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Постановка проблеми. Створення логістичних технологій необхідне для забез-
печення конкурентних переваг підприємств УЗ, зниження ризиків при функціонуванні 
ланцюгів поставок та з метою оптимізації внутрішньої корпоративної взаємодії і оптимі-
зації взаємодії із зовнішнім простором. Впровадження логістичних інноваційних техно-
логій, що забезпечують комплексне транспортне обслуговування, передбачається на ос-
нові створення логістичного центру з надання якісних залізничних послуг вантажовлас-
никам в умовах зміни кон’юнктури ринку, в тому числі сезонних факторів коливань об-
сягів перевезень. 

Наразі стримуючим фактором забезпечення конкурентних переваг якості надан-
ня залізничних послуг та безперебійності функціонування ланцюга постачань є відсут-
ність логістичної інфраструктури. Перспектива функціонування логістичного центру 
залізниці пов’язана з системним підходом до вирішення задач складання графіків доста-
вки вантажів, маркетингу, прогнозування, виявлення «вузьких місць» на підставі аналізу 
потреб клієнтів та наявних можливостей залізниці, розробки методик та пропозицій роз-
витку (в чому числі з розвитку термінальної інфраструктури) з урахуванням в якості 
критеріїв оптимальності показників: якість транспортного обслуговування, стабільність 
та надійність надання послуги. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та прикладні питання 
розвитку логістичної інфраструктури відображені в роботах закордонних вчених: 
Ф. Пфоля, К. Кльозе, С. Абта, Я. Вітковського, І. Фехнера та ін., які розглядають конце-
пцію логістичної інфраструктури, особливості розвитку об’єктів логістичної інфрастру-
ктури в тій чи іншій європейській країні [2-4]. Водночас ці питання вирішуються без 
ув’язки із проблемами, які висуваються вантажовласниками і удосконалення системи 
надання комплексного транспортного обслуговування Дещо адаптували цю концепцію 
до потреб сучасного українського ринку вітчизняні дослідники В.В. Габа, В.Л. Дикань, 
М.І. Данько, Н.В. Якименко [1, 5]. Водночас малодослідженими залишаються визначен-
ня загального стану з надання користувачам послуг. 

Мета статті. Метою дослідження є аналіз сучасного рівня комплексного транс-
портного обслуговування на залізничному транспорті України, визначення загального 
стану з надання користувачам послуг, розробка концептуальних положень обслугову-
вання клієнтури залізничного транспорту та функцій центру на базі логістичних прин-
ципів. 

Матеріали і результати дослідження. Логістична система залізничного транс-
порту взаємодіє з усіма сферами виробництва та споживання і покликана сприяти при-
йняттю ефективних рішень з організації та надання транспортних послуг користувачам. 
З урахуванням інтересів всіх учасників процесу переміщення матеріальних потоків (ван-
тажовласників, перевізників, експедиторів, операторів-власників рухомого складу) не-
обхідне комплексне вирішення завдання щодо впровадження логістичних підходів до 
технології перевізного процесу на базі створення логістичного центру залізничного 
транспорту. 

Сьогодні ринок транспортних послуг диктує все більш жорсткі умови для пере-
візників, експедиторів, операторів-власників рухомого складу щодо рівня якості транс-
портних послуг, їхньої комплексності і оперативності реагування на вимоги клієнтури. 
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Вантажовласник при виборі перевізника віддає перевагу комплексному наданню транс-
портної послуги. 

Вимоги вантажовласників до організації процесу перевезень вантажів залізнич-
ним транспортом є складовими функцій транспортно-логістичного обслуговування, до-
тримання яких забезпечує комплексну реалізацію вимог клієнтури до транспортно-
логістичного обслуговування, а саме вимоги щодо доставки вантажу у потрібне місце, 
потрібної якості, оптимальної вартості, у потрібний час і у потрібному обсязі. 

Проведені дослідження показують, що в сучасних умовах транспортного ринку 
співвідношення позицій суб’єктів господарювання на ринку транспортних послуг по-
стійно змінюється. Через це кампанії, які не удосконалюють технології надання транс-
портних послуг і відмовляються від зміни застарілих принципів управління, значно під-
дані ризику втрати завойованих позицій у порівнянні з конкурентами. 

Проведений аналіз існуючого стану функціонування бізнес-процесів з надання 
комплексного транспортного обслуговування користувачів транспортних послуг на залі-
зничному транспорті виявив недосконалість ряду технологічних ланок транспортного 
обслуговування і дозволив висунути основні вимоги до удосконалення системи надання 
комплексного транспортного обслуговування на залізничному транспорті. Результати 
досліджень систематизовані за основними вимогами вантажовласників до системи ком-
плексного транспортного обслуговування і наведені у табл. 1. 

 
Т а б л и ц я  1 

Аналіз існуючого стану бізнес-процесів транспортного обслуговування вантажовласників 

Вимоги вантажовласника Існуючий стан надання транспортних послуг 
на залізничному транспорті 

1. Необхідність: 
доставки вантажів «точно в строк» Відсутність системи контролю 
доставки вантажів 
«від дверей до дверей» Існуюча мережа і існуючі функції МЧ 

гнучкого обслуговування АС МЕСПЛАН, АРМ ТВК, традиційний прийом від 
клієнтів замовлень на перевезення вантажів 

митного обслуговування Відсутність системи взаємодії 
Послуги з охорони вантажів супроводження вантажу Інформація про дислокацію вагонів з вантажами 

2. Зручність: 

пред’явлення вантажу до перевезення Вантажні райони залізничних станцій і під’їзні колії 
підприємств 

розташування пунктів навантаження Залізничні станції, відкриті для вантажних операцій 
отримання вантажу у пункті 
призначення 

Вантажні райони залізничних станцій і під’їзні колії 
підприємств 

документального оформлення АС МЕСПЛАН, АРМ ТВК 

інформаційного обслуговування Договір з ГІОЦ на інформацію про дислокацію 
вагонів з вантажами 

3. Забезпечення: 
надійності перевезень АС МЕСПЛАН 
регулярності перевезень АС МЕСПЛАН 
безпеки перевезень Супроводження вантажів ВОХР 

Вимоги Правил приймання вантажів до перевезення і 
Правил видачі вантажів 

збереженості вантажу Пункти комерційного огляду поїздів (промислове 
телебачення, динамічні ваги, електронна контрольна 
рама габаритів навантаження) 

4. Оптимізація: 
вартості перевезення По факту положень Тарифного керівництва № 1 
проміжних перевантажувальних 
операцій Існуюча мережа та існуючі функції МЧ 
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Продовження табл. 1 

Вимоги вантажовласника Існуючий стан надання транспортних послуг 
на залізничному транспорті 

5. Інформування: 

про тарифи на перевезення Традиційне інформування на станції відправлення 
(АРМ ТВК) 

про умови перевезень Традиційне інформування на станції відправлення 
(АРМ ТВК) 

про місцеперебування вантажу Договір з ГІОЦ на інформацію про дислокацію 
вагонів з вантажами 

6. Надання і дотримання: 

додаткових сервісних послуг По факту положень Тарифного керівництва №1 
(договірні тарифи) 

необхідної транспортної тари Процедура підготовки вантажу до перевезення 
покладена на клієнта 

раціональної технології в пунктах 
перевалки та перетину міждержавного 
кордону при зміні ширини колії 

Існуюча мережа перевантажувальних комплексів 

 
Основні вимоги до удосконалення системи надання комплексного транспортно-

го обслуговування на залізничному транспорті, як і існуючий стан бізнес-процесів ком-
плексного транспортного обслуговування, доцільно систематизувати за основними ви-
могами вантажовласників (табл. 2). 

 
Т а б л и ц я  2 

Удосконалення системи надання комплексного транспортного обслуговування 

Вимоги вантажовласника Функції логістичного центру 
залізничного транспорту 

1. Необхідність: 

доставки вантажів «точно в строк» 
Контроль за дотриманням доставки вантажів 
“точно в строк” диспетчерською службою з 
координації та взаємодії з ЦД, ЦМ, ЦВ 

доставки вантажів «від дверей до дверей» 

Розклад графіка доставки вантажу, визначення 
місця розташування складів, розробка методів 
прийняття, розміщення, обліку вантажів, орга-
нізація ввезення, складування, вивезення ван-
тажів дистанціями МЧ за бажанням вантажо-
власника з урахуванням цілісної складської 
мережі залізниць, визначення технології пере-
везень, вибір доцільної транспортної тари, 
вибір стратегії формування партії відправни-
ком, вибір місця розташування вантажу на 
складі 

гнучкого сервісного обслуговування Прийом замовлень з використанням  
Web-технологій 

митного обслуговування Взаємодія з митними органами  
Взаємодія з ЦУО (ВОХР) 

супроводження вантажу Надання комплексного інформаційного обслу-
говування (ГІОЦ) 

2. Зручність: 

пред’явлення вантажу до перевезення Організація вивезення вантажу зі складу кліє-
нта засобами МЧ 

розташування пунктів навантаження Розташування представництв МЧ 

отримання вантажу у пункті призначення Організація доставки вантажу до «дверей» 
клієнта засобами МЧ 

документального оформлення Впровадження електронних перевізних доку-
ментів 

інформаційного обслуговування Комплексне інформаційне обслуговування  
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Продовження табл. 2 

Вимоги вантажовласника Функції логістичного центру 
залізничного транспорту 

3. Забезпечення: 
надійності перевезень Система контролю за надійністю перевезень 
регулярності перевезень Система контролю за регулярністю перевезень 
безпеки перевезень Взаємодія з ЦРБ 

Посилення відповідальності 
Виконавця перед Замовником 
Оптимізація розташування пунктів комерцій-
ного огляду поїздів (ПКО) на мережі залізниць 
забезпечення ПКО відповідним рівнем техніч-
ного оснащення та інтеграція системи відеос-
постереження та динамічного зважування в 
систему АСК ВП УЗ Є 

збереженості вантажу 

100% впровадження АРМ ПКО 
4. Оптимізація: 

Гнучка тарифна політика в залежності від 
кон'юнктури ринку транспортних послуг вартості перевезення Визначення рівня економічної ефективності 
певних видів вантажних перевезень 

проміжних перевантажувальних операцій Організація перевантаження і складування 
вантажів засобами МЧ 

5. Інформування: 
Інформування засобами Internet через спеціа-
льну довідкову автоматизовану систему 

про тарифи на перевезення Оформлення перевізних документів та розра-
хунок тарифу в Єдиному розрахунковому 
центрі 

про умови перевезень Інформування засобами Internet через спеціа-
льну довідкову автоматизовану систему 

про місцеперебування вантажу Договір на комплексне інформаційне обслуго-
вування (в залежності від вимог клієнта) 

6. Надання і дотримання: 

додаткових сервісних послуг 

Дослідження кон'юнктури ринку транспортних 
послуг (консалтингові послуги, страхові по-
слуги, охоронні послуги, робота від імені ван-
тажовласника) 

необхідної транспортної тари Надання через МЧ комплексу послуг з підго-
товки вантажів до перевезення 
Розвинення мережі перевантажувальних ком-
плексів 

раціональної технології в пунктах 
перевалки та перетину міждержавного 
кордону при зміні ширини колії Аутсорсинг перевантажувальних послуг  

 
Висновки. Логістичний підхід до комплексного транспортного обслуговування 

– це потужний і ефективний інструмент оптимізації процесу доставки вантажів від пунк-
тів відправлення до пунктів призначення.  

Функціонування логістичного центру залізничного транспорту дозволяє забез-
печити координацію та інтеграцію процесу перевезень, дотримання найважливіших кри-
теріїв оптимальності, таких як якість, надійність та безпека процесу перевезень. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ  
ОТРАСЛИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРУЗОВЫХ ТАРИФОВ  

 
В статье рассмотрены институциональные изменения на железнодорожном транспорте, кото-
рые привели к формированию новых субъектов (агентов) транспортного рынка – операторов 
подвижного состава. Операторы подвижного состава оказали значительное влияние на разви-
тие рынка транспортных услуг и, как следствие, изменение формирования грузовых тарифов и 
методов их определения. 
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, грузовые перевозки, тарифы и тарифная поли-
тика, институциональные трансформации, операторские компании. 
 

Постановка проблемы. Современная теория институционализма раскрывает 
особенности современных представлений о роли государства в рыночной экономике, в 
реализации определяющих целей общества. Всё большее значение в национальной эко-
номике придается механизмам, принуждающим предпринимателей каждый раз при реа-
лизации своих интересов исходить из необходимости соблюдения интереса обществен-
ного. Эти механизмы действуют в сложной системе общественных отношений, регули-
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