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Одним із напрямків розвитку 
транспортної системи України є 
удосконалення технології роботи основних 
залізничних напрямків, за якими 
здійснюється просування потужних 
вагонопотоків в експортно-імпортному 
сполученні. В умовах існування 
багаторівневої системи управління 

перевезеннями, що функціонує за різними 
критеріями, необхідним є виділення 
управління на рівні мережі транспортних 
коридорів, що дасть змогу в межах 
визначеного залізничного напрямку 
скоординувати технологічні та  
інфраструктурні можливості всіх 
підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» для 
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формування раціональної системи 
просування транзитних поїздопотоків [1]. 

Як показує досвід удосконалення 
системи організації роботи залізничних 
напрямків різних країн світу, в основі 
лежить прагнення залізниць повністю 
задовольнити вимоги клієнтів щодо строків 
доставлення вантажів за рахунок розвитку 
методів високої надійності графіка руху 
поїздів, який є основою технології 
перевізного процесу та визначає 
віртуальний логістичний ланцюг 
просування вантажопотоків від пункту 
відправлення до пункту призначення. 

На цей час у світі склалося дві 
системи організації просування поїздів на 
залізничних напрямках, що основані на 
різних концепціях виконання графіка руху 
поїздів. Перша система базується на 
технології відправлення поїздів за 
жорстким графіком руху вантажних поїздів 
[2]. За таких умов технологічною основою 
роботи залізничних напрямків є 
відправлення протягом певного періоду 
часу постійної кількості поїздів з різною 
нефіксованою їх масою і довжиною. При 
такій системі середній состав поїзда завжди 
буде меншим від максимального, а 
нерівномірність вагонопотоків освоюють за 
рахунок допустимої різниці між 
мінімальною і максимальною величиною 
состава поїзда. Друга система, яка набула 
поширення на залізницях України, 
передбачає відправлення “повновагових” і 
“повносоставних” поїздів при 
непостійності їх числа протягом доби [3]. 
При цьому поїзди кожного призначення 
формуються у міру накопичення составів та 
відправляють або за найближчою 
неспеціалізованою ниткою графіка, або по 
готовності поїзда за диспетчерським 
розкладом (виходячи із міжпоїзного 
інтервалу). Такий підхід призводить до 
значних відхилень часу прибуття на 
станцію призначення маршруту від запла-
нованого, що порушує одну із головних 
умов конкурентоспроможності залізнично-
го транспорту – “доставка точно в строк”. 

Беручи до уваги, що для залізничних 
напрямків характерними є стабільні 
поїздопотоки, більш прийнятним є 
застосування системи перевезень на основі 
спеціалізації за призначенням ниток 
графіка руху вантажних поїздів із заданими 
експлуатаційними характеристиками. У той 
час, як для дільничних поїздопотоків у 
межах напрямку можливе використання 
діючого варіанта перевезень – 
“відправлення за готовністю”. Такий підхід 
забезпечить високий рівень організації 
перевезень і дасть змогу не втратити 
гнучкість транспортної системи при 
освоєнні вагонопотоків, що виникають у 
результаті нерівномірного навантаження та 
не входять у план спеціалізованого графіка 
для маршрутних перевезень. 

Для розв’язання поставленої задачі 
запропоновано застосувати методи теорії 
управління запасами (англ. Inventory 
Theory) [4,5], що дасть змогу по-новому 
вирішити задачі визначення максимально 
можливої кількості ниток графіка для 
пропуску спеціалізованих поїздів на 
напрямку, надійності їх прямування за 
діючим графіком руху та раціонального 
інтервалу між поїздами з урахуванням 
подовження тягових пліч локомотивів з 
добіркою за серіями і видами тяги для 
більш економічного і швидкого пропуску 
кожного окремого вантажопотоку. 

Розроблено стохастичну математичну 
модель вибору інтенсивності прямування 
спеціалізованих поїздів на залізничному 
напрямку, яка враховує випадковий 
характер прямування поїздів за наскрізною 
ниткою графіка руху. Знайдені параметри 
ниток графіка руху спеціалізованих поїздів 
та інтервали їх прокладання у графіку руху 
поїздів за дільницями залізничного 
напрямку дадуть змогу зменшити ризики 
прямування транзитних поїздопотоків, 
сформувати вимоги до побудови ядра 
розкладів руху поїздів зі стабільними 
експлуатаційними характеристиками, а 
отже, сформувати взаємовигідну послугу 
щодо пропускання потужного 
вантажопотоку на залізничних напрямках. 
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