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ВСТУП 

Актуальність теми. Розвиток комбінованих перевезень є одним з 

пріоритетних напрямків, які мають стратегічне значення для інтеграції 

України в світову транспортну систему. У зв’язку з цим отримала 

розповсюдження комбінована взаємодія між залізничним та морським 

транспортом, похідна яких утворює залізнично-поромні перевезення.  

Згідно з Концепцією та програмою реструктуризації залізничного 

транспорту України функціонування в ринкових умовах вимагає підвищення 

її конкурентоздатності та значного скорочення експлуатаційних витрат. Як 

відомо, важливим чинником ефективного функціонування залізничного 

транспорту в конкурентному середовищі є застосування гнучких методів 

управління, забезпечення інтероперабельності на основі сучасних 

логістичних технологій.  

Удосконалення технології просування вагонопотоків на адресу 

поромного комплексу на основі системного підходу дозволить реалізувати 

автоматизовану процедуру управління цим процесом, що в свою чергу 

надасть значний поштовх в розвитку залізнично-поромних перевезень. Таким 

чином представлена дисертаційна робота є актуальною.  

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

Робота виконувалася відповідно до Державної цільової програми 

реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1390 (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1106 

(1106-2011-п), а також науково – дослідницьких тем: „Розробка та 

формування автоматизованих логістичних технологій залізничного 

транспорту” (держ. реєстр. № 0108U000077), „Аналіз та розробка технології 

автоматизованого поточного змінно-добового планування поїзної та 

вантажної роботи рівня залізниці” (держ. реєстр. № 0108U002312), „Розробка 

і дослідження технології перевізного процесу на залізничному транспорті на 

основі ресурсозбереження” (держ. реєстр. № 0105U000898), „Формування 
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комплексу універсальних моделей, реалізація яких забезпечує раціональну 

організацію вантажопотоків на залізничній транспортній мережі” (держ. реєстр. 

№ 0111U002236). 

Мета і задачі дослідження. Метою даної дисертаційної роботи є 

формування автоматизованої технології управління процесом просування 

вантажів в напрямку поромного комплексу, яка забезпечує процес взаємодії 

залізничного та водного транспорту у міжнародному залізнично–поромному 

сполученні на основі вимог логістики. Реалізація цієї мети потребує 

постановку та вирішення таких основних задач: 

1. Проаналізувати існуючі технології взаємодії залізничного і водного 

транспорту та оцінити техніко-експлуатаційні показники залізничного 

транспорту та поромного комплексу як єдиної системи. 

2. Проаналізувати наукові дослідження щодо удосконалення процесів 

взаємодії залізничного і водного транспорту та перспективи подальшої 

автоматизації цих процесів. 

3. Розробити комплекс моделей, які адекватно відтворюють можливі 

варіанти процесів просування вагонопотоків в напрямку поромних 

комплексів та дозволяють сформувати логістичні технології перевезення 

вантажів. 

4. Сформувати систему підтримки прийняття рішень (СППР) для 

оперативного управління процесом просування вагонопотоків на залізничній 

мережі в напрямку поромних комплексів. 

5. Удосконалити інформаційно-керуючу систему оперативного 

управління просування вагонопотоків в напрямку поромних комплексів 

шляхом інтегрування СППР на відповідні автоматизовані робочі місця 

оперативного персоналу. 

6. Провести техніко-економічне обгрунтування доцільності 

впровадження автоматизованої логістичної технології перевезення вантажів в 

напрямку поромних комплексів.  
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Об’єкт дослідження – процес взаємодії залізничного транспорту та 

поромного комплексу. 

Предмет дослідження –  технологія управління процесом просування 

вагонопотоків в напрямку поромного комплексу. 

Методи дослідження. Виконані дослідження ґрунтуються: на 

процедурі моніторингу; методах математичної статистики для проведення 

аналізу існуючих експлуатаційних показників перевізного процесу 

логістичного ланцюга «залізнична станція – поромний комплекс»; 

застосуванні теорії нечітких множин і нечіткої логіки для формування 

моделей вибору варіанту технологічного процесу  та розширеного набору 

ситуацій з вибором пріоритетів при пропуску поїздів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному 

обґрунтуванні та рішенні науково-прикладного завдання формування 

автоматизованої технології управління процесом просування вагонопотоків в 

напрямку поромного комплексу на основі вимог логістики. 

При цьому вперше: 

- сформовано комплес нечітких оптимізаційних моделей, які 

адекватно відтворюють логістичні технології просування вагонопотоків на 

адресу поромного комплексу з урахуванням множини можливих варіантів 

технологічних процесів, а саме – з резервом при просуванні маршрутами; з 

резервом при просуванні групами вагонів; без резерву при просуванні 

групами вагонів;  без резерву при просуванні маршрутами;  

- формалізовано процедуру оперативного управління логістичною 

системою «залізнична станція – поромний комплекс», на основі коплексу 

моделей нечіткого висновку, які є основою формування системи підтримки 

прийняття рішень на автоматизованому робочому місці оперативного 

персоналу; 

набули подальшого розвитку: 

- методи оперативного управління при визначенні пріоритетів 

пропуску поїздів всіх категорій в межах напрямку «залізнична станція – 
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поромний комплекс», яка, на відмінність від існуючих, враховує наявність 

вагонів на адресу поромного комплексу. 

удосконалено: 

функціональну структуру інформаційно-керуючої системи при 

управлінні логістичним ланцюгом в процесі просування вагонів в напрямку 

поромного комплексу, шляхом реалізації системи підтримки прийняття 

рішень на автоматизовані робочі місця (АРМ) поїзного диспетчера та 

відповідального працівника поромного комплексу. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблений 

комплекс моделей дозволяє здійснювати процедуру управління процесом 

просування вагонопотоків в напрямку поромного комплексу на основі вимог 

логістики. 

Сформовано автоматизовану технологію просування вагонопотоків в 

напрямку поромного комплексу на період оперативного планування на 

основі комплексу нечітких оптимізаційних моделей, що дозволяє визначити 

раціональний варіант просування поїздопотоків з наданням приоритетів  

поїздам з вагонами на адресу  поромного комплексу. 

Сформована автоматизована технологія дозволяє зменшити питомі 

експлуатаційні витрати на один вагон в напрямку поромного комплексу в 

межах від 4,9% до 28% (акт впровадження «Одеська залізниця»). 

Розроблений комплекс моделей рекомендовано для використання на 

всіх залізницях України, які здійснюють відправлення вагонів в напрямку 

поромних комплексів.  

Основні практичні результати і розроблені наукові підходи щодо 

формування автоматизованої технології управління процесом просування 

вагонопотоків в напрямку поромного комплексу на основі вимог логістики 

використані і впроваджені на Одеській залізниці,  а також у навчальний 

процес Української державної академії залізничного транспорту (УкрДАЗТ) 

при вивченні дисциплін "Управління експлуатаційною роботою" та при 

проведенні навчально-дослідних робіт студентів. Практичне впровадження 
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результатів роботи підтверджується відповідними документами та патентами 

на корисну модель та винахід. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати роботи 

отримані особисто автором та всі дослідження проводилися в Українській 

державній академії залізничного транспорту. У статтях, які опубліковані у 

співавторстві, автору належить: у статі [23] проаналізовано конструктивні 

особистості нових систем і прогресивні технологічні процеси, які доводять 

необхідність формування логістичних технологій; у статті [22] проведено 

статистичні дослідження техніко-експлуатаційних показників системи 

«залізничний транспорт – морський порт»; у статті [122] сформовано моделі 

управління запасами при сумісній роботі порту та припортового залізничного 

вузла; у статті [21] проаналізовано існуючі варіанти доставки вантажів при 

сумісній роботі портів та залізничних вузлів на логістичних засадах; у статті 

[20] сформовано моделі взаємодії залізничного транспорту та поромного 

комплексу. 

 У патенті [100] автору належить - доопрацювання кінематичних та 

динамічних параметрів вагоноперекидача підвісного типу за умови 

підвищення продуктивності та покращення технології розвантаження 

напіввагонів в умовах функціонування портів; у [99] - розробка комплексу 

додаткових задач для автоматизованого робочого місця поїзного диспетчера.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідалися, обговорювалися та ухвалено на: 3-й  науково-практичнії 

конференції "Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: 

техніка, технологія, економіка і управління" (Киів, 2005 р.); 1 – й 

міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні наукові досягнення - 

2006" (Дніпропетровськ, 2006р.); международной научно-практической 

конференции "Научные исследования и их практическое применение. 

Современное состояние и пути развития  2007" (Одесса:Черноморье, 2007р. );  

международной научно-практической конференции "Современные проблемы 

и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2008" 
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(Одесса:Черноморье, 2008 р.); международной научно-практической 

конференции "Современные направления теоретических и прикладных 

исследований 2008" (Одесса:Черноморье, 2008 р.); 4-ї міжнародної науково-

практичної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та 

єдиної транспортної системи України" Вісник економіки транспорту і 

промистовості (Харків,2008 р.); 75-й міжнародній науково- технічній 

конференції УкрДАЗТ (Харків,2013 р.). 

Дисертацію в повному обсязі розглянуто та схвалено на 

розширенному засіданні кафедри "Управління експлуатаційною роботою" 

(УЕР) УкрДАЗТ, та на науковому семінарі кафедри "Морські перевезення" 

Одеського національного морського університету. 

Публікації. Відповідно до теми дисертації опубліковано 16 наукових 

праць, у тому числі 7 наукових статей (дві з них без співавторів) у фахових 

виданнях, що затверджені Міністерством освіти і науки України, 7 тез 

доповідей на науково-технічних конференціях, 2 патенти, з яких один  патент 

на винахід, а один на корисну модель.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 6 додатків. 

Повний обсяг роботи складає 185 сторінок, з яких обсяг основного 

тексту 122 сторінки. Робота ілюстрована 52 рисунками, з них 2 на окремих 

сторінках наведено 18 таблиць, з них 18 на окремій сторінці, список 

використаних джерел із 132 найменувань на 15 сторінках і 6 додатків на 46 

сторінках. 
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