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АНОТАЦІЯ 

Арсененко Д. В. Удосконалення логістичного управління 

транспортуванням зернових вантажів залізничним транспортом. – 

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 удосконалення технологічних процесів 

перевезення зернових вантажів залізничним транспортом в умовах 

реформування галузі шляхом впровадження в єдине інформаційне поле 

методів розподілу порожнього рухомого складу та формуванню ступеневих 

маршрутів . 

Практичні результати роботи впливають на процес формування місцевої 

роботи на дільницях, що відповідають технологічним показникам формування 

ступеневих маршрутів. Впровадження автоматизованих принципів 

формування технології дозволить скоротити тривалість перебування місцевих 

вагонів під кожною вантажною операцією та скоротити загальний обіг вагона 

зерновоза. 

Проведено аналіз існуючого стану агарного сектора, його перспективи 

та взаємний зв'язок між галузями. Окрім того, проведено аналіз ринку 

перевезень зернових вантажів і виявлено ключові чинники що формують 

характер його роботи. Так, проаналізувавши експлуатаційні показники 

зерновозів по Харківській регіональній філії залізничних перевезень, 

встановлено, що середня швидкість руху зерновоза в навантаженому та 

порожньому станах при повагонних відправках становить близько 7,6 км/год а 

при маршрутних відправках близько 11,2 км/год. Враховуючи припортовий 

характер вивантаження зернових вантажів середнє скорочення обігу вагона за 

рахунок створення маршрутних відправок становить близько 2,5 доби. Тому 

виникає проблема при формуванні поодиноких і групових відправок на 
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залізничній дільниці. Впровадження гнучких логістичних технологій для 

задоволення попиту на відвантаження зернових вантажів дозволяє оперативно 

планувати місцеву експлуатаційну роботу на принципах ресурсозбереження та 

відкриває можливість для додаткових варіантів організації місцевої роботи. 

З метою формалізації завдання запропоновано виділити ключові 

чинники в оптимізації перевезення зернових вантажів, до яких належать 

оптимальний розподіл порожніх вагонів, існуюча структурна складова та її 

взаємозв’язок із іншими учасникам перевізного процесу, модель формування 

ступеневого маршруту та інформаційна складова. Інтеграція залізниці до 

ринкових умов праці є невід'ємною частиною реформування галузі. Виходячи 

з цього обсяги навантаження, забезпечення потреб інших учасників 

перевізного процесу оператором перевезення та інші експлуатаційні показники 

мають відповідати вимогам ринку та його тенденціям. Зважаючи на це, 

формування будь-яких логістичних та управлінських впроваджень повинно 

базуватися на принципах ресурсозбереження та оптимізації витрат у цілому. 

На шляху реформування галузь має об’єктивну систему обмежень щодо 

існуючої інфраструктури, що за своєю природою має певні зв’язки із 

учасниками перевізного процесу, яку представлено у вигляді функціональної 

схеми. Така структура визначає ієрархічну залежність, виділення рівнів 

відповідальності та прийняття рішень, проте сучасні тенденції продовження 

інтегрування галузі в ринкове середовище в купі із стрімким розвитком 

інформаційного поля зобов’язує виходити за рамки традиційних для 

залізничного транспорту структурних обмежень. У такому випадку ситуація 

вимагає нового формату взаємодії між усіма учасникам перевезення, який 

дозволить галузі відповідати сучасним вимогам. 

З метою скорочення простою вагона виникла необхідність у формалізації 

процесу розподілу порожнього рухомого складу під зернові вантажі в умовах 

застосування логістичних технологій. При цьому враховано, що рухомий 

склад може мати ознаки не тільки за станом (навантажений – порожній), але й 

бути приналежним різним операторам рухомого складу та мати визначену 
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дислокацію на залізничній мережі. Процес формування забезпечення 

рухомим складом замовника починається із пам’ятки про закінчення 

вантажної операції яку надає вантажоодержувач після вивантаження вагона 

або групи вагонів. Аналогічне завдання полягає і в розподілі порожнього 

рухомого складу на сортувальних і дільничних станціях, але в зворотному 

напрямку. 

Процес розподілу вагонів-зерновозів запропоновано формалізувати, як 

процедуру з оперативної діяльності диспетчерського апарату на базі методу 

динаміки середніх. Головним завданням при цьому стає отримання первинної 

інформації щодо оцінювання імовірності переходу стану вагонів із порожнього 

в навантажений з урахуванням додаткових вихідних параметрів системи – 

дислокації вагонів і їх приналежності в умовах можливої пріоритетності 

забезпечення вагонами певних станцій. Дана модель дозволяє прогнозувати 

місцезнаходження рухомого складу в кожен проміжок часу, що дозволить 

суттєво покращити показники оперативності прийняття рішень на 

залізничному полігоні. 

Створення підходу до формалізації технології перевезень зернових 

вантажів сприятиме коректному прийняттю рішень перевізниками, трейдерами 

та оператором залізничної інфраструктури на базі інформаційних систем. 

Географічний аналіз пунктів вантажоутворення, навантажувальні можливості 

вантажних станцій, технологічні можливості забезпечення вагонами та 

тяговим рухомим складом дають підставу вважати можливість застосування 

ступеневих маршрутів, але обґрунтування ефективності запропоновано 

підтвердити за допомогою імітаційної моделі на мережі Петрі. Розглянутий 

вид мереж Петрі дозволяє враховувати специфіку логістичних потоків за 

рахунок врахування такої їхньої властивості, як дискретність кількості вагонів, 

локомотивів і навантажувальних засобів. З урахуванням цього пропонується 

вирішити завдання формування відправок зернових вантажів залізничним 

транспортом на полігоні за рахунок створення моделі технологічної взаємодії 

між учасниками перевезень на базі логістичних технологій. 
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Обґрунтування впровадження технології формування ступеневого 

маршруту зернових вантажів на дільниці запропоновано шляхом розроблення 

та застосування відповідної техніко-економічної моделі. Ключовим у 

вирішенні поставленого питання є створення моделі оптимального планування 

процесу формування маршруту зернових вантажів з визначенням таких 

технологічних параметрів: 

- кількість вагонів у маршруті q; 

- термін часу на його накопичення t; 

- визначення полігонів, для яких буде оптимально таке перевезення з 

урахуванням відстані від станції розпилення та кількості технічних 

станцій. 

Проаналізувавши показники вантажної роботи на конкретній дільниці, 

постає питання доцільності створення моделі перевезення зернових вантажів 

на базі ступеневого маршруту із накопиченням. Ключовими питаннями при 

побудові такої моделі буде визначення оптимальнї кількості вагонів у 

маршруті, зважаючи на сезонні коливання цього сегменту, визначення 

необхідної кількості заявок на перевезення по даній дільниці та створення 

безпосередньо цільової функції експлуатаційних витрат. 

Виділено та розглянуто технологічні показники моделі формування 

ступеневого маршруту і можливі варіанти їх вдосконалення. Сутність цього 

питання розглянуто через призму конкурентоспроможності такого варіанта 

перевезення із альтернативними, результуючим підсумком чого є економічний 

ефект від провадження технології. В основі оцінювання ефективності варіантів 

технології перевезень зернових вантажів залізничним транспортом покладено 

формування сучасних інформаційних систем підтримки прийняття рішень і 

СППР оперативного персоналу. 

Формування бази для СППР запропоновано шляхом залучення 

експертної групи і оцінювання якості інформації при формуванні бази знань 

нечіткої системи підтримки прийняття рішення. При залучанні експерта до 

складу експертної групи обсягом n можна сформувати висновок за критерієм 
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максимальної погодженості на основі обчислення коефіцієнтів взаємної парної 

рангової кореляції думок і-го та j-го експертів. Це пов’язано з тим, що думки 

експертів можуть значно розходитися в малій експертній групі. Під думками 

будемо розуміти рангову оцінку експертом технологічного варіанта в ланцюзі 

доставки зернового вантажу залізницями-регіональними філіями. 

Основний економічний ефект від впровадження моделі формування 

ступеневих маршруті полягає в покращенні технологічних, економічних та 

експлуатаційних показників роботи за рахунок підвищення скорочення обігу 

вагона шляхом поетапної оптимізації його складових. У даному випадку 

економічний ефект виступає як економія експлуатаційних витрат, одержувана 

від збільшення дільничної швидкості руху порожнього вагона, зменшення 

часу очікування вантажних операцій, скорочення порожнього пробігу 

зерновоза. Розрахунок економічного ефекту від впровадження інформаційно- 

керуючої системи забезпечення вантажовідправників залізничним рухомим 

складом довів, що сумарний приріст економічного ефекту з урахуванням 

приведених грошових потоків до першого року розрахункового періоду 

складає 2 869 000 грн. Період повернення одноразових витрат настане на 

перший рік експлуатації, коли величина сукупного економічного ефекту від 

ІКС стане додатною. 

Ключові слова: зернові вантажі, ступеневий маршрут, залізнична 

дільниця, розподіл порожнього парку, оператор інфраструктури. 

 

ABSTRACT 

Arsenenko D . V. Logistic management improvement of transportation and 

processing of grain cargo by rail 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of 

technical sciences (PhD) on specialty 05.22.01 – «Transport systems» (275 – 

Transport technology). – Ukrainian State University of Railway Transport MOE in 

Ukraine, Kharkiv, 2020. 
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The dissertation is devoted to the issue of improving the technological 

processes of grain transportation by rail in the conditions of reforming the industry 

by introducing into a single information field methods of distribution of empty 

rolling stock and the formation of step routes. 

The practical results of the work follow the process of formation of local work 

on the sections that correspond to the technological indicators of the formation of 

stepped routes. The introduction of automated principles of technology formation 

will reduce the duration of local wagons under each freight operation and reduce the 

overall turnover of the grain cargo. 

An analysis of the current state of the agricultural sector was carried out, its 

prospects and the relationship between industries. In addition, the analysis of the 

grain cargo market was carried out and the key factors that shape the nature of its 

work were identified. Thus, analyzing the performance of grain cargos in the 

Kharkiv regional branch of railway transportation, it was found that the average 

speed of the grain cargo in the loaded and empty state for wagon shipments is about 

 km / h and for route shipments about 11.2 km / h .Taking into 

consideration the port nature of unloading grain cargo, the average reduction 

in the turnover of the car due to the creation of routing shipments is about 2.5 

days. Therefore, there is a problem in the formation of single and group 

shipments at the railway station. The introduction of flexible logistics 

technologies to meet the demand for shipment of grain cargo allows to plan 

quickly local operational work on the principles of resource conservation, and 

opens the possibility for additional options for organizing local work. In order 

to formalize the problem, it is offered to identify key factors in optimizing the 

transportation of grain, which include the optimal distribution of empty cars, 

the existing structural component and its relationship with other participants in 

the transport process, the model of the step route and information component. 

The integration of railways into market conditions is an integral part of 

industry reform. Based on this, the volume of workload, meeting the needs of 

other participants in the transportation process by the transport operator and 

other performance indicators must meet the requirements of the market and 

its trends. In 
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view of this, the formation of any logistics and management implementations should 

be based on the principles of resource conservation and cost optimization in general. 

On the way to reform, the industry has an objective system of restrictions on 

existing infrastructure, which by its nature has certain links with the participants in 

the transportation process, which is presented in the form of a functional diagram. 

Such a structure determines hierarchical dependence, allocation of levels of 

responsibility and decision-making, but current trends of continued integration of 

the industry into the market environment, coupled with the rapid development of the 

information field, oblige to go beyond traditional structural constraints for rail 

transport. In this case, the situation requires a new format of interaction between all 

participants in the transport, which will allow the industry to meet modern 

requirements. 

In order to reduce the downtime of the car there was a need to formalize the 

process of distribution of empty rolling stock for grain loads in the application of 

logistics technologies. It is taken into account that the rolling stock may have 

features not only in condition (loaded - empty), but also belong to different rolling 

stock operators and have a certain location on the railway network. The process of 

forming the customer’s rolling stock provision begins with a memo on the 

completion of the freight operation provided by the consignee after unloading the 

wagon or group of wagons. A similar task is to distribute empty rolling stock at 

sorting and precinct stations, but in the opposite direction. It is offered to formalize 

the process of distribution of grain wagons as a procedure for the operational 

activities of the dispatching apparatus on the basis of the method of average 

dynamics. The main task is to obtain primary information to assess the probability of 

transition of the state of cars from empty to loaded, taking into account additional 

initial parameters of the system-dislocation of cars and their affiliation in terms of 

possible priority of providing cars with certain stations. This model allows to predict 

the location of rolling stock in each period of time, which will significantly improve 

the efficiency of decision-making at the railway site. 

Creating an approach to formalizing the technology of grain transportation 
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will facilitate the correct decision-making by carriers, traders and railway 

infrastructure operators based on information systems. Geographical analysis of 

loading points, loading capacity of freight stations, technological possibilities of 

providing cars and traction rolling stock give grounds to consider the possibility of 

using stepped routes, but the justification of efficiency is proposed to confirm using 

a simulation model on the Petri net. The considered type of Petri nets allows to take 

into account the specifics of logistics flows by taking into account their properties, 

such as the discrete number of cars, locomotives and loading vehicles. With this in 

mind, it is proposed to solve the problem of forming grain shipments by rail at the 

landfill by creating a model of technological interaction between transport 

participants on the basis of logistics technologies. 

The substantiation of introduction of technology of formation of a step route 

of grain cargoes on a site is offered by development and application of the 

corresponding technical and economic model. The key in solving this question is to 

create a model of optimal planning of the process of forming the route of grain cargo 

with the definition of the following technological parameters: 

-number of cars in the route, q; 

- the period of time for its accumulation, t; 

- identification of landfills for which such transportation will be optimal, 

taking into account the distance from the spraying station and the number of 

technical stations. 

After analyzing the performance of cargo work at a particular site, the 

question arises about the feasibility of creating a model of grain transportation on 

the basis of a stepped route with accumulation. The key issues in building such a 

model will be to determine the optimal number of cars on the route, taking into 

account the seasonal fluctuations of this segment to determine the required number 

of applications for transportation in this area and create a direct target function of 

operating costs. 

Technological indicators of the model of formation of a step route and 

possible variants of their improvement are allocated and considered. The essence of 
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this issue is considered through the prism of the competitiveness of this option of 

transportation with alternative, the result of which is the economic effect of the 

technology. The assessment of the effectiveness of options for the technology of 

transportation of grain by rail is the formation of modern information systems to 

support decision-making and DSS operational staff. 

The formation of the base for DSS is proposed by involving an expert group 

and assessing the quality of information in the formation of the knowledge base of 

the fuzzy decision support system. According to the inclusion of the expert in the 

expert group of volume n can be carried out by the criterion of maximum 

consistency based on the calculation of the coefficients of mutual pair rank 

correlation of opinions of the i- and j- experts. This is due to the fact that the 

opinions of experts can differ significantly: in a small expert group. Under the 

opinios we will understand the expert's ranking of the technological option in the 

chain of grain delivery by railways-regional branches. The main economic effect of 

the introduction of the formation of a stepped route model is to improve the 

technological, economic and operational performance by increasing the reduction of 

the turnover of the car by gradually optimizing its components. In this case, the 

economic effect is in the form of savings in operating costs, obtained from 

increasing the precinct speed of the empty car, reducing the waiting time for freight 

operations, reducing the empty mileage of the grain cargo. The calculation of the 

economic effect from the introduction of the information and control system of 

providing shippers with railway rolling stock proved that the total increase in the 

economic effect, taking into account the reduced cash flows to the first year of the 

settlement period - UAH 2,869,000. The payback period will occur in the first year 

of operation, when the magnitude of the cumulative economic effect of ISS becomes 

positive. 

Key words: grain cargoes, step route, railway section, distribution of empty 

fleet, infrastructure operator. 
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ВСТУП 

 
Актуальність теми. Аналіз роботи вантажного сектора залізниці за 

останні роки намітив чітку тенденцію на розвиток перевезення товарів 

масляничної та зернової групи. Динаміка збільшення перевезення зернових 

вантажів має позитивний характер із наростаючим підсумком причиною чого є 

технологічний розвиток галузі та попит на світовому ринку. 

Зважаючи на технологічну, географічну та нормативно-правову складові 

сектора перевезень зернових вантажів, залізниця стає ключовим перевізником 

у цій сфері. В умовах дефіциту локомотивної тяги, відсутності належної 

конкуренції на ринку перевезень гостро постає питання впровадження 

відповідних інновацій у процесі формування ефективної логістики стосовно 

зернових вантажів. Це відбувається на тлі коливань цін на зернову продукцію, 

наприклад у минулому фрахтовому році ціна на вітчизняну кукурудзу була на 

18% нижче світової. 

Окремо постає питання формування по вагонних відправок цієї групи 

вантажів. Аналіз обсягів навантаження зернових вантажів на кінець 

календарного 2018 року залізничними станціями України показує фактичну 

неспроможність залізниці забезпечити попит на перевезення для відправників 

із малим і середнім обсягом. Така ситуація унеможливлює розвиток цілого 

сегмента аграрного бізнес-сектору та сприяє негативній оцінці транспортної 

галузі. 

Зважаючи на вищесказане, одним з головних завдань для власника 

інфраструктури є створення умов для перевезення зернових вантажів із 

забезпеченням вимог усіх учасників перевізного процесу. При цьому слід 

враховувати наявність дефіциту локомотивної тяги, необхідність створення 

умов для залучення інвестицій у рухомий склад вантажовідправників, що за 

обсягами не мають можливості формувати маршрутні відправлення зернових 

вантажів самостійно. Формування раціональних технологічних підходів при 

взаємодії власника інфраструктури із такими відправниками в режимі 
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реального часу є перспективним напрямом вирішення технологічних 

неузгоджень при перевезенні зернових вантажів залізницями. 

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до Національної транспортної 

стратегії України на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р, Стратегічного 

плану розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року, 

затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 21 грудня 

2015 р. № 547, Комплексної програми оновлення залізничного рухомого 

складу на 2008-2020 роки, затвердженої наказом Міністерства транспорту і 

зв’язку України від 14.10.2008 р. № 1259, а також науково-дослідницької 

роботи, у якій автор брав безпосередню участь як виконавець: «Дослідження 

та розроблення проекту Порядку відкриття та закриття залізничних станцій 

для виконання всіх чи деяких операцій та зупинних пунктів» (ДР № 

0117U0054414). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є вирішення 

наукового завдання організації, управління та планування перевезень зернових 

вантажів залізничним транспортом у сучасних умовах впровадження 

логістичних технологій, коливань обсягів перевезень і нестачі рухомого 

складу. 

Поставлена мета визначила такі основні задачі дослідження: 

- виконати дослідження і провести аналіз показників перевезення 

зернових вантажів і відповідні експлуатаційні показники регіональної філії- 

залізниці; 

- проаналізувати існуючі методи дослідження технології місцевої роботи 

залізниць, особливості процесу планування розподілу порожнього рухомого 

складу та виявити ефективну технологію розподілу вагонів-зерновозів в 

існуючих умовах; 
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- проаналізувати технологію роботи диспетчерського локомотива на 

залізничних дільницях і створити гнучку технологію організації місцевої 

роботи з зерновими вантажами; 

- сформувати технологію організації ступеневого маршруту на 

залізничній дільниці на основі комплексу моделей, що включає імітаційну 

модель на базі гібридних мереж Петрі з динамічними вагами дуг з подальшою 

оптимізацією процесу планування формування ступеневого маршруту 

зернових вантажів на основі скорочення експлуатаційних витрат; 

- створити комплекс задач для автоматизованого робочого місця (АРМ) 

диспетчера-вагонорозпорядника (ДНЦОВ) при формуванні ступеневих 

маршрутів з інтеграцією при створенні єдиної системи управління парком 

вагонів-зерновозів (ЄСУ ПВЗ) до Єдиної автоматизованої системи керування 

вантажними перевезеннями української залізниці (АСК ВП УЗ Є) на базі теорії 

прийняття рішень; 

- провести обґрунтування впровадження технології формування 

ступеневого маршруту зернових вантажів на залізничній дільниці шляхом 

розроблення та застосування відповідної техніко-економічної моделі. 

Об’єкт дослідження - управління перевезенням зернових вантажів на 

залізничному транспорті. 

Предмет дослідження - технологія організації та управління 

транспортуванням зернових вантажів ступеневими залізничними маршрутами 

на базі логістичних технологій. 

Методи дослідження. Проведені дослідження базуються на 

використанні методів математичної статистики з урахуванням зовнішніх і 

внутрішніх технологічних чинників, визначення ключових чинників технології 

перевезень зернових вантажів для прийняття певних управлінських рішень 

щодо формування маршрутів; методу динаміки середніх при створенні моделі 

єдиної системи управління парком вагонів-зерновозів (ЄСУ ПВЗ); 

моделювання технології формування ступеневих маршрутів за допомогою 

гібридних мереж Петрі; системного підходу при формалізації технології 
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формування ступеневих маршрутів з урахуванням потреб усіх учасників 

перевізного процесу: перевізника, власника інфраструктури, вантажовласника; 

теорії прийняття рішень і методів нечіткої логіки при створенні вимог до 

додаткових задач системи АСК ВП УЗ Є. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі 

вирішено наукове завдання з організації, управління та планування перевезень 

зернових вантажів залізничним транспортом шляхом створення гнучкої 

технології формування ступеневого маршруту. 

У дисертаційній роботі дисертантом особисто отримано такі наукові 

положення: 

Вперше: 

- для організації перевезення зернових вантажів на базі логістичних 

технологій запропоновано модель управлінням перерозподілом рухомого 

складу, використану при створенні єдиної системи управління парком вагонів- 

зерновозів (ЄСУ ПВЗ) з урахуванням можливості використання вагонів різних 

власників і з можливістю скорочення часу на планування перерозподілу; 

- формалізовано логістичну технологію планування та управління 

залізничними перевезеннями зернових вантажів ступеневими маршрутами на 

основі комплексу моделей, що включає імітаційну модель на базі гібридних 

мереж Петрі з динамічними вагами дуг з подальшою оптимізацією процесу 

планування формування ступеневого маршруту зернових вантажів на полігоні 

шляхом урахування потреб усіх учасників перевізного процесу. 

Удосконалено: 

- структуру та комплекс функціональних задач АСК ВП УЗ Є на основі 

формування розподіленої системи підтримки прийняття рішень (СППР) АРМ 

диспетчерського персоналу для вирішення завдань управління при перевезенні 

зернових вантажів, що базується на запропонованій єдиній системі управління 

парком вагонів-зерновозів (ЄСУ ПВЗ). 

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано 

автоматизовану технологію формування ступеневих маршрутів перевезення 
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зернових вантажів, що дозволяє приймати раціональні управлінські рішення 

щодо використання існуючого матеріально-технічного ресурсу, аналізувати і 

робити відповідні висновки за оперативною ситуацією на досліджуваному 

полігоні. Такі результати дозволяють як впливати на подальший результат в 

оперативні терміни для вирішення виробничого завдання, так і інтегрувати 

організаційне завдання на вищий управлінський рівень. 

Розроблені підходи рекомендовано інтегрувати до автоматизованих 

робочих місць оперативного персоналу рівня регіональної філії, а саме 

диспетчера-вагонорозпорядника (ДНЦОВ), і для створення окремої інженерної 

посади для обробки інформаційної складової між оператором і 

вантажовідправником. 

Розроблену модель рекомендовано для використання на всіх 

регіональних філіях - залізницях України. Полігоном дослідження обрано 

залізничну дільницю з пʼяти вантажних станцій АТ «Укрзалізниця», що 

здійснюють навантаження зернових вантажів. 

Основні результати і розроблені наукові підходи щодо формування 

ступеневого маршруту перевезення зернових вантажів, використані та 

впроваджені на Харківській дирекції залізничних перевезень Південної 

залізниці, дозволяють збільшити обсяги перевезення вантажів на 2,5 %, 

скоротити експлуатаційні витрати на формування відправки зернових на 32 

%, скоротити експлуатаційні витрати, пов’язані з використанням 

диспетчерського локомотива, на 15 %. Ключові засади роботи впроваджені в 

навчальний процес студентів денної та заочної форм навчання факультету 

управління процесами перевезення дисциплін «Логістика» і «Транспортно- 

вантажні системи». Практичне впровадження результатів роботи 

підтверджується відповідними документами, які наведені в додатках до 

роботи. 

Особистий внесок здобувача. Результати, що становлять основний 

зміст дисертаційної роботи, отримані автором самостійно та проводились в 

УкрДУЗТ. 
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У роботах, опублікованих у співавторстві, автору належать: у [1] 

проаналізовані принципи організації місцевої роботи в умовах реформування 

галузі та виявлено основні технологічні принципи формування відправок та 

роботи маневрового локомотива; у [2, 19] проаналізовано ієрархічну складову 

в організації експлуатаційної роботи, її зв'язок із вантажовідправниками та 

розроблено модель оптимального розподілу порожнього рухомого складу з 

урахуванням існуючого принципу формування управлінських рішень; [4, 14] 

аналіз впровадження та взаємодії логістичних ланцюгів у міжнародному 

сполученні; [5, 12] сформовано систему підтримки прийняття рішень з 

використанням когнітивних технологій у ланцюгах доставки вантажів 

залізницями; [6, 18] встановлено завдання формування необхідних составів 

поїздів в пунктах навантаження з урахуванням замовлень вантажовласників, 

зведене до задачі лінійного програмування з необхідністю мінімізувати 

отриману функцію; у [7, 17] сформовано нечітку систему підтримки прийняття 

рішення оперативного персоналу; у [8, 15] формалізовано процеси 

розподілення рухомого складу з використанням динамічної моделі; у [9, 13] 

виявлено основні методи управління інфраструктурою для оптимізації 

перевезення зернових вантажів; у [10] запропоновано варіанти розрахунків 

коефіцієнтів інтенсивності експлуатації для рухомого складу залежно від 

термінів експлуатації під перевезенням певних видів вантажів; у [11, 16] 

наведено підходи до удосконалення автоматизованої системи для забезпечення 

вантажовласників рухомим складом певного рівня комерційної придатності 

відповідно до їх заявок. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідалися, обговорювалися та ухвалені на таких конференціях: 11-й 

Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародні транспортні 

коридори та корпоративна логістика», м. Харків, 11-13 червня 2015 р., 

УкрДУЗТ; 80-й, Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток 

наукової та інноваційної діяльності на транспорті», м. Харків, 2018р., 

УкрДУЗТ; Міжнародній науково-практичній конференції «Синергетика, 
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мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці», 

м. Харків, 2017 р., ХНАДУ; Міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті – ЕКУЗТ 2017», м. 

Харків, 17 – 19 травня 2017 р.; 31-й Міжнародній науково- практичній конференції 

«Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті», м. Харків, 2018 р., 

УкрДУЗТ; Міжнародній науково-практичній Internet-конференції «Моделювання та 

інформаційні технології в науці, техніці та освіті», м. Харків, 21-22 листопада 2018 

р., ХНАДУ; науково-практичної конференції Комп'ютерні технології і мехатроніка, 

21-22 листопада 2018 р., Харків, ХНАДУ; 15-й науково-практичній конференції 

«Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна 

логістика», м. Харків, 6-8 червня 2019 р., УкрДУЗТ. 

Дисертацію в повному обсязі розглянуто і схвалено в Українському 

державному університеті залізничного транспорту на розширеному засіданні 

кафедри транспортних систем та логістики за участю членів спеціалізованої вченої 

ради Д 64.820.04. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 19 наукових праць, у тому 

числі 9 наукових статей у фахових виданнях, затверджених МОН України, одна з 

них без співавторів (у тому числі 3 – у міжнародних наукометричних базах), 1 – у 

базі даних Scopus, 2 – додаткових праці (зокрема 

– одне підтвердження прав на об’єкти інтелектуальної власності), а також 8 праць 

апробаційного характеру (тези доповідей на науково-практичних конференціях). 

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Повний обсяг дисертації складає 145 сторінок, з яких обсяг основного тексту – 

104 сторіноки, 31 рисунок за текстом, 3 таблиці і 2 рисуноки на окремих сторінках, 

список використаних джерел із 120 найменувань і 6 додатків. 
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