport, in particular in the transportation of 

containers, it is proposed to introduce a new module to ASKVPUZ-E by integrating 

it into the workstations of operational staff in particular, also on the workstation of 

the intermodal transportation operator. This will allow a systematic approach to 

harmonize the operation of ports and railway terminal stations, which will reduce 

the downtime of containers at railway stations and ports, thus reducing the overall 

operating costs for the transportation of containers. 

The integrated economic effect with the cumulative total, which consists of 

the economic effect obtained for the shipper and the railway, taking into account 

current and capital costs from the use of the proposed automated technology for 5 

years will be UAH 393.35 million. 

Keywords: random flow theory, non-stationary extraordinary flows, the 

problem of stochastic programming, automated technology for transporting 

containers by rail. 
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ВСТУП 

 
 

Актуальність теми. Збільшення обсягів інтермодальних контейнерних 

перевезень є загальносвітовою тенденцію. Інтермодальні перевезення за участю 

залізниць є єдиним ринковим сегментом загальних європейських залізничних 

вантажоперевезень, який показав приріст в обсягах +50 %. В той час як, за 

останні 10 років аналіз статистичних даних довів загальну тенденцію спаду 

обсягів залізничних перевезень вантажів як країнами Європи так і в Україні. 

Об’єми вантажних перевезень територією України за цей період 

продемонстрували тенденцію зменшення майже на 11%. 

Основною причиною гальмування розвитку інтермодальних залізничних 

перевезень в Україні, що призводить й до зменшення обсягів вантажних 

перевезень в цілому, є неузгодженість роботи портів та залізничних 

термінальних станцій. В результаті цього виникають значні простої контейнерів 

під час їх транспортування залізницею, зокрема в Україні на залізничних 

термінальних та припортових станціях простої сягають близько 8 діб. 

Невчасна доставка товару вантажоодержувачу призводить до зменшення 

кількості заявок на перевезення контейнерів залізницею, що значно впливає на 

обсяги вантажних перевезень. 

З метою підвищення конкурентоспроможності залізниць та збільшення 

обсягів вантажних перевезень доцільно сприяти розвитку інтермодальних 

контейнерних перевезень територією України. Це можливо реалізувати за 

рахунок розроблення та впровадження автоматизованої технології 

транспортування контейнерів залізницею, яка базується на системному підході,  

що враховує всі елементи системи інтермодальних перевезень, які відповідають 

за процес накопичення і транспортування контейнерних партій сухопутною 

ділянкою шляху, а саме: залізничні термінальні вантажні, сортувальні, 

припортові станції, порт, в умовах випадкових контейнеропотоків, що 

надходять від вантажовідправників. 
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Ці питання закріплені в положеннях Національної транспортної 

стратегії України на період до 2030 року, у якій першочерговими завданнями 

проголошено: забезпечення розвитку мультимодальних транспортних 

технологій та інфраструктурних комплексів для забезпечення взаємодії різних 

видів транспорту; гармонізацію розвитку припортової інфраструктури 

(залізничних підходів, автомобільних доріг) та пропускної спроможності 

портів. 

Тому актуальним завданням є формування автоматизованої технології 

транспортування контейнерів залізницею, при здійсненні інтермодальних 

перевезень, яке дасть можливість всім учасникам процесу в оперативному 

режимі приймати швидкі раціональні рішення щодо усунення затримок у 

перевізному процесі при мінімальних експлуатаційних витратах в умовах 

невизначеності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалась відповідно до Транспортної стратегії 

України на період до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 

30.05.2018 р. № 430-р), Стратегії розвитку морських портів України на період 

до 2038 року 2 (розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 р. № 

548-р)., а також науково-дослідної роботи за темою “Формування та шляхи 

реалізації організаційно-технологічної моделі використання вантажних вагонів 

у міжнародних перевезеннях” (ДР №0115U000275), у якій особистий внесок 

автора розділ 2 (п.1). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 

ефективності контейнерних інтермодальних перевезень шляхом формалізації та 

автоматизації процесів транспортування контейнерів залізницею на основі 

теорії випадкових потоків. 

Для досягнення вищезазначеної мети необхідно вирішити наступні завдання: 
 

– провести аналіз техніко-експлуатаційних показників роботи 

залізничного транспорту, зокрема при перевезенні потоків контейнерів; 
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– проаналізувати наукові дослідження щодо удосконалення залізничних 

контейнерних перевезень; 

– провести дослідження особливостей структури та параметрів 

контейнеропотоків та отримати залежності кількісних характеристик з 

використанням теорії випадкових потоків; 

– на основі системного підходу формалізувати процес управління 

залізничними контейнерними інтермодальними перевезеннями як задачу 

стохастичного програмування для формування автоматизованої технології; 

– сформувати процедуру представлення часових характеристик 

контейнеропотоків та модель їх прогнозування; 

– розробити процедуру оптимізації моделі оперативного управління 

транспортуванням контейнерів від залізничних термінальних станцій до портів; 

– провести процедуру оптимізації сформованої моделі; 

– удосконалити інформаційно-керуючу систему управління 

залізничними перевезеннями шляхом інтеграції сформованої системи 

підтримки прийняття рішень при транспортуванні контейнеропотоків на АРМи 

оперативних працівників ; 

– оцінити економічну ефективність розробленої автоматизованої 

технології транспортування контейнерів. 

Об’єкт дослідження – процес транспортування контейнеропотоків 

залізничним транспортом. 

Предмет дослідження – автоматизована технологія транспортування 

контейнерів. 

Методи дослідження. При здійсненні аналізу основних кількісних та 

якісних показників роботи підсистеми контейнерних перевезень були 

застосовані методи математичної статистики та теорії ймовірностей; при 

побудові моделі управління залізничними контейнерними перевезеннями були  

використані методи системного підходу, теорії випадкових потоків, 

стохастичного програмування; при побудові прогнозних моделей 
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застосовувались методи навчання нейронних мереж. При побудові 

кумулятивних функцій інтенсивностей контейнеропотоків були використані 

методи інтегрального счислення. Для оптимізації моделі стохастичного 

програмування було використано метод відпалу. 

Наукова новизна одержаних результатів. В дисертаційній роботі на 

основі системного підходу вирішено наукове завдання з формування 

автоматизованої технології транспортування контейнерів залізницею, при 

здійсненні інтермодальних перевезень з використанням теорії випадкових 

потоків, що дозволяє зменшити загальні експлуатаційні витрати на перевезення 

контейнерів. 

З цією метою вперше: 

– формалізовано процес накопичення контейнерних партій на 

термінальних станціях на основі теорії випадкових потоків як суперпозицію 

нестаціонарних потоків Пуассона і Ерланга різної кратності; 

– для визначення параметрів процесу накопичення контейнерної 

партії певної чисельності протягом визначеного часового інтервалу на 

залізничних терміналах отримано загальний вид функції оцінки ймовірності 

шляхом представлення процесу надходження контейнерів у вигляді 

нестаціонарних неординарних потоків із різним ступенем ергодичності; 

– процес планування організації транспортування контейнерних 

партій залізницею до морських портів у складі системи інтермодальних 

перевезень був сформульований як оптимізаційна модель стохастичного 

програмування, яку було представлено цільовою функцією у вигляді сумарних 

експлуатаційних витрат на просування контейнерів сухопутною частиною 

шляху та системою обмежень, що відтворює технологічні параметри процесу.  

Результатом оптимізації даної моделі є такі елементи планування, як моменти 

закінчення накопичення та способи транспортування контейнерних партій 

одночасно по всіх термінальних станціях полігону (системний ефект); дана 

модель є основою для побудови оперативного плану транспортування 

контейнерних партій із заданим рівнем надійності; 
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– для прогнозування інтенсивності потоку надходження контейнерів 

на залізничні термінали було розроблено модель на основі рекурентних 

нейронних мереж глибинного навчання, що використовує схему представлення 

функцій умовної інтенсивності надходження контейнерів у вигляді 

нерегулярних часових рядів. 

Набула подальшого розвитку система АСК ВП УЗ-Є шляхом інтеграції 

систем підтримки прийняття рішень (СППР) на АРМи оперативних працівників 

АТ «Укрзалізниця», що реалізують автоматизовану технологію раціонального 

управління контейнерними перевезеннями при взаємодії з СППР 

інтермодального оператора. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати 

дисертаційного дослідження, що представляють автоматизовану технологію 

управління транспортуванням контейнерів у складі системи інтермодальних 

перевезень, можуть бути використані при тактичному та оперативному 

плануванні роботи залізничних підсистем при взаємодії з морським 

транспортом. 

Одержані в дисертації результати використовуються при управлінні 

транспортуванням контейнерів у складі системи інтермодальних перевезень на 

базі відділу філіалу «Центр транспортного сервісу «Ліски» акціонерного 

товариства «Українська залізниця». у навчальному процесі Українського 

державного університету залізничного транспорту (УкрДУЗТ) при підготовці 

фахівців зі спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті 

(залізничний транспорт)» з дисциплін «Управління експлуатаційною роботою» 

та «Сучасні інформаційні технології в управлінні залізничними підрозділами», 

«Організація інтермодальних перевезень», курсовому та дипломному 

проектуванні при підготовці фахівців за освітньою програмою «Транспортні 

технології», а також при проведенні занять зі слухачами інституту 

перепідготовки кадрів та підвищення кваліфікації при УкрДУЗТі. 

Практичне використання результатів роботи підтверджено актами 

впровадження. 



27 
 

 

Особистий внесок здобувача. У наукових працях, опублікованих зі 

співавторами, особистий внесок полягає в такому: у роботах [2, 3, 13, 14, 17] 

проведено аналіз розвитку комбінованих перевезень в Україні і за кордоном і 

технологій, використовуваних у світі, запропоновано контрейлерну технологію, 

що сприяє швидкому переходу стиків колій з 1520 на 1435 мм; у роботах [4, 5, 

8, 16] визначено економічний ефект від побудови контрейлерного термінала та 

економічну доцільність контрейлерних перевезень шляхом порівняння 

вартостей виконання перевантажувальних операцій на станціях відправлення і 

призначення та вартості перевезення «мертвої ваги»; у роботах [22, 30] 

наведено розрахунки збитків від аварійних ситуацій при перевезенні 

небезпечних вантажів, запропоновано варіанти технологій при перевезенні 

таких вантажів у міжнародному сполученні; у роботі [31] виконано 

моделювання комбінованих перевезень, наведено графи станів руху вантажного 

модуля на станціях перевантаження та систему диференціальних рівнянь 

Колмогорова для графа; у роботах [6, 7, 12] запропоновано підходи до 

формування поїздів збільшеної маси і довжини та визначено економічну 

ефективність від впровадження таких перевезень; у роботах [9, 25, 26] 

розроблено структуру модулів інформаційно-керуючої системи щодо 

комбінованого поїзда; у роботі [10] проведено прогнозування тривалості руху 

поїзда на дільниці та оцінена точність і адекватність результатів; у роботі [11] 

формалізовано технологічний процес перевезення контейнерів у міжнародному 

сполученні та розроблено оптимізаційну модель управління інтермодальними 

контейнерними перевезеннями на основі математичного апарату теорії 

випадкових потоків; у роботах [28, 29] запропоновано спосіб навантаження- 

розвантаження автомобільних причепів на залізничну платформу різної висоти 

підлоги від рівня головок рейок і платформ з різною величиною міжрейкової 

колії. 

Дослідження, висвітлені в усіх наукових працях, проводилися в 

УкрДУЗТі. 
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Дослідження, що висвітлені в усіх наукових працях, проводилися в 

УкрДУЗТ. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідалися, обговорювалися та ухвалені на таких конференціях: VII, VIII 

Международных научно-практических конференций «Проблемы экономики и 

управления на железнодорожном транспорте» (АР Крым, Судак, 11-13 

октября 2012 г., 8–11 октября 2013 г.); 3-й Международной научно- 

практической конференции «Перспективы взаимодействия железных дорог и 

промышленных предприятий» (Днепропетровск, 27– 28 февраля 2014 г.); 74- 

й,75-й, 76-й, 77-й, 78-й, 79-й Міжнародних науково-технічних конференціях 

«Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті» ( Харків, 26–28 

квітня 2012 р., 24–25 квітня 2013 р., 15–17 квітня 2014 р., 21–23 квітня 2015 

р., 26–28 квітня 2016 р., 25–27 квітня 2017 р., 24–26 квітня 2018 р.); 8-й, 9-й 

Міжнародних науково-практичних конференціях «Проблеми міжнародних 

транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України» ( Харків 5– 

8 червня 2012 р, 5–7 червня 2013 р.,); 10-й Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та 

корпоративної логістики» (Харків 5–7 червня 2014 р.); 11-й Міжнародній 

науково-практичній конференції «Міжнародні транспортні коридори та 

корпоративна логістика» (Харків 11–13 червня 2015 р.); 30-й Міжнародній 

науково-практичній конференції «Інформаційно-керуючі системи на 

залізничному транспорті» (Харків, 25–27 жовтня 2017 р.); 1-й Міжнародній 

науково-технічній конференції «Інтелектуальні транспортні технології» 

(Трускавець – Харків, 24-30 січня 2020 р.). 

У повному обсязі результати дисертаційної роботи заслухано та 

схвалено на розширеному засіданні кафедри управління експлуатаційною 

роботою Українського державного університету залізничного транспорту. 

Публікації. Відповідно до теми дисертації опубліковано 31 наукову 

працю, з яких одинадцять статей опубліковано у фахових наукових виданнях, 

затверджених МОН України (чотири з них включено до міжнародних 
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наукометричних баз, у тому числі дві – до бази Scopus) і шістнадцять праць 

апробаційного характеру, чотири додаткових праці. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. 

Повний обсяг тексту дисертації 195 сторінок, з яких обсяг основного 

тексту складає 138 сторінок друкованого тексту, 48 ілюстрацій, 4 таблиці, 

список використаних джерел включає 130 найменувань і 5 додатків. 
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