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УДК 629.4.014.7 (077-592+013.24) 

А. М. БАБАЕВ, П. Д. ДАНЫШ (ДИИТ) 

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК НА КОЛЕСЕ 
ГРУЗОВОГО ВАГОНА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ТОРМОЖЕНИЯ 

Розраховані основні характеристики гальма вантажного вагона нового покоління. Можливому заклиню-
ванню колісних пар протиставляється передаточне число, розраховане за мінімаксними значеннями показ-
ників, що нормуються. 

Рассчитаны основные характеристики тормоза грузового вагона нового поколения. Возможное заклини-
вание колесных пар парируется передаточным числом, вычисленным по минимаксным значениям нормиру-
емых показателей. 

The general properties of brake of the freight car of new generation have been calculated. The possible wedging 
of wheel pairs is being counteracted by the gear ratio computed according to minimax values of rated indices. 

Тенденция увеличения грузоподъемности 
вагонов нового поколения возродила интерес 
конструкторов к созданию тележек со значи-
тельными осевыми нагрузками. Как показал 
опыт разработки таких тележек, при их созда-
нии преследуется цель обеспечения динамиче-
ских показателей, превосходящих аналогичные 
показатели типовой трехэлементной тележки. 
Практически же классическим стал подход к 
установке на этих тележках стереотипных ме-
ханических тормозных систем. Широкое рас-
пространение получила тормозная рычажная 
передача (ТРП) с односторонним нажатием 
тормозных колодок. Основным требованием к 
таким ТРП новых вагонов является обеспечить 
при остановочном торможении сохранение рас-
становки постоянных сигналов и ограждение 
мест производства работ (при служебном тор-
можении) или внезапно возникших препятст-
вий (при экстренном торможении). Решение 
этой задачи безопасности движения нашло от-
ражение в работах ряда исследователей. Так, 
например, исследования ВНИИЖТа [1, 2, 3] 
рекомендуют ряд организационных и конст-
рукторских мер. К ним относятся изменение 
норм расчетных давлений в тормозных цилин-
драх при торможении, возможное включение 
воздухораспределителей на груженый режим в 
зависимости от условий сцепления колес с 
рельсами в тормозном режиме вагонов с ком-
позиционными тормозными колодками, отра-
жение процентного соотношения количества 
вагонов с композиционными колодками в поез-
де и т.д. Следует обратить внимание, что объ-
ектом исследований является традиционная 
трехэлементная тележка с типовой схемой ТРП. 
В связи с этим представляет интерес решение 
международной комиссии МСЖД по примене-
нию двухсекционных тормозных колодок при 

увеличении осевой нагрузки грузовых вагонов 
(тормозные колодки Bgu 2x250). Установлено, 
что геометрические размеры тормозных коло-
док, схемы их размещения и подвешивания 
оказывают существенное влияние на величины 
сил трения контактируемой пары «колодка – 
колесо», а, следовательно, и на тормозные си-
лы. 

Целью этой работы является сравнение ос-
новных нормируемых показателей качества 
тормозов грузовых вагонов с повышенными 
осевыми нагрузками при использовании в ТРП 
трехэлементной тележки одно- или двухсто-
роннего нажатия тормозных колодок на колеса 
с установкой в башмаки стандартных типовых 
или двойных секционных колодок. 

Для исследований приняты следующие ва-
рианты размещения тормозных колодок: 
 - одностороннее нажатие стандартной тормоз-
ной колодки на колесо тележки; 

 - размещение тормозной колодки аналогично 
предыдущему варианту, но с установкой вме-
сто стандартной тормозной колодки секцион-
ной (двойной) колодки; 

 - двухстороннее нажатие стандартной тормоз-
ной колодки на колесо; 

 - такое же, как и в предыдущем варианте, –  
двухстороннее нажатие, но с установкой сек-
ционных (двойных) тормозных колодок. 
Для всех четырех вариантов размещения 

колодок относительно поверхности качения 
колеса расчет выполнялся как для чугунных, 
так и композиционных тормозных колодок. В 
качестве объекта исследований был принят че-
тырехосный вагон с осевой нагрузкой 245 кН 
(25 тс) при таре 24 т и максимальной скорости 
движения 120 км/ч. При расчете использованы 
аналитические зависимости и критерии типо-
вой методики расчета тормозов грузовых и
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рефрижераторных вагонов [4], а также ДСТУ 
4049-2001, додаток А. 

Особенностью расчета тормоза вагона с 
двухсторонним нажатием тормозных колодок 
по отношению к типовой схеме является под-
бор таких передаточных чисел ТРП, которые 
способствовали бы предотвращению вероятно-
го заклинивания колесных пар вагона. Если пе-
редаточные числа для одностороннего нажатия 
находились из соотношения длин плеч ведущих 
и ведомых рычагов, то при установке компози-
ционных тормозных колодок вначале из соот-

ношения р
р р

кр

]
[ ]

[ψ
δ ≤ δ ≤

ϕ
 (т.е. р  min max≤ δ ≤ ) 

выбирались значения коэффициента силы на-
жатия, находящиеся в минимаксном диапазоне, 
а затем последовательно определялись 

р шт,  ,  K K P  и, наконец, минимальное и макси-
мальное значение передаточного числа «n» по 
известным зависимостям. Для чугунных же ко-
лодок минимальное значение расчетной силы 
нажатия рK  сразу принималось по ее допус-
каемому значению, а максимальное значение 
этой же силы находилось из выражения 

р кр р[ ].δ ⋅ ϕ ≤ ψ  По значению рK затем находи-
лись шт,  ,K P  а также искомые числа «n». Таким 
образом, значения передаточных чисел отыски-
вали в обратном порядке по отношению к ме-
тодике типового расчета с использованием 
нормируемых величин, не допускающих закли-
нивания. Из полученного диапазона предель-
ных значений «n» для дальнейших расчетов 
принимали среднее значение. 

Выбрав из интервала предельных величин 
среднее значение передаточного числа, далее 
расчет тормоза вагона производим по всем кри-
териям, предусмотренным нормативно-техни-
ческой документацией. Для всех вариантов ре-
зультаты этих вычислений сведены в таблицу, 
после чего даны следующие выводы: 
 - значения вычисленных коэффициентов рδ  
сил нажатия композиционных тормозных ко-
лодок и расчетных сил нажатия рK  чугунных 
колодок больше соответствующих допускае-
мых значений р[ ]δ и р[ ]K ; 

 - вероятность заклинивания колесных пар при 
торможении на всех режимах движения для 
регламентируемых скоростей отсутствует; 

 - при полной загрузке вагона на тележках с 
чугунными колодками для всех вариантов 
лимитирующим фактором является длина 

тормозного пути при экстренном торможении 
со скорости 120 км/ч; 

 - значение мощности при экстренном тормо-
жении, приходящейся на чугунную колодку в 
типовой схеме ТРП тележки, превышает до-
пускаемое значение. В остальных схемах зна-
чение этой величины как для композицион-
ных, так и для чугунных колодок находится в 
допускаемых пределах. 
Таким образом, по основным показателям 

более эффективными являются тормозные схе-
мы с двухсторонним нажатием композицион-
ных колодок на колеса, из которых предпочти-
тельна схема со стандартными односекцион-
ными колодками из-за меньшей металлоемко-
сти, простоты конструкции и технического 
обслуживания. Также представляет интерес 
схема с односторонним нажатием секционными 
тормозными колодками. 
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УДК 629.45/46.015 

Е. В. ВАРЧЕНКО, В. В. ЧУМАК, В. М. ОЛИВСОН (НПО электровозостроения «ДЭВЗ») 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОВОЗОВ  
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ВЛ80 

У статті розглянуті модернізації системи вентиляції електровозів ВЛ80 шляхом оснащення їх перетво-
рювачами ПСВ 50/16 для регулювання частоти оборотів двигунів мотор-вентиляторів. 

В статье рассмотрены модернизации системы вентиляции электровозов ВЛ80 путем оснащения их пре-
образователями ПСВ 50/16 для регулирования частоты оборотов двигателей мотор-вентиляторов. 

In the article the modernizations of a ventilation system of electric locomotives ВЛ80 by means of equipping 
them with converters ПСВ 50/16 for regulation of revolution frequency of engines of motor-fans are considered. 

С целью внедрения энергосберегающих 
технологий в локомотивном хозяйстве желез-
ных дорог Украины, начиная с 2000 года, Осо-
бое проектно-конструкторское и технологиче-
ское бюро источников питания (ОКТБ ИП) вы-
полняет работы по модернизации системы вен-
тиляции электровозов ВЛ80 путем оснащения 
их преобразователями ПСВ 50/16 для регули-
рования частоты оборотов двигателей мотор-
вентиляторов в зависимости от нагрузки тяго-
вых двигателей. Эти работы выполняются на 
базе разработок ОКТБ ИП и в соответствии с 
проектами Полтавского ПКТБрл. 

Необходимость модернизации обусловлена 
тем, что для привода вентиляторов собствен-
ных нужд на электровозах ВЛ80 применяются 
асинхронные трехфазные электродвигатели пе-
ременного тока с питанием от расщепителя фаз 
напряжением 380 В частотой 50 Гц. При этом 
расход электроэнергии на охлаждение тягового 
оборудования электровозов в условиях экс-
плуатации составляет 10…15 % от расходуемой 
на тягу и не зависит от режима работы электро-
воза. Система охлаждения работает в одном и 
том же режиме, обеспечивающем работу сило-
вого оборудования в номинальном режиме на-
гружения при максимальной по техническим 
условиям допустимой температуре охлаждаю-
щего воздуха. 

Модернизация предусматривает введение 
второй ступени производительности вентиля-
торов, с втрое меньшей частотой оборотов. При 
этом объем воздуха снижается лишь в 3 раза, а 
мощность всех вентиляторов электровоза 
уменьшается с 200 кВт до 20 кВт. 

Изменение частоты оборотов мотор-
вентиляторов осуществляется с помощью пре-
образователя частоты и фаз, преобразующего 
напряжение вторичной обмотки (185 В, 50 Гц) 

тягового трансформатора, в трехфазную систе-
му питания частотой 16 2/3 Гц и номинальным 
напряжением 80 В. Подключение мотор-
вентиляторов к преобразователю осуществля-
ется с помощью дополнительных контакторов 
(по одному на каждый мотор-вентилятор). Пе-
реключение мотор-вентиляторов на высокую 
или низкую частоту происходит автоматически, 
в зависимости от тока тяговых двигателей. Ус-
тавка тока переключения равна 500 А при тем-
пературе воздуха +20 °С. В случае продолжи-
тельной работы тяговых двигателей НБ-418К6 с 
током, равным 500 А и производительностью 
вентиляторов 1/3 от номинальной, превышение 
температуры меди обмоток над охлаждающим 
воздухом не превышает 80 °С. 

Применение регулируемой производитель-
ности вентиляторов снижает вентиляционный 
шум в кабине машиниста, запыленность и 
влажность охлаждаемого оборудования, а так-
же, благодаря снижению перепада температур, 
повышает долговечность изоляции и т.п. 

На начало 2006 г. модернизовано 150 элек-
тровозов ВЛ80 различных модификаций на 
Одесской, Юго-Западной, Львовской и Южной 
железных дорогах. 

Опыт эксплуатации системы ступенчатого 
регулирования показал, что в среднем 75 % 
времени вентиляторы работают на низкой час-
тоте и 25 % времени – на высокой. 

Концепция проекта модернизации преду-
сматривает следующее: 

− схема вспомогательных цепей с питани-
ем мотор-вентиляторов от преобразователя до-
полняет штатную схему питания мотор-
вентиляторов от расщепителя фаз и, в случае 
необходимости, может быть легко переключена 
в штатный режим; 
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− минимальное изменение схемы вспомо-

гательных цепей для возможности установки 
комплекта оборудования в условиях локомо-
тивных депо в кратчайший срок при минималь-
ном сроке простоя электровоза; 

− отсутствие значительных изменений 
схемы электрических цепей электровоза необ-
ходимо также для удобства обслуживания мо-
дернизированных электровозов персоналом 
локомотивного депо и уменьшения затрат при 
производстве капитального ремонта; 

− применение микропроцессорной систе-
мы управления приводом мотор-вентиляторов 
позволяет гибко менять алгоритм управления, 
оптимизируя его по результатам эксплуатации; 

− блочно-модульная конструкция блока 
управления и оригинальное навесное располо-
жение оборудования ПСВ 50/16 на боковой 
стенке электровоза в непроходном коридоре 
возле высоковольтной камеры облегчают тех-
ническое обслуживание преобразователя в ус-
ловиях локомотивного депо. 

Фрагмент схемы вспомогательных цепей 
электровоза ВЛ80 после модернизации пред-
ставлен на рис. 1. 

На схеме показаны пересоединения мотор-
вентилятора МВ1 для подключения его к пре-
образователю частоты (СП) с помощью допол-
нительного контактора 127Н. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент схемы вспомогательных  

цепей электровоза ВЛ80 

Преобразователь частоты (СП) выполняет 
функции непосредственного деления частоты 
питающей сети на три, преобразования одно-
фазного напряжения обмотки а5, а4 тягового 
трансформатора в трехфазное напряжение для 
питания асинхронных двигателей мотор-
вентиляторов, реализации процесса пуска пу-
тем плавного повышения величины выходного 
напряжения преобразователя, а также стабили-
зации этого напряжения в установившемся ре-
жиме. Система управления преобразователем 

частоты построена на микроконтроллере 
ATMega16 по принципу непосредственного 
цифрового управления. Структурная схема 
контура управления одной фазой преобразова-
теля представлена на рис. 2. 

Выходная регулируемая величина y(t) (на-
пряжение фазы Uc2н или Uc3н), в дискретные 
моменты времени nTo поступает через комму-
татор (2) на вход аналого-цифрового преобра-
зователя микроконтроллера. С помощью ком-
мутатора аналоговых сигналов (2) микрокон-
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троллера осуществляется квантование непре-
рывного сигнала с частотой квантования  
100 Гц. При этом координата y(t) преобразуется 
в решетчатую функцию y[nTo]. В АЦП функ-

ция y[nTo] преобразуется в цифровой код, ко-
торый соответствует дискретным значениям 
функции y[nTo]. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема контура управления  

одной фазой преобразователя частоты 

В каждом периоде квантования в устройстве 
сравнения (3) определяется ошибка регулиро-
вания 

e[nTo] = G[nTo] − y[nTo] , 

где G[nTo] – величина задания напряжения фа-
зы в цифровом виде. 

Вычислительное устройство (4) на базе ал-
горитма ПИ-регулятора формирует управляю-
щее воздействие u[nTo], которое с помощью 
блока преобразования (5) преобразуется в по-
ложение импульса включения тиристора в сис-
теме фазового регулирования. Сигнал, пропор-
циональный углу управления, подается на ти-
ристоры СП через распределитель (6) и форми-
рователи импульсов (7), (8). 

Микроконтроллер работает в мультипро-
граммном режиме для управления четырьмя 
тиристорами фаз С2н и С3н. 

Синхронизация системы управления с сетью 
обеспечивается блоком синхронизации (1). 
Сигналы обратных связей и синхронизации 
имеют транформаторную развязку (9, 10). 

Для учета времени работы мотор-
вентиляторов в режиме низкой частоты модер-
низированные электровозы оборудованы счет-
чиком моточасов. По данным депо Казатин 
Юго-Западной ж.д., из анализа показаний счет-
чиков моточасов реальная экономия электро-
энергии на один электровоз составляет  
336000 КВт⋅ч в год. 

Оборудование ПСВ 50/16 для регулирова-
ния производительности мотор-вентиляторов 
может быть установлено и на электровозах 
ВЛ40, которые представляют собой модерни-
зированные четырехосные секции электровозов 
ВЛ80. 

 
Поступила в редколлегию 28.03.2008. 
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УДК 629.421.2.016.2 

Г. К. ГЕТЬМАН, Ю. В. МИХАЙЛЕНКО, С. В. АРПУЛЬ (ДИИТ) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
НОМИНАЛЬНОГО РЕЖИМА ТЯГОВЫХ СРЕДСТВ РЕЛЬСОВОГО 
ТРАНСПОРТА 

Наведено методику, що дозволяє визначити оптимальні значення головних зовнішніх параметрів локо-
мотива для водіння поїздів на даному напрямку при заданому складі поїзда і технічній швидкості руху. 

Приведена методика, позволяющая определить оптимальные значения основных внешних параметров 
локомотива для вождения поездов на данном направлении при заданной составности поезда и технической 
скорости движения. 

The procedure allowing to determine the optimum values of main external parameters of a locomotive for driv-
ing trains with the given train set and technical speed of motion is presented. 

В общем транспортном процессе сущест-
венное место занимают пассажирские перевоз-
ки. Мобильность населения возрастает все бо-
лее высокими темпами как следствие экономи-
ческого и культурного прогресса, которому, в 
свою очередь, активно способствует развитие и 
совершенствование средств сообщения. Такая 
взаимозависимость определяет непрерывное 
увеличение размеров пассажирских перевозок. 

Первоочередной технической проблемой 
освоения растущих объемов пассажирских пе-
ревозок и обеспечения конкурентоспособности 
железнодорожного транспорта есть его техни-
ческое переоснащение с целью значительного 
сокращения времени перемещения пассажиров. 
Успешное решение этой проблемы невозможно 
без ввода в эксплуатацию тягового подвижного 
состава, в частности электровозов, отвечающих 
современным требованиям, так как пассажир-
ский электроподвижной состав железных дорог 
Украины, особенно переменного тока, требует 
обновления. Так, уже в 2003 г. дефицит пасса-
жирских электровозов переменного тока соста-
вил 126 шт., вагонов электропоездов перемен-
ного тока 18 шт. 

Чтобы избежать приобретения малоэффек-
тивного подвижного состава, необходима раз-
работка новых подходов к определению основ-
ных параметров электровозов – пусковой ско-
рости, пусковой силы тяги мощности номи-
нального режима. 

Решение такой проблемы требует решения 
следующих задач: 

– определение оптимальных значений ос-
новных внешних параметров локомотива для 
вождения поездов на конкретном направлении 

при заданной составности поезда и маршрут-
ной скорости движения; 

– определение оптимальной градации мощ-
ности парка локомотивов для обеспечения пас-
сажирских перевозок на заданном полигоне 
тяги. 

В настоящей статье будет рассмотрено ре-
шение первой задачи. В качестве критерия оп-
тимальности при выборе основных параметров 
электровоза следует принять минимум расхода 
электроэнергии на осуществление перевозок 
при заданном времени движения поездов. Та-
кой подход представляется оправданным, по-
скольку затраты на электроэнергию составляют 
существенную часть эксплуатационных расхо-
дов железных дорог. 

Используя единицы измерения физических 
величин, регламентированные правилами тяго-
вых расчетов [1], мощность продолжительного 
режима пассажирского электровоза определим 
как 

 н кп п2,725 NN k F= v , Вт, (1) 

где кпF  – среднее значение предельной силы 
тяги электровоза в период пуска (пусковая сила 
тяги); 

пv  – скорость выхода на характеристику 
номинального напряжения (пусковая скорость); 

Nk  – коэффициент, равный отношению 
мощности продолжительного режима к мощно-
сти, соответствующей выходу на пусковую 
скорость. Как показано в [2], 

 1 ( )N fk / k k= v , (2) 
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где fk  – отношение пусковой силы тяги к силе 
тяги продолжительного режима; 

kv  – отношение пусковой скорости к скоро-
сти продолжительного режима. 

Необходимое значение пусковой силы тяги, 
а значит и мощности номинального режима, 
следует определять так, чтобы обеспечить воз-
можность реализации в момент выхода на пус-
ковую скорость заданной величины ускоре- 
ния пa . Сформулированному условию соответ-
ствует, как можно показать, сила тяги 

 [ ]кп оп п( ) 102(1 )F P Q w і a= + + + + γ , (3) 

где ,P Q  – масса электровоза и состава, соот-
ветственно; 

опw  – основное удельное сопротивление 
движению поезда в режиме тяги при пусковой 
скорости; 

i  – значение уклона элемента профиля, на 
котором производится разгон поезда; 

(1 )+ γ  – коэффициент инерции вращаю-
щихся масс; 

пa  – значение ускорения при достижении 
пусковой скорости и движении поезда на пло-
щадке (на основании [3 – 6] может быть принят 
равным 0,3…0,4 м/с2). 

В выражении (3) фигурирует масса электро-
воза P . Ее целесообразно определить из усло-
вия реализации требуемой величины кпF  при 
заданном расчетном коэффициенте сцепления 
при пусковой скорости кпψ , т.е. из равенства 

 кп кп1000F P= ψ . (4) 

Для удобства производимых расчетов вве-
дем коэффициент 

 р
Pk
Q

= , (5) 

который, приравняв правые части (3) и (4) и 
учтя, что 

оп оп пг
оп

( )Pw Q w ww
P Q

′ ′′+ +
=

+
, 

получим в виде 

 
[ ]

оп пг п

кп оп п

102 (1 )
1000 102 (1 )р

w w і ak
w і a

′′ + + + + γ
=

′ψ − + + + γ
, (6) 

где оп оп,w w′ ′′  – основное удельное сопротивле-
ние движению при пусковой скорости, соответ-
ственно, локомотива в режиме тяги и состава; 

пгw  – дополнительное удельное сопротив-
ление движению состава от подвагонных гене-
раторов [1]. 

С учетом (5) выражение (3) приведем к виду 

 [ ]кп оп п(1 ) 102(1 )рF k w і a Q= + + + + γ . (7) 

Анализ выражения (6) показал, что основ-
ными параметрами, определяющими величину 
рk , являются пусковая скорость пv  и ускоре-

ние при пуске па . Значение рk  не зависит от 
величины уклона, так как задача решается, ис-
ходя из условия реализации заданного пусково-
го ускорения на площадке [2]. С достаточной 
для практических расчетов точностью зависи-
мость п п( , )pk аv , определенную выражением 
(6), можно аппроксимировать трехчленом вида 

 2
0 1 п 2 пpk b b b a= + +v , (8) 

где пv  – значение пусковой скорости, км/ч; 

пa  – значение пускового ускорения, м/с2; 

0b , 1b , 2b  – коэффициенты аппроксимации, 
значения которых приведены в табл. 1. 

Таблица  1  

Значения коэффициентов в выражении (8) 

Тип ЭПС 0b  1b  2b  Объясняемый 
разброс 

Постоянного 
тока -0,061 0,0022 1,0146 98,2 

Переменного 
тока -0,044 0,0019 0,8171 98,1 

С асинхронны-
ми ТЭД 0,009 0,0011 0,5704 98,7 

 
Согласно (1), при заданной силе тяги кпF  

мощность номинального режима является 
функцией пусковой скорости. Ее значение оп-
ределяется исходя из принятых выше критери-
ев оптимизации. 

Анализ выражения (1) показывает, что 
мощность пассажирского электровоза при за-
данной массе поезда определяется, главным 
образом, величиной пусковой скорости. Следо-
вательно, определение оптимальной мощности 
локомотива сводится к установлению опти-
мального значения пусковой скорости п( )optv . 

Для решения задачи воспользуемся предло-
женным в [7] подходом к определению расчет-
ной скорости грузовых электровозов, учтя осо-
бенности решения задачи применительно к 
пассажирскому движению. 
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Решение данной задачи предполагает вы-
полнение следующей процедуры: 

– для ряда заданных значений пусковой 
скорости определяются предельные тяговые 
характеристики электровоза [2]; 

– для принятых значений пусковой скорости 
пv  на основании тяговых расчетов [7] опреде-

ляется зависимость минимального расхода 
электроэнергии от заданной величины техниче-
ской скорости; 

– по min т п( , )a v v  определяется зависимость 
оптимальной пусковой скорости п( )optv , соот-
ветствующей минимуму расхода электроэнер-
гии на тягу, и, соответственно, мощности но-
минального режима от технической скорости. 

Установленные зависимости п( ) т( )optv v  и 

н( ) т( )optN v  характеризуют конкретный участок 
железнодорожной линии и не зависят от со-
ставности поезда. Рассмотрим этот вопрос под-
робнее. 

Уравнение движения поезда представим в 
виде [2] 

 к к о( ( ) ( ) ( ) ( ))d f b w i s
ds

= ξ − − −
vv v v v , (9) 

где ξ  – размерный коэффициент, значение ко-
торого зависит от принятых единиц измерения 
физических величин; 

оw  – удельное основное сопротивление дви-
жению поезда; 

кf  – удельная сила тяги электровоза; 

кb  – удельная тормозная сила поезда; 
( )i s  – продольный профиль железнодорож-

ной линии. 
Область определения управляющих пара-

метров к ( )b v , к ( )f v  и о ( )w v  можно установить 
следующим образом. 

Тормозная сила поезда может принимать 
следующие значения 

 кк0 b b≤ ≤ , (10) 

где кb  – предельное значение тормозной силы 
[1] 

 к р кр1000b = ϑ ϕ , (11) 

где рϑ  – расчетный тормозной коэффициент, 
определяемый действующими тормозными 
нормативами; 

крϕ  – расчетный коэффициент трения тор-
мозных колодок. 

Сила тяги электровоза удовлетворяет усло-
вию 

 к к0 ( ) ( )f f≤ ≤v v , (12) 

где к ( )f v  – представляет собой предельную 
тяговую характеристику электровоза в удель-
ных единицах. Как показано в [2], к ( )f v  мож-
но определить с помощью выражений, приве-
денных в табл. 2, для определения координат 
предельной тяговой характеристики электрово-
зов с коллекторными ТЭД и с асинхронными 
ТЭД, имеющим три зоны регулирования скоро-
сти: 

– зона пуска – п0 ≤ ≤v v ; 
– зона поддержания постоянной мощности – 

п α≤ ≤v v v : 
– зона “сериесной” характеристики – 

кα ≤ ≤v v v . 
Отметим, что в ЭПС с асинхронными ТЭД 

может использоваться и две зоны регулирова-
ния, например электровозы ДС3 и ЭП10. 

Приведенные в табл. 2 выражения подтвер-
ждают высказанное выше утверждение о неза-
висимости оптимального значения пусковой 
скорости от массы поезда, поскольку не содер-
жат в качестве переменной массу состава и ло-
комотива. 

Таблица  2  

Координаты предельной тяговой  
характеристики 

Тип ЭПС 
Интервал 
скоростей с асинхронным 

ТЭД 
с коллекторными  

ТЭД 

п0 ≤ v  оп пкп 102 (1 )f w i а= + + + γ  

п α≤v v  п
к кп( )f f=

vv
v

 

кα ≤v v  
2
п

к кп 2( )f f α
=

vv
v

 
к ( )f =v  

* кп
к

п minf

f
F k

k
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟ β⎝ ⎠
v
v
v

 

С помощью представленной методики были 
выполнены расчеты по определению пусковой 
скорости пассажирских электровозов для же-
лезных дорог Украины. Их результаты для раз-
личных направлений представлены на рис. 1 и 
2 в виде зависимостей п( ) т( )optv v . 

Они показывают, что для вождения поездов 
на разных участках требуются электровозы с 
различной оптимальной пусковой скоростью, а, 
соответственно, и номинальной мощностью. 
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Очевидно, что для конкретного полигона тяги 
следует выбрать параметры электровоза так, 
чтобы обеспечивалась реализация заданной 
скорости движения на всех линиях, состав-
ляющих полигон тяги. 

 
 

 
Рис. 1. Зависимость оптимальной пусковой скорости 
от технической для электровоза постоянного тока 

На основании выполненных тяговых расче-
тов для электровозов постоянного и перемен-
ного тока были выявлены наиболее сложные 
для вождения пассажирских поездов участки, 
которые являются определяющими при выборе 
мощности электровоза. Именно для этих участ-
ков были выполнены тяговые расчеты для пас-
сажирского состава с электровозом, имеющим 
асинхронный тяговый привод. Их результаты 
приведены на рис. 3. 

На основании выражения (1) и результатов 
тяговых расчетов определены зависимости оп-
тимальной удельной мощности электровоза от 
технической скорости у( ) т( )optN v , которые 
представлены на графиках рис. 4. 

Выводы 

Данные рис. 1−3 позволяют определить, при 
заданной технической скорости, оптимальное 
значение пусковой скорости, и, соответственно, 
значение номинальной удельной мощности 
электровоза (см. рис. 4). Например, при  
тv =140 км/ч (для ЭПС с АТП при  

огрv = 200 км/ч) пv = 85 км/ч, а удельная мощ-
ность у( )optN = 9,8 кВт/т. 

 
 

 
Рис. 2. Зависимость оптимальной пусковой скорости 
от технической для электровоза переменного тока 

 

 
 

 
Рис. 3. Зависимость оптимальной пусковой скорости 

от технической для электровоза с АТП 
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Рис. 4 – Зависимость оптимальной удельной  

мощности электровоза от технической скорости  
для электровоза с АТП 
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І. М. ГРУЩАК (Укрзалізниця) 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ МОДЕРНІЗАЦІЇ НА 
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН РАМИ ВІЗКУ 
ЕЛЕКТРОВОЗА ВЛ60 

В статті наведено результати розрахунку напружено-деформованого стану фрагменту несучої конструк-
ції рами візку у варіанті заводу-виробника та модернізованого. Показано, що запропонований варіант моде-
рнізації приводить до зменшення рівня напружень найбільш навантаженого вузла. 

В статье приведены результаты расчета напряженно-деформированного состояния фрагмента несущей 
конструкции рамы тележки в варианте завода-изготовителя и модернизированного. Показано, что предло-
женный вариант модернизации приводит к уменьшению напряжений наиболее нагруженного узла. 

In the paper the results of stressed-and-strained state calculations of the fragment of bogie frame supporting 
structure in the manufacturer’s variant and modernized one are presented. It is demonstrated that the proposed vari-
ant of modernization leads to reduction of stresses of the most loaded unit. 

Електровози ВЛ60 (рис. 1) переважно екс-
плуатуються на магістральних коліях Одеської 
залізниці. Особливістю конструкції їх екіпаж-
ної частини є подвійний шкворневий вузол 
спирання кузова електровоза на візок (рис. 2). 

 
Рис. 1. Електровоз ВЛ60пк у складі  

пасажирського поїзда 

У процесі експлуатації вказаного електрово-
за на рамі візку спостерігалися втомні руйну-
вання в зоні з’єднання бічних балок з литими 
поперечинами, які відмічені на рис. 2. Для ви-
явлення причин цього явища було проведено 
динамічні ходові міцнісні випробування [1]. 
Аналіз результатів проведених випробувань 
показав, що найбільші напруження виникають 
при русі електровоза в кривих і практично не 
залежать від швидкості руху локомотива. Тому 
застосування організаційно-технічних заходів 
(обмеження швидкості руху) не мало сенсу. 

В такий ситуації було прийнято рішення 
щодо розробки модернізації вузла з’єднання 
поздовжньої та поперечної балок, спрямованої 
на покращення показників міцності. 

Оцінку впливу модернізації на залишковий 
ресурс рами візка в даній роботі пропонується 
проводити на підставі порівняння напружень у 
вищезазначеному місці. 

Щодо застосування вказаного підходу необ-
хідно приймати до уваги наступне: 

1. Модернізація вказаного вузла має бути 
місцевою, тобто вона не повинна суттєво впли-
вати на показники динамічності і навантажено-
сті досліджуваного рухомого складу. 

2. Тип зовнішнього, відносно досліджува-
ного елементу конструкції, навантаження ба-
жано обирати з номенклатури нормативних [2] 
навантажень, які можуть приводити до появи 
втомних руйнувань в експлуатації вказаної не-
сучої конструкції. 

3. Для аналізу напружень, які виникають 
при навантаженні вказаного вузла конструкції, 
необхідно розробити математичні моделі (роз-
рахункові схеми). 

4. Повинні бути визначеними напружен-
ня, які виникають в навантажених місцях конс-
трукції в базовому варіанті та при виконанні 
можливих варіантів її модернізацій.  

Порівняльний розрахунок ресурсу будемо 
проводити наступним чином. 

Напрацювання базового варіанту несучої 
конструкції (без модернізації) під дією змінних 
навантажень визначаємо як 
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Тут D0 − міра наробітку базового варіанту 
конструкції; σ0Еi − еквівалентне експлуатаційне 
напруження базового варіанту конструкції i-го 
рівня; К − сумарне число рівнів навантаження 
конструкції; m = 4 − показник [2] ступеня кри-
вої витривалості; ni – кількість циклів наванта-
ження конструкції з напруженням відповідного 
рівня. 

Напрацювання модернізованого варіанту 
несучої конструкції під дією змінних наванта-
жень буде визначене як 
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Тут Dm − міра наробітку модернізованого 
варіанту конструкції; σmЕi − еквівалентне екс-
плуатаційне напруження модернізованого варі-
анту конструкції i-го рівня; К – підсумкова кі-
лькість рівнів навантаження конструкції. 

 
Рис. 2. Рама візку електровоза ВЛ60: 

1 – місця розташування шкворневих вузлів; 2 – місця пошкоджень рами візка 

Відношення ресурсу модернізованої конс-
трукції до ресурсу базового варіанту d знахо-
диться як зворотне відношення наробітків [3] 

 0

m

Dd
D

= . (3) 

Це відношення показує відносну величину 
тривалості терміну експлуатації базового варіа-
нту конструкції та конструкції з модернізацією 
і може слугувати показником якості проведеної 
модернізації. Значення d < 1 відповідає модер-
нізації, що погіршує існуючій ресурс конструк-
ції, d = 1 відповідає модернізації, яка не впли-
ває на ресурс несучої конструкції, d > 1 – моде-
рнізація, яка збільшує її ресурс. Чим більше 
величина d, тим краща якість модернізації. 

У відповідності до наявної лінійної залеж-
ності між зовнішнім навантаженням та макси-
мальним напруженням в несучій конструкції 
можна записати 

0max 0

max

,
,m m

r P
r P

σ =

σ =
 

 0
max 0max 0maxm

m

r C
r

σ = σ = σ , (4) 

де Р – зовнішнє зусилля (яке вибирається дові-
льно); r0 , rm – коефіцієнти впливу дії наванта-
ження на напруження в точках несучих конс-
трукцій; С – константа, що залежить тільки від 
властивостей базової та модернізованої конс-
трукції. 

Константу С з (4) можна визначити також і 
при розрахунку варіантів конструкції під дією 
однакового навантаження як 

 0max

maxm
C σ
=
σ

. (5) 

Тоді рівняння (3) з урахуванням залежності 
(4) буде мати вигляд 
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Вказане співвідношення (6) є основним роз-
рахунковим співвідношенням, яке використо-
вується для оцінки ефективності виконання мо-
дернізації несучих конструкцій рухомого скла-
ду. 

Рама візку електровоза ВЛ60 є лито-
зварною конструкцією. Бічна балка рами зваре-
на з гнутих профілів, посилених по нижній по-
лиці накладками. Поперечна балка – лита, з 
елементом жорсткості, через який вона прива-
рена до бічної балки. Крім того, поперечна бал-
ка на кінцях по обидва боки містить циліндри-

чні елементи, які через круглі вирізи в бічних 
балках приварені до зовнішніх стінок. Для за-
побігання корозії зазначені ділянки з торців 
закриті круглими мембранами, що приварені до 
поперечних балок з боку зовнішніх стінок біч-
них балок. В експлуатації втомні тріщини заро-
джувалися, в основному, на внутрішніх стінках 
поздовжніх балок у районі низу краплевидної 
накладки. 

Для розрахунку напружено-деформованого 
стану навантаженої ділянки рами візка за мето-
дом скінчених елементів була розроблена роз-
рахункова схема, яка складалася з 2970 кінце-
вих елементів – трикутних і чотирикутних пла-
стин (рис. 3). 

               
                                                        а)                                                                                 б) 

Рис. 3. Розрахункові схеми базового (а) варіанту конструкції рами візку 
електровоза ВЛ60 та модернізованих (б) конструкцій 

Конструкція була закріплена від переміщень 
і кутів поворотів так, щоб це відповідало її де-
формаціям в експлуатації (рис. 4). До віддале-
ного краю ділянки поперечної балки приклада-

лися подовжні горизонтальні зусилля, що  
викликали деформації елемента рами, подібні 
тим, що виникають при русі електровоза в  
кривих. 

 
Рис. 4. Навантаження базового (без підсилень) елементу з’єднання поздовжньої  

та поперечної балок рами візку електровоза ВЛ60 
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На рис. 5 показано загальний вид напруже-
ного стану вузла при сумарному навантаженні 

величиною 10 кН. 

 
Рис. 5. Напруження у базовому (без підсилень) елементі з’єднання поздовжньої  

та поперечної балок рами візку електровоза ВЛ60

Найбільші напруження в елементі констру-
кції виявилися в місцях з’єднання накладки до 
бічної балки з нижньої її сторони. На рис. 6, 7 
показані, відповідно, напруження в накладці і 
внутрішній стінці бічної балки рами візка. Їхній 

вид дозволяє зробити висновок про те, що мак-
симальні напруження в рамі візка електровоза 
ВЛ60 виникають у місцях їхніх руйнувань при 
рівнях навантажень, що відповідають руху ло-
комотива в кривих. 

 
Рис. 6. Напруження у краплевидній накладці рами візку електровоза ВЛ60  

В результаті розрахунку був отриманий 
розподіл деформацій і напружень з вищезазна-
чених варіантів. Аналіз показав, що найбільш 
небезпечним є місце приварювання поперечної 
балки до повздовжньої – знизу. 

В табл. 1 наведені значення еквівалентних 
напружень у найбільш навантажених точках. 
Показник кривої витривалості, з урахуванням 

максимальної можливої концентрації напру-
жень [2], приймався рівним m = 4.  

Аналіз наведених результатів показує, що 
проста модернізація рам візків, яка запропоно-
вана і може бути здійсненою в умовах депо, 
приводить до зниження найбільших напружень 
у небезпечних точках до 20 %. Це означає, що 
запропонований спосіб дозволяє аналізувати 
напружено-деформований стан рам візків елек-
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тровозів в умовах їх модернізації, сприяє змен-
шенню напружень у навантажених точках, та 
буде сприяти продовженню терміну їх експлуа-
тації. За отриманими оцінками, можна очікува-

ти подвійне подовження терміну експлуатації 
розглянутого елемента конструкції електровоза 
ВЛ60. 

 
Рис. 7. Напруження у бічній стінці рами візку електровоза ВЛ60 

Таблиця  1  

Найбільші еквівалентні напруження та показник якості модернізації  
для розглянутих варіантів конструкції 

№ 
пп 

Варіант розрахункової схеми Напруження,  
МПа 

Показник ефек-
тивності модер-

нізації 

1 Модель базового з’єднання, яка складена за креслен-
нями заводу-виготовника 

28,1 1,0 

2 Модель модернізованого вузла, посиленого ребрами 
жорсткості 

25,1 1,57 

3 Модель модернізованого вузла, посиленого ребрами 
жорсткості та накладками 

22,9 2,27 

ВИСНОВКИ 

1. Розроблено методику порівняльної оці-
нки ресурсу несучих конструкцій рухомого 
складу за розрахунком їх статичного наванта-
ження. 

2. Проведено аналіз напружено-деформо-
ваного стану елемента рами візка електровоза 
ВЛ60. 

3. Проведений аналіз модернізації рами ві-
зків електровозів ВЛ60 дозволяє зробити ви-
сновок щодо можливого збільшення вдвічі 
строку експлуатації рам візків електровоза 
ВЛ60 у порівнянні з немодернізованою конс-
трукцією візка.  
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УДК 629.4.014.7 

А. В. ДОНЧЕНКО, В. А. ХУДІЄНКО, Т. В. ШЕЛЕЙКО (ДП «УкрНДІВ») 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ТА ПОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ  
ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТЕРА  
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС 

Розкривається методика оцінки надійності та подовження терміну експлуатації конструкції залізничного 
транспортера, що входить до складу вагона-контейнера ТК-8, призначеного для транспортування відпрацьо-
ваного ядерного палива залізницями зони відчуження. Наведені результати проведеної роботи та аналіз реа-
льних умов експлуатації. 

Раскрывается методика оценки надежности и продления срока эксплуатации конструкции железнодоро-
жного транспортера, входящего в состав вагона-контейнера ТК-8, предназначенного для транспортировки 
отработанного ядерного топлива железнодорожными путями зоны отчуждения. Приведены результаты про-
веденной работы и анализ реальных условий эксплуатации. 

A methodical approach to the reliability estimation and service life prolongation of the railway carrier vehicle 
design, included into the bulk container wagon TK-8, and intended for transportation of exhausted nuclear fuel by 
rail tracks of the alienation zone is described. The results of work performed and the analysis of real operation con-
ditions are presented. 

Закони, прийняті урядом за останні роки, 
значно підвищили вимоги до радіаційної безпе-
ки перевезень, зберігання та переробки відпра-
цьованого ядерного палива. Згідно з цими ви-
могами, рівень безпеки під час використання 
радіоактивних речовин повинен бути зведений 
до мінімуму. Значною складовою в циклі вико-
ристання ядерного палива є забезпечення його 
безпечного транспортування. Перевезення та-
кого виду вантажів виконуються спеціалізова-
ним залізничним транспортом. 

На балансі Державного спеціалізованого 
підприємства «Чорнобильська АЕС» знахо-
диться транспортер залізничний, 1986 року по-
будови, що входить до складу вагона-
контейнера ТК-8, та призначений для транспо-
ртування відпрацьованого ядерного палива за-
лізницями зони відчуження. На кінець 2006 р. 
згідно з технічною документацією його норма-
тивний термін експлуатації було майже вичер-
пано, і за діючими правилами транспортер під-
лягав виключенню з інвентарного парку ваго-
нів. Однак це призвело б до необхідності відно-
влення втраченої одиниці робочого парку шля-
хом закупівлі нового транспортера. Оскільки 
транспортери завжди випускаються одинични-
ми партіями (замовленнями) під конкретний 
вид робіт, а вимоги до їх виготовлення надто 
високі, то вартість нового транспортера вклю-
чила б витрати на розробку нової моделі, виго-
товлення дослідного зразка з проведенням не-
обхідних випробувань. 

Виходячи із вказаного вище, було прийнято 
рішення щодо подовження терміну експлуата-
ції транспортера шляхом проведення комплек-
су робіт з технічного діагностування, який 
включив би обстеження його технічного стану, 

міцнісні випробування та підготовку відповід-
ного висновку щодо можливості подовження 
строку служби вагона. 

Прийняте рішення обумовило розробку но-
вого підходу [1] в подовженні терміну експлуа-
тації, оскільки виключався один з основних 
етапів технічного діагностування – ресурсні 
випробування. Були розроблені методики на 
проведення низки досліджень таких, як: 

– збір і аналіз первинної інформації щодо 
об’єкта діагностування, умов та режимів його 
експлуатації, умов утримання, обслуговування, 
виконаних ремонтів; 

– визначення пошкоджень деталей та вузлів, 
отриманих під час експлуатації, механічного та 
корозійного пошкодження, залишкових дефор-
мацій, тріщин, контроль товщин несучих еле-
ментів транспортера; 

– визначення фактичних значень деформа-
цій (напружень) в несучих елементах констру-
кції. 

Згідно конструкторської документації [2] 
транспортер проектувався як рухома одиниця 
для експлуатації мережею залізниць на загаль-
них умовах. За даними ДСП «Чорнобильська 
АЕС», щорічний пробіг транспортера не пере-
вищує 4000 км, транспортування відбувається 
по внутрішньо майданчиковій залізничній колії 
маневровим локомотивом вагоном вперед або 
ззаду зі швидкістю не більше 3 км/год. 

Несуча балка транспортера має вид зварної 
металоконструкції, яка складається з двох по-
здовжніх балок таврового перерізу, що з’єднані 
між собою нижніми та верхніми листами, діаф-
рагмами і накладками, та консолей. На кінцях 
балки кріпляться п’ятники, що служать опора-
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ми та передають зусилля на підп’ятники кінце-
вих балок. На несучій балці передбачені місця 
для розташування кузова, домкратів та іншого 
необхідного обладнання. 

Балки кінцеві з’єднують між собою ходову 
частину, яка представляє собою чотири візка 
моделі 18-100, та несучу частину транспортера. 
Зварна конструкція кінцевої балки є коробчас-
того перерізу, що складається з остова і прива-
реними до нього верхнім та нижнім листами, 
ребрами. На верхньому листі встановлені 
підп’ятник та ковзуни, а на нижньому – 
п’ятники. На кінцевих балках монтується авто-
зчепне та гальмівне обладнання, поручні, під-
ніжки. 

Завданням обстеження технічного стану бу-
ло визначення: 

– товщин балки поздовжньої (лівої, правої), 
консолі (передньої, задньої), кінцевої балки 
(передньої, задньої); 

– пошкоджень (деформації, злами, прогини, 
корозії, послаблення кріплення вузлів та дета-
лей, тріщини тощо) балки поздовжньої (лівої, 
правої), консолі (передньої, задньої), кінцевої 
балки (передньої, задньої). 

Для визначення товщин елементів транспо-
ртера використовувався ультразвуковий тов-
щиномір. Фактичну товщину перерізу елементу 
знаходили як мінімальну товщину на ділянці, 
що найбільшою мірою піддається корозії та 
фактично визначає міцність даного елементу. 
При цьому за фактичне значення показника 
приймалося середнє арифметичне значення то-
вщини за результатами не менше трьох дослі-
дів. Коливання корозійного зносу не позначи-
лося негативно на міцності конструкції в ціло-
му, оскільки знос несучих елементів конструк-
ції не перевищив 5 %. До того ж, огляд конс-
трукції в цілому не виявив будь-яких пошко-
джень, які могли б в подальшому стати причи-
ною аварії.  

Під час міцнісних випробувань [3] визнача-
лися статичні напруження в елементах конс-
трукції транспортера й розраховувався можли-
вий термін продовження служби рухомої оди-
ниці, за умови відповідності коефіцієнтів запа-
су опору втомі елементів конструкції рами но-
рмативним вимогам. Визначення напруг у ме-
талоконструкції рами транспортера від дії вер-
тикального навантаження проводилося шля-
хом: 

– вимірювання деформацій (напружень) у 
завантаженому режимі; 

– імітація розвантаження транспортера (під-
німання контейнера масою Qбр = 80 т до момен-
ту відриву його від рами); 

– вимірювання деформацій (напружень) при 
досягненні моменту розвантаження; 

– огляд металоконструкції на предмет наяв-
ності пошкоджень, тріщин і залишкових дефо-
рмацій. 

Обробка результатів випробувань та оцінка 
похибки вимірювань проводилася з викорис-
танням стандартного програмного математич-
ного забезпечення статистичної обробки даних. 
За фактичну величину показника приймалося 
середнє арифметичне значення напружень за 
результатами трьох дослідів. При обробці да-
них виключалися результати вимірювань, що 
відрізняються від середнього значення напру-
ження на величину більше 5 %. Точність ре-
зультатів оцінювалася величиною похибки за-
стосовуваних засобів вимірювальної техніки, а 
також з урахуванням показників інших факто-
рів, що впливають на точність вимірів. 

За даними міцнісних випробувань, метало-
конструкція рами транспортера має достатню 
міцність, оскільки зареєстровані напруження в 
елементах становлять незначну величину від дії 
вертикального навантаження, що має місце в 
експлуатації. Розрахунок для основних елемен-
тів конструкції транспортера визначив коефіці-
єнти запасу втоми на міцність вище допустимо-
го значення [n] = 1,5. 

При огляді конструкції у процесі контроль-
них випробувань пошкоджень елементів транс-
портера, залишкових деформацій, тріщин по 
основному металу від дії вертикальних наван-
тажень виявлено не було. 

За результатами виконаної НДР [4] констру-
кція рами транспортера залізничного для кон-
тейнера моделі ТК-8 задовольняє вимогам 
«Норм...» [5]. 

Позитивні результати проведеної НДР та 
врахування реальних умов експлуатації транс-
портера дали можливість продовжити термін 
служби транспортера після виконання йому 
запропонованого ремонту. 
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В. В. КАРТАШЕВ (УрГУПС, Екатеринбург, Российская Федерация) 

ПРЕДПОСЫЛКИ, ПРИМЕНЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ УПРОЧНЕНИЯ МЕТОДОМ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ 

Стаття присвячена розвитку сучасних технологій, що дозволяють обирати оптимальний режим зміцнен-
ня литих деталей вагона методом пружно-пластичної деформації. 

Статья посвящается развитию современных технологий, позволяющих выбирать оптимальный режим 
упрочнения литых деталей вагона методом упруго-пластической деформации. 

The paper is devoted to development of advanced technologies, which allow choosing an optimum mode of 
hardening of the wagon cast parts by the method of elastic-plastic deformation. 

В настоящее время железнодорожная от-
расль развивается очень быстрыми и уверен-
ными шагами, появляются новые поезда, новые 
вагоны, новые конструкции, увеличиваются 
объемы пассажирских и грузовых перевозок. 
Объемы отправления грузов увеличились за 
восемь месяцев к соответствующему периоду 
2005-го на 3,4 %, а в августе − на 4,1 %. Это 
увеличение грузооборота на Российских желез-
ных дорогах на 4,1 % и обеспечивает 70 % при-
роста грузооборота всей транспортной системы 
страны. Устойчивая положительная динамика в 
грузовых и пассажирских перевозках позволяет 
наметить новые цели. И вместо 2,8 % роста 
объемов погрузки на нынешний год теперь оп-
ределена цифра в 3,2. Для того, чтобы угнаться 
за постоянно растущим темпом перевозок, не-
обходимо постоянно обновлять и ремонтиро-
вать подвижной состав. Покупка новых вагонов 
является хоть и нужным, но очень дорогим ме-
роприятием, поэтому необходимо постоянно 
совершенствовать методику ремонта вагонов, 
т.к. неисправностей на них действительно хва-
тает. Поэтому в этой области проводится мно-
жество исследований. 

Многие открытия связаны с обеспечением 
безопасности и увеличения надежности под-
вижного состава, как грузового, так и пасса-
жирского. Безотказная работа поезда в целом 
зависит от надежной работы его отдельных уз-
лов – вагонов, которые, в свою очередь, будут 
обеспечивать должный уровень безопасности 
лишь при исправном состоянии отдельных уз-
лов и их деталей.  

Для обеспечения безопасности движения 
подвижного состава важна исправная работа 
каждой детали, но и здесь наиболее значимым 
является безотказность несущих элементов ва-

гона, таких как боковая рама тележки, надрес-
сорная балка тележки, автосцепное устройство. 
Эти детали совершенствовались на протяжении 
многих десятков лет. Конструкции этих эле-
ментов являются оптимальными на сегодняш-
ний день, но срок их службы недостаточно до-
лог. Поэтому возникает вопрос – как продлить 
срок службы детали и увеличить её надежность 
с наименьшими затратами и без особых изме-
нений в конструкции и металлоемкости? 

На сегодняшний день продлевают срок 
службы литых деталей вагона при помощи раз-
личных методов упрочнения.  

Упрочняющей обработке пластической де-
формации подвергаются детали различных 
форм, размеров и назначений, изготовленные 
из различных конструкционных материалов — 
сталей, чугунов, алюминиевых и титановых 
сплавов и т.п. 

Упрочнению наиболее часто подвергаются 
зоны концентрации напряжений (отверстия, 
шлицы, резьбы, галтели, пазы); а также участ-
ки, недоступные при упрочнении в вибрацион-
ных, ударно-барабанных, дробеструйных и 
других подобных установках, а также места 
деталей, которые после упрочнения поверхно-
сти подвергаются последующей механической 
обработке, приводящей к частичной потере уп-
рочненного слоя. 

Поверхности, подвергаемые местному уп-
рочнению, по группам сложности классифици-
руются следующим образом: 

- плоскости (сплошные, с вырезами, с вы-
ступами); 

- отверстия (прямолинейные и криволиней-
ные, цилиндрические, конусные и фасонные, 
отверстия круглого и произвольного сечения); 
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- сложные поверхности (поверхности двой-
ной кривизны, несквозные глубокие отверстия, 
окантовки и ребра жесткости, резьбовые и 
шлицевые поверхности).  

-  сопряженные поверхности, пересечения 
плоских, сложных или цилиндрических по-
верхностей, пересечения плоской и цилиндри-
ческой поверхностей, фаски и скосы.  

Из приведенной классификации видно, что 
поверхности, подвергаемые упрочнению, дос-
таточно разнообразны, и поэтому в качестве 
параметра, определяющего способ и техноло-
гию упрочнения, принято принимать именно 
форму изделия и тип упрочняемой поверхно-
сти. Еще одним фактором, влияющим на выбор 
способа упрочняющей обработки, являются 
требования по шероховатости обработанной 
поверхности. В зависимости от способа упроч-
нения шероховатость после упрочнения может 
или уменьшаться (например, раскатка отвер-
стий), или увеличиваться (например, дробест-
руйная обработка). 

Классифицируются способы упрочнения по 
ряду признаков в соответствует требованиям 
ГОСТ 18296–92: по связи деформирующих тел 
с источниками энергии и движения (с жесткой 
связью, с упругой связью, с эластичной связью, 
с отсутствием связи); по способу передачи 
энергии деформируемым телам (механический, 
пневматический, гидравлический, электромаг-
нитный, взрывной, комбинированный); по ско-
рости деформирования (статические, динами-
ческие и комбинированные); по виду трения в 
контакте инструмента с деталью (контактное 
вдавливание, трение скольжения, трение каче-
ния, трение качения с проскальзыванием); по 
условиям трения в контакте с обрабатываемой 
поверхностью (сухое и со смазкой); по форме 
деформирующих тел (шарики, ролики, тела 
произвольной формы).  

Выбор того или иного способа упрочнения 
зависит от ряда факторов формы и геометриче-
ских размеров обрабатываемых поверхностей, 
наличия на предприятии того или иного типа 
оборудования. Также выбор метода упрочнения 
связан с технологической схемой обработки, 
при этом анализируются данные о химическом 
составе и физико-механических свойствах об-
рабатываемого материала, проверяется шеро-
ховатость поверхности.  

С учетом физико-механических свойств 
контролируют интенсивность поверхностной 
упрочняющей нагрузки. Также здесь следует 
обратить внимание на поверхностные слои так 
называемых образцов-свидетелей, изготовлен-

ных из тех же материалов, что и обрабатывае-
мый материал. Размеры и форма таких образ-
цов всегда разные и зависят, в основном, от 
выбора метода упрочнения. Например, при об-
работке дробью используются плоские пласти-
ны, а чтобы определить интенсивность упроч-
нения, рассматривается величина прогиба об-
работанной с одной стороны пластины.  

Для обеспечения надежной работы в пер-
спективных условиях эксплуатации такие от-
ветственные несущие детали тележки, как над-
рессорная балка и боковая рама, должны иметь 
коэффициенты запаса усталостной прочности 
не менее 1,8. При этом живучесть деталей (дли-
тельность их работы в поврежденном состоя-
нии − от начала зарождения трещины до раз-
рушения) и хладостойкость материала не 
должны быть ниже, чем у серийных деталей из 
стали 20Г1ФЛ. Требования по прочности к ма-
териалу корпуса и тягового хомута автосцепки 
должны быть повышены как минимум в  
1,5 раза. Это обусловлено не только расчетами 
на прочность, но и фактическим положением 
дел − число отцепок вагонов по неисправно-
стям автосцепок практически не снижается. 
Поэтому требуется метод упрочнения, который 
будет увеличивать надежность несущих литых 
деталей вагона. 

Наиболее реальным и эффективным спосо-
бом повышения усталостной прочности несу-
щих деталей тележки является способ упрочне-
ния микропластической (упругопластической) 
деформации. Суть его заключается в том, что 
деталь на прессе подвергается деформирова-
нию вертикальной статической нагрузкой по 
схеме эксплуатационного нагружения до появ-
ления в наиболее напряженных зонах незначи-
тельных пластических деформаций. Эти де-
формации после снятия нагрузки вызывают в 
указанных зонах формирование остаточных 
сжимающих напряжений обратного знака по 
сравнению с рабочими. В эксплуатации оста-
точные напряжения, суммируясь с рабочими, 
уменьшают их, повышая тем самым предел ус-
талости деталей. Важно отметить, что этот спо-
соб обеспечивает наибольшее упрочнение в 
зонах концентрации напряжений. Например, 
если в наиболее нагруженных зонах детали 
имеются литейные дефекты, то вследствие по-
вышенной деформации в этих зонах появляют-
ся и повышенные остаточные напряжения, что 
уменьшает влияние литейных дефектов как 
концентраторов напряжений на усталостную 
прочность деталей. 
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Экспериментальная проверка эффективно-
сти упрочнения методом микропластической 
деформации проводилась на боковых рамах и 
надрессорных балках из сталей 20Л и 20ПФЛ 
на типовом прессовом оборудовании (рис. 1). 
Затем сравнительные испытания неупрочнен-
ных и упрочненных деталей проводились на 
гидро-пульсаторных машинах при постоянной 
средней нагрузке цикла для боковой рамы  
300 кН, а надрессорной балки – 400 кН. 

 
Рис. 1. Схема УПД боковой рамы на типовом  

прессовом оборудовании 

Установлено, что микропластическая де-
формация повышает предел выносливости де-
талей из обеих марок сталей на 50…70 %. Это 
значит, что микропластическая деформация 
может быть использована для восстановления 
ресурса литых деталей вагонов эксплуатацион-
ного парка. Наряду с повышением усталостной 
прочности деталей, микропластическая дефор-
мация значительно снижает скорость развития 
усталостных трещин деталей.  

Эти показатели говорят о практичности и 
актуальности использования метода упруго-
пластической деформации. 

Но, несмотря на широкое применение уп-
рочняющих операций, производство, тем не 
менее, испытывает большие затруднения в ко-
личественной оценке режимов обработки. На-
значаемые технологические процессы, как пра-
вило, основываются на опыте или интуиции, 
которые не всегда приводят к наилучшим ре-
зультатам. 

Поэтому возникает необходимость провести 
упрочнение методом упруго-пластической де-
формации при помощи современных техниче-
ских средств.  

В первую очередь, необходимо создать мо-
дель исследуемого элемента. В качестве объек-
та исследования принимается центрирующая 
балочка автосцепки, боковая рама тележки гру-
зового вагона, надрессорная балка. Для точного 
моделирования свойств деталей вагона необхо-
димо создавать модели, как можно более точно 
описывающие геометрию реальных деталей. 
Для создания таких моделей может быть ис-
пользован метод трехмерного компьютерного 
твердотельного моделирования.  

Модель может создаваться различными спо-
собами, как при помощи булевых операций, так 
и по средствам примитивов, и с помощью вы-
тягивания или поворота разреза и проекции ви-
да. При создании деталей были использованы 
оба этих метода (рис. 2). 

 
Рис. 2. Создание твердотельной модели 

На следующем этапе производилось моде-
лирование процесса упрочнения. Модель раз-
бивается на конечные элементы. Чем мельче 
разбивка, тем больше времени будет затрачено 
на расчет, но увеличится точность результатов 
(рис. 3).  

 
Рис. 3. Модель надрессорной балки тележки  

грузового вагона, разбитая на конечные элементы 

Затем задаются нелинейные свойства мате-
риала, для этого задаются модуль Юнга и ко-
эффициент Пуассона, и затем строится график 
зависимости давления от пластической дефор-
мации – для литейной стали (рис. 4).  

Следующим этапом является установка за-
креплений и приложение упрочняющей нагруз-
ки, это производится в соответствии со схемой, 
указанной на рисунке. При этом нагружение 
происходит пошагово, это позволяет смодели-
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ровать за один этап расчета приложение и уп-
рочняющей, и затем эксплуатационной нагруз-
ки (рис. 5).  

 
Рис. 4. График зависимости давления  

от пластической деформации 

 

 

 
Рис. 5. Схема нагружения: а – центрирующей  
балочки автосцепки, б – надрессорной балки,  

в – боковой рамы 

Следующим шагом методики является при-
ложение расчетных нагрузок к упрочненной 
детали (в соответствии с нормами расчета на 
прочность). В результате получается некая кри-
вая, учитывающая и упрочняющий процесс, и 
затем приложенную эксплуатационную нагруз-
ку (рис. 6). В конце этого этапа модель запуска-
ется на расчет. 

 
Рис. 6. Кривая, учитывающая и упрочняющий  
процесс, и приложенную эксплуатационную  

нагрузку для боковой рамы 

После того как все три детали были закреп-
лены, приложена упрочняющая, а затем экс-
плуатационная нагрузка − производится запуск 
на расчет. Важным моментом является то, что 
нагрузка прикладывается пошагово, это помо-
гает процессору быстрее справиться с процес-
сом расчета. В результате расчета получаются 
эквивалентные напряжения, главные макси-
мальные и минимальные напряжения. На ри-
сунке представлены эквивалентные напряже-
ния для боковой рамы, надрессорной балки и 
центрирующей балочки автосцепки (рис. 7,  
8, 9). На этом этапе производится оценка на-
пряженно-деформированного состояния. Ре-
зультаты расчетов напряженно-деформирован-
ного состояния боковой рамы показали, что 
реализация вертикальной нагрузки обеспечива-
ет качественную адекватность НДС боковой 
рамы и НДС соответствующих эксплуатацион-
ных нагрузок. Поскольку расчетная картина 
напряженно-деформированного состояния со-
держит концентраторы напряжений растяжения 
во всех типичных зонах технологических отка-
зов боковой рамы: основания стоек рессорного 
проема, нижняя часть большого технологиче-
ского отверстия, а также оба угла буксового 
проема. У центрирующей балочки автосцепки – 
это внутренние углы кронштейнов. Но при 
этом значения напряжений упрочненных дета-
лей ниже, чем у неупрочненных.  

Благодаря проведенному расчету смогут ис-
пользоваться достоверные расчетные данные 
для восстановления ресурса боковых рам, над-
рессорных балок и центрирующих балочек ав-
тосцепок грузовых вагонов эксплуатационного 
парка. Также эти результаты можно использо-
вать для повышения надежности тех же деталей 
вагонов новой постройки и других литых дета-
лей. Благодаря использованию современных 
технических средств существенно сократится 
время на выполнение подобного расчета вруч-
ную и повысится точность результатов. 
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Рис. 7. Эквивалентные напряжения боковой рамы тележки грузового вагона 

 
Рис. 8. Эквивалентные напряжения центрирующей балочки автосцепки 

 
Рис. 9. Эквивалентные напряжения надрессорной балки тележки грузового вагона 
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УДК 621.891 

Н. Г. МАКАРЕНКО (ГУП Центр внедрения новой техники и технологий «ТРАНСПОРТ» 
МПС, Омск, Российская Федерация) 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА  
ТРИБОСОПРЯЖЕНИЙ 

Розглянуто можливість підвищення ресурсу деталей трибосистем машин та механізмів методом автоко-
мпенсації зносу з використанням енергії зовнішнього джерела для створення та переносу в зону контакту 
відновлюючого матеріалу. 

Рассмотрена возможность повышения ресурса деталей трибосистем машин и механизмов методом авто-
компенсации износа с использованием энергии внешнего источника для образования и переноса в зону кон-
такта восстанавливающего материала. 

The opportunity of increasing the resource of parts of tribosystems of machines and mechanisms by the method 
of wear autocompensation with the use of external energy source for formation and transfer of recovering material 
to the contact zone is considered. 

Введение 

Повышение надежности и снижение экс-
плуатационных затрат машин и механизмов 
является одной из основных проблем триболо-
гии. В настоящее время существует большое 
количество методов повышения долговечности 
деталей, в каждом из которых заложены потен-
циальные возможности. Однако реализация их 
не позволяет достичь требуемых результатов по 
увеличению ресурса и имеет недостаточно вы-
сокие показатели эффективности. 

Известно, что работа каждой трибосистемы 
сопровождается потерей массы трущихся эле-
ментов. Интенсивность этого процесса изменя-
ется во времени и, как правило, характеризует-
ся тремя периодами: I период – приработка (на-
чальное изнашивание), характеризуется пере-
менной высокой интенсивностью; II период – 
установившееся изнашивание, характеризуется 
практически постоянной и невысокой интен-
сивностью процесса; III период – период уско-
ренного, недопустимого изнашивания с высо-
кой и возрастающей интенсивностью процесса. 

Анализ современных достижений триботех-
нологии и трибоматериаловедения показывает, 
что, как правило, известные способы повыше-
ния долговечности направлены на уменьшение 
скорости изнашивания, т.е. увеличение про-
должительности работы сопряжения до наступ-
ления третьего периода – недопустимого уско-
ренного изнашивания. В то же время, возможен 
принципиально иной подход к управлению три-
босистемами, основанный на использовании 
принципов автоматического регулирования и 
управления техническими системами, как пока-

зано в работах [1, 2]. В этом случае реализуется 
принцип управления по отклонению регули-
руемого параметра, каковым является в трибо-
системе сила трения или температура. Такая 
система (трибосистема) автоматического регу-
лирования при изменении в определенном диа-
пазоне внешних энергетических возмущений 
способна работать в устойчивом автоколеба-
тельном режиме. Она поддерживает регули-
руемый параметр на установившемся мини-
мальном режиме за счет сохранения и воспро-
изводства динамических трибоструктур [2]. 

Постановка задачи 

Обоснование и разработка трибосистемы с 
автокомпенсацией износа трущихся поверхно-
стей за счет автоматического управления про-
цессом трения и изнашивания по отклонению 
регулируемого параметра. 

Методы испытаний 

Структурная схема трибосистемы с исполь-
зованием принципа автокомпенсации износа 
представлена на рис. 1. На входе трибосистема 
воспринимает внешнее воздействие в виде на-
грузки p  и скорости скольжения V  при темпе-
ратуре T . Под их влиянием между элементами 
трибосистемы A  и B  возникают внутреннее 
напряжение δ  и деформация ε . Они вызывают 
износ трущихся поверхностей, что приводит к 
изменению показателей функционирования 
трибосистемы, например: давление, шум, виб-
рация, изменение температуры T∆ . Этот сиг-
нал воспринимается датчиком D  и преобразу-
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ется в электрический сигнал id  обратной связи. 
В элементе E  этот сигнал преобразуется в 
управляющий ток J∆ , подаваемый на диэлек-
трически изолированный элемент M . Элемент 
M  выполняется из антифрикционного металла, 
способного под действием электрического тока 
в токопроводящей среде выделять ионы метал-
ла, которые транспортируются в зону трения 

между элементами A  и B  и осаждаются на них 
в виде атомов металла. Осаждение металла 
улучшает условия трения, обеспечивая более 
равномерное распределение контактного дав-
ления и внутренних напряжений, что приводит 
к снижению деформации и температуры по-
верхностного слоя, а также к восстановлению 
изнашиваемых поверхностей. 

P

V A  B  D  

E  M  J

d

ε T

i

∆

∆,δ

T   

U

 
Рис. 1. Структурная схема трибосистемы с автокомпенсацией износа 

Электролитическое осаждение металлов ос-
новано на явлении электролиза, т.е. окисли-
тельно-восстановительных процессах, проис-
ходящих в электролите и на электродах при 
прохождении через электролит постоянного 
тока. Восстановление поверхности этим спосо-
бом наращивания не вызывает структурные 
изменения в деталях, позволяет устранять не-
значительные износы. Процесс восстановления 
легко поддается механизации и автоматизации. 
Количественная сторона процесса электролиза 
описывается известными законами Фарадея  
[3, 4]. 

Скорость осаждения ионов металла на тру-
щиеся поверхности трибосистемы зависит от 
многих факторов: плотности тока, свойств жид-
кости, материала анода и деталей, концентра-
ции ионов металла в жидкости и т.д. Управле-
ние интенсивностью процесса осаждения ме-
талла возможно путем регулирования плотно-
сти тока и концентрации ионов металла в жид-
кости. Для этого используются параметры 
электрического поля, создаваемого в смазы-
вающей среде. 

Принцип работы предлагаемой системы ос-
нован на притяжении ионизированных частиц 
металла в смазочном масле к электродам, 
имеющим противоположную полярность. 

При этом, чем выше напряженность элек-
трического поля, тем выше будет интенсив-

ность процесса насыщения смазки ионами ме-
талла. 

Максимальная напряженность электриче-
ского поля ограничивается характеристикой 
диэлектрических свойств жидкости и не может 
превышать 90...95 %  напряжения пробоя. Раз-
ность потенциалов, необходимая для эффек-
тивного протекания процесса электролиза, 
складывается из потенциала разложения элек-
тролита, концентрационной поляризации, пе-
ренапряжения и омического падения напряже-
ния [4]. 

Основной проблемой при реализации разра-
батываемой трибосистемы является то, что в 
подавляющем большинстве современных ма-
шин и механизмах используют масла с высо-
ким электрическим сопротивлением. Поэтому 
наиболее приемлемой, простой и эффективный 
путь реализации принципа автокомпенсации и 
минимизации износа заключается в разработке 
трибосистем, где в качестве смазки применяет-
ся кислота, щелочь, морская вода, синтетиче-
ские масла, обладающие хорошей токопрово-
димостью [5]. 

Задача создания трибосистем с управляе-
мым ресурсом является, с математической точ-
ки зрения, типичной задачей теории оптималь-
ного управления, при заданных ограничениях. 
Такими ограничениями могут быть один или 
несколько параметров, определяющих режим 
работы трибосистемы, например, температура в 
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зоне трения, предельные зазоры в сопряжении, 
скорость изнашивания и т.п. 

Предлагаемая структура трибосистемы при 
ее разработке позволяет управлять кинетиче-
скими зависимостями износа деталей и зазора в 
сопряжении (рис. 2) с учетом вышеназванных 
ограничений. Так, путем выбора материала и 
конструктивных параметров элемента M   
(рис. 1), а также величины напряжения источ-
ника E , можно получить трибосистему с кине-
тическими зависимостями износа типа 1SS − , 

2SS − , 3SS −  и 1NN − , 2NN − , 3NN −  или 
другое промежуточное сочетание кинетических 
зависимостей износа охватывающей и охваты-
ваемой деталей трибосистемы. 

 
Рис. 2. Кинетические зависимости износа  

деталей и зазоров, реализуемые в  
трибосистемах с автокомпенсацией износа: 

 τ  – время работы; 1S S−  – размеры охватываемой 

детали стабильны; 2S S−  – размеры охватываемой детали 

уменьшаются; 3S S−  – размеры охватываемой детали 

увеличиваются; 1N N−  – размеры охватывающей детали 

стабильны; 2N N−  – размеры охватывающей детали 

уменьшаются; 3N N−  – размеры охватывающей детали 
увеличиваются 

Результаты эксперимента  
и их обсуждение 

Практическая реализация изложенного спо-
соба показана на рис. 3, примере торцового уп-
лотнения с закрытым контуром циркуляции 
затворной жидкости [6]. 

Система состоит из бачка с затворной жид-
костью, системы трубопроводов, измерителя 
давления, встроенного насоса для циркуляции 
жидкости, источника тока, регулятора тока, 
растворяемой вставки – анода. В качестве за-
творной жидкости может применяться вода. 

Однако, применение комбинированных смесей 
на основе полиэтиленгликолей, воды и глице-
рина, например, жидкость ПГВ (ТУ 6-02-762-
78), позволяет при хороших охлаждающих 
свойствах повысить смазывающие свойства, 
т.е. уменьшить потери мощности на трение. 
Кроме того, ПГВ имеет хорошие вязкостно-
температурные характеристики и антикоррози-
онные свойства. 

 
Рис. 3. Схема автоматического восстановления  
работоспособности торцовых уплотнений: 
1  – торцовое уплотнение; 2 , 3  – подвижная и 
неподвижная части торцового уплотнения;  

4 – встроенный насос; 4  – вставка-анод 

При износе торцовых уплотнений давление 
затворной жидкости снижается до мp  (рис. 4). 
При этом условии сигнал с манометра MH  по-
ступает на регулируемый источник вторичного 
электропитания UZ . При этом увеличивается 
ток, протекающий в цепи: источник UZ , встав-
ка-анод 4, рабочая жидкость, торцовое уплот-
нение, корпус. Ионы металла вставки-анода 
при помощи рабочей жидкости транспортиру-
ются к подвижной 2 и неподвижной 3 части 
торцового уплотнения 1. Контактирующие по-
верхности постоянно активируются механиче-
ским воздействием, и на их рабочих поверхно-
стях осаждаются ионы металла. Величина тока 
при этом составляет 50...150 мА . Герметич-
ность уплотнения улучшается, давление повы-
шается до нp . При этом по сигналу с датчика 
давления MH  напряжение на выходе UZ  
уменьшается. Прекращается растворение анода, 
и система функционирует без восстановления 
деталей трения. 
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График изменения давления в затворе тор-
цового уплотнения, поясняющий принцип ре-
гулирования восстановлением, показан на  
рис. 4. 

 
Рис. 4. Изменение давления в затворе торцового 

уплотнения с системой восстановления  
работоспособности: 

p  – давление затворной жидкости в системе;  

нp  – номинальное давление в системе; мp  – 
минимальное давление, τ  – время работы 

Основные закономерности, полученные в 
результате проведенных экспериментов по ис-
следованию трибоэлектрохимической компен-
сации износа, представлены на рис. 5 − 8. Ин-
тенсивность изнашивания зависит от плотности 
тока, протекающего в цепи «анод – катод». Для 
выбранных режимов работы и пары трения, 
приведенных на рис. 5, минимальная интенсив-
ность изнашивания зафиксирована при плотно-
сти тока 235 А/м , и при 45 %  концентрации 
загустителя рабочей жидкости (рис. 6). 

Коэффициент трения, максимально способ-
ствующий интенсивности осаждения металла 
на детали, находится в пределах 0,09...0,1 . 

Выводы 

Анализ предлагаемой схемы трибосистемы 
с автокомпенсацией износа на примере торцо-
вого уплотнения нефтеперекачивающих насо-
сов показывает возможность существенного 
снижения интенсивности изнашивания и уве-
личения ресурса уплотнений и уплотнительных 
комплексов сложных технических систем. Дол-
говечность деталей трибосистемы в этом слу-
чае определяется не износом, а другими факто-

рами: неточности в сборке, механические по-
вреждения, усталостная прочность. 

 
Рис. 5. Зависимость суммарной интенсивности  
изнашивания от плотности тока (пара трения:  

сталь 45 – БрОСЦ-5-5 ; N = 1600 H; 2,1 м/сV = ) 

30 40 60 
C 

9 x10        
-11

J 

%

8 x10        
-11

7 x10        
-11

6 x10        
-11

 
Рис. 6. Зависимость суммарной интенсивности  
изнашивания от концентрации загустителя (пара 
трения: сталь 45 – БрОСЦ-5-5 ; N = 1600 H; 

2,1 м/сV = ) 

Обозначения 

p  – давление затворной жидкости в систе-

ме; нp  – номинальное давление в системе;  

мp  – минимальное давление, определяемое по-
рогом срабатывания датчика давления; τ  – 
время работы, 1SS −  – размеры охватываемой 

детали стабильны; 2SS −  – размеры охваты-

ваемой детали уменьшаются; 3SS −  – размеры 

охватываемой детали увеличиваются; 1NN −  – 
размеры охватывающей детали стабильны; 

2NN −  – размеры охватывающей детали 
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уменьшаются; 3NN −  – размеры охватываю-
щей детали увеличиваются. 

 

 
Рис. 7. Зависимость интенсивности электрохимического осаждения металла  

на детали от коэффициента трения: 
1 , 3 , 4  – катод сталь 45 , анод – соответственно, цинк, медь, алюминий; 2  – катод и анод медь.  

Плотность тока взята при стабильном осаждении металлов 

 

Рис. 8. Изменение микротвердости осажденных на трущиеся поверхности  
металлов в зависимости от плотности тока: 

1  – цинк; 2  – медь; 3  – алюминий / коэффициент трения 0, 07µ = ; давление 8,92 МПаР = ;  
скорость трения , 66 м/сV =  
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УДК 629.45.015 

Л. А. МАНАШКИН (New Jersey Institute of Technology, США), С. В. МЯМЛИН (ДИИТ),  
В. И. ПРИХОДЬКО (ОАО «Крюковский вагоностроительный завод») 

ОЦЕНКА СИЛЫ УДАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЕСА И 
РЕЛЬСА НА СТЫКЕ ДВУХ РЕЛЬСОВ 

Розглядаються деякі варіанти переходу колеса в стику з рейки на рейку та оцінюються сили, які виникають 
при цьому. Пропонується відповідний математичний опис ударної взаємодії колеса та рейки. 

Рассматриваются некоторые варианты перехода колеса в стыке с рельса на рельс и оцениваются возникаю-
щие при этом силы взаимодействия. Предлагается соответствующее математическое описание ударного 
взаимодействия колеса и рельса. 

In the article some variants of a wheel passing a joint from rail to rail are considered and the forces occurring in this 
process are estimated. The related mathematical description of the wheel-rail shock interaction is proposed. 

Как правило, при рассмотрении пространст-
венных колебаний рельсовых экипажей неров-
ности рельсовых нитей задаются как внешние 
возмущения. При этом исследователи, в зави-
симости от поставленной задачи, рассматрива-
ют неровности пути как некоторые гармониче-
ские, иногда с наложением случайной состав-
ляющей, геометрические реализации [1-8]. Ес-
тественно, обязательным является определение 
основных геометрических параметров этих 
реализаций. Для участков стыкового пути, в 
первую очередь, основными являются парамет-
ры звеньев и период расположения стыков. При 
этом математическое описание взаимодействия 
колес рельсовых экипажей в зоне стыков рель-
сов очень важно для оценки динамических ка-
честв железнодорожной техники. 

Несмотря на использование нормативных 
документов, регламентирующих описание рас-
четных неровностей пути [9], описание стыко-
вых неровностей требует некоторых особенно-
стей. 

 
Рис.1. Варианты схем перекатывания колеса  
с одного рельса на другой рельс в их стыке 

В работах [3, 10-12] при рассмотрении на-
груженности вагонов и локомотивов воздейст-
вия на них со стороны пути, обусловленные его 
геометрическими и параметрическими неиде-

альностями, задаются либо детерминировано, 
либо случайно изменяющимися силами с за-
данными амплитудными и спектральными ха-
рактеристиками. При задании детерминирован-
ных воздействий возникают проблемы модели-
рования ударов на стыках рельсов, связанные 
именно с ударным характером этого взаимо-
действия [10]. В связи с этим, а также для 
оценки ударных сил взаимодействия экипажей 
и пути с целью дальнейшего изучения процесса 
повреждения поверхности катания колес и раз-
рушения стыка, вызванных этими силами, 
пользуясь теорией Герца [13, 14] для соударе-
ния двух тел, оценим уровни возникающих сил. 
Следует отметить, что обычно при рассмотре-
нии ударного взаимодействия [12, 15] вагонов и 
рельсов на стыках в большей мере рассматри-
вается интегральное последействие стыка, чем 
непосредственное взаимодействие колеса и 
рельса. Это последействие связано с тем, что 
возмущающими функциями являются динами-
ческие траектории движения буксы, то есть – 
центра колеса, или их ускорения, которые от-
ражают в первую очередь низкочастотные со-
ставляющие просадки пути и рельса под колеб-
лющимся вагоном, как результат ударного 
взаимодействия колеса и рельса. Наличие меж-
ду центром колеса и контактом упруго-
инерционной среды скрывает некоторые осо-
бенности непосредственного взаимодействия 
колеса и рельса, с чем в первую очередь связа-
ны повреждения поверхностей катания колеса 
и рельса. Особенности непосредственного 
взаимодействия колеса и рельса в своё время 
рассматривались в докторской диссертации  
Н. Н. Кудрявцева, который привёл эксперимен-
тально обнаруженные примеры кратковремен-
ной потери контакта колеса с рельсом вследст-
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вие ударного взаимодействия. Ударное взаимо-
действие между колесом и рельсом рассматри-
валось некоторыми авторами также с использо-
ванием теории удара и других теорий, связан-
ных с импульсной передачей энергии [16-19]. 

Схема a) соответствует случаю, когда на-
груженный и ненагруженный рельс находятся 
на одном уровне (идеально жесткое основание) 
и между ними есть зазор d . Схемы b) и c) от-
личаются расположением рельсов, но одинако-
вы по уровню нагружения, так как в этих слу-
чаях скорость точки касания поверхности коле-
са зависит только от превышения h  уровня не-
нагруженного рельса над нагруженным. 

Далее при расчетах принимается, что точка 
C является мгновенным центром скоростей ка-
тящегося по рельсу колеса, а точка A – точка 
касания колеса с кромкой ненагруженного 
рельса. Хорда CA является мгновенным радиу-
сом для точки касания катящегося колеса с не-
нагруженным рельсом. Так как удар колеса о 
ненагруженный рельс происходит в течение 
очень короткого времени, то ненагруженный 
рельс рассматривается как неподвижный. Счи-
тая, что в этом ударе с рельсом взаимодейству-
ет не более чем половина массы колёсной пары 
грузового вагона, равная m, получим, что им-
пульс yI  удара равен  

 / ,yI m AC mvAC r= ω =  (1) 

где ω – угловая скорость вращения колеса,  
v  – скорость движения вагона,  
r  – радиус круга катания колеса. 
В случае схемы a) величина AC d= , а им-

пульс необрессоренной массы составит 

 / .yI m d mvd r= ω =  (2) 

В случаях схем b) и c) величина AC r= α , 
2h

rα = , а импульс необрессоренной массы 

составит 

 22y
hI m hr mv r= ω = . (3) 

Силу ударного взаимодействия колеса с 
рельсом в течение времени удара τ представим 

как 0 sinP P tπ=
τ

. Тогда величина импульса бу-

дет равна 

 0 0
0

2sin .yI P tdt P
τ π τ

= =
τ π∫  (4) 

Для определения силы 0P  воспользуемся 
формулой Герца [13, 14], описывающей зави-
симость силы от местных деформаций, в виде 

 3/ 2P kx= , (5) 

где x – величина суммарных деформаций двух 
тел, одно из которых имеет на контактной по-
верхности сферу с радиусом, равным радиусу 
r  круга катания колеса, и обладает массой, 
равной массе половины колесной пары. Второе 
тело на контактной поверхности имеет сферу с 
радиусом, равным радиусу R  головки рельса. 
При этом предполагается, что рельс закреплен 
жестко, то есть его масса принята бесконечно 
большой. Тогда, следуя [13], получим 
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В выражении (6) E  – модуль упругости ма-
териала, µ – коэффициент Пуассона. 

После определения амплитудного значения 
силы 0P  ударного взаимодействия колеса и 
рельса на стыке может быть найдена длитель-
ность этого взаимодействия, исходя из выраже-
ния (4), то есть 

 0/ 2yI Pτ = π . (8) 

В качестве примера произведены оценки 
ударного взаимодействия колеса грузового ва-
гона с рельсом типа Р65 при скорости движе-
ния 72 км/ч (20 м/с). Исходные данные для рас-
четов приведены в табл. 1. Верхняя строка дан-
ных таблицы соответствует допущению, что в 
ударе участвует половина колёсной пары. Со-
ответствующие этому допущению результаты 
показаны данными верхних строк в табл. 2 и 3. 
В табл. 2 приведены результаты оценок сил и 
длительностей взаимодействия колеса и рельса 
в случаях, соответствующих схеме a), а в  
табл. 3 приведены аналогичные оценки для 
случаев, показанных схемами b) и c). 

Таблица  1  

Исходные данные для расчетов 

r, м R, м m, т E, кПа µ 

0,475 
0,475 

0,500 
0,500 

 0,685 
0,21 

2,1⋅108 

2,1⋅108 

0,3 
0,3 
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Таблица  2  

Результаты расчетов 

d, м Iy ,тм/с P0, кН τ, мс 

  0,005 0,144 
0,044 

199 
     97,7 

1,14 
0,71 

0,01 0,288 
0,088 

457 
224 

1,0 
  0,62 

0,02 0,576 
0,176 

1050 
515 

0,86 
0,54 

 

Таблица  3  

Результаты расчетов 

h, м Iy ,тм/с P0, кН τ, мс 

 0,005 1,988 
0,610 

4628 
2288 

0,63 
0,42 

0,01 2,811 
0,862 

7135 
3465 

0,68 
0,42 

 

Из таблиц 2 и 3 видно, что величины сил 
взаимодействия могут быть достаточно велики 
(существенно превышают силу статического 
воздействия колеса на рельс, равную 108 кН). 
Особенно это проявляется в случаях ступеньки 
на ненагруженном рельсе. В то же время дли-
тельность этих сил очень мала (в пределах 
0,63…1,14 мс). Для регистрации таких сил не-
обходимы измерительная аппаратура, методы 
ее использования и методы обработки, позво-
ляющие получать достоверные данные в широ-
ком диапазоне частот. При столь малой дли-
тельности этих сил необходимо учитывать вол-
новые особенности ударного нагружения упру-
гих тел. Это значит, что в формировании 
величины ударного взаимодействия будет уча-
ствовать не все принятое в начале тело, а толь-
ко его часть, отделённая от остальной части 
колесной пары существенно менее жёстким 
элементом. Таким элементом является диск же-
лезнодорожного колеса, разделяющий массив-
ный обод и массивную ступицу. Исходные 
данные для этого случая приведены в нижней 
строке табл. 1. В табл. 2 и 3 данные нижних 
строк соответствуют результатам оценок в слу-
чае, когда сила удара определяется только мас-
сой обода колеса, равной 0,21m =  т. 

Принимая во внимание коничность поверх-
ности катания колеса, с точностью до малых 
второго порядка, можем найти проекции силы 
ударного взаимодействия на оси X , Y  и Z : 

0 0/ 2 / 2xP P P d r= α =  

или 

     0 0/ 2 / 2xP P P h r= α = , 0yP P= χ , 0zP P= , (9) 

где χ – угол между касательной к поверхности 
катания колеса и осью Y . 

Таким образом, предложены аналитические 
выражения для определения параметров сило-
вого взаимодействия колес рельсовых экипа-
жей и рельсов в зоне стыков на примере грузо-
вого вагона. Данные выражения могут быть 
составляющими математических моделей про-
странственных колебаний рельсовых экипажей, 
когда есть необходимость детализировать ди-
намическую нагруженность в зоне стыков 
рельсов. 
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УДК 656.2.022.846 

В. О. МЕЛЬНИЧУК (Укрзалізниця), О. М. ПШІНЬКО, О. М. САВЧУК (ДІІТ) 

ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДІВ 

У статті розглянуто проблему підвищення швидкості руху вантажних поїздів. 

В статье рассмотрена проблема повышения скорости движения грузовых поездов. 

In the paper a problem of increasing the traffic speed of fright trains is considered. 

Вантажний вагонний парк Укрзалізниці, 
маючи значну ступінь зносу, продовжує вико-
нувати досить напружений вантажообіг − за 
минулий рік 262,8 млрд ткм, що склало майже 
90 % від загального показника по Мінтрансу. 

Інтенсивність вантажообігу (що приходить-
ся на один кілометр магістральної колії) склала 
12 млн ткм/км, що значно перевищує відповід-
ний показник розвинених країн (у США – 5,1; 
ФРН – 2,2, Франції – 1,5). 

Це забезпечується, у першу чергу, за раху-
нок високої маси поїзда (5 тис. т – завантаже-
ного по УЗ проти 850 т – на залізницях Євро-
пи), яка обмежена міцністю ударно-тягових 
приладів та несучих конструкцій вагонів. 

Разом з тим, експлуатаційна швидкість поїз-
дів не відповідає європейському рівню. Факти-
чна швидкість завантаженого поїзда обмежу-
ється до 85 км/год., а з порожніми вагонами –  
70 км/год. Це майже у півтора рази нижче від 
конструктивної, закладеної у технічних харак-
теристиках вагонів – 120 км/год. В результаті 
не використовується на 10…15 % продуктив-
ність вагона. З причини обмежених швидкостей 
ми змушені утримувати надлишковий парк ва-
гонів та локомотивів, щоб виконувати необхід-
ний об’єм перевезень.  

Спроби збільшити швидкість вантажних по-
їздів, сформованих із старотипних вагонів, ро-
бились неодноразово [1]. Однак, без усунення 
обмежуючих причин усі такі спроби закінчува-
лись поверненням до традиційних швидкостей 
після кількох аварійних сходів з рейок. 

Сьогодні проблема підвищення швидкості 
стає ще актуальнішою у зв’язку з нормативами 
міжнародних організацій залізничників та на-
ступному входженню частини наших магістра-
лей у міжнародні транспортні коридори. Коде-
ксом європейських союзів залізничників 
ОСЗ/МСЗ ХХХ/V (ст. 22.3) та пам’ятками ОСЗ 
№ 516 і МСЗ № 430/4 (ст. 1.5) приписано, що 
максимальна швидкість вагонів в експлуатації, 
незалежно від зносів ходових частин, повинна 
складати 120 км/год. (відповідна стаття позна-

чена зірочкою, тобто є обов’язковою до вико-
нання). 

Причиною обмеження швидкості вантаж-
них поїздів є втрата стійкості руху вагона на 
візках моделі 18-100 (конструкції інж. Ханіна), 
яка може відбутись при швидкості, меншій від 
конструктивної. 

Математична теорія стійкості руху  
О. М. Ляпунова [2] здобула розвиток стосовно 
до залізничного рухомого складу у працях  
В. А. Лазаряна і його наукової школи –  
М. Л. Коротенка, Ю. В. Дьоміна та інших [3, 4]. 
Вони встановили, що рух вагона (чи іншого 
залізничного екіпажу) втрачає стійкість за Ля-
пуновим, якщо його швидкість перевищила 
деяку величину, яку називають критичною 
швидкістю руху вагона. 

Починаючи з 90-х років минулого століття, 
галузевими лабораторіями ДІІТу проводяться 
дослідження критичної швидкості вантажних 
вагонів у залежності від зносів ходових частин 
та інших факторів. Одержані на цей час резуль-
тати приведені на рис. 1. Перші три стовпці діа-
грами характеризують критичну швидкість vкр 
нового вагона (або з переточеними колісними 
парами) при експлуатаційному пробігу від нуля 
до приблизно 30 тис. км. У вказаний період 
критична швидкість перевищує 120 км/год. не-
залежно від інших факторів. Саме ця обставина 
дозволила встановити нормативну конструк-
тивну швидкість. Показані на діаграмі інші 
значення vкр відповідають стану після пробігу 
вагонів на візках моделі 18-100 більше  
30 тис. км. Потрійними стовпцями позначена 
критична швидкість у залежності від трьох ос-
новних факторів: 
   ●   зліва – при русі порожнього вагона по 
прямолінійній колії – вона становить прибли-
зно 70 км/год; 
   ●   середні стовпці – для завантаженого ва-
гона у прямолінійній колії – критична швид-
кість дещо перевищує 80 км/год.; 
   ●   справа – рух в кривих, коли відцентрові 
сили сприяють стабілізації і втрата стійкості 
трапляється при більш високій швидкості.  
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Рис. 1. Критична швидкість вагона на візках мод.18-100

Ознаками втрати стійкості руху є:  
1) Збудження автоколивань виляння коліс-

них пар у горизонтальній площині. Колісні па-
ри безперервно коливаються у колійному зазо-
рі, натикаючись то на ліву, то на праву рейку 
гребенями коліс. При цьому динамічні рамні 

зусилля − основний чинник вповзання колеса 
на рейку − значно збільшуються. На рис 2 при-
ведені графіки зміни рамних сил Нр залежно від 
швидкості руху порожнього вагона по прямолі-
нійних ділянках колії. 

 
Рис. 2. Графіки залежності рамних сил від швидкості

Шкала швидкості відкладена на середній осі, а 
графіки побудовані за значеннями рамних зу-
силь в сторону лівої та правої рейок (відповідно 
верхня та нижня криві). Внутрішні криві – ра-
мні сили вагона з незношеними профілями ко-
ліс ГОСТ-9036. При зростанні швидкості сили 
монотонно збільшуються. Рух вагона при цьо-
му стійкий. Середні лінії (пунктирні з жир-

ними крапками) – зареєстровані зусилля ваго-
на з незношеними профілями коліс ДІІТ-УЗ.  
В діапазоні швидкостей 70…90 км/год. рамні 
зусилля зростають більш інтенсивно (на  
25…50 %), але втрати стійкості не зафіксовано. 
Зовнішні лінії – колісні пари зношені. Тут збі-
льшення рамних зусиль розпочинається уже 
при 60 км/год., а при 80 км/год. зафіксовані си-
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ли втричі більші (порівняно з показниками вну-
трішніх ліній), далі вони дещо стабілізуються. 
Спостерігаються ознаки втрати стійкості руху 
вагона, починаючи зі швидкості 70 км/год.  

2) Характерно, що після втрати стійкості 
поперечні переміщення колісних пар візка від-
буваються протифазно одна відносно іншої. Це 
приводить до збурення автоколивань вилян-
ня рам візків у горизонтальній площині. Тому 
у технічній літературі втрату стійкості часто 
визначають як «интенсивное извилистое дви-
жение тележек». Оскільки критична швидкість 
вагонів поїзда може бути різною (див. рис. 1), 
то можливо спостерігати у минаючого поїзда 
нестійкий хід окремих вагонів. Їх візки іноді 
називають «шальные тележки» (термін зустрі-
чається, зокрема, у монографії одного з науко-
вих працівників ВНИИЖТа [5]). У зв’язку з 
цим доцільно зазначити, що під вказаний тер-
мін підходять усі візки моделі 18-100 після 
експлуатаційного пробігу більше 30 тис. км. 
У літературі європейських дослідників втрата 
стійкості називається «шиммі» (shimmy − віб-
рація, коливання (коліс), один з негритянських 
танців). Зокрема, у лекціях спеціалістів фран-
цузького дослідницького центру рухомого 
складу підкреслюється, що саме «шиммі» було 
найскладнішою проблемою при створенні су-
перекспресів TGV. 

3) Кузов вагона після втрати стійкості руху 
теж починає коливатись у горизонтальній 
площині, оскільки виляння обох візків збурю-
ються переважно у протифазі. Автоколивання 
виляння кузова відбуваються з амплітудою 
близько 70 мм (на ширину головки рейки) і ча-
стотою ~ 1,5 Гц. Спостерігаючи за коливання-
ми кузовів минаючого вантажного поїзда, мож-
на візуально виявити вагони, що втратили стій-
кість руху.  

Способи підвищення критичної швидко-
сті вагона. 

Аналіз конструкцій високошвидкісних ваго-
нів, зокрема поїздів-експресів, що забезпечують 
стійкість руху (при нормованих зносах ходових 
частин) до 250…350 км/год., показав, що для 
підвищення критичної швидкості можна вико-
ристати демпфери поздовжніх горизонталь-
них коливань, встановлені між рамою візка та 
кузовом вагона. Зокрема, рами візків високо-
швидкісного поїзда TGV (Франція) з обох сто-
рін з’єднані з кузовами спеціальними гідравлі-
чними демпферами. Вони потужніші від гід-
равлічних гасників вертикальних і поперечних 
коливань, а у верхній частині мають лійку для 
регулярного контролю рівня та поповнення ро-

бочої рідини, витік якої може привести до тяж-
ких наслідків.  

Поширені також демпфери фрикційного 
типу. Кожний такий демпфер утворюється па-
рою притиснутих один до іншого ковзунів: на-
дресорної балки візка і відповідних їм − на 
шкворневій балці кузова. Для ефективності ро-
боти такого демпфера слід виконувати дві умо-
ви: 

● поверхні тертя повинні працювати стабі-
льно без мікросхоплень, для чого використо-
вують пари «чавун − сталь», «вуглепластик − 
сталь» та ін.; 

● автоколивання виляння рами візка, що 
збурюються після досягнення вагоном критич-
ної швидкості, повинні передаватись на надре-
сорну балку, інакше демпфери не будуть ефек-
тивно підвищувати критичну швидкість вагона. 

У пасажирських вагонів (з практично стабі-
льною масою) притискання ковзунів демпфера 
забезпечується тим, що кузов повністю опира-
ється на ковзуни надресорних балок візків. Пе-
редаючі пристрої відомі двох типів − трьох-
важільні (на візках MD-530 IC-експресу ФРН, 
«ГОША») та повідкові (на візках КВЗ-ЦНИИ, 
мод. 68-4075 та ін.). 

Щодо вантажних вагонів, то збільшення їх 
критичної швидкості досягається шляхом вико-
ристання: 

●   Фрикційних демпферів, функцію яких 
виконують пружні ковзуни надресорної балки 
візка, постійно притиснуті до відповідних ков-
зунів шкворневої балки кузова. Як тільки збу-
рюються автоколивання виляння візка, відбува-
ється їх гасіння за рахунок роботи сил тертя 
між ковзунами. В експлуатаційному вагонному 
парку УЗ уже п’ять років ведеться модернізація 
візків за технологією, запропонованою фірмою 
«А.СТАКІ» (США). При цьому типові жорсткі 
ковзуни замінюються пружно-катковими безза-
зорними ковзунами, які створюють демпфери з 
парними ковзунами шкворневих балок кузова. 
Взаємний стиск ковзунів-демпферів регулюєть-
ся пружною поліуретановою вставкою. Надли-
шкові зусилля при перевалці кузова приймає на 
себе ролик і полегшує вписування вагона у 
криві. 

●   Малозносних клинів гасника коли-
вань з уретановими накладками на похилих 
поверхнях. Важлива функція клина — не допу-
скати виникнення між боковинами і надресор-
ною балкою некомпенсованих зазорів, щоб ав-
токоливання виляння з початку їх збурення пе-
редавались на надресорну балку і гасились ков-
зунами-демпферами. 

42



  

Аналогічними деталями обладнані візки мо-
делі 18-7020 розробки ВАТ «КВБЗ» Окрім 
пружно-каткових ковзунів та малозносних кли-
нів з уретановими накладками, у цих візках 
встановлені ресорні комплекти з білінійною 
жорсткістю. Статичний прогин вагону у поро-
жньому режимі збільшено вдвічі (порівняно з 
візками мод. 18-100). Це покращує плавність 
ходу і має дати переваги при експлуатації з під-
вищеними швидкостями.  

Таким чином, у вагонному парку УЗ уже 
експлуатуються вагони, які можна використати 
для формування швидкісних вантажних поїздів. 
Однак, стримуючим фактором виявився нега-
тивний досвід минулих спроб підвищення екс-
плуатаційної швидкості вантажних поїздів на 
залізницях зі стандартом колії 1520 мм. Тому 
було вирішено виконати ряд попередніх дослі-
джень з обґрунтуванням безпечності кожного 
практичного кроку, пов’язаного зі збільшенням 
експлуатаційної швидкості. 

Полігоном для започаткування швидкіс-
ного руху вибраний напрямок Кривий Ріг − 
Ужгород − Кошице, на якому уже близько 40 
років проводяться експлуатаційні випробуван-
ня нових конструкцій вагонів і їх частин. Тут 
обертаються постійні залізорудні маршрути, 
проходячи складний за планом і профілем колії 
Карпатський перевал. Довжина одного рейсу − 
2700 км. Коефіцієнт порожнього пробігу − 0,5. 

За експертними оцінками, завантаженість ваго-
нів маршрутів в 1,2…1,5 рази перевищує сере-
дню загальномережеву на колії 1520 мм. 

У 2006 р. проведені підготовчі досліджен-
ня з метою визначення найбільших допустимих 
швидкостей руху маршруту по трасі за умови, 
що всі вагони будуть мати критичну швид-
кість не менше 120 км/год. (як у завантаже-
ному, так і в порожньому станах). Діагности-
чний рейс виконувався з існуючим маршрутом 
і з традиційними швидкостями руху. У марш-
рут була включена вагон-лабораторія для без-
перервної реєстрації в обох напрямках з 
прив’язкою до кілометражу траси таких вели-
чин: 
− фактичної швидкості руху; 
− вертикальних динамічних прискорень непід-
ресорених частин візка (боковин) та шквор-
невих балок кузовів у чотирьох піввагонах 
маршруту; 

− горизонтальних динамічних прискорень вка-
заних вище непідресорених та підресорених 
частин піввагонів. 

Зареєстровані дані оброблялись за допомогою 
спеціально розроблених алгоритмів і програм. 
На виході будувались криві зареєстрованих і 
розрахованих параметрів, суть яких пояснимо 
на прикладі фрагменту, показаного на рис. 3. 

 
Рис. 3. Фрагмент результатів діагностичного рейсу маршруту
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1 Позначений кілометраж маршруту та роз-
міщення станцій – для прикладу показана діля-
нка з 45 км по 24 км в районі станції Біла Церк-
ва. На розміщених нижче графіках цій ділянці 
відповідають осі абсцис. Маршрут рухався за-
вантаженим у напрямку Ужгорода. 
2 Графік фактичної швидкості v~ під час діаг-
ностичної поїздки. 
3 Графіки вертикальних динамічних приско-
рень: vZ~ , зареєстрованих при проходженні ді-

лянки (нижня лінія) і 120Z , розрахованих інтер-
поляційним методом (верхня лінія). Визначен-
ня вертикального прискорення 120Z  (очікува-
ного при швидкості v = 120 км/год. за умови 
дотримання стійкості руху за Ляпуновим) про-
водилось за залежністю: 

120Z = vZ~  + Ẑ ·(120 – v~ ), 

де  vZ ~ – прискорення, що заміряне при фіксо-
ваній швидкості руху v~ , меншій за 120 км/год.; 

Ẑ  – коефіцієнт (оператор) інтерполяції ве-
ртикальних прискорень, що знаходиться по ци-
фровій таблиці, визначеній аналізом залежності 
прискорення від швидкості руху  
(40…120 км/год.) піввагона з незношеними 
ободами коліс (вказана залежність одержана 
при попередніх випробуваннях); оператор має 
межі 0,0026…0,0036. 
4 Графіки горизонтальних (поперечних) ди-
намічних прискорень Ϋ v  (нижній) та Ϋ120 (вер- 
 
 

хній), які одержані подібно до п. 3. Оператор 
інтерполяції горизонтальних прискорень Ŷ має 
межі 0,00100…0,00225. 
5 Графік прогнозної максимальної швидкості 
маршруту, всі вагони якого мають критичну 
швидкість, не меншу 120 км/год. Принцип по-
будови цього графіку − аналізом кривої 120Z  
визначались ті місця, де рівень прискорення 
перевищує нормований для задовільного ходу 
вагона [6], потім розраховувались необхідні 
пониження швидкості і наносились на графік 
(на рис. 3 ці місця позначені світлими стрілка-
ми). Відповідні місця обмежень при аналізі Ϋ120 
позначені на графіку затемненими стрілками.  
У підсумку для швидкісного маршруту (заван-
таженого) на розглянутій ділянці траси визна-
чена максимальна швидкість руху 100 км/год. 

Результати діагностики наносились на карту 
залізничної колії. Ділянка колії, що розглянута 
вище, показана на рис. 4. 

В районі ст. Біла Церква в прямому та зво-
ротному напрямках смугами жовтого кольору 
позначена швидкість до 100 км/год. Східніше 
від ст. Сухоліси показана червона смуга − до  
80 км/год., а західніше ст. Устинівка − чорна 
смуга позначає, що швидкість рекомендується 
залишити без змін (колишньою). У зворотному 
напрямку перед ст. Фастів рекомендована ко-
лишня швидкість, а східніше − до 100 км/год. 

Встановлене діагностикою співвідношення 
швидкостей руху маршруту по всьому напрям-
ку показане на рис. 5. 

 
Рис. 4. Ділянка траси з позначенням діагностичних швидкостей
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При розробці реального графіку руху пер-
ших швидкісних поїздів, окрім цих рекоменда-
цій, приймались до уваги обмеження швидко-
сті: 
● для завантажених поїздів − при умові по-

вного використання вантажопідйомності 

вагонів − до 90 км/год., щоб не допустити 
зниження ресурсу колії; 

● за конструктивною швидкістю більшості 
вантажних електровозів − до  
100 км/год. 

 
Рис. 5. Діаграма рекомендованих швидкостей маршруту

Для переведення у режим швидкісного 
руху був сформований маршрут № 2 виключно 
з піввагонів нового покоління на візках моделі  
18-7020. Напередодні 2007 р. маршрут розпо-
чав перевезення руди в існуючому (традицій-
ному) режимі. Перші пробні швидкісні поїздки 
(до 90 км/год. у прямому та 100 км/год. у зво-
ротному напрямках) за спеціально складеним 
розкладу відбулись у кінці квітня минулого ро-
ку. На їх початок маршрут мав пробіг  
27 тис. км, а після двох рейсів − 32,4 тис. км. 
Для вагонів на візках мод. 18-100 при такому 
пробігу уже б наступила втрата стійкості за Ля-
пуновим. Але на візках нового покоління цього 
не спостерігалось, пробні рейси пройшли без 
зауважень щодо безпеки руху. 

Далі маршрут був переведений у традицій-
ний режим експлуатації, оскільки технологія 
водіння швидкісних вантажних поїздів повинна 
бути підкріплена відповідними інструкціями 
для усіх причетних служб. Розробка таких ін-
струкцій виконана. 

На сьогодні експлуатаційний пробіг марш-
руту № 2 уже перевищив 100 тис. км. Заплано-
ване проведення контрольних динамічних ви-
пробувань кількох вагонів для визначення кри-
тичної швидкості і коефіцієнтів стійкості від 
вповзання коліс на рейки при існуючих зносах 
ходових частин. За результатами буде прийняте 
рішення щодо відновлення швидкісного руху 
маршруту № 2. З накопиченням досвіду плану-
ється переведення усіх поїздів розглянутого 
рудного напрямку на нову технологію. 

Згідно до розрахунків доцента кафедри еко-
номіки та менеджменту ДІІТу О. М. Гнєнного, 
перехід на швидкісний рух усіх рудних поїздів 
від Кривого Рогу до Ужгорода дозволить при 
існуючому об’ємі перевезень скоротити потре-
бу у вагонах − на 690 одиниць, у локомотивах − 
на 11 одиниць. Загальний річний розрахунко-
вий ефект − 275 млн грн. 
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УДК 629.4.01 

М. В. ТРОЦКИЙ, Т. В. ШЕЛЕЙКО (ДП «УкрНИИВ») 

АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ ХРЕБТОВОЙ БАЛКИ ЧЕТЫРЕХОСНЫХ 
ПОЛУВАГОНОВ ПОСЛЕ 22 ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Наведені результати досліджень хребтових балок напіввагонів з 22-річним терміном експлуатації.  
За отриманими результатами побудовані діаграми розподілення несправностей по довжині хребтової балки. 

Представлены результаты обследования хребтовых балок полувагонов с 22-летним сроком эксплуата-
ции. По полученным результатам построены диаграммы распределения неисправностей по длине хребтовой 
балки. 

The results of inspection of gondola-car center girders with 22-year term of operation are presented. On the basis 
of results obtained the diagrams of distribution of malfunctions on the length of the center girder are constructed. 

Важнейшей составляющей несущей конст-
рукции полувагона, воспринимающей все дей-
ствующие на вагон статические и динамиче-
ские нагрузки, является его рама. При этом 
вертикальные нагрузки от массы груза через 
шкворневую балку передаются на надрессор-
ную балку тележки и далее через колесные па-
ры на рельсы, а горизонтальные усилия (про-
дольные и поперечные), действующие на вагон 
при трогании с места, во время движения и при 
остановке поезда, воспринимаются непосредст-
венно самой рамой, и прежде всего ее главным 
элементом – хребтовой балкой.  

Рост интенсивности эксплуатации грузовых 
вагонов требует повышения их прочности, дол-
говечности и надежности.  

В то же время старение подвижного состава, 
когда значительная часть вагонов эксплуатаци-
онного парка уже отработала нормативный 
срок службы (22 года для полувагонов) или от-
работает его в ближайшие годы, препятствует 
его развитию. Поскольку списание таких ваго-
нов и замена их новыми нецелесообразна эко-
номически и трудно осуществима практически, 
такие вагоны с отработанным сроком эксплуа-
тации подвергаются техническому диагности-
рованию. Целью последнего является опреде-
ление возможности дальнейшей эксплуатации 
вагонов.  

Основная масса вагонов подлежит списа-
нию по причине повреждений хребтовой балки, 
чем и объясняется актуальность проблемы её 
повреждаемости как для старых полувагонов, 
так и для вновь разрабатываемых. 

Успешное решение задач надежности и дол-
говечности вагонов возможно после определе-
ния приоритетных направлений дальнейших 
исследований, которые могут быть установле-
ны по данным о техническом состоянии эле-

ментов хребтовой балки на конец срока экс-
плуатации. 

Обследованию было подвергнуто 1122 
хребтовые балки полувагонов с 22-летним сро-
ком эксплуатации. В процессе обследования 
фиксировались все виды неисправностей или 
повреждений поверхностей хребтовой балки. 
При возникновении в одной конструктивной 
зоне неисправностей, различных по своей фи-
зической природе, они учитывались как от-
дельные. Путем ранжирования и систематиза-
ции первичной информации были определены 
основные, наиболее часто встречаемые в экс-
плуатации: 

– деформация вертикальной стенки зета; 
– деформация вертикальной стенки двутав-

ра; 
– деформация нижней полки зета; 
– коррозия сквозная вертикальной стенки 

двутавра; 
– трещина нижней полки зета; 
– подрез нижней полки зета; 
– прожог вертикальной стенки зета; 
– прожог нижней полки зета; 
– ремнакладка на вертикальной стенке зета; 
– ремнакладка на вертикальной стенке дву-

тавра; 
– ремнакладка на нижней полке зета. 
Деформации, трещины, изломы появляются 

в результате перегруженности вагона, непра-
вильного режима управления поездом (резкое 
торможение, толчки при трогании с места), 
сильных соударениях из-за превышения допус-
тимой скорости во время маневровых работ, 
неправильной эксплуатации вагонов.  

Поражения коррозией образуются в резуль-
тате неправильной подготовки поверхностей 
под покраску или некачественной краски,  
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а также вследствие действия атмосферных 
осадков. 

Такие повреждения, как подрезы и прожоги 
возникают в процессе текущих плановых ре-
монтов, при демонтаже и монтаже съемного 
оборудования или замене рамы. 

Сама по себе ремнакладка не является по-
вреждением, но она свидетельствует о наличии 
трещин, изломов, сквозных коррозий, обнару-
женных во время плановых ремонтов. 

Хребтовая балка четырехосного полувагона 
представляет собой конструкцию из двух балок 
зетового профиля, сверху которой по всей дли-
не приварен двутавр, создающий повышенное 
сопротивление изгибу. Для обеспечения доста-
точной местной прочности, правильного рас-
пределения сосредоточенных сил в раме, кроме 
шкворневых балок, имеются также две конце-
вые и четыре промежуточные поперечные бал-
ки. Шкворневые и промежуточные поперечные 
балки работают на изгиб, причем изгибающие 
моменты имеют наибольшую величину на 
среднем участке и убывают к концам. Эти бал-
ки с целью снижения их массы выполнены в 
форме бруса, равного сопротивлению изгибу. 
Хребтовая балка в процессе обследования была 
разбита на отдельные зоны (области) по виду и 
характеру неисправностей (повреждений): 

1 (7)   – зона между концевой и шкворневой 
балками тормозного (нетормозного) 
конца вагона; 

2 (6)   – зона между шкворневой тормозного 
(нетормозного) конца вагона и пер-
вой (четвертой) промежуточной 
балками; 

3 (5)   – зона между первой и второй (треть-
ей и четвертой) промежуточными 
балками; 

4        – зона между второй и третьей проме-
жуточными балками вагона. 

Опыт эксплуатации вагонов и наблюдения 
за появлением повреждений позволяют утвер-
ждать, что перечисленные выше неисправности 
носят случайный и независимый друг от друга 
характер. Таким образом, первичная обработка 
статистических данных предполагает опреде-
ление частости q случайных событий – повре-
ждений – как [1]: 

N
nq = , 

где n – количество отмеченных повреждений; 
N – количество осмотренных элементов. 
По полученным результатам были построе-

ны диаграммы распределения неисправностей 
по длине хребтовой балки (рис. 1–3). 
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Рис. 1. Распределение деформаций по длине хребтовой балки

Анализ диаграмм позволяет утверждать, 
что: 

 деформациям в наибольшей степени 
подвержена вертикальная стенка зета в рай-
оне шкворневого узла со стороны располо-
жения автосцепок, что объясняется влиянием 

усилий, действующих при торможении, со-
ударении, трогании вагона с места и т.д. Они 
же являются причинами большого количест-
ва трещин нижних полок зетов в этих зонах. 
Остальные деформации имеют равномерное 
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распределение по всей длине хребтовой  
балки; 

 сквозной коррозии повергается двутавр 
хребтовой балки в местах расположения 

крышек люков вследствие активного просы-
пания мокрого груза при его транспортиров-
ке в кузове вагона; 
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Рис. 2. Распределение повреждений металла по длине хребтовой балки 
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Рис. 3. Распределение повреждений металла по длине хребтовой балки вследствие ремонтов 

 расположение ударно-тяговых устройств 
в хребтовой балке объясняет высокий показа-
тель повреждения хребтовой балки в местах их 
установки. Эти же повреждения могут являться 
также следствием ремонта сквозной коррозии 
двутавра или трещин зетов путем наложения 
ремнакладок или частичной замены элемента 
рамы. 
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УДК 620.179:621.822.6 

В. Ю. ТЭТТЭР (ГУП Центр внедрения новой техники и технологий «ТРАНСПОРТ» МПС, 
Омск, Российская Федерация), А. Ю. ТЭТТЭР (ОмГУПС, Омск, Российская Федерация) 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СРЕДСТВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА 

Доведена необхідність використання засобів діагностики рухомого складу. Наведені приклади їх впро-
вадження. Запропоновані шляхи підвищення надійності діагностики. 

Доказана необходимость использования средств диагностики подвижного состава. Приведены примеры 
их внедрения. Предложены пути повышения надежности диагностики. 

The necessity of use of diagnostic means of the rolling stock is proved. The examples of introduction are 
presented. The ways for increasing the reliability of diagnostics are offered. 

Введение 

Анализ порч и неисправностей тягового 
подвижного состава, электропоездов и вагонов 
за последние годы показал, что значительная их 
доля приходится на роторные узлы. К ним от-
носятся буксовые узлы, подшипники тяговых 
электродвигателей и вспомогательных машин, 
редукторные узлы колесно-моторных блоков 
(КМБ). Почти четверть тягового подвижного 
состава Российских железных дорог выработа-
ла свой ресурс. Принимая во внимание этот 
факт, для обеспечения безопасности движения 
роторным узлам необходимо уделять особое 
внимание в процессе эксплуатации и ремонта. 

Обеспечить контроль технического состоя-
ния таких узлов без их разборки можно только 
с использованием современных средств техни-
ческого диагностирования. Теоретические ис-
следования и практика показали, что наиболее 
эффективно задачу определения технического 
состояния роторных узлов решают виброаку-
стические приборы и комплексы. 

Бурное развитие цифровой микроэлектро-
ники в последние годы привело к тому, что в 
течение 5…6 лет почти на порядок возросли 
объемы памяти запоминающих устройств и бы-
стродействие процессоров. Перед разработчи-
ками диагностического оборудования откры-
лись новые возможности и направления ра-
боты. 

В настоящее время усилия разработчиков 
программно-аппаратных диагностических 
средств направлены на решение следующих 
задач: 

1. Повышение достоверности и глубины 
диагностирования. 

2. Сокращение времени диагностирования. 
3. Расширение функциональных и дополни-

тельных возможностей. 
4. Повышение надежности работы. 
5. Улучшение пользовательского интерфей-

са и удобства эксплуатации. 
Рассмотрим подробнее каждую из перечис-

ленных задач. 

Повышение достоверности  
и глубины диагностирования 

Понятия достоверность и глубина диагно-
стирования тесно связаны между собой. Чем 
более глубоко осуществляется диагностирова-
ние, тем более труднодостижимы высокие по-
казатели достоверности. (Под достоверностью 
следует понимать степень соответствия постав-
ленного диагноза и фактического технического 
состояния узла, которое можно установить, как 
правило, при его разборке.) И наоборот, наибо-
лее высокие показатели достоверности легко 
достигаются в диагностическом оборудовании, 
работающем с диагностическими формулиров-
ками «плохой» – «хороший».  

Глубокое, подробное диагностирование с 
идентификацией различных видов дефектов 
является намного более ценным. Подробная 
информация о дефектах и степени их развития 
дает возможность составлять обоснованный 
прогноз времени безаварийной работы узла. 

Все чаще для повышения глубины диагно-
стирования и повышения его достоверности 
используется сочетание нескольких методов, 
которые основаны на различных физических 
принципах. Так, например, для безразборного 
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диагностирования роторных механических уз-
лов используются виброакустические методы в 
сочетании с тепловыми. Применяются и раз-
личные методы обработки диагностических 
сигналов. Уже стало традиционным использо-
вание спектрального анализа и сравнение спек-
тральных компонент при вибродиагностирова-
нии. Перспективными направлениями в этой 
области можно считать использование матема-
тических аппаратов нечетких множеств, теории 
фракталов, корреляционного и кепстрального 
анализа, а также разработки в области самообу-
чающихся и самонастраивающихся диагности-
ческих систем. Такие системы могут быть по-
строены на основе принципов организации 
нейронных сетей. Работы в указанных направ-
лениях ведутся в Омском Центре «Транспорт». 

Повышение достоверности и глубины диаг-
ноза напрямую связано и с улучшением метро-
логических характеристик оборудования. Это 
большая и самостоятельная проблема, требую-
щая отдельного рассмотрения. 

Сокращение времени диагностирования 

Условимся рассматривать чистое время ди-
агностирования, т.е. время без учета подгото-
вительных операций, которые необходимы при 
любом диагностировании. Сократить это время 
можно несколькими путями. 

Во-первых, изменением режимов работы 
диагностируемого механизма, например, уве-
личением частоты его вращения при диагно-
стировании.  

Во-вторых, увеличением быстродействия и 
изменением архитектуры аппаратной части ди-
агностических устройств. Это достигается: 

- уменьшением времени преобразования ана-
лого-цифровых преобразователей (АЦП); 

- увеличением тактовой частоты микропро-
цессоров; 

- организацией параллельного съема сигна-
лов; 
Так, например, в новом поколении комплек-

сов оперативной диагностики типа «Прогноз»  
используется АЦП с частотой дискретизации 
250 КГц и сигнальный процессор с тактовой 
частотой ядра 400 МГц. Съем информации воз-
можен одновременно по четырем каналам. 

В-третьих, сократить время диагностирова-
ния можно оптимизацией построения про-
граммного обеспечения. При диагностировании 
серьезные системы, как правило, используют 
результаты предыдущих измерений (так назы-
ваемую историю) и обязательно эталонные мо-
дели неисправностей, с которыми и произво-

дится сравнение результатов текущих измере-
ний. Выборка нужных результатов из прошед-
ших измерений и эталонных моделей из баз 
данных занимает существенную долю от обще-
го времени диагностирования. Оптимизировав 
структуру накапливаемых баз данных, можно 
добиться сокращения времени диагностирова-
ния на 25…30 %. 

Комплексное применение перечисленных 
мер позволит сократить время диагностирова-
ния узлов колесно-моторного блока локомотива 
или электропоезда в 4…5 раз. 

Расширение функциональных  
и дополнительных возможностей 

Разработчики нового оборудования стре-
мятся наделить свои изделия большими функ-
циональными возможностями при минималь-
ных дополнительных затратах. Это повышает 
конкурентоспособность продукции на рынке, 
расширяет сферу применения и способствует 
более устойчивому сбыту. Например, практи-
чески во все значимые устройства вибродиаг-
ностирования производители включили функ-
ции измерения частоты вращения, балансиров-
ки роторов, а в некоторых присутствует много-
канальное измерение и даже прогнозирование 
(комплексы типа «Прогноз-1») установившего-
ся значения температуры. 

К дополнительным возможностям следует 
отнести возможность измерения  различных 
физических величин путем подключения к обо-
рудованию соответствующих первичных пре-
образователей. К этому же относится и допол-
нительное сервисное программное обеспече-
ние. Обычно это программы передачи, обмена 
и обработки информации, ведения баз данных. 

Повышение надежности работы 

Диагностирование обычно проводят либо 
при плановом техническом обслуживании или 
ремонте, либо в процессе эксплуатации. На же-
лезнодорожном транспорте и те, и другие усло-
вия далеки от лабораторных, соответственно и 
требования к диагностическому оборудованию 
предъявляются достаточно жесткие. В настоя-
щее время большинство изделий используют 
либо бытовые компьютеры, либо сборщики 
информации с ограниченными возможностями. 
Промышленные компьютеры не получили ши-
рокого распространения в качестве базовых 
устройств для средств диагностирования узлов 
подвижного состава. Это обусловлено тем, что 
применение промышленных компьютеров рез-
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ко повышает стоимость диагностического обо-
рудования. Решением проблемы может стать 
разработка бюджетного промышленного ком-
пьютера на базе сигнального процессора  
Blackfin под управлением свободно распро-
страняемой операционной системы uClinux. 

Улучшение пользовательского интерфейса  
и удобства эксплуатации 

«Дружественный» пользовательский интер-
фейс предполагает как можно меньшее количе-
ство операций с аппаратной и программной 
частями во время подготовки к диагностирова-
нию, его проведения и получения результата. 
Системы диагностирования общепромышлен-
ного применения в этом отношении проигры-
вают системам, разработанным специально для 
применения на железнодорожном транспорте. 
Чем более универсальной является система, тем 
большее количество настроек и операций тре-
буется для проведения диагностирования и тем 
меньше учитывается специфических особенно-
стей самих диагностируемых узлов и их экс-
плуатации. 

Удобства эксплуатации полноразмерных 
систем диагностирования могут быть улучше-

ны за счет снижения массы и габаритов, увели-
чения времени автономной работы. 

Выводы 

Итак, современное средство диагностирова-
ния роторных механических узлов подвижного 
состава, по нашему мнению, должно быть спе-
циализированным, с широкими функциональ-
ными возможностями. В нем должны исполь-
зоваться несколько методов диагностирования, 
обработки и анализа сигналов, дополняющие 
друг друга. Время диагностирования должно 
быть по возможности минимизировано. Дол-
жен быть обеспечен параллельный съем ин-
формации по нескольким каналам. Средство 
диагностирования должно быть надежным и 
удобным в работе, иметь высокие метрологиче-
ские характеристики. 

Все эти требования были выставлены как 
основные при разработке современного диаг-
ностического комплекса нового поколения 
«Прогноз-1М», который внесен в государст-
венный Реестр средств измерения и предлага-
ется к внедрению на сети железных дорог. 

 
Поступила в редколлегию 26.05.2008. 
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УДК 656.212.5 

Д. М. КОЗАЧЕНКО, М. І. БЕРЕЗОВИЙ, Р. Г. КОРОБЙОВА (ДІІТ) 

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ СОРТУВАЛЬНИХ КОЛІЙ МІЖ 
ПРИЗНАЧЕННЯМИ ПЛАНУ ФОРМУВАННЯ 

Запропоновано методику розподілу сортувальних колій між призначеннями плану формування, яка до-
зволяє скоротити загальні експлуатаційні витрати сортувальних станцій на закінчення формування одногру-
пних та багатогрупних поїздів. 

Предложена методика распределения сортировочных путей между назначениями плана формирования, 
которая позволяет сократить общие эксплуатационные расходы сортировочных станций на окончание фор-
мирования одногруппных и многогруппных поездов. 

The method of the sorting tracks assignment according to the destinations of the forming plan has been worked 
out. This method allows reducing the operational costs of the terminal sorting stations connected with the shunting 
operations for the forming up the unit and multi-unit trains. 

Підвищення конкурентоспроможності залі-
зниць на ринку транспортних послуг вимагає 
вирішення суперечливої задачі освоєння нових 
обсягів перевезень та зменшення витрат на 
утримання власної інфраструктури. Ця задача 
може бути розв’язана за рахунок використання 
математичних методів для розподілу наявних 
технічних засобів (ресурсів) між заданими ро-
ботами. 

Одним із основних видів технічних засобів 
на залізничних станціях є сортувальні колії. 

За часів Радянського Союзу основною зада-
чею залізничного транспорту було забезпечен-
ня зростаючих потреб народного господарства 
у перевезеннях. У зв’язку з цим у працях ра-
дянських вчених в основному розглядалась за-
дача визначення оптимальної кількості сорту-
вальних колій на перспективу. 

Значне скорочення обсягів перевезень, що 
мало місце у 90 роки ХХ сторіччя, призвело до 
появи надлишкової колійної ємності на станці-
ях, тому оптимізаційну задачу в сучасних умо-
вах можна сформулювати наступним чином: 
необхідно розподілити наявні сортувальні колії 
між призначеннями так, щоб загальні експлуа-
таційні витрати, які пов’язані з формуванням 
поїздів, були мінімальними. Постановка опти-
мізаційної задачі в подібній формі виконана в 
[1], але запропонована методика розв’язання 
цієї задачі має два суттєвих недоліки: по-
перше, у якості критерію оптимальності вико-
ристано кількість вагонів, що бере участь у ма-
неврових операціях, що не зовсім пов’язана з 
мінімумом експлуатаційних витрат; по-друге, 
для пошуку оптимального рішення використо-
вується метод порівняння варіантів, який мож-
на використовувати лише при обмеженій кіль-

кості колій та призначень. Таким чином, метою 
даної роботи є удосконалення методів 
розв’язання задачі розподілу сортувальних ко-
лій між призначеннями плану формування на 
сортувальних станціях. 

В сортувальних парках виконується накопи-
чення одногрупних та групових поїздів. Відпо-
відно до [2], для накопичення составів одно-
групних поїздів виділяється окрема сортуваль-
на колія, а якщо вагонопотік на відповідне при-
значення перевищує Nкр = 200 вагонів, то для 
цього призначення необхідно виділяти дві ко-
лії. В той же час аналіз спеціалізації сортуваль-
них колій на станціях показує, що Nкр ,  в зале-
жності від місцевих умов, коливається в межах 
від 170 до 260 вагонів. Необхідність додаткової 
колійної ємності для накопичення составів од-
ногрупник поїздів пояснюється тим, що від мо-
менту завершення накопичення до моменту 
виставки состава на колію надходить деяка кі-
лькість вагонів. У випадку, коли накопичення 
состава виконується на одній колії, ці вагони 
направляються на відсівні колії і підлягають 
повторному сортуванню. Обсяг повторного со-
ртування залежить від добової кількості вагонів 
N, що надходить на дане призначення, заванта-
ження маневрового локомотива, який виконує 
виставку составів, характеристик вагонопотоку 
на дане призначення та довжини сортувальних 
колій. Для дослідження впливу обсягів добово-
го вагонопотоку на величину повторного сор-
тування вагонів виконано імітаційне моделю-
вання роботи сортувальної станції. В процесі 
моделювання імітувалось випадкове надхо-
дження поїздів у парк прийому, їх обслугову-
вання та розформування, накопичення составів 
за призначеннями, закінчення формування та 
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виставка составів у парк відправлення. В ре-
зультаті серії експериментів отримано поле то-
чок, що зображено на рис. 1, яке характеризує 
залежність обсягу додаткової переробки ваго-
нів від потужності струменів вагонопотоків. 
Статистична обробка результатів моделювання 

показала, що наведена залежність має вигляд 
поліному другого ступеня: 

2
дс 0 1 2m a a N a N= + + , 

де a0, a1, a2 – регресійні коефіцієнти, що роз-
раховуються методом найменших квадратів за 
результатами моделювання. 
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Рис. 1. Залежність обсягів додаткової переробки вагонів  

від потужності струменів вагонопотоків

Таким чином, приведені маневрові вагоно-
години, що пов’язані з накопиченням та закін-
ченням формування одногрупного состава на 
одній колії, можуть бути розраховані за форму-
лою 

( )2
0 1 2 псод,пр

зф1
зф

a a N a N e
t

e

+ +
= , 

де eпс, езф – розрахункова ставка на 1 вагон по-
вторного сортування та на 1 локомотиво-
годину маневрової роботи.  

У випадку, коли для накопичення одногруп-
ного поїзда виділяється 2 колії, од,пр

зф2 0.t =  
Накопичення групових поїздів може вико-

нуватись на одній або декількох сортувальних 
коліях. У випадку, коли для накопичення гру-
пового поїзда виділяється одна колія, трива-
лість закінчення його формування визначається 
за формулою [3] 

гр
зф1 c збT T T= + , 

де Тс – тривалість сортування вагонів состава за 
призначеннями: 

c p сА БT g т= + , 

де А, Б – нормативні коефіцієнти; 
gр – кількість відчепів для сортування; 
тс – кількість вагонів у составі; 
Тзб – тривалість збирання підібраних груп 

вагонів на одну колію: 

зб зб1,8 0,3T р m= + , 

де  p – кількість колій, з яких виконується зби-
рання вагонів; 

mзб – кількість вагонів, що переставляються 
на колію збирання. 

Для скорочення тривалості закінчення фор-
мування багатогрупного состава його накопи-
чення може виконуватись на декількох коліях. 
У випадку, коли для кожної групи виділяється 
окрема колія, закінчення формування полягає у 
закінченні формування головної групи та закін-
ченні формування і перестановці на колію зби-
рання всіх інших (k−1) груп 

гр
зф ПТЕгол ПТЕхвi

2

k

k
i

T T T
=

= +∑ . 

У випадку, коли кількість виділених колій 
для накопичення состава p більша за 1 та мен-
ша за k, на деяких коліях накопичується більше 
ніж одна група і до перестановки вагони на цих 
коліях необхідно переформувати. 
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Враховуючи, що загальна кількість сортува-
льних колій y на станціях є обмеженою, вини-
кає оптимізаційна задача їх розподілу між при-
значеннями з метою мінімізації часу закінчення 
формування. У якості змінних xi вибрано кіль-
кість колій, яка виділяється для накопичення 
i-го призначення. У якості показника ефектив-
ності Z прийнято приведені маневрові локомо-
тиво-години, що витрачаються на закінчення 
формування поїздів. При цьому, якщо для на-
копичення i-го призначення виділяється xi ко-
лій, то показник ефективності складає gi. Зале-
жність gi(xi), яка для конкретних призначень 
може бути визначена розрахунком, вважається 
відомою. Для прикладу у табл. 1 наведено за-
лежності gi(xi) у задачі розподілу 7 колій між 4 
призначеннями поїздів. 

Оптимізаційна задача полягає у пошуку та-
ких значень xi, які забезпечують для цільової 
функції  

 1 2

2 2

( , , ... ) ( )
( ) ... ( )

N i i

N N

Z x x x g x
g x g x

= +

+ + +
 (1) 

мінімальне значення при обмеженнях  

1 2 ... Nx x x y+ + + = ; 

0іх ≥ . 

Таблиця  1  

Залежність витрат маневрової роботи на закін-
чення формування поїздів від кількості виділе-

них колій для накопичення составів 

Витрати на формування поїздів за  
призначеннями Кількість 

колій x 
g1(x1) g2(x2) g3(x3) g4(x4) 

1 1,367 1,447 2,000 0,625 

2 0,800 0,900 0,775 0,245 

3 0,633 0,657   

4 0,600    
 

Для вирішення задачі штучно вводиться ди-
намічний процес розподілу. В результаті цього 
замість однієї задачі з даною кількістю призна-
чень і фіксованим числом колій розглядається 
ціле сімейство подібних задач, в яких y може 
приймати будь-яке позитивне, а xi – будь-яке 
ціле значення. При такому підході до розподілу 
в динамічному програмуванні вводиться реку-
рентне співвідношення, що дозволяє вирішува-
ти поставлену задачу в загальному вигляді. Це 
рекурентне співвідношення при пошуку міні-
мального значення цільової функції (1) запису-
ється наступним чином: 

 [ ]10
( ) min ( ) ( )

N
N N N N Nх y

f y g x f y x−≤ ≤
= + − , (2) 

де gN(xN) – витрати, що пов’язані із закінченням 
формування у випадку, коли для призначення N 
виділено xN колій; 

fN-1(y-xN) – мінімальні витрати при оптима-
льному розподілі залишку колій для решти  
(N − 1) призначень. 

Подібна структура формули (2) дозволяє 
отримати послідовність f1(y), f2(y),…, fN-1(y), 
fN(y) для різних і. В розгорнутому вигляді по-
слідовність функції записується наступним чи-
ном: 

[ ]10
( ) min ( ) ( )

N
N N N N Nх y

f y g x f y x−≤ ≤
= + − ; 

[ ]
1

1 1 1 2 20
( ) min ( ) ( )

N
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f y g x f y x
−

− − − − −≤ ≤
= + − ; 

....................................... 

 [ ]
2

2 2 2 1 20
( ) min ( ) ( )

х y
f y g x f y x

≤ ≤
= + − ; (3) 

 [ ]
1

1 1 10
( ) min ( ) 0

х y
f y g x

≤ ≤
= +  (4) 

Оскільки функції g1(x1), g2(x2),…, gN(xN) за-
даються умовою задачі, то з рівняння (4) слідує, 
що f1(y) визначається лише вихідними даними. 
Функція f2(y) знаходиться через f1(y) за співвід-
ношенням (3), f3(y) визначається за f2(y) і т.д. 
Так крок за кроком можна розрахувати значен-
ня всіх функцій. 

Для розв’язання задачі розподілу сортува-
льних колій між призначеннями складається 
таблиця залежності приведених маневрових 
локомотиво-годин від виділеної для накопичен-
ня кількості сортувальних колій (див. табл. 2).  

Таблиця  2  

Розподіл сортувальних колій між призначеннями 

1 состав 2 состава 3 состава 4 состава 
Кількість
колій f1(y) x1 f2(y) x2 f3(y) x3 f4(y) x4 

1 1,367 1       

2 0,800 2 2,813 1     

3 0,633 3 2,247 1 4,813 1   

4 0,600 4 1,700 2 3,588 2 5,438 1 

5   1,457 3 3,022 2 4,213 1 

6   1,290 3 2,475 2 3,647 1 

7   1,257 3 2,232 2 3,100 1 
 

54



Виходячи з отриманих результатів, оптима-
льним є наступний розподіл колій між 4 при-
значеннями: на перше, друге та трете призна-
чення необхідно виділити по дві колії, а на чет-
верте призначення достатньо однієї колії. При 
цьому мінімальні витрати, що витрачаються на 
закінчення формування поїздів, складають  
3,1 локомотиво-годин. 

Запропонована методика дозволяє скороти-
ти експлуатаційні витрати сортувальних стан-
цій без додаткових капітальних вкладень і від-
повідно зменшити собівартість залізничних пе-
ревезень. 
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УДК 656.212.001 

О. В. ЛАШКОВ, О. А. КОЦАР (ДІІТ) 

ОПТИМІЗАЦІЯ МІСЦЕВОЇ РОБОТИ НА ДІЛЯНКАХ ЗАЛІЗНИЦЬ 

Розглянуто питання оптимізації місцевої роботи, як основної складової процесу перевезень, запропоно-
вано комплекс заходів, які направлені на вдосконалення її показників. Особливу увагу приділено питанню 
доцільності призначення позаграфікових вивізних (диспетчерських) поїздів. 

Рассмотрен вопрос оптимизации местной работы, как основной составной процесса перевозок, предло-
жен комплекс мероприятий, которые направлены на усовершенствование ее показателей. Особое внимание 
уделено вопросу целесообразности назначения внеграфиковых вывозных (диспетчерских) поездов. 

An issue of optimization of local work as the main part of transportation process has been considered. A com-
plex of actions aimed at improving its indices has been offered. The key attention has been paid to a question of 
advisability of assigning the unplanned dispatch trains. 

 

Незважаючи на всі скрути перехідного пері-
оду, залізничний транспорт залишається таким, 
що не тільки самоокуповується, але й надає 
прибутки. Однак конкурувати з іншими видами 
транспорту з кожним роком стає все важче. Не-
обхідно постійно вдосконалювати процес пере-
везень, впроваджувати нові прогресивні техно-
логії, досконально змінювати відношення з клі-
єнтурою. 

При цьому основною задачею залізничного 
транспорту залишається задовольняння потреб 
вітчизняних виробників в перевезеннях, забез-
печення їх максимальною кількістю послуг при 
мінімальних експлуатаційних витратах за раху-
нок оптимізації використання існуючої інфра-
структури і рухомого складу. Тому крупним 
резервом підвищення ефективності процесу 
перевезень є покращення організації місцевої 
роботи. 

Місцева робота – це комплекс заходів, що 
виконуються залізничними підрозділами (залі-
зницями, дирекціями, станціями), що пов’язані 
з виконанням вантажних операцій. Вона вклю-
чає розвезення вантажу по станціях даного під-
розділу, забезпечення станцій навантаження 
порожніми вагонами, вивантаження і наванта-
ження вагонів, забезпечення своєчасного від-
правлення місцевих вагонів після завершення 
вантажних операцій. На місцеву роботу припа-
дає більш ніж 60 % часу обороту вантажного 
вагону. 

На думку авторів, проблемі організації міс-
цевої роботи останнім часом приділяється не-
достатньо уваги. Цьому питанню присвятили 
публікації д.е.н. Пасічник В. І., к.т.н. Савен- 
ко А. С. і Музикіна Г. І. (Україна); д.т.н. Кузнє-
цов О. П., к.е.н. Макєєв В. О. (РФ); керівники 
структурних підрозділів залізниць держав СНД 

і декілька інших авторів. Організація місцевої 
роботи в них розглядається або як складова 
більш значущих завдань, або не має системного 
характеру. В той же час робота з місцевими ва-
гонопотоками є вирішальною при організації 
процесу перевезень на багатьох залізницях. 

Для покращення місцевої роботи необхідно 
провести три взаємопов’язаних комплекси за-
ходів: технологічний, технічний і логістичний. 
Метою статті є розгляд цих заходів взагалі і 
доцільності призначення окремих видів місце-
вих поїздів зокрема. 

Як відомо, витрати, що пов’язані з проход-
женням дільницею місцевого вантажного по-
їзду (збірного, передавального та іншого місце-
вого поїзду) визначаються за формулою: 

місц. в.г. л.км л.год. бр.год.
діл. р.м. р.м. р.м. р.м.Р Р Р Р Р= + + + +  

 пал т-кмР Р+ + , (1) 

де в.г.
р.м.Р  − витрати на вагоно-години вантажних 

вагонів місцевого вагонопотоку у складі місце-
вого поїзду, грн: 

 в.г.
р.м.Р =

місц ( )

місц. ваг-год.
1

tN

і і j
і

т Т С
=
∑ , (2) 

де Nмісц(t) – кількість місцевих вантажних поїз-
дів, які пройшли дільницею за визначений пе-
ріод часу (t); 

mi  − кількість вагонів в кожному і-му поїзді; 
Тмісц.і  − час знаходження місцевого поїзду на 

дільниці, год.; 
ваг-год.jС  − загальна витратна ставка однієї 

вагоно-години в русі з урахуванням усіх ви-
трат, діюча на j-ий період часу, грн; 
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л.км
р.м.Р , л.год.

р.м.Р  − витрати на електровозо(теп-
ловозо)-кілометри та електровозо(тепловозо)-
години локомотивів у складі місцевих поїздів, 
грн: 

 
місц ( )

л.км
р.м. дільн е(т)-км.

1

tN

і j
і

Р п L С
=

= ∑ , (3) 

де іп  − кількість локомотивів  в кожному і-му 
поїзді (як правило, дорівнює 1); 

е(т)-км.jС  − одинична витратна ставка одного 
електровозо(тепловозо)-кілометру, діюча на  
j-ий період часу, грн;  

 
зб ( )

л.год.
р.м. місц. е(т)-год.

1

tN

і і j
і

Р п Т С
=

= ∑ , (4) 

де е(т)-год.jС  − одинична витратна ставка однієї 
електровозо(тепловозо)-години магістрального 
руху, діюча на j-ий період часу, грн; 

бр.год.
р.м.Р  − витрати на бригадо-години локо-

мотивних бригад у складі місцевого поїзду, 
грн: 

 
місц ( )

бр.год. маг
р.м. бр. місц. е(т)-год.

1

tN

і і j
і

Р п Т С
=

= ∑ , (5) 

де бр.іп  − кількість локомотивних бригад в кож-
ному і-му поїзді (як правило, дорівнює 1); 

маг
е(т)-год.jС  − одинична витратна ставка однієї 

бригадо-години електровозної (тепловозної) 
тяги магістрального руху, діюча на j-ий період 
часу, грн;  

т-кмР  − витрати на виконання т-км роботи 
брутто з перевезень, грн: 

 
місц ( )

т-км
1

tN

і
Р

=

= ∑ бр( ) дільн т-км.і jQ L С 10−3 , (6) 

де бр( )іQ  − маса поїзду брутто, т; 

т-км.jС  − одинична витратна ставка на 1000 
тонно-кілометрів брутто, діюча на j-ий період 
часу, грн; 

палР − витрати на паливо (електроенергію) 
для тяги поїздів, грн: 

 палР =
місц ( )

1

tN

і=
∑ бр( ) дільніQ L Φе/т е(т)

пал. jС 10−4
, (7) 

де е/тФ  − фактичні витрати умовного палива в 
кг або квт/год на 10000 т-км брутто по заліз-
ниці; 

е(т)
пал.jС  − вартість одного кг або квт/год умов-

ного палива, грн. 
Іноді за бажанням вантажоодержувача може 

виникнути необхідність призначення поза-
графікового місцевого поїзду. Як правило, в 
таких випадках призначаються вивізні поїзди. 
Природно, що всі витрати на організацію таких 
перевезень покладаються на замовника, тобто 
одержувача вантажу. 

Однак деякі складові витрат будуть незмін-
ними незалежно від порядку відправлення міс-
цевих вагонів з дільничної станції, а деякі на-
віть матимуть менші значення, ніж при відпра-
вленні тільки графікових поїздів. 

Аналізуючи складові витрат, що пов’язані з 
проходженням дільницею місцевого вантажно-
го поїзду, можна встановити деякі закономір-
ності, що дозволяють розрахувати додаткові 
витрати на перевезення. Так, вагоно-години 
знаходження місцевих вагонів на ділянці не 
зміняться (меншій час знаходження вагонів на 
технічній станції компенсується більшим часом 
очікування відправлення після проведення ван-
тажних операцій ); не зміняться також витрати 
на вагоно-години вантажних вагонів місцевого 
вагонопотоку у складі місцевого поїзду, витра-
ти на виконання т-км роботи брутто з переве-
зень та витрати на паливо (електроенергію) для 
тяги поїздів. Фактично вартість перевезення 
при призначенні додаткового поїзда збільшу-
ється на вартість експлуатації локомотива і оп-
лату роботи локомотивної бригади, яка виконує 
перевезення. 

Вартість експлуатації локомотива склада-
ється з витрат на електровозо(тепловозо)-
кілометри та електровозо(тепловозо)-години 
локомотива у складі місцевого поїзда і при по-
верненні його на станцію формування поїзда 
«резервом», грн: 

 л.км
дод пр е(т)-км.2 jР L С= , (8) 

де прL  − відстань між станцією формування 
додаткового вивізного поїзда і проміжною ста-
нцією призначення; 

 л.год.
дод дод е(т)-год.jР Т С= , (9) 

де додТ  − час обігу локомотива, що обслуговує 
додатково призначений поїзд. 

Оплата роботи локомотивної бригади при 
цьому визначається за формулою: 

 бр.год. бр ман
дод. дод е(т)-год.jР Т С= , (10) 
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де бр
додТ  − час роботи локомотивної бригади. 
Загальна вартість виділення додаткового ло-

комотива дорівнює: 
п.км п.год бр.год.

дод дод дод дод.Р Р Р Р= + + =  

 бр ман
пр е(т)-км дод е(т)-год дод е(т)-год2L С Т С Т С= + + . (11) 

Потреба в додаткових перевезеннях може 
виникнути, а такі перевезення можуть бути 
здійснені тільки там, де є резерв перепускної 
спроможності, тобто на малодіяльних ділянках. 
Наявність резервних ниток графіку дозволяє 

доволі точно визначити час роботи локомотиву 
і локомотивної бригади. 

При нарахуванні плати за виділення додат-
кового локомотива необхідно розуміти, що такі 
перевезення є додатковим фінансовим тягарем 
для вантажоотримувача. Тому рівень рентабе-
льності для залізниці має бути мінімальним, а 
податок на додану вартість бажано скасувати 
взагалі. 

 
Надійшла до редколегії 12.05.2008. 
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УДК 656.2 

С. І. МУЗИКІНА (ДІІТ) 

ЩОДО ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ 
ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ 

Дефіцит логістичних потужностей західні компанії називають однією з основних перешкод роботи на 
ринках Східної Європи взагалі і України зокрема. Ця ж причина робить нашу країну менш привабливою для 
міжнародного транзиту вантажів. 

Дефицит логистических мощностей западные компании называют одной из основных преград работы на 
рынках Восточной Европы вообще и Украины в частности. Эта же причина делает нашу страну менее при-
влекательной для международного транзита грузов. 

The Western companies consider the lack of logistic powers as the main obstacle for activities in the markets of 
the Eastern Europe in general and Ukraine in particular. The same problem makes our country less attractive for 
international cargo transit. 

У словнику логістики Сіменс А.Г. (Мюнхен, 
1996 р.) сказано «Логистика − это рыночно-
направленные формирование, планирование, 
рост и развитие всех материало- и информаци-
онных потоков для выполнения заказов клиен-
тов». 

Сьогодні світова економіка стоїть перед но-
вим стрибком зростання. Перехідний етап, який 
вона проходить зараз, характеризується спря-
муванням від спеціалізації по окремих країнах і 
регіонах до мультиорганізованого світового 
господарства. Його відмінні особливості: збли-
ження політичних умов, нові види міжнародно-
го розподілу праці, усунення меж між стандар-
тами споживання в різних регіонах світу. 

Конференція «Brettom Woods», організована 
урядом США в липні 1944 р. за підтримки Між-
народного валютного фонду і Міжнародного 
банку реконструкції та розвитку, сформулюва-
ла цілі мікрогосподарської політики на період 
після Другої світової війни. Вони були орієнто-
вані на тотальне дерегулювання всіх ринків: 
товарних, фінансових, побутового обслугову-
вання. 

Через 50 років після роботи «Brettom 
Woods» вдалося створити політичні передумо-
ви для вільного товаропросування, а також для 
обмінних процесів у світовій сфері виробницт-
ва та побутового обслуговування. Початок цьо-
го покладено в 1992 р. на Уругвайській конфе-
ренції (GAAT) в результаті створення Світової 
торгівельної організації (WTO). Рішення, отри-
мані на вказаних світових форумах, заклали 
основу нової структури світового розподілу 
праці, яку намічено формувати протягом най-
ближчих двадцяти років. Сприятливим чинни-
ком для реалізації цього процесу став приско-

рений розвиток значної кількості країн так зва-
ного третього світу, що наближує їх до передо-
вих індустріальних країн. Щорічно понад  
100 млн чоловік у всьому світі одержують ста-
тус споживача, що означає перевищення їх річ-
них доходів прожиткового мінімуму. 

Перетворення охоплюють найрізноманітні-
ші світові ринки. Створення політичних умов 
доступу на все регіональні ринки збільшує зна-
чення динамічно зростаючого попиту на товари 
і послуги, що вимагає принципово нової струк-
тури виробництва для забезпечення вимог кліє-
нтів. В результаті цих процесів формують нові 
стандарти для інвестицій і споживчих товарів. 
Гігантський союз виробників виникає на основі 
нової орієнтації виробництва, мета якої полягає 
в скороченні витрат і покращенні світової сис-
теми поставок. 

Згідно даним досліджень Академії зовніш-
ньої торгівлі і транспорту світовий сукупний 
продукт зростає непропорційно. Зокрема, збі-
льшується частка товарів народного споживан-
ня сукупного світового продукту. Очікується, 
що до 2010 р. вона досягне приблизно 50 %. 
Цей прогноз стосується практично всіх видів 
товарів народного споживання − продуктів ха-
рчування, продукції текстильної промисловос-
ті, побутової електроніки, а також транспорт-
них засобів. 

Глобалізація світового господарства допов-
нюється прискореним зростанням світової еко-
номіки в цілому. Сам процес глобалізації зна-
ходиться під впливом кількісних і якісних пе-
ретворень в таких сферах, як система повідом-
лень, міжнародний менеджмент, здатний 
управляти господарством з урахуванням істо-
ричних і культурних особливостей. Найважли-
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вішими чинниками глобалізації економіки є: 
нове співвідношення між сферою виробництва і 
торгівлі, перевага частки споживчих товарів в 
сукупному світовому продукті; активізація то-
варообміну між територіально розділеними ви-
робництвами; формування системи інформа-
ційного, комунікаційного і побутового обслу-
говування високої якості, як умова успішної 
реалізації двох попередніх чинників. При цьо-
му логістика розглядається в якості необхідно-
го елементу глобалізації. 

Підхід до розвитку логістики базується,  
з одного боку, на класичному розумінні її суті, 
а з іншого – на глобалізації світової економіки, 
ускладненні світових господарських зв’язків. 
Класичне розуміння логістики − це необхід-
ність забезпечення певного обсягу товарів не-
обхідної якості в потрібний час і в потрібному 
місці. В умовах насиченого ринку задача вико-
нання вимог клієнта полегшується, потреби 
можуть задовольнятися безпосередньо по мірі 
їх надходження. 

Підприємства-товаровиробники все більше 
зближуються один з одним за якістю та ціною 
товарів і послуг, що надаються. Це викликає 
необхідність забезпечення високої конкуренто-
спроможності. У зв’язку з цим доцільно мати 
спектр пропозицій різноманітних варіантів з 
високою якістю і в найкоротший час. Саме то-
му логістика сьогодні розглядається як чинник 
успішної ринкової орієнтації. 

Розвиток логістики за останні 25 років за-
знав принципових змін. На початку 80-х років 
значимість логістики для підприємства була 
досить низькою, основними її задачами в цей 
період були організація системного підходу, 
оптимізація стандартів виробництва і автомати-
зації. До початку 90-х років значимість логісти-
ки істотно виросла при орієнтації на саме під-
приємство, ступінь компетенції його працівни-
ків. До 2010 року роль логістики для підприєм-
ства стане ще більш вагомою. Головним 
орієнтиром буде клієнт, оптимізація всього ла-
нцюга його забезпечення на підставі максима-
льного задоволення потреб. 

Раніше логістика розвивалася в рамках дію-
чого підприємництва. Проте глобалізація регіо-
нальних ринків, прискорене формування єди-
ного світового ринку вимагає тісної співпраці 
підприємців, переплетіння їх ділових інтересів. 
Логістична система поступово розвивається від 
окремих ізольованих компонентів до зосере-
дження орієнтованих відносно один одного фу-
нкцій в єдиному виробничому процесі. 

Дослідження Gartner Group показують, що в 

найближчі роки нас чекає перехід до «співпа-
даючої» логістики. Її концепція розвивається 
послідовно протягом останніх десяти років і 
оперує такими показниками, як коефіцієнт 
споживацьких відгуків, оперативність реакцій 
на вимоги клієнтів та ін. В результаті можна 
вважати, що в ту мить, коли споживач забирає 
продукт із існуючого запасу, виробнича лінія 
вже виготовляє інший, з тим щоб замінити 
придбаний. І цей продукт так само надходити-
ме в користування наступних споживачів. Та-
кий підхід узгоджує відносини між продавцем, 
покупцем і споживачем продукту, а також сфе-
рою обслуговування. 

Новий напрямок логістики складається там, 
де мова йде про оптимізацію єдиного процесу 
задоволення споживацьких вимог і про сумісні 
дії всіх партнерів – його учасників. Щоб досяг-
ти цієї мети, в найближчі роки будуть необхідні 
додаткові зусилля і витрати з формування від-
повідної інфраструктури, як у сфері виробниц-
тва, так і у сфері торгівлі. Результатом всієї цієї 
роботи стане використання логістики як нового 
ефективного засобу для створення глобального 
ринку. 

Глобалізація транспортних сполучень по-
требує гармонійної роботи всіх видів транспор-
ту, забезпечення взаємозв’язаного використан-
ня різних видів транспорту. Рішення цієї про-
блеми слід шукати у створенні ефективно дію-
чої системи, здатної запобігати перебоям на 
транспорті. 

Використання методів логістики відкриває 
нові резерви створення конкурентної переваги 
тієї або іншої фірми на підставі максимального 
задоволення вимог клієнтів. При цьому слід 
розглядати концепцію управління просуванням 
товару як більш загальну, ніж менеджмент і 
маркетинг. Якщо менеджмент розглядає питан-
ня управління всередині підприємства, а марке-
тинг – управління попитом з боку зовнішнього 
оточення, то логістика об’єднує ці концепції в 
єдину систему, орієнтовану на кінцевого спо-
живача. 

Важливе практичне значення має висновок 
конгресу про переміщення центру ваги зі сфери 
виробництва товарів і послуг в сферу торгівлі і 
розподілу.  

Близько 90…95 % всіх вантажних переве-
зень здійснюються за участю двох або більше 
видів транспорту, а в транспортних вузлах, що 
є стиковими пунктами різних транспортних 
систем, вантажі знаходяться до 70 % часу про-
сування. 

В рамках міжнародного розподілу праці де-
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далі більше зростає значення систем зі всебіч-
ним і детальним узгодженням процесів вигото-
влення і збуту продукції при сучасних інфор-
маційних технологіях з транспортними проце-
сами і їх інтеграцією в комплексні логістичні 
процеси. 

Логістика є одним з механізмів, що забезпе-
чує ефективне управління роботою компанії на 
ринку. Зараз розрізняють наступні види логіс-
тики: матеріально-технічного постачання, по-
в’язану з визначенням найбільш вигідних схем 
забезпечення виробництва сировиною, матеріа-
лами, запасними частинами та ін.; виробничу, 
що забезпечує формування ефективних моде-
лей організації виробничих процесів; збутову 
(маркетингову), пов’язану із встановленням 
оптимальних схем збуту продукції, яка вироб-
ляється. 

Особливе місце займає транспортна логіс-
тика. Під транспортною логістикою розумієть-
ся товаропросування, при якому здійснюються 
операції, пов’язані з переміщенням готової про-

дукції від місця її виробництва до місця спожи-
вання. В свою чергу, для перевізників транспо-
ртна логістика вважається виробничою, а збу-
това і логістика матеріально-технічного поста-
чання переходить в нову якість – маркетингову 
транспортну логістику, яка у сфері вантажних 
перевезень охоплює два комплекси задач: 

- встановлення ефективних, економічно ви-
гідних схем організації матеріальних потоків 
для власних потреб; 

- визначення оптимальних (за критерієм ма-
ксимальної ціни реалізації продукції і мініма-
льного рівня транспортної складової в її кінце-
вій ціні) варіантів товарних і транспортно-
економічних зв’язків між виробником, спожи-
вачем продукції і перевізником, див. рис.1. 

Зростання вантажопотоку вимагає подаль-
шого розвитку інфраструктури, поповнення 
парку сучасним рухомим складом, а також 
впровадження нових інформаційних техноло-
гій. Тільки ці «три кити» можуть підняти спів-
працю між країнами на новий рівень. 

 

 

Рис.1. Принципова схема основних напрямків транспортної логістики 

Логістичні центри повинні комплексно реа-
лізовувати функції товаропросування вантажів 
та надавати всі необхідні при перевезенні по-
слуги: 

- укладання угод з власниками вантажів на 
перевезення експортно-імпортних вантажів, 
прямих угод з портами, залізницями, автотран-
спортними підприємствами – на доставку цих 
вантажів, з митною та іншими спеціальними 

службами – на обслуговування в процесі пере-
везення; 

- надання експедиторських послуг, врахо-
вуючи всі види транспортного обслуговування 
на всіх ланках логістичного ланцюга від пунк-
тів виробництва товару до пунктів його спожи-
вання; 

- інформаційне забезпечення процесу пере-
везення та контролю за терміном його вико-
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нання на всіх стадіях транспортування; 
- забезпечення контролю за фінансовими 

потоками та сучасними розрахунками за пере-
везення між його учасниками та виконавцями. 

Розвиток логістики, якість і швидкість пере-
везень стануть головними пріоритетами транс-
портної політики. 

Вирішення цієї задачі може бути схематич-
но представлено у табл. 1, де позначено iA  − 
ресурс i -го постачальника, jB  − потреби про-
дукції в пунктах j . 

Таблиця  1  

Типи вирішення транспортної задачі 

Тип транспортної 
задачі Умови Застосування 

Закрита задача 
i j

i j
A B=∑ ∑  В поточному 

плануванні  
постачання і 
перевезень 
 

Відкрита  
задача з пере-
вищенням  
ресурсів 
 

i j
i j

A B>∑ ∑  Для оптиміза-
ції перспекти-
вного плану-
вання переве-
зень 
 

Відкрита  
задача з пере-
вищенням  
потреб 

i j
i j

A B<∑ ∑  Може бути 
складовою 
частиною 
складних оп-
тимізаційних 
задач 
 

 
В процесі переміщення товару в пункт при-

значення, а також транспортних засобів як в 
порожньому, так і в завантаженому станах не-
обхідно відповідне інформаційне забезпечення 
оперативного управління перевізним процесом 
(управління вантажними і транспортними по-
токами). 

Функцію стикування і взаємодії інформа-
ційних, фінансових і матеріальних потоків ви-
конують банки, а також товарні контори заліз-
ничних станцій, технологічні центри обробки 
перевізних документів, відділи по обробці пе-
ревізних документів залізниць, дорожні центри 
фірмового транспортного обслуговування, 
транспортно-експедиційні контори морських 
торгівельних портів, вантажні контори річко-
вих портів. Крім перерахованих підрозділів, 
дану функцію виконують експедиторські, мит-
ні, сертифікаційні і страхові організації, без 
оплати послуг яких, а також оформлення і 
пред’явлення відповідних документів немож-
ливе переміщення транспортних і вантажних 
потоків. Функцію стикування і взаємодії інфо-
рмаційних потоків з транспортними і вантаж-
ними виконують на всіх видах транспорту дис-
петчерські апарати. 

За оцінкою провідних міжнародних експер-
тів, до 2010 року в найбільших транспортних 
вузлах світу буде організовано приблизно 70 
мультимодальних транспортно-логістичних 
комплексів глобального масштабу. Дефіцит 
логістичних потужностей західні компанії на-
зивають однією з основних перешкод роботи на 
ринках Східної Європи взагалі і України зок-
рема. Ця ж причина робить нашу країну менш 
привабливою для міжнародного транзиту ван-
тажів. 
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УДК 62-83 

Л. В. ДУБИНЕЦЬ, А. В. ШАПОВАЛОВ (ДІІТ) 

ВПЛИВ ДОПУСКІВ НА КОМУТАЦІЮ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ ПРИ 
ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСАХ 

У статті показано залежність ступеня іскріння тягового двигуна від практичної реалізації допусків на 
геометричні параметри магнітного кола додаткових полюсів при перехідних режимах під час відриву стру-
моприймача від контактної мережі та подальшого відновлення живлення. 

В статье показана зависимость степени искрения тягового двигателя от практической реализации допус-
ков на геометрические параметры магнитной цепи дополнительных полюсов при переходных режимах во 
время отрыва токоприемника от контактной сети и дальнейшего восстановления питания. 

Dependence of the traction engine sparking degree on practical realization of tolerances on geometric parame-
ters of the magnetic circuit of additional poles under transition modes during the trolley take-off from contact mains 
and further recovering the feeding is shown in the article. 

На відміну від нормальних електричних 
машин тягові двигуни за умовами комутацій-
них процесів на колекторі перебувають у більш 
тяжких умовах. До них відносяться: значні пе-
ревантаження по струму, значне підвищення 
напруги в порівнянні з номінальною, суттєве 
підвищення частоти обертання понад номіна-
льну, поштовхи напруги живлення та ін. 

Вказані фактори створюють тяжкі умови 
для комутації тягових двигунів, особливо для 
електровозів постійного струму, номінальна 
напруга на колекторі яких 1500 В. 

Одним з найважчих перехідних процесів є 
процес у колі тягових двигунів під час корот-
кочасного відриву струмоприймача від контак-
тної мережі і подальшого відновлення напруги 
живлення. Під час відновлення контакту спо-
стерігається різке збільшення струму, що може 
негативно впливати на якість комутації. У зв’я-
зку з суттєвою швидкістю зміни струму поміт-
но виявляється вплив індуктивності обмоток, 
нелінійність магнітних характеристик і, особ-

ливо, вихрових струмів вихi  та вихdi  у магніто-
проводах головних та додаткових полюсів від-
повідно. При цьому зміна магнітного потоку в 
магнітопроводах двигуна значно відстає за ча-
сом від зміни струму, що приводить до недоко-
мпенсації реактивної електрорухомої сили рe , 

яка прямо пропорційна струму, компенсацій-
ною електрорухомою силою кe , яка залежить 
від значення магнітного потоку в зоні комута-
ції. В результаті цього погіршуються умови ко-
мутації.  

Наша мета − дослідити вплив допусків на 
геометричні параметри магнітного кола додат-
кових полюсів при вказаному перехідному 
процесі. 

Фізичні процеси, які відбуваються у колі тя-
гових двигунів під час вказаного перехідного 
процесу, можна описати наступною системою 
диференційних рівнянь, з урахуванням зміни 
магнітних потоків як головних, так і додатко-
вих полюсів [1]: 
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де i  − струм двигуна; L  − індуктивність розсі-
ювання двигуна; n  − число обертів двигуна;  
u  − напруга мережі; w  − число витків котушки 
головних полюсів (ГП); dw  − число витків об-
мотки додаткових полюсів (ДП); 2 p  − число 
полюсів; a  − число пар паралельних гілок яко-
ря; N  − число провідників обмотки якоря; r  − 
опір кола двигуна; Ф , 1Ф  − магнітний потік 
головних полюсів і його основна гармоніка, 
відповідно; кФ , 1кФ  − магнітний потік додат-
кових полюсів і його основна гармоніка, відпо-
відно; 1( )Ф Ф− , 1( )к кФ Ф−  − сумарний магніт-
ний потік вищих гармонік головних та додат-
кових полюсів, відповідно; gµ  − магнітна інду-
ктивність основної хвилі магнітного потоку ГП; 

dgµ  − магнітна індуктивність основної хвилі 

магнітного потоку ДП; 1mR , mkR  − магнітні опо-
ри першої та k -ї ділянки магнітної характерис-
тики ГП; 1mdR , mdkR  − магнітні опори першої та 
k -ї ділянки магнітної характеристики ДП;  

koF  − частина МРС k -ї ділянки магнітної хара-
ктеристики ДП, що створює кФ . 

З допомогою математичної моделі (1) про-
ведено дослідження перехідних процесів у колі 
тягових двигунів СТК-730 електровозу ДЕ-1. 
Необхідні обчислення під час дослідження про-
ведені за допомогою чисельного метода Рунге-
Кутта-Фелберга [6]. При цьому вважаємо, що 
електричне коло під час відриву струмоприй-
мача повністю розривається (відсутня електри-
чна дуга між контактною мережею та панто-
графом). Тоді струм при відновленні контакту 
буде починатись з нуля і збільшуватись до мак-
симального значення, тобто з точки зору кому-
тації маємо найбільш тяжкий варіант. 

Відповідні залежності ( )i f t= , ( )Ф f t= , 
( )вихdi f t=  і ( )кФ f t=  під час перехідного про-

цесу у випадку відновлення напруги на двигуні 
у розмірі 1500 В показані відповідно на рис. 1, 
2, 3 та 4. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 

 
Рис. 4 

Маючи криві зміни струму, основного та 
комутаційного магнітних потоків, визначимо 
вплив допусків на якість комутації при даному 
перехідному процесі в різні моменти часу. 

Приділимо увагу лише електромагнітним 
причинам, які викликають іскріння в результаті 
розриву збільшеного додаткового поперечного 
струму комутації дi  в порівнянні з варіантом, 
коли здійснюється надійний контакт між стру-
моприймачем та контактною мережею. 

Для оцінки впливу дi  на процес комутації 
використовуємо критерій А. Б. Іоффе у вигляді 
фактора іскріння іФ  [2] 
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де кD  − діаметр колектора; щL  − довжина щі-
ток одного щіткотримача; кv  − окружна швид-
кість колектора; кt  − колекторний розподіл. 
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Для вирішення поставленої задачі про вплив 

допусків на якість (ступінь іскріння) комутації 
застосуємо поняття математичного очікування 
та дисперсії функції k -мірних незалежних ви-
падкових величин. Залежність іФ  від величин, 
які стоять в правій частині рівняння, можна 
розглядати як функцію k -мірних незалежних 
випадкових величин, яка сама буде також ви-
падковою величиною. 

Лінійна швидкість кv  знаходиться як: 

 к кv D n= π , (3) 

де n  − частота обертів якоря. 
Позначимо  

 c

к щ

L C
t L

=
⋅

. (4) 

Підставивши вирази (3) та (4) у формулу ви-
значення іФ , отримуємо: 

 
1,5 2

д40
2і

к

i C n
Ф

D
⋅ ⋅ π ⋅

= . (5) 

Розглядаємо режим, коли n const≈  і 
кD const= . Із формули (5) видно, що при вка-

заних умовах д( )iФ f i= . Тобто, фактор іскрін-
ня, у нашому випадку, буде залежати тільки від 
змін величини дi . 

Відомо, що небалансова ЕРС e∆  представ-
ляє собою залишкову величину після взаємодії 
реактивної рe  та комутаційної кe  ЕРС. Оскіль-
ки ми розглядаємо перехідний процес, то на 
значення e∆  також має вплив трансформаторна 
ЕРС te , яка направлена в одну сторону з кe . 

 t
dФe w
dt

=  (6) 

З урахуванням кривої ( )Ф f t= , наведеної 
на рис. 2, графік t ( )е f t=  показаний на рис. 5. 

 
Рис. 5 

З урахуванням te  формула для дi  запишеть-
ся: 

 t
д

( )р к р р

щ c

e e e к e
i

R r
β − − +

=
+β

, (7) 

де β  − коефіцієнт, який враховує властивості 
якірних обмоток двигуна (для петльової обмот-
ки 1β = ); рe  − реактивна ЕРС; кe  − комутацій-
на ЕРС; рк  − коефіцієнт, що враховує неком-
пенсовану частину реактивної ЕРС; щR  − опір 
контакту щітка-колектор для кола короткозам-
кненої секції; cr  − опір секції, яка комутує. 

Вважаємо, що вплив допусків на значення 
щR  незначний. щR  визначається формулою: 

 
щ

щ
UR

I
∆

= ⋅ γ , (8) 

де U∆  − спад напруги у двох перехідних ша-
рах контакту «щітка-колектор» і визначається 
по вольт-амперній характеристиці щітки, В [3]; 

щI  − струм одного щіткотримача,  
γ  − щіточне перекриття. 
Значення сL  обчислюємо за формулою [5]: 

 2 6
с я с2 10L l w −= λ ⋅ ⋅ ⋅ , (9) 

де λ  − магнітна провідність потоку розсіюван-
ня; яl  − довжина пакета заліза якоря, м; 

сw  − число витків у секції. 
Значення ке  визначається за формулою: 

 2к к a c ae B l v= ⋅ ⋅ω ⋅ , (10) 

де кB  − індукція в зоні комутації; 

av  − лінійна швидкість обертання якоря. 
Згідно формули (10), комутаційна ЕРС є 

функцією: ( , , )к к a aе f B l v= . Оскільки ми роз-
глядаємо режим, коли av const≈  ( 0

avσ = ), а 

al
σ  складає десяті долі відсотка, тобто 0

al
σ ≈ , 

то відповідно з формулою про дисперсію фун-
кції k -мірних незалежних випадкових величин 
можна у першому наближенні записати, що від-
хилення комутаційної ЕРС відносно номіналь-
ного значення 

ке
σ  дорівнює: 

 
к к

к
е B

к

e
B

⎛ ⎞∂
σ = σ⎜ ⎟∂⎝ ⎠

. (11) 
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У відносних одиницях формула (11) запи-

шеться як: 

 * *
2

2к к к

a c a
е B B

к a c a

l v
B l v

⎛ ⎞⋅ω ⋅
σ = σ = σ⎜ ⎟⋅ ⋅ω ⋅⎝ ⎠

 . (12) 

Формула для знаходження кB  має ви- 
гляд [5]: 

 к
к

a зк

ФB
l b

=
⋅

, (13) 

де кФ , зкb  − магнітний потік зони комутації та 
ширина зони комутації, відповідно. 

Відхилення магнітної індукції зони комута-
ції від номінальної величини 

кBσ  дорівнює: 

2 22
2 2 2

к к зк a

к к к
B Ф b l

к зк a

B B B
Ф b l

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞∂ ∂ ∂
σ = σ + σ + σ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (14) 

Дослідження показують, що вплив допусків 
для параметрів зкb  і al , які впливають на зна-
чення 

кBσ , є незначним. Тому формула (14) у 
нашому випадку має вигляд: 

 
к к

к
B Ф

к

B
Ф

⎛ ⎞∂
σ = σ⎜ ⎟∂⎝ ⎠

. (15) 

У відносних одиницях формула (15) запи-
шеться як: 

 * *к к к

a зк
B Ф Ф

a зк к

l b
l b Ф

⎛ ⎞⋅
σ = σ = σ⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠

 (16) 

де *
к

к

Ф
Ф

кФ
σ

σ = . 

Магнітний потік кФ  визначається за форму-
лою: 

 

1

0,4
к n

i

i i

w IФ
l
S

π ⋅ ⋅
=

µ∑
, (17) 

де w I⋅  − ампер-витки, що необхідні для ство-
рення магнітного потоку заданої величини; 

il , iµ , i i iS a b= ⋅  − довжина середньої магні-
тної лінії, магнітна проникність, площа попе-
речного перерізу i -ої ланки магнітного кола 
додаткового полюса, відповідно. 

Відхилення магнітного потоку 
кФ

σ  при від-
хиленні параметрів магнітного кола додаткових 
полюсів запишеться [4]: 

      

2 2
2 2

1 1

2 2
2 2

1 1

i i

к

i i

n n
к к

l b
i i

Ф
n n

к к
a

i i

Ф Ф
l b

Ф Ф
a µ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂
σ + σ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠σ =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂
+ σ + σ⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂µ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

∑ ∑

∑ ∑
. (18) 

Дослідження та аналіз літературних джерел 
показують, що відхилення 

ibσ ,
iaσ ,

iµ
σ  малі в 

порівнянні з 
il

σ  і ними можна знехтувати. Тоді 

кФ
σ  дорівнює: 

 
1

к i

n
к

Ф l
i

Ф
l

⎛ ⎞∂
σ = σ⎜ ⎟∂⎝ ⎠

∑ . (19) 

У відносних одиницях вираз (19) має ви-
гляд: 

 * *
1

к i

n

Ф lσ = σ∑ , (20) 

де *
i

i

l
l

il
σ

σ = . 

В загальному випадку 
1

n

il∑  складається із: 

ярма якоря, зубців якоря, зазору між якорем та 
осердям ДП («перший зазор»), осердя ДП, зазор 
між осердям ДП та остовом («другий зазор») та 
ярма остова. 

Магнітне коло ДП, як правило, ненасичене. 
При номінальному режимі нехтуємо падінням 
МРС на дільницях осердя ДП mdF , ярма остова 

jdF , ярма якоря adF  та зубців якоря zdF  із-за 
їхнього малого значення.  

Спад МРС на ділянках повітряних зазорів 
пропорційна їх магнітним опорам. Відносна 
частина магнітного опору дільниць повітряних 
зазорів ДП ia  дорівнює: 

 

1 1

( )

( )

i i
i n n

i i

w I Fa
w I F

⋅
= =

⋅∑ ∑
 (21) 

де iF  − МРС i -ої дільниці, n  − кількість діль-
ниць магнітного кола ДП. 

Оскільки МРС кF , що необхідна для прове-
дення магнітного потоку ДП по магнітному ко-
лу, визначається як: 

 к d j md jd ad zdF F F F F F Fδ δ= + + + + + , (22) 
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де dFδ , jFδ  - спад магнітної напруги в «першо-
му» повітряному зазорі, спад магнітної напруги 
в «другому» повітряному зазорі, відповідно. 

МРС додаткового полюса dF  дорівнює: 

 d aq ко кF F F F= − + , (23) 

де aqF , коF  − МРС якоря в зоні комутації, МРС 
компенсаційної обмотки, відповідно. 

Згідно (21), відносна частина daδ  магнітного 
опору дільниці «першого» повітряного зазору 
під ДП: 

 d d
d

d aq ко d j

F Fa
F F F F F

δ δ
δ

δ δ

= =
− + +

. (24) 

Відповідно до «другого» повітряного зазору 
під ДП відносна частина jaδ  магнітного опору: 

 j j
j

d aq ко d j

F F
a

F F F F F
δ δ

δ
δ δ

= =
− + +

. (25) 

Спади МРС на усіх дільницях, крім повітря-
ного зазору, мають невеликі значення. За цієї 
умови у відповідності з формулою про диспер-
сію функції k -мірних незалежних випадкових 
величин можна у першому наближенні записа-
ти відносне відхилення магнітного потоку *кФ

σ  
у зоні комутації у вигляді: 

 2 2 2 2
* * *к d d j jФ a aδ δ δ δσ = σ + σ , (26) 

де *dδ
σ , *jδ

σ  − відносні відхилення значень 

«першого» та «другого» повітряних зазорів, 
відповідно. 

Тоді магнітний потік кФ  у зоні комутації з 
урахуванням можливих відхилень значень за-
зорів дорівнює: 

 к к к *кФ
Ф Ф Ф= ± ⋅σ . (27) 

Таким чином, маючи відхилення магнітного 
потоку в зоні комутації, ми можемо визначити 
кe , дi  і, як наслідок, іФ  та ступінь іскріння з 

урахуванням відхилень розмірів ділянок магні-
тного кола додаткових полюсів при різних зна-
ченнях відновленої напруги U  на тяговому 
двигуні під час перехідного процесу. 

З урахуванням вищенаведеного пропонуєть-
ся наступна методика визначення залежності 

і ( )Ф f U= : для конкретного моменту часу ви-
значаємо значення струму i , магнітного потоку 

кФ  (рис. 4) без врахування вихрових струмів 

( 0вихdi = ), магнітного потоку кФ  з врахуванням 
вихрових струмів та значення трансформатор-
ної ЕРС te . Знаючи вищенаведені значення ве-
личин, визначається дi , іФ  і, як наслідок, сту-
пінь іскріння для конкретного часу перехідного 
процесу з урахуванням допусків. 

У відповідності з наведеною методикою 
отримані залежності (рис. 6, рис. 7) фактору 
іскріння іФ  від напруги на колекторі при різ-
них значеннях струму та при різних значеннях 
результуючих допусків магнітного кола ДП (від 

2,5− мм до 2,5+ мм відносно номінального ре-
зультуючого значення повітряних зазорів у колі 
ДП). 

 
Рис. 6 

 
Рис. 7 

Відповідно до креслень сумарні граничні 
допуски на елементи магнітного кола ДП скла-
дають 0,85± мм. З метою оцінки якості комута-
ції при зміні вказаних допусків у межах, біль-
ших, ніж 0,85± мм проведені дослідження та-
кож при граничних допусках 2,5± мм. 

При необхідності визначення ступені іск-
ріння користуємось залежністю ступені іскрін-
ня від фактору іскріння іФ , наведеною у [2]. 
При цьому з метою більш точного визначення 
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ступені іскріння в балах шкала балів вказана 
детальніше (рис. 8). 

 
Рис. 8 

На рис. 9 показані залежності фактора іск-
ріння від значень відхилення результуючого 
зазору від його номінальної величини. 

Із розгляду кривих рис. 9 видно, що інтен-
сивність зміни фактора іскріння, тобто зміна 
фактора на зміну зазору 0,1 мм, є різна у дослі-
джуваному інтервалі змін відхилень зазору. 

 
Рис. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наприклад, крива 1 має три дільниці з одна-
ковою інтенсивністю зміни фактору іскріння  
(a-b, b-c, c-d). Якщо технологічно виготовити 
машину, яка буде відповідати дільниці a-b, то 
можна стверджувати, що комутація при перехі-
дному режимі буде кращою порівняно з випад-
ком, коли машина виготовлена точно за номі-
нальними розмірами (ділянка b-c). Якщо маши-
на буде виготовлена з параметрами, які відпо-
відають дільниці c-d, то комутація буде 
гіршою. 
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УДК 629.423.31 

П. О. ЛОЗА (Придніпровська залізниця) 

ПОКРАЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТЕНДА  
ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ КОЛЕКТОРНИХ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ 
ЛОКОМОТИВІВ 

Розглянуті доцільність і шляхи поліпшення енергетичних показників стенду для випробування тягових 
колекторних двигунів локомотивів. 

Рассмотрены целесообразность и пути улучшения энергетических показателей стенда для испытания  
тяговых коллекторных двигателей локомотивов. 

In this article the expediency and ways of improvement of power parameters of the test stand for the driving col-
lector motors of locomotives are considered. 

У теперішній час в практиці найбільше роз-
повсюдження для випробувального стенду діс-
тала схема взаємного навантаження з вольтодо-
датковою машиною (ВДМ) для компенсації 
електричних втрат і лінійним генератором (ЛГ) 
для компенсації втрат неробочого ходу, як по-
казано на рис. 1 [1]. 

 
Рис. 1. Схема стенда взаємного навантаження 

Машини ВДМ та ЛГ приводяться в рух аси-
нхронними двигунами АД2 та АД1, мають не-
залежне збудження з живленням від збуджува-
чів G4 i G3, приводні асинхронні двигуни збу-
джувачів G4 i G3 на схемі не показані. Інші 
елементи схеми призначені для вимірювань та 
керування. 

Вказана схема дозволяє одночасне випробу-
вання двох машин на одному стенді без пере-
микань, забезпечує просте регулювання й ви-
ключає необхідність у навантажувальному при-
строї. У той же час для неї характерні такі не-
доліки, як інерційність регулювання швидкості, 
громіздкість із-за наявності 8-ми машин, крім 
М1 та М2, які потрібно встановлювати на до-
сить потужні фундаменти, порівняна склад-
ність, значні витрати часу на підготовку до ви-
пробувань та шум при роботі стенда. 

Для забезпечення випробувань тягових дви-
гунів М1-М2, які створюють систему генера-
тор-двигун, в схемі рис. 1 присутні чотири еле-
ктромашинних перетворювача: 

а) АД1 − ЛГ; 
б) АД2 – ВДМ; 
в) приводний асинхронний двигун – збу-

джувач G3; 
г) приводний асинхронний двигун – збу-

джувач G4. 
Схема для всіх цих чотирьох електрома-

шинних перетворювачів однакова і показана на 
рис. 2. 

МПС
ПД ω

U

 
Рис. 2. Електромашинні перетворювачі  

в схемі стенда 

ПД – приводний двигун (АД1, АД2, приво-
дні двигуни генераторів G4 та G3); 

МПС – машина постійного струму (ЛГ, 
ВДМ, G4, G3). 

ПД та МПС розміщені на одному валу.  
З енергетичної точки зору схема рис. 2 має сут-
тєвий недолік – низький коефіцієнт корисної дії 
(ККД) пη  

 п н
kη ≈ η , (1) 

де  нη − номінальний ККД приводного двигуна; 
k − число ступенів перетворення енергії. 
У схемі рис. 2 подвійне перетворення енер-

гії ( 2k = ): електрична енергія, яку ПД спожи-
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ває із мережі, перетворюється у механічну ене-
ргію на валу (перша ступінь); механічна енергія 
на валу з допомогою МПС перетворюється в 
електричну на її затискачах (друга ступінь). 

Якщо ККД електричної машини середньої 
потужності складає 0,85...0,9, то при 2k =  
ККД перетворювача не перевищує 0,7...0,8.  
В енергетичному силовому каналі: трифазна 
мережа – АД1 - ЛГ - двигун, який проходить 
випробування, М2(М1) – генератор на валу 
цього двигуна М1(М2) число ступенів перетво-
рення k=4. При чотириразовому перетворенні 
ККД перетворювача буде 0,5...0,65. 

У теперішній час в Україні дуже гостро сто-
їть питання електрозбереження. Тому застосу-
вання електромашинних перетворювачів на 
підприємствах по виготовленню та ремонту 
залізничної техніки, в тому числі і в випробу-
вальних стендах, недоцільно з точки зору еко-
номії електроенергії. Вартість 1 кВт електро-
енергії, яка витрачається для забезпечення тех-
нологічних процесів, що потрібні для прове-
дення ремонту залізничної техніки в 
локомотивних депо, склала у 2007 р. близько  
41 копійки і має тенденцію до суттєвого підви-
щення у майбутньому. 

У цих умовах низький ККД – суттєвий не-
долік електромашинних перетворювачів. 

З появою потужних, відносно дешевих і на-
дійних силових високовольтних напівпровідни-
кових приладів (наприклад, тиристори типів 
SCR, GCT, IGCT та ін.) з’явилась можливість 
заміни в стендах для випробування тягових 
двигунів (див. рис. 1) електромашинних пере-
творювачів енергії статичними напівпровідни-
ковими перетворювачами. При цьому ліквіду-
ються вказані вище недоліки схеми рис. 1 та 
суттєво підвищується ККД стенда без збіль-
шення, а можливо зі зменшенням, його вартос-
ті. 

Доцільність застосування статичних пере-
творювачів у стендах для випробування тяго-
вих двигунів підтверджується і тим, що у всіх 
галузях техніки ці перетворювачі знаходять все 
більше застосування, а доля електромашинних 
перетворювачів зменшується. 

Але напівпровідникові перетворювачі за 
своїми енергетичними властивостями мають 
ряд особливостей. Основними складовими на-
півпровідникового перетворювача в загальному 
випадку є: трансформатор, згладжувальний та 
зрівнювальний реактори, фільтр, пристрої шту-
чної комутації. Силовий канал статичного пе-
ретворювача при живленні від трифазної мере-

жі, яка застосовується на підприємствах заліз-
ничного транспорту, умовно показана на рис. 3. 

Т

НП U=
 

Рис. 3. Силовий канал напівпровідникового  
перетворювача 

У схемі рис. 3 під НП розуміють усі елемен-
ти перетворювача, крім силового трансформа-
тора Т. Напівпровідникові прилади у статично-
му перетворювачі працюють у ключовому ре-
жимі. Це є причиною виникнення вищих гар-
монічних струмів і напруг на вході і виході 
перетворювача, що викликає додаткові втрати в 
каналі передачі електроенергії [2]. 

Крім того, регулювання вихідної напруги 
статичного перетворювача здійснюється за ра-
хунок затримки моменту включення тиристорів 
стосовно напруги мережі. У результаті цього 
перша гармонічна складова струму, обумовлена 
частотою мережі, виявляється зсунутою на де-
який кут щодо напруги мережі. Тому перетво-
рювачі споживають реактивну потужність не 
тільки на частотах вищих гармонік, але і на ча-
стоті мережі, що впливає на значення коефіціє-
нта потужності. 

Бажання підвищити коефіцієнт потужності 
приводить до ускладнення схем статичних пе-
ретворювачів. При симетричному перетворю-
вачі повна його потужність містить три складо-
ві: активну потужність P , реактивну потуж-
ність Q  і потужність спотворення сP  [3]. Під 
активною потужністю статичного перетворю-
вача P  розуміють його активну потужність на 
виводах мережі змінного струму, що у випрям-
ному режимі (який використовується у випро-
бувальному стенді) дорівнює потужності по-
стійного струму плюс втрати в установці. Ця 
потужність визначається інтегральним виразом 

0

1 T

P uidt
T

= ∫ . 

При синусоїдних напругах живлення для 
трифазного кола 

 

 (1) (1)3 cosP UI= ϕ , (1) 
 

де  U  − діюче значення напруги мережі; 
(1)I  − діюче значення першої гармоніки 

струму мережі; 
(1)ϕ  − фазний кут цієї гармоніки. 
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 (1) (1)3 sinQ UI= ϕ . (2) 

Потужність спотворення сP  − це складова 
повної потужності, обумовлена наявністю в 
кривій струму мережі гармонік, відсутніх у 
кривій напруги мережі. Тобто в системах елек-
тропривода з тиристорними перетворювачами 
регулювання потоку енергії супроводжується 
спотворенням форми синусоїдного струму: 

 ( )2
c

2

n
k

k
P U I

=

= ∑ , (3) 

де  k  − порядок гармоніки; 
n  − кількість гармонік, які враховуються; 

( )kI  − діюче значення k-ої гармоніки. 
Потужність спотворень шкідливо впливає 

на мережу живлення і підключені до неї при-
ймачі, оскільки викликає додаткові втрати в 
міді обмоток і сталі магнітопроводів. 

Тоді повна потужність перетворювача дорі-
внює 

 2 2 2
cS P Q P UI= + + = , (4) 

де I  − діюче значення струму мережі з ураху-
ванням гармонік у цьому струмі, відсутніх у 
кривій напруги мережі. 

Спотворення форми кривої струму визнача-
ється коефіцієнтом  спотворення ck , який дорі-
внює 

 
(1)

c
Ik
I

= , (5) 

де (1)I − діюче значення першої гармоніки ме-
режі. 

Економічність споживання активної поту-
жності приводів із перетворювачами характе-
ризується коефіцієнтом потужності 

 П з сk k k= , (6) 

де зk  − коефіцієнт зсуву, який характеризує 
величину генерованої у мережу реактивної по-
тужності. 

У симетричних трифазних перетворювачах 
цей коефіцієнт дорівнює косинусу кута зсуву 
основної гармоніки струму щодо синусоїдної 
напруги живлення 

 (1)
з cosk = ϕ . (7) 

Тобто 

 (1)
П c cosk k= ϕ . (8) 

Коефіцієнт корисної дії статичного пере-
творювача, якщо робота пристрою оцінюється 
за період часу, протягом якого потужності на 
виході і вході постійні (що відповідає в основ-
ному роботі перетворювачів у стенді, який роз-
глядається), дорівнює 

 кор вит

вит вит

P P p
P P

−
η = = ∑ , (9) 

де  корP  − корисна потужність на виході; 

витP  − витрачена потужність на вході; 
p∑  − втрати у статичному перетворювачі. 

Величина і наявність тих чи інших складо-
вих потужності визначаються вибраною схе-
мою перетворювача, законом керування його 
напівпровідниковими приладами і характером 
зміни величини вихідної напруги. Тому при 
визначенні енергетичних показників і складо-
вих повної потужності необхідно враховувати 
конкретні особливості конкретної установки.  
У нашому випадку ці особливості зумовлені 
вимогами до випробувань тягових колекторних 
двигунів, які обумовлені правилами ремонту 
електричних машин електровозів (електропоїз-
дів) та тепловозів (дизель-поїздів) та відповід-
ними державними стандартами. 

З урахуванням вищевикладеного для по-
кращення енергетичних показників стенда по-
трібно: 

1. Замінити електромашинні перетворювачі 
на статичні напівпровідникові. 

2. Провести відповідні дослідження та роз-
робити рекомендації щодо вибору схеми стати-
чного перетворювача, типу напівпровідниково-
го приладу та інших параметрів елементів пе-
ретворювача з метою раціонального підвищен-
ня коефіцієнтів потужності та корисної дії 
перетворювача. 

3. Виконати техніко-економічне обґрунту-
вання розроблених рекомендацій. 
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УДК 625.032.44 

К. Л. КАЛЕНИК (ДонІЗТ, Донецьк) 

ОБҐРУНТОВАНІСТЬ СХЕМИ УКЛАДАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
ШПАЛ ЗАМІСТЬ НЕПРИДАТНИХ ДЕРЕВ’ЯНИХ 

У даній роботі проводився аналіз можливості появи резонансних явищ в конструкції колії. Теоретично 
доведена неможливість виникнення резонансних явищ у колії при існуючій конструкції колії та затвердже-
них УЗ швидкостях руху рухомого складу. 

В данной работе проводился анализ возможности появления резонансных явлений в конструкции пути. 
Теоретически доказана невозможность возникновения резонансных явлений в пути при существующей кон-
струкции пути и утверждённых УЗ скоростях движения подвижного состава. 

In the given paper the possibility of occurrence of resonant effects in the rail structure was analyzed. Such phe-
nomena impossibility is theoretically proved under existing structure of the rail track and the motion speeds of the 
rolling stock permitted by the UZ. 

За роки незалежності України середня річна 
вантажонапруженість, в порівняні з радянськи-
ми часами, значно зменшилась, зросли міжре-
монтні строки, і головним в забезпечені безпе-
ки руху на ділянках колії з дерев’яними шпа-
лами стає фактор виходу з ладу дерев’яних 
шпал по гнилості. Також дерев’яні шпали є ду-
же дефіцитним матеріалом верхньої будови 
колії (далі ВБК). 

З метою подолати цю проблему УЗ дозволе-
но укладання залізобетонних шпал замість де-
рев’яних при поодинокій заміні та розрядці 
«кущів» непридатних дерев’яних шпал при по-
точному утриманні і ремонтах колії. Була ство-
рена конструкція колії з комбінації залізобе-
тонних та дерев’яних шпал (далі КРШР), що 
закріплено відповідними нормативними доку-
ментами: до 18.11.2005 – [3], з 19.11.2005 – [2]. 

При проектуванні схеми була врахована 
можливість появи резонансних явищ в конс-
трукції колії на мостах та в рухомому складі. 
Дана обставина була  врахована в [2, 3] вимо-
гою: «Залізобетонні шпали укладають таким 
чином, щоб не було закономірності у чергуван-
ні однакової кількості підряд замінених залізо-
бетонних та дерев’яних шпал», тобто щоб не 
створювалось постійної динамічної нерівності 
однакової довжини. Аналіз можливості появи 
резонансних явищ в колії при розробці [2, 3] не 
проводився. Нижче автор проведе теоретичний 
аналіз можливості появи резонансних явищ в 
конструкції колії. 

Аналіз впливу на колію резонансних явищ  

Виникнення резонансних процесів теорети-
чно можливе лише в процесі динамічної взає-

модії колії та рухомого складу. Наведемо осно-
вне диференційне рівняння динамічної взаємо-
дії механічної системи «колесо-колія», згідно 
[6] воно має вигляд: 

о ресР + Р=  , (1) 

де mk , mп – необресорена маса колеса та приве-
дена маса колії відповідно, кг; y − прогин рей-
ки, м; жп – жорсткість колії, Н/м; ηк − ордината 
нерівності на колесі, м; ηп − ордината нерівнос-
ті колії, м; Ро − статичне навантаження від коле-
са, Н; Ррес - навантаження від стискання ре-  
сор, Н. 

Розглянемо розв’язання цього рівняння 

( ) ( ) o
0

п
sint Py t = e z t + + +

ж
−ξ⋅

ϕ ϕ⋅ ⋅ ϕ ⋅ θ  

 ( )
п

1 sin θi i i i iΣE n w t + e
ж

+ ⋅ ⋅ ⋅ −  (2) 

де t − час руху навантаження, с; ξ − коефіцієнт 
приведеного в’язкого тертя, с−1; zφ − амплітуда 
вільних затухаючих коливань, м; φ0  − циклічна 

частота вільних згасаючих коливань, 1
2 cπ ⋅

;    

θφ − початковий кут (фаза) вільних коливань;    
Ei − і-тий силовий фактор (наприклад, від дії 
ізольованої нерівності колії), Н; ni − коефіцієнт 
динамічності при відповідному силовому фак-
торі і; wi − циклічна частота вимушених (при 
проходженні колесом нерівностей) коливань, 

( )
.. . .. ..

k п п k п кm + m y+ f y+ж y + m =⎛ ⎞⋅ ⋅ ⋅ ⋅ η + η⎜ ⎟
⎝ ⎠
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1
2 cπ ⋅

; θi − початковий кут (фаза) вимушених 

коливань; ei − фаза запізнювання. 
З формули (2) бачимо, що y(t) зростає про-

порційно ni . 
Розберемо детальніше коефіцієнт динамі-

чності ni , приймемо за і ізольовану нерівність у 
колії, тоді nп  матиме вигляд 

 
п 2 2 2

п п

1

ξ1 4

n =
w w+⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞

− ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ϕ ϕ ϕ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 , (3) 

де φ − частота вільних затухаючих коливань, 
с−1: 

 п

k п

ж=
m + m

ϕ , (4) 

 п
н

vw =
l

 , (5) 

де v – швидкість руху навантаження, м/с; lн – 
довжина ізольованої нерівності, м. 

Розглянемо складові формули (3): 
• жп , mп  − визначаються конструкцією 

колії та згідно [1] приймаються величиною по-
стійною;  

• mk – має постійне значення, залежить 
від типу рухомого складу; 

• lн приймається постійною величиною, 
тому що nп розглядається в межах однієї нерів-
ності. 

Вищенаведені складові на характер форму-
вання nп не впливають, тому беремо їх в межах 
існуючих параметрів конструкцій колії та ру-
хомого складу. 

Розглянемо залежність коефіцієнту динаміч-
ності nп від швидкості руху v та коефіцієнту 
приведеного в’язкого тертя ξ: 

 ( )пn = f v,ξ . (6) 

Для прикладу розрахунку використовуємо 
наступні вихідні дані  

• приймаємо колію на дерев’яних шпалах 
з модулем пружності U = 25 МПа, тип рейок 
Р50; 

• жп = 44172.7 кН/м; 
• mк  = 2230 кг; 
• mп   = 2921 кг; 
• lн      = 3.0 м; 

Слід зауважити, що згідно формули (6) при роз-
рахунках з іншими вихідними даними характер 
залежностей не зміниться. 

Отже графік функції ( )п ξn = f v,  з вищенаве-
деними вихідними даними має вигляд (рис. 1). 

З формули (3) та рис. 1 бачимо, що пn →∞ , 
тобто резонанс виникає лише при ξ = 0 та при 

( )пw v → ϕ . Згідно [9], для конструкцій колії, 
що експлуатуються, ξ лежить в межах      
50…120 с−1. 

 
Рис. 1. Коефіцієнт nп  в залежності від v та ξ 

Проаналізуємо окремо вплив сил тертя. 
Приймаємо wп - сonst та пw →ϕ  ( згідно рис. 1 
для заданих умов резонанс досягається при 
швидкості руху приблизно 500 км/год.), тоді 

( )пn = f ξ . Будуємо графік (рис. 2) цієї функції 
при вищенаведених вихідних даних (для біль-
шої деталізації графік обмежений значенням   
nп = 5. 

 

Рис. 2. Графік функції ( )пn = f ξ  

З графіка бачимо, вже при мінімальному зна-
ченні ξ = 50, зростання амплітуди коливань 
складає лише 4 %. Це дозволяє зробити висно-
вок про теоретичну відсутність резонансних 
явищ при проході рухомим складом ізольованої 
нерівності при існуючих силах тертя та затвер-
джених УЗ швидкостях руху.  

Проаналізуємо можливість появи резонанс-
них явищ − з постійно зростаючою амплітудою. 
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Розглянемо рух колеса по безперервній нерів-
ності. 

 
Рис. 3. Модель колії у вигляді  

безперервної нерівності 

У відповідності до правила суперпозицій 
при рішенні диференційних рівнянь 
проаналізуємо окремо вплив нерівності даного 
типу. Рух виражається рівнянням виду 

( ) ( )0
п

1sinty t = e z t + +
ж

−ξ⋅
ϕ ϕ⋅ ⋅ ϕ ⋅ θ ×  

 ( )п п п п пsinE n w t + e× ⋅ ⋅ θ − . (7) 

Якщо при розгляді вищенаведеного рівнян-
ня (7) зневажити силами тертя, то при проході 
колесом нерівності величина власних коливань 
φ приведеної маси колії mп та необресореної 
маси рухомого складу mк  стане рівній величині 
вимушених коливань wп. З плином часу буде 
відбуватися накладення власних частот на ви-
мушені, що і викликає резонанс, рівняння якого 
матиме вигляд: 

 ( ) k

k п
cos

2
mA t trez t =

m + m Tw Tw
⎛ ⎞⋅ ⋅ ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

, (8) 

де А – амплітуда коливань, м; Tw – період ви-
мушених коливань, с.  

Як бачимо з рівняння (8), амплітуда коли-
вань А зростає пропорційно часу t. Графік 
функції цього рівняння має вигляд (рис. 4): 

 
Рис. 4. Резонанс при дії безперервної  

нерівності колії 

Формула (8) професора С. П. Тимошенко [7] 
отримана за умови відсутності сил тертя у 
колії. Розглянувши рівняння (7), ми бачимо, що 

власні коливання згаснуть через деякий час та 
залишаться лише вимушені коливання. Розв’я-
зання рівняння (7) без врахування сил тертя теж 
представляє лише теоретичний інтерес, бо не 
відображає дійсної роботи колії під наванта-
женням. 

Вищенаведені теоретичні викладення під-
тверджуються відсутністю врахування резонан-
сних явищ при аналізі впливу додаткових сил 
від дії безперервної нерівності на колесі при 
розрахунках колії на міцність. 

Теоретично доведено [7] та у [1] затвердже-
но, що максимальне значення додаткового про-
гину від нерівності становить: 

 1.47maxy = f⋅ , (9) 

де ymax – максимальна величина додаткового 
прогину від дії безперервної нерівності, м; f − 
величина нерівності, м. 

Сили тертя у колії 

Вище була теоретично доведена неможли-
вість резонансних явищ у колії при існуючих 
конструкціях верхньої будови колії завдяки іс-
нуванню сил тертя. Тепер встановимо основні 
джерела сил тертя у колії: 

• внутрішні сили тертя в матеріалах, з 
яких складається конструкція колії; 

• сили тертя в місцях контакту елементів, 
що складають верхню будову колії; 

• сили тертя, незалежні від навантаження 
(рис. 5), Wш бокових поверхонь шпали 1, що 
коливається в баластному шарі 2. Вони зале-
жать від тиску Еш призми обрушення 3 баласт-
ного шару та від коефіцієнта тертя баласту о 
бокову поверхню шпали; 

• сили тертя Wб (див. рис. 5), що залежать 
від навантаження. Сила Р, що передається на 
шпалу, створює тиск на баласт інтенсивністю р. 
Під впливом цього тиску смуга abcd, стискую-
чись під навантаженням, намагається випучи-
тися та прийняти бочкоподібну форму (на    
рис. 6 зображене штриховою лінією). На верти-
кальних стінках ab та cd цієї полоси виникає 
боковий розпір µρ, де µ – коефіцієнт бокового 
розпору. При коливаннях шпали та баластної 
смуги abcd з’являються вертикальні сили тертя 

 
б

б
о

h

W f dh= µρ∫ , (10) 

де f  – коефіцієнт тертя баласту о баласт; hб − 
товщина смуги abcd. 

Вищерозглянуті сили тертя існують в усіх 
конструкціях колії, що експлуатуються.  
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Рис. 5. Схема дії сил тертя у конструкції колії 

Як бачимо, сили тертя існують в незалежно-
сті від типу шпал, матеріалу баласту, елементів 
конструкції колії, а їх значення  знаходиться в 
межах, достатніх для відсутності резонансних 
явищ (ξ = 50…120 с−1). 

З наведених вище даних ми можемо зробити 
висновок, про відсутність резонансних явищ як 
у конструкції з однотипними шпалами, так і в 
конструкції з різнотипними шпалами через до-
статні сили тертя в конструкції ВБК. 

Висновки 

У відповідності до теоретичних даних та 
практичних результатів, що містяться в джере-
лах [6, 8, 9, 10, 11], була теоретично доведена 
неможливість виникнення резонансних явищ 
існуючих конструкцій ВБК при затверджених 
УЗ швидкостях руху.  
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УДК 625.173 

І. П. КОРЖЕНЕВИЧ (ДІІТ) 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАБАРИТНИХ ВІДСТАНЕЙ ДО ОПОР 
І ПЛАТФОРМ ПРИ ВИПРАВЛЕННІ КРИВИХ 

Розглядається визначення потрібних габаритних відстаней до опор і платформ у розрахунках плану. 

Рассматривается определение требуемых габаритных расстояний до опор и платформ при расчетах пла-
на. 

Determination of the required clearance distances to the supports and platforms in the plan calculations is con-
sidered. 

У розрахунках виправлення плану залізнич-
ної колії важливою є перевірка габаритних від-
станей до опор і платформ на відповідність 
ГОСТ 9238-83 [1]. 

Користування таблицями П 3.7 та П 3.13 Ін-
струкції є достатньо складним, у результаті бі-
льшість проектувальників оцінку габаритних 
відстаней у кривих ділянках колії виконують 
приблизно. 

Розглянемо можливість автоматичного фо-
рмування відповідних габаритних відстаней 
при проектуванні виправлення або перебудови 
кривих ділянок колії. 

Наявність великої кількості таблиць може 
призводити до помилок не тільки при їх вико-
ристанні «вручну», але й при уведенні цієї ін-
формації до програми. Наприклад, в Інструкції 
[1] в таблиці П 3.7 через друкарську помилку 
замість значення 265 мм надруковано 205 мм. 
Тому при автоматизації цих розрахунків у про-
грамі РВПлан [2] було прийняте рішення про-
аналізувати таблиці з позиції можливості по-
шуку апроксимуючих залежностей. 

Аналіз таблиці П 3.7 показав, що в ній габа-
ритні відстані до опор з внутрішньої сторони 
кривої можуть визначатися при різних підви-
щеннях зовнішньої рейки, як і в таблиці П 3.13, 
у вигляді двох складових: постійної частини, 
яка залежить від радіуса кривої, і змінної, яка 
залежить від значення підвищення. 

Постійна частина Ra , мм, що визивається 
виходом кінців та середини вагонів за межі осі 
колії, згідно з [1] може визначатися за форму-
лою 

 
36000

Ra
R

= , (1) 

де R – радіус кривої, м. 
Значення габаритного розширення із зовні-

шньої сторони кривої для опор буде визначати-
ся саме цією частиною. 

Для внутрішньої сторони кривої до цього 
габаритного розширення відстані до опор треба 
додавати доданок, який спричиняється нахилом 
кузова вагона через підвищення зовнішньої 
рейки. 

Розрахунки, які були проведені для значень 
цього розширення в таблиці П 3.7, показали, 
що з достатньою точністю залежність розши-
рення ha  (мм) від значення підвищення зовні-
шньої рейки h (мм) може бути подана у вигляді 
прямих ліній 

 ha c d h= + ⋅ . (2) 

Ця частина розширення починає застосову-
ватися при значеннях підвищення, більших за 

minh . Ці значення та коефіцієнти c, d при різних 
значеннях нормальної габаритної відстані до 
опор наведені в табл. 1. 

Таблиця  1  

Нормальна  
габаритна  
відстань, мм 

minh  c d 

2 450 10 −25 2,7 

2 750, 
3 100 

20 −24 2,0 

5 700 50 −24 0,63 
 

Отримане значення габаритного розширен-
ня для опор округлюється до найближчого бі-
льшого, кратного 5 мм. Розрахунки показали, 
що отримані за залежностями значення габари-
тів достатньо точно збігаються з наведеними в 
таблиці П 3.7. 

Для габаритних відстаней до високих паса-
жирських платформ, які наведені в таблиці 
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П 3.13, габаритне розширення також складаєть-
ся з двох частин: Ra  та Пa . Значення Пa , яке 
залежить від підвищення зовнішньої рейки, є 
від’ємним для зовнішньої сторони кривої і до-
датним – для внутрішньої. 

Аналіз таблиці П 3.13 показав, що з достат-
ньою точністю Пa , мм, може визначатися за 
лінійною залежністю 

 Пa e f h= + ⋅ . (2) 

Значення коефіцієнтів e та f для різних зна-
чень висоти платформи H (мм) та відстані до 
неї від осі колії B (мм) наведені в табл. 2. Якщо 
за формулою (2) для внутрішньої сторони кри-
вої виходить від’ємне значення, приймається 
П 0a = . 

Таблиця  2  

B H e f 

Зовнішня сторона кривої 

1300 0 −0,8081 

1200 0 −0,7315 

1920 

1100 0 −0,7315 

1300 0 −0,7597 

1200 0 −0,6952 

1875 

1100 0 −0,6371 

1300 0 −0,8742 

1200 0 −0,7315 

1800 

1100 0 −0,6887 

1300 0 −0,8742 

1200 0 −0,7315 

1750 

1100 0 −0,6887 

Внутрішня сторона кривої 

1300 −14 0,7103 

1200 −13 0,6485 

1920 

1100 −13 0,6485 

1300 −15 0,6750 

1200 −15 0,6029 

1875 

1100 −13 0,6191 

1300 0 0,8992 

1200 0 0,7595 

1800 

1100 0 0,6960 

1300 −12 0,6838 

1200 −12 0,6838 

1750 

1100 −14 0,6956 
 
Отримане значення габаритного розширен-

ня для платформ округлюється до найближчого 
більшого, кратного 5 мм. Розрахунки показали, 
що отримані за залежностями значення габари-

тів достатньо точно збігаються з наведеними в 
таблиці П 3.13. 

Усі ці залежності були включені в програму 
РВПлан. Після отримання проектного варіанта 
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плану ділянки й розрахунків підвищення зов-
нішньої рейки на ній визначаються габаритні 
відстані. Для цього в кожній точці ділянки зна-
ходяться поточні значення сторонності кривої, 
радіуса кривизни й підвищення зовнішньої рей-
ки. При цих значеннях розраховуються габари-
тні відстані до опор і платформ зліва та справа 
за ходом зйомки. Відстані розраховуються для 
початкового та проектного станів плану ділян-
ки. Крім того, визначаються координати габа-
ритних ліній відносно координат ділянки. 

Результати цих розрахунків записуються в 
текстовий файл. Для можливості побудови га-
баритних ліній в системі автоматизованого 
проектування Credo-Mix створюються відпові-
дні проектні файли. 

Аналізуючи отримані результати, проекту-

вальник визначається з достатністю існуючих 
габаритних відстаней. Якщо в окремих точках 
кривої виникає негабаритність, то при розраху-
нках виправлення кривої додаються відповідні 
обмеження на зсуви й розрахунок повторюєть-
ся. 

Застосування таких розрахунків надійно за-
безпечує дотримання вимог габаритів на протя-
зі всієї ділянки, що проектується. Водночас 
розрахунки дозволяють запобігти зайвим ви-
тратам на виконання робіт. 

Приклад графічного відтворення результатів 
розрахунку показаний на рис. 1. 

При побудові габаритних ліній в САПР ду-
же легко можна побачити всі негабаритні еле-
менти, що дозволяє запобігти помилкам у ході 
проектування. 

 
Рис. 1. Габаритні відстані до опор і платформ 
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УДК 625.143.51 

В. К. ФИНК (ТОО «Магнетик», Казахстан), С. А. КОСЕНКО (КазАТК, Алматы,  
Казахстан) 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЬСОВОЕ СКРЕПЛЕНИЕ КПП-5  
В КАЗАХСТАНЕ 

У статті розглянуті питання випробування деталей скріплення КПП-5 на надійність та наведено сучас-
ний спосіб фіксування закладного анкера у формі на заводі ЗБШ. 

В статье рассмотрены вопросы испытания деталей скрепления КПП-5 на надежность и приведен совре-
менный способ фиксирования закладного анкера в форме на заводе ЖБШ. 

In the article the issues of testing the parts of a fastening КПП-5 on reliability are considered and the modem 
way of fixing the backing anchor in a form at a factory of ferro-concrete sleepers is presented. 

Упругие промежуточные рельсовые скреп-
ления выгодно отличаются малодетальностью, 
низкой металлоемкостью и практически не тре-
буют регулярного обслуживания. 

Одним из таких видов скрепления является 
бесподкладочное скрепление КПП-5 (произ-
водство Украина), которое показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Общий вид скрепления КПП-5: 

1 – анкер закладной АЗ-2; 2 – прокладка ПРП-2.1;  
3 – клемма КП-5.2; 4 – вкладыш ВИП-65

Минимальное количество деталей очевидно. 
Упругие характеристики клеммы очень ста-
бильные, сила прижатия пера рельса находится 
в пределах 13,6 кН. Надежность работы клем-
мы неоднократно подтверждалась на испыта-
тельном стенде в лаборатории ТОО «Магне-
тик» – завода по производству железобетонных 
шпал г. Алматы. 

Проверка работоспособности клемм КП-5.1 
и КП-5.2 производилась по следующим пара-
метрам: 

- амплитуда 0,5…1мм; 
- частота 6…10 Гц; 
- нормативное гарантируемое количество 

циклов – 5 млн. 
Испытания параметров клеммы были про-

должены и доведены до 56 млн циклов, после 
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чего испытания были временно приостановле-
ны. Через каждый отработанный 1 млн циклов 
упругая клемма снималась с испытательного 
стенда и подвергалась проверке усилия прижа-
тия и измерялась величина остаточной дефор-
мации. 

Работа клеммы соответствовала норматив-
ным документам. 

После проведения многократных серий ис-
пытаний упругой клеммы в её работоспособно-
сти никто из железнодорожников Казахстана не 
сомневался. 

Но еще две детали скрепления – изолирую-
щий вкладыш и подрельсовая прокладка – тре-
бовали подтверждения работоспособности. Это 
также было проверено на стендах в испыта-
тельной лаборатории ТОО «Магнетик» (рис. 2).  

На рисунке слева показано приспособление, 
с помощью которого определяются вертикаль-
ные и боковые нагрузки изолирующего вкла-
дыша. 

На рисунке справа показана установка для 
определения срока службы всех деталей скреп-
ления комплектного узла скрепления. 

       
Рис. 2. Испытательные приспособления лаборатории ТОО «Магнетик»

Работоспособность и долговечность всего 
узла скрепления пришлось еще раз доказывать 
представителям железной дороги, так как по 
ряду причин, из-за несовершенства конструк-
ции, крепление закладного анкера в форме бы-
ло нестабильно. Глубина заложения анкера в 

теле железобетонной шпалы превышала пре-
дельные допуски ± 0,5 мм из-за уплыва конус-
ных фиксаторов [1]. На поверхности подрель-
совой площадки наблюдались углубления или 
наплывы бетона выше допустимых норм и до-
ходили до 3-х и более мм (рис. 3). 

 

      

 
Рис. 3. Дефекты железобетонной шпалы в зоне анкера 

Поверхность железобетонной шпалы  
с конусным фиксированием анкера в форме 

 Поверхность железобетонной шпалы с прямо-
угольным фиксированием анкера в форме 
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Эту проблему решали совместно с предста-
вителями железной дороги – АО «НК «Казах-
стан темир жолы» а также с украинскими кол-
легами – Корыстенским заводом ЖБШ. Были 
предложены разные конструкции и способы 
крепления анкера в форме. В одном не было 
никакого сомнения – старый, ранее сущест-

вующий конусный вид фиксирования анкера в 
форме – фотография слева, нужно заменить 
(см. рис. 4). На сегодняшний день на заводе 
ЖБШ ТОО «Магнетик» полностью переконст-
руирован парк форм на прямоугольное фикси-
рование анкера в форме при помощи фиксато-
ров из упругих пластмасс (на рис. 4 справа). 

   
 

 
 
 

Рис. 4. Варианты фиксирования анкера в форме 

В процессе установки анкера с фиксаторами 
в форме используется расплавленный парафин, 
который является уплотнителем и предотвра-
щает утечку цементного молока при уплотне-
нии бетонной смеси и является смазывающим 
веществом, которое смазывает трущиеся по-
верхности расплавленным парафином от тем-
пературы пара в пропарочной камере. 

Использование данной конструкции фикси-
рования анкера в форме обеспечивает 100 % 
проектное расположение анкера в теле железо-
бетонной шпалы согласно нормативным доку-
ментам. В результате поверхность шпалы в 
районе расположения подрельсовой прокладки 
ровная, без впадин и углублений. 

Практически все проблемы решены, остает-
ся дело за самым главным – содержать путь в 
надлежащем виде и производить своевремен-
ную замену изнашиваемых деталей, над увели-
чением срока службы которых необходимо еще 
поработать науке Казахстана и Украины. 
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УДК 519.6 

В. В. БЕЛЯЕВА (ДИИТ) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ПРОЦЕССА 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ В ПОМЕЩЕНИИ 

Розроблено математичну модель розрахунку процесу розповсюдження забруднюючих речовин у виро-
бничому приміщенні при аварійному викиді токсичного газу. Модель базується на чисельному інтегруванні 
рівняння конвективно-дифузійного переносу домішки та моделі течії нестислої рідини. Модель дозволяє 
розрахувати час утворення вибухонебезпечної концентрації у приміщенні при аварійному викиді газу. На-
водяться результати обчислювального експерименту з прогнозування рівню забруднення повітряного сере-
довища у виробничому приміщенні. 

Разработана математическая модель расчета процесса распространения загрязняющих веществ в произ-
водственном помещении при аварийном выбросе токсичного газа. Модель основывается на численном ин-
тегрировании уравнения конвективно-диффузионного переноса примеси и на модели невязкой несжимаемой 
жидкости. Модель позволяет рассчитывать время образования взрывоопасной концентрации в помещении 
при аварийной утечке газа. Приводятся результаты вычислительного эксперимента по прогнозу уровня зага-
зованности воздушной среды производственного помещения. 

The mathematical model to simulate the toxic gas dispersion inside an industrial room after accident ejections 
was developed. The model is based on the K-gradient transport model and equation of potential flow. The model 
permits to calculate the time of appearance of concentration when the blast can take place. The results of numerical 
experiment on predicting the air pollution inside an industrial room are presented. 

Введение 

Одним из важных вопросов в области эко-
логической безопасности является оценка 
взрывопожаробезопасности помещений на объ-
ектах. Этот вопрос приобретает особую акту-
альность в связи с процессом ре-инжиниринга 
на многих производственных объектах. При 
проведении ре-инжиниринга нередко происхо-
дит установка оборудования, несвойственного 
профилю предприятия, могут перекрываться 
существующие проходы эвакуации. 

На практике расчет динамики изменения 
концентрации загрязнителя при работе аварий-
ной вентиляции осуществляют на базе зависи-
мости [6] 

( )пр 1 пр p
p p

expG GC C C C tK
K K

⎡ ⎤⎛ ⎞
= + + − − ⋅ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

, (1) 

где прC  − концентрация загрязнителя в приточ-
ном воздухе, мг/м3; 

pK  − кратность воздухообмена; 

C  − концентрация загрязнителя, мг/м3; 
 t − время, ч; 

GG
V

=  − удельное, часовое выделение за-

грязнителя; 
V – объем помещения, м3; 

G  − интенсивность выделения загрязнителя 
в воздушную среду помещения, мг/ч; 

1C  − начальная концентрация загрязнителя, 
мг/м3. 

Данная зависимость представляет собой 
аналитическое решение уравнения материаль-
ного баланса загрязнителя в помещении (нуль-
мерная модель) [6] 

пр
dCV LC G LC
dt

= + − , 

где L  − воздухообмен, м3/ч. 
Здесь отметим, что: 
• данная модель определяет концентра-

цию загрязнителя С (токсичного газа) не в по-
мещении, где произошла авария, а в удаляемом 
воздухе. Это не дает возможности проектиров-
щику оценить степень загазованности воздуха в 
различных местах помещения, особенно в пло-
хо проветриваемых местах (за технологическим 
оборудованием) и тем самым дезориентирует 
проектировщика относительно возможности 
возникновения вторичной аварии; 

• данная модель не позволяет учесть 
влияние положения приточных и вытяжных 
отверстий на организацию движения воздуш-
ного потока внутри помещения и, следователь-
но, на динамику формирования зоны загрязне-
ния в помещении, где произошла авария; 
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• модель не дает возможности учесть 
влияние технологического оборудования на 
процесс рассеивания токсичного газа в поме-
щении. 

Указанная расчетная зависимость использу-
ется на практике как для прогноза уровня зага-
зованности производственных помещений при 
аварии (при отсутствии работы аварийной вен-
тиляции), так и при работе аварийной вентиля-
ции. 

Одним из важнейших вопросов при рас-
смотрении задач данного класса является, в ча-
стности, расчет времени, когда будет достигну-
та взрывоопасная концентрация в помещении 
при аварийной утечке. Для решения этой зада-
чи обычно используются эмпирические зави-
симости и расчетные формулы, основанные на 
балансовых соотношениях. Например, время 
образования взрывоопасной концентрации в 
помещении при неработающей вентиляции оп-
ределяется по зависимости [6] 

0

0.5 nC V
g

τ = , 

где 0g  − величина утечки газа; V – объем по-
мещения; nC  − нижний концентрационный 
предел воспламенения. 

Хорошо видно, что данная зависимость 
представляет собой балансовое соотношение и 
дает оценку времени, когда величина нижнего 
предела взрывоопасной концентрации будет 
достигнута в половине объема помещения. 
Данная зависимость не позволяет выявить зоны 
в помещении, где может быть достигнута взры-
воопасная концентрация (например, в застой-
ных зонах за технологическим оборудованием). 
При наличии вентиляции время образования 
взрывоопасной концентрации в помещении 
рассчитывается по зависимости [3]: 

0

0 4

3600 ln

72 10
n

g
C nVn g

⎛ ⎞
⎜ ⎟

τ = ⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

, 

где n – кратность воздухообмена. 
Данная зависимость также дает лишь при-

ближенную оценку для определения такой 
важной, с точки зрения экологической безопас-
ности, величины как τ . 

В настоящее время особую актуальность 
приобретает разработка теоретических методов 
прогноза распространения токсичных веществ 
в производственных помещениях химически 
опасных объектов, позволяющих учесть те су-

щественные факторы, которые влияют на дан-
ный процесс и многочисленные сценарии ава-
рийных выбросов (утечки, разливы и т.д.). 
Применение таких методов на практике позво-
лит существенно повысить качество прогнозов 
и может служить научным обоснованием для 
принятия инженерных решений, направленных 
на минимизацию экологического ущерба и по-
следствий аварий в производственных помеще-
ниях химически опасных объектов. 

1. Математическая модель 

Для моделирования процесса миграции за-
грязняющего вещества в производственном 
помещении будем использовать трехмерное 
уравнение переноса примеси [3, 4] 

( )
(µ )S

х
w - w СС uС vС С

t x y z x x
∂∂ ∂ ∂ ∂ ∂

+ + + = +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

 

 ( ) ( )(µ ) (µ )y z i i
С С Q t r r

y y z z
∂ ∂ ∂ ∂

+ + + δ −
∂ ∂ ∂ ∂ ∑ ,  (2) 

где С − концентрация загрязняющего вещества 
в помещении; u, v, w – компоненты вектора 
скорости воздушной среды; Sw  − скорость осе-
дания примеси; µ = (µх , µy , µz) – коэффици- 
ент турбулентной диффузии; Q – интенсив- 
ность выброса токсичного вещества в помеще-
нии; ( )ir rδ −  − дельта-функция Дирака;  
ri = (xi , yi , zi) – координаты источника выброса. 

Для расчета поля скорости воздушного по-
тока в помещении, индуцированного работой 
вентиляции, делается допущение, что движение 
воздушной среды в помещении – потенциаль-
ное. В этом случае компоненты скорости воз-
душной среды определяются соотношениями 

, ,P P Pu v w
x y z

∂ ∂ ∂
= = =
∂ ∂ ∂

, 

где P  − потенциал. 
Дифференциальное уравнение для опреде-

ления потенциала имеет вид 

 
2 2 2

2 2 2 0P P P
x y z

∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂
. (3) 

Постановка краевых условий для уравнения 
(1) рассмотрена в работе [3]. Для уравнения (3) 
ставятся следующие граничные условия: 

• на твердых стенках 0P
n
∂

=
∂

, где n  − еди-

ничный вектор внешней нормали; 
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• на входной границе (границы втекания 
воздушного потока в помещение) 

n
P V
n
∂

=
∂

, где nV  − известное значение 

скорости; 
• на выходной границе 

( ), .P P x const y const= ∗ = +  (условия 
Дирихле). 

2. Метод решения 

Численное интегрирование уравнения (2) 
осуществляется с использованием неявной по-
переменно-треугольной разностной схемы 
расщепления [3]. Для численного интегрирова-
ния уравнения (3) используется идея установ-
ления решения по времени, т. е. интегрируется 
уравнение вида  

2 2 2

2 2 2
P P P P

x y z
∂ ∂ ∂ ∂

= + +
∂τ ∂ ∂ ∂

, 

где τ  − фиктивное время. 
Численное интегрирование данного уравне-

ния проводится с использованием неявной раз-
ностной схемы условной аппроксимации. В 
разработанном пакете программ осуществляет-
ся также численное интегрирование уравнения 
(3) с помощью метода Либмана. Расчет поля 
потенциала проводится одновременно с ис-
пользованием указанным методов с целью кон-
троля результатов расчета. 

3. Практическая реализация 

Рассмотрим применение разработанной мо-
дели для расчета времени образования взрыво-
опасной концентрации в помещении до и после 
проведения ре-инжиниринга (рис. 1–3). Пара-
метры задачи: размеры помещения  
10 м × 10 м × 5 м, интенсивность утечки ацети-
лена – 19 г/с, утечка происходит на временном 
интервале 0…30 с, воздухообмен 2,8 м3/с, ко-
эффициент турбулентной диффузии – 0,3 м2/с, 
координаты источника выброса ацетилена:  
x = 3,5 м, y = 0,5 м, z = 0,25 м. Воздух поступает 
в помещение и выходит из него через отвер-
стия, расположенные на противоположных 
стенах. Перед местом аварийной утечки распо-
лагается технологическое оборудование, кото-
рое представлено на рис. 1 в виде параллелепи-
педа, высота оборудования 2 м.  

На рис. 3 показано размещение оборудова-
ния в помещении после ре-инжиниринга. Как 
видно из данного рисунка, в помещении появи-
лось дополнительное оборудование, которое 

размещено таким образом, что возможное ме-
сто утечки ацетилена располагается теперь как 
бы в «нише». На рис. 4, 5 представлена зона 
загрязнения в помещении, которое формирует-
ся при возможной утечке ацетилена и при раз-
личном размещении оборудования. Как видно 
из рис. 5, зона загрязнения разбивается на две 
подзоны: подзона А – формируется в «нише», 
подзона В, которая образуется за технологиче-
ским оборудованием. 

Влияние ре-инжиниринга на уровень взры-
воопасности в помещении можно оценить по 
данным, представленным в табл. 1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Схема расчетной области (до проведения  
ре-инжениринга): 1 – технологическое  

оборудование; 2 – место аварийной утечки 

 
 

 

 

 

Рис. 2. Схема расчетной области (до проведения  
ре-инжениринга), вид сверху: 1 – технологическое 

оборудование; 2 – место аварийной утечки 

 
 

 

 

 

 
Рис. 3. Схема расчетной области (после  

проведения ре-инжениринга), вид сверху: 1 – техно-
логическое оборудование; 2 – место аварийной уте-

чки; 3 – технологическое оборудование  
(после проведения ре-инжениринга) 
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Рис. 4. Зона загрязнения воздушной среды при  
аварийной утечке ацетилена до проведения  

ре-инжениринга, t = 15 с (вид сверху,  
сечение z = 0,25 м) 

 
Рис. 5. Зона загрязнения воздушной среды при  
аварийной утечке ацетилена после проведения  

ре-инжениринга, t = 15 с (вид сверху,  
сечение z=0,25 м) 

Таблица  1  

Изменение величины максимальной концентра-
ции ацетилена в помещении при аварии 

 
Время, 

с 

Максимальная  
концентрация  
ацетилена до  
проведения  

ре-инжиниринга, 
г/м3 

Максимальная 
концентрация 
ацетилена после 
проведения  

ре-инжиниринга, 
г/м3 

1,5 13,03 16,7 

3,0 14,81 19,18 

4,5 15,63 20,62 

7,5 16,53 24,03 
 

Если принять во внимание, что нижний взры-
воопасный концентрационный предел для аце-
тилена составляет 16,5 г/м3. то, как видно из 
табл. 1, после проведения ре-инжиниринга этот 
концентрационный предел будет достигнут че-
рез 1,5 с после начала аварии, т.е. практически 
мгновенно. Это объясняется тем, что после ре-
инжиниринга оборудование было размещено в 
помещении таким образом, что место возмож-

ной аварийной утечки оказалось в плохо про-
ветриваемой зоне. 

Выводы 

В работе разработана трехмерная численная 
модель, на основе которой построен метод рас-
чета динамики загрязнения воздушной среды в 
помещении при аварийной утечке токсичного 
газа. 

Предложенная модель позволяет решать це-
лый класс задач в области экологической безо-
пасности. Она обладает рядом преимуществ: 
модель дает возможность учесть влияние тех-
нологического оборудования в помещении на 
процесс рассеивания загрязнителя; модель по-
зволяет учесть положение приточных и вытяж-
ных отверстий вентиляции. Численная модель 
позволяет на этапе проектирования быстро вы-
явить зоны возможного взрыва или пожара в 
помещении. Разработанная модель позволила 
впервые решить важную задачу в области эко-
логической безопасности – прогнозирование 
процесса распространения загрязняющих ве-
ществ в производственных помещениях при 
авариях с учетом основных физических факто-
ров, влияющих на процесс формирования зоны 
загрязнения в помещении. Дальнейшее разви-
тие данной модели должно быть направлено на 
создание численной модели для расчета рас-
сеивания тяжелых газов в производственных 
помещениях. 
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УДК 551.510.534 

В. Ф. ИВИН (ДИИТ) 

К ВОПРОСУ ОБРАЗОВАНИЯ ОЗОНОВЫХ ДЫР В АТМОСФЕРЕ 
ЗЕМЛИ И НАЛИЧИЯ ОБЛАСТЕЙ С НАИНИЗШИМИ ЗНАЧЕНИЯМИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 

В статті наводиться нова теоретична модель створення озонових отворів в атмосфері Землі і областей з 
найменшими рівнями температури повітря і даються прогнози щодо змінення в майбутньому кліматичних 
умов на Землі. 

В статье приведена новая теоретическая модель образования озоновых дыр в атмосфере Земли и облас-
тей с наинизшими значениями температуры воздуха и приводятся прогнозы относительно изменения в бу-
дущем климатических условий на Земле. 

The article represents the new theoretical model of formation of ozone holes in atmosphere of the Earth and  
areas with the lowest values of air temperature and the forecasts concerning change of climatic conditions on the 
Earth in the future. 

Вопросы наличия на Земле областей с ми-
нимальными значениями температуры воздуха 
и образование озоновых дыр в атмосфере Зем-
ли с причинной точки зрения недостаточно ос-
вещены в существующей литературе. 

По статистическим данным наинизшие зна-
чения температуры воздуха на Земле зафикси-
рованы в Антарктиде (tв ≈ -89 °С), в районе 
Верхоянска, Оймякона (tв ≈ -59…-65 °С) и на 
ледниковом щите Гренландии (ниже -65 °С) [1]. 
Такие величины температуры воздуха обычно 
объясняются изменением угла наклона оси 
вращения Земли к плоскости эклиптики в зим-
нее для северного и южного полушарий время. 

Образование же озоновых дыр в атмосфере 
Земли, особенно в районе южного полушария, в 
свою очередь, объясняется техногенной дея-
тельностью человека, в частности, использова-
нием фреонов для нужд его жизнедеятельности. 

Причём этот фактор считают одним из глав-
ных, в то время как Антарктида расположена 
очень далеко от районов обитания человека и 
разрушение озонового слоя над ней по этой 
причине является довольно проблематичным. 

Настоящая работа ставит своей целью ос-
вещение данных вопросов с несколько иной, 
отличной от общепринятой, точки зрения. 

Как известно, географические и магнитные 
полюса Земли не совпадают (рис. 1). 

Так, магнитный полюс, расположенный в 
северном полушарии Земли, находится в пунк-
те с координатами приблизительно φ = 75,0 ±  
± 0,5 ºс. ш. и λ = 99,05 ± 1,0 ºз. д., т.е. в районе 
островов Канадского архипелага, а магнитный 
полюс, расположенный в южном полушарии 
Земли, имеет координаты φ = 66,5 ± 0,5 ºю. ш. и 
λ = 140,0 ± 1,0 ºв. д., т.е. в Антарктиде [2]. 

Причем полярность магнитного поля Земли 
в текущую эпоху такова, что в Северном полу-
шарии находится южный (отрицательный) маг-
нитный полюс, в Южном полушарии – север-
ный (положительный) [2]. 

 
Рис. 1 

Основополагающей гипотезой образования 
озоновых дыр в атмосфере Земли и областей с 
наинизшими значениями температуры воздуха 
является, с нашей точки зрения, наличие маг-
нитного поля Земли, которое приводит к тому, 
что его силовые линии захватывают космиче-
ские частицы высоких энергий, которые начи-
нают осциллировать между магнитными полю-
сами, отражаясь в так называемых зеркальных 
точках (рис. 2) [2]. 

Совокупность этих частиц образуют вблизи 
околоземного пространства так называемые 
«радиационные пояса» (внутренний, открытый 
группой американских ученых под руково-
дством Дж. Ван Аллена в 1958 г. и внешний, 
открытый советскими учеными С. Н. Верновым 
и А. Е. Чудаковым в том же году [3]), которые 
могут существенно влиять на альбедо Земли. 

Как известно, альбедо Земли представляет 
собой равнодействующую сумму теплот,  
падающих на Землю от внешних источников 
теплоты, каковым является Солнце, и теплоты, 
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излучаемой Землёй в космическое пространст-
во. 

Относительный баланс этих теплот для Зем-
ли, вне зависимости от времени года, в прин-
ципе, сохраняет постоянное значение и состав-
ляет величину порядка 0,45 [4]. 

 
Рис. 2 

В то же время на локальное распределение 
теплоты на поверхности Земли будет, с нашей 
точки зрения, существенное влияние оказывать 
наличие магнитного поля и образующиеся бла-
годаря ему вблизи Земли радиационные пояса 
(1, 2 на рис. 2). 

Эти пояса, с нашей точки зрения, могут иг-
рать роль отражающих параболоидных зеркал, 
возвращающих часть тепла, теряемого Землёй 
путём излучения в космическое пространство, 
и поддерживать столь высокие средние значе-
ния альбедо Земли. 

В то же время в районе северного и южного 
магнитных полюсов Земли образуются магнит-
ным полем так называемые «магнитные бутыл-
ки» (3 на рис. 2), через которые Земля может 
беспрепятственно терять свою тепловую энер-
гию в космическое пространство. И именно 
этой причиной объясняется, с нашей точки зре-
ния, наличие на Земле областей с наинизшей 
температурой воздуха. 

С другой стороны, в южном полушарии в 
районе южной магнитной бутылки озон, как 
парамагнитный газ [5], будет выталкиваться и 
рассеиваться магнитным полем вдоль его сило-
вых линий [6], в результате чего и будет обра-
зовываться озоновая дыра. 

В Северном полушарии, в районе северной 
магнитной бутылки озон, напротив, будет втя-
гиваться магнитным полем, и озоновая дыра 
образовываться не может. Что и подтверждает-
ся результатами наблюдений. При всём при 
том, что северное полушарие (в районе север-
ной магнитной бутылки), наиболее насыщено 
техногенной «фреоновой» деятельностью чело-
века. 

Что же касается значений «зимних» темпе-
ратур в основании северной магнитной бутыл-
ки, располагающейся в районе Канадского ар-
хипелага, то они далеки от наинизших значе-
ний над материковой частью Антарктиды из-за 

постоянной подпитки теплом её основания тёп-
лым течением Гольфстрим. 

Низкие температуры воздуха в северном по-
лушарии в районе Оймякона и Верхоянска обу-
словлены только резко континентальным кли-
матом этого района, но рекордного значения 
(до tв = -89 °С, как в Антарктиде) они не дости-
гали никогда, так как эти города не расположе-
ны в основании северной магнитной бутылки. 

Кстати, косвенным подтверждением сде-
ланных выше выводов является ухудшение 
природных условий (понижение температуры 
воздуха, обильное выпадение осадков в Север-
ной части Канады и в США), которое происхо-
дит вследствие того, что южный магнитный 
полюс, в соответствии с [6], дрейфует в сторо-
ну североамериканского континента и, следо-
вательно, в ту же сторону перемещается осно-
вание северной магнитной бутылки, что приво-
дит к увеличению потерь тепла Землей в этих 
районах. Это перемещение также приводит к 
тому, что усиливается влияние теплого течения 
Гольфстрим на процессы таяния ледового щита 
Гренландии и льдов Северного Ледовитого 
океана. 

Влиянием дрейфа северного магнитного по-
люса и, следовательно, основания южной маг-
нитной бутылки также можно объяснить неко-
торое потепление в Антарктиде, приводящее в 
настоящее время к более интенсивному таянию 
ее материковых льдов и повышению уровня 
вод Мирового океана, что, в конечном итоге, 
может привести к исчезновению ряда стран Се-
верной Европы. 

Такой подход позволяет с несколько иной, 
по сравнению с общепринятой, точки зрения 
рассматривать процессы образования озоновых 
дыр и низких температур воздуха в атмосфере 
Земли и разработать методы для уменьшения 
их негативного воздействия на природу Земли. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ АВАРИЯХ 

Запропоновано метод розрахунку теплового забруднення повітря вентиляції після горіння вогненної ку-
лі. Метод базується на чисельному інтегруванні тривимірного рівняння енергії. Поле швидкості повітря роз-
раховується на базі чисельного інтегрування тривимірного рівняння потенційного руху. Наводяться резуль-
тати чисельного експерименту. 

Предложен метод расчета теплового загрязнения воздушной среды при горении огненного шара. Метод 
основан на численном интегрировании трехмерного уравнения энергии. Поле скорости воздушного потока 
рассчитывается путем численно интегрирования трехмерного уравнения потенциального течения. Приво-
дятся результаты численного эксперимента. 

The method to calculate the thermopollution when the fire ball was burning was developed. The method is based 
on numerical integration of 3D equation of energy. Velocity field is calculated using 3D model of potential flow. 
The results of numerical experiment are presented. 

В настоящее время повышенный интерес 
привлекают к себе задачи, связанные с терми-
ческим поражением людей при горении огнен-
ного шара. В научной литературе приводится 
описание методик, с помощью которых можно 
рассчитать термическое поражение людей или 
объектов при тепловом излучении. Менее изу-
ченным является вопрос термического пораже-
ния людей при их контакте с горячим возду-
хом, который движется от огненного шара под 
действием конвекции [1].  

Целью настоящей работы является создание 
численной модели теплового загрязнения воз-
душной среды на промышленных площадках 
при горении огненного шара с целью прогноза 
термического поражения людей на промпло-
щадке. Предлагаемая модель позволяет учесть 
в процессе расчета основные физические фак-
торы, влияющие на процесс теплового загряз-
нения, а также наличие зданий на промплощад-
ке. Модель требует небольших ресурсов персо-
нального компьютера при практической реали-
зации.  

Постановка задачи, математические модели 

Рассмотрим промышленную площадку, 
имеющую размеры zyx RRR ,, . Будем считать, 
что на месте аварии произошло быстрое горе-
ние углеводородов (или других веществ), в ре-
зультате которого образовалась подзона с вы-
сокой температурой aT  – огненный шар. В 
данной работе принимается, что шар имеет ха-
рактерный диаметр D  в момент времени 0t =  
и характерную температуру (рис. 1), эта темпе-

ратура сохраняется в течение времени tt . На 
площадке имеется маршрут эвакуации людей 
при аварии (на рис. 1 этот маршрут показан 
штриховой линией). Требуется определить ве-
личину возможного термического поражения 
людей на маршруте эвакуации при аварии. 

 
Рис. 1. Схема расчетной области 

Для моделирования теплового загрязнения 
воздушной среды на промплощадке будем ис-
пользовать уравнение энергии [3]. 

Т uT vT wT
t x y z

∂ ∂ ∂ ∂
+ + + =

∂ ∂ ∂ ∂
 

 x y z
T T Ta a a

x x y y z z
⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

, (1) 

где T  – температура, a  – коэффициент темпе-
ратуропроводности, u , v , w  – компоненты 
скорости воздушной среды. 

Постановка краевых условий для данного 
уравнения рассмотрена в работе [3]. 

В разработанной модели полагается, что 
профиль ветра неравномерный и рассчитывает-
ся по зависимости 
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1
1

n
Zu u
Z

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

где 1u  – скорость ветра на высоте 1Z ; 0,16n = . 
Для расчета поля скорости воздушного по-

тока на промплощадке делается допущение, что 
движение воздушной среды – потенциальное, 
тогда компоненты скорости воздушной среды 
определяются соотношениями 

, ,P P Pu v w
x y z

∂ ∂ ∂
= = =
∂ ∂ ∂

, 

где P  – потенциал. 
Уравнение для определения потенциала 

имеет вид 

 
2 2 2

2 2 2 0P P P
x y z

∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂
. (2) 

Постановка краевых условий для уравнения 
(1) рассмотрена в работе [2]. Для уравнения (2) 
ставятся следующие граничные условия: 

- на твердых стенках 0P
n

∂
=

∂
, где n  – еди-

ничный вектор внешней нормали; 
- на входной границе (границы втекания 

воздушного потока) n
P V
n
∂

=
∂

, где nV  – извест-

ное значение скорости; 
- на выходной границе 

( )const, constP P x y= ⋅ = +  (условия Дирихле). 

Метод решения 

Для численного интегрирования уравнений 
(1), (3) используются попеременно-треуголь-
ные неявные разностные схемы [3, 4]. Каждое 
разностное уравнение представляет собой за-
пись балансового соотношения для контроль-
ного объема (разностной ячейки). Расчет неиз-
вестного значения определяется на каждом ша-
ге расщепления по явной формуле бегущего 
счета. Это позволяет создать эффективный ал-
горитм расчета в областях сложной геометри-
ческой формы. В разработанной дискретной 
модели используется принцип маркирования 
расчетной области, это позволяет задавать в 
численной модели любую форму зданий на 
промплощадке, их расположение, форму ог-
ненного шара (или нескольких шаров). 

Практическая реализация модели 

На базе разработанной численной модели соз-
дан пакет прикладных программ THERMO-3D. 

Пакет программ реализован на алгоритмиче-
ском языке FORTRAN. Рассмотрим практиче-
ское использование пакета на примере решения 
конкретной задачи. 

Рассматривается загрязнение атмосферы 
при образовании огненного шара на промпло-
щадке. Размеры расчетной области:  
120 × 120 × 60 м; диаметр шара – 30 м; темпера-
тура продуктов горения в шаре 1100 °С;  

0,8a =  м2/с; скорость ветра на высоте 10 м со-
ставляет 5,5 м/с; 7tt =  с; скорость передвиже-
ния людей на маршруте эвакуации составляет  
3 м/с. Люди начинают движение сразу после 
аварии от здания (рис. 1, точка С). Люди распо-
лагаются на расстоянии 30 м от огненного  
шара. 

Горячий воздух на своём пути встречает 
различные объекты, конструкции, людей. Тер-
мическое поражение людей может быть оцене-
но с помощью параметра тепловой дозы Th D  

0

Th
t

D Tdt= ∫ , 

где ( , , )T f x y t=  – температура на месте нахо-
ждения человека (°С); 

t  – время экспозиции (с). 
Термическое поражение (ожог 2-й степени) 

наступит при величине тепловой дозы, равной 
Th 1100...1500D⋅ =  °C⋅с (при 71T >  °С). Отме-
тим также, что болевые ощущения человек на-
чинает получать при температуре воздуха бо-
лее 50 °С. 

Ниже представлены данные о величине тер-
мической дозы: 

3t =  с Th 1644D⋅ =  °C⋅с; 

6t =  с Th 4423D⋅ =  °C⋅с; 

9t =  с Th 6864D⋅ =  °C⋅с; 

12t =  с Th 7270D⋅ =  °C⋅с; 

15t =  с Th 7727D⋅ =  °C⋅с; 

Из этой таблицы видно, что при аварии лю-
ди на маршруте эвакуации получат серьезные 
ожоги. Практически можно констатировать, что 
в случае такой аварии маршрут эвакуации на 
промплощадке является крайне небезопасным.  

Рассмотрим теперь опасность поражения 
людей, если в момент аварии они находились в 
районе торца здания и начали двигаться по 
маршруту эвакуации. Величина термической 
дозы (в скобках приведено значение темпера-
туры воздуха на маршруте эвакуации в том 
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месте, где находятся в этом момент люди) в 
этом случае будет равна:  

6t =  с Th 598D⋅ =  °C⋅с  ( 164T =  °C); 

 9t =  с  Th 1332D⋅ =  °C⋅с ( 255T =  °C); 

 12t =  с  Th 2193D⋅ =  °C⋅с ( 257T =  °C); 

15t =  с Th 3095D⋅ = °C⋅с ( 370T =  °C). 

Как видно из данной таблицы, люди, нахо-
дящиеся возле здания в момент аварии, также 
получат серьёзные ожоги. 

Теперь рассмотрим безопасность людей, ко-
торые в момент аварии находились за зданием 
(рис. 1, точка А) и решили не убегать. Величи-
на термической дозы и температуры в этом 
случае составят: 

12t =  с Th 1238D⋅ =  °C⋅с ( 328T =  °C); 

15t =  с Th 2501D⋅ =  °C⋅с ( 501T =  °C); 

18t =  с Th 4183D⋅ =  °C⋅с ( 599T =  °C); 

21t =  с Th 5998D⋅ =  °C⋅с ( 594T =  °C). 

Отсюда видно, что, как и в предыдущих слу-
чаях, люди получат серьёзные ожоги.  

На последующих рисунках представлена 
динамика теплового загрязнения воздушной 
среды на промплощадке. Хорошо видно (рис. 2) 
положение огненного шара в момент аварии. 
Зона теплового загрязнения характеризуется 
быстрым вытягиванием в направлении ветра, в 
сторону здания. Из рис. 3, 4 видно, что горячий 
воздух быстро охватывает все здание. 

 
Рис. 2. Распределение изотерм,  

3,5t =  с после аварии 

 
Рис. 3. Распределение изотерм, 9t =  с после аварии 

 
Рис. 4. Распределение изотерм,  

18t =  с после аварии 

Выводы 

В работе построена численная модель теп-
лового загрязнения воздушной среды на пром-
площадках при горении огненного шара. Мо-
дель основана на неявном разностном алгорит-
ме решения трехмерных уравнений потенци-
ального течения и энергии. Модель позволяет 
также рассчитать тепловое воздействие на лю-
дей, движущихся на маршруте эвакуации, и тем 
самым оценить безопасность этого маршрута. 
Дальнейшее совершенствование модели следу-
ет проводить в направлении её развития для 
моделирования горения и переноса горячего 
воздуха с учетом вязкостных эффектов. 
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УДК 656.225.073.436.08 

А. В. РАДКЕВИЧ, С. О. ЯКОВЛЄВ, О. І. ШАПТАЛА, І. Є. КРАМАР (ДІІТ) 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ  
НА АВАРІЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ 
ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ 

Робота присвячена проблемам визначення правил і порядку застосування, взаємодії підрозділів Держав-
ної спеціальної служби транспорту з підрозділами Міністерства транспорту та зв’язку України і Міністерст-
ва України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи при ліквідації наслідків аварій з небезпечними вантажами на залізничному транспорті. 

Работа посвящена проблемам определения правил и порядка применения, взаимодействия подразделе-
ний Государственной специальной службы транспорта с подразделениями Министерства транспорта и связи 
Украины и Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от 
последствий Чернобыльской катастрофы при ликвидации последствий аварий с опасными грузами на же-
лезнодорожном транспорте. 

The paper is devoted to the problems of determination of rules and order of application, interaction of subdivi-
sions of the State Special Service of Transport with subdivisions of the Ministry of Transport and Communications 
of Ukraine and the Ministry of Ukraine on Issues of Extraordinary Situations and in Affairs of Population Protection 
from the Aftermaths of Chernobyl Catastrophe during elimination of aftermaths of accidents with dangerous freights 
on the railway transport. 

Актуальність і постановка проблеми 
Щорічно в Україні перевозиться близько 900 

млн т вантажів (у тому числі і небезпечних), з них 
залізничним транспортом близько 60 %. Небез-
печні вантажі складають понад 15 % від загальної 
кількості вантажів, що перевозяться. 

Найбільшу небезпеку становлять аварійні 
ситуації, що виникають під час перевезення за-
лізничним транспортом небезпечних хімічних 
та радіоактивних речовин. 

Під час аварій на залізничному транспорті 
за  наявності  небезпечних   вантажів   можливе 

 
Рис. 1. Розподіл кількості надзвичайних ситуацій техногенного характеру за видами
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утворення зон хімічного та радіоактивного за-
бруднення, створення зон локальних вибухових 
концентрацій, займання та вибухи. 

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про 
перевезення небезпечних вантажів» ліквідацію 
наслідків аварій, що виникають під час переве-
зення небезпечних вантажів, здійснюють під-
розділи МНС та суб’єкти перевезення небезпе-
чних вантажів. 

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситу-
ацій на залізничному транспорті застосовують-
ся також і відбудовні потяги, але при великих 
обсягах руйнувань, пошкоджень комунікацій, 
аварійно-відбудовні потяги обмежені в манев-
реності та недостатньо мобільні, а підрозділи 
МНС (в основному із-за відсутності потужної 
мобільної техніки), недостатніх виробничих 
можливостей неспроможні в найбільш короткі 
терміни проводити аварійно-рятувальні, відбу-
довні роботи. 

Для оперативного реагування на аварійні 
ситуації, що виникають на залізничному транс-
порті з небезпечними вантажами, на базі 
об’єднаних загонів доцільно створення і вико-
ристання оперативних загонів – мобільних під-
розділів аварійно-рятувальних робіт. 

 

Виклад основного матеріалу 
На підрозділи аварійно-рятувальних робіт 

Державної спеціальної служби транспорту по-
кладаються наступні функції: 

– пошук і рятування людей, які опинилися в 
зоні аварії, надання першої медичної допомоги; 

– визначення небезпечних факторів та доде-
ржання особовим складом вимог правил безпе-
ки під час проведення аварійно-рятувальних 
робіт; 

– ліквідація наслідків аварій з небезпечними 
вантажами при перевезенні їх залізничним 
транспортом; 

– забезпечення постійної готовності і екст-
рене виконання завдань за призначенням неза-
лежно від рівня складності у транспортних зо-
нах відповідальності, а в разі необхідності і в 
інших зонах за рішенням Голови Адміністрації 
Державної спеціальної служби транспорту; 

– участь у виконанні аварійно-відновлю-
вальних робіт за розпорядженням Голови Ад-
міністрації Державної спеціальної служби 
транспорту; 

– роботах за розпорядженням Голови Адмі-
ністрації Державної спеціальної служби транс-
порту. 

Принципами діяльності підрозділів аварій-
но-рятувальних робіт є: 

– пріоритетність завдань, пов’язаних із ря-
туванням життя потерпілих людей; 

– безумовне надання переваги раціональної та 
превентивної безпеки життєдіяльності населення; 

– ефективне і комплексне використання на-
явних сил і технічних засобів, призначених для 
ліквідації наслідків аварій на залізничному 
транспорті з небезпечними вантажами; 

– взаємодія при виконанні оперативних за-
вдань з іншими аварійно-рятувальними та від-
новлювальними службами і формуваннями, що 
діють в зоні ліквідації аварії. 

Основними напрямками діяльності підроз-
ділів аварійно-рятувальних робіт є: 

– рятування людей в зоні аварій; 
– надання в зоні аварій потерпілим першої 

медичної допомоги; 
– виконання аварійно-відновлювальних робіт; 
– проведення та виконання робіт з дезакти-

вації і демеркуризації зон аварій; 
– ліквідація наслідків вибухів та інших ава-

рій на залізничному транспорті у небезпечних 
умовах; 

Для забезпечення негайного реагування під-
розділів аварійно-рятувальних робіт об’єднаних 
загонів, загонів на аварії з небезпечними ван-
тажами та для ліквідації наслідків надзвичай-
них ситуацій на залізничному транспорті про-
понується закріпити за об’єднаними загонами, 
загонами транспортні зони – 5 зон. 

При організації аварійно-рятувальних робіт, 
ліквідації наслідків транспортних подій з не-
безпечними вантажами необхідно враховувати 
їх властивості залежно від класу небезпеки. 

В ході планування аварійно-рятувальних, 
відбудовних робіт з вибуховими матеріалами, 
газами, легкозаймистими речовинами, отруй-
ними та іншими небезпечними вантажами пе-
редусім також ураховується підклас вантажу. 

Інформація про найменування, клас (і під-
клас) вантажу міститься в перевізних докумен-
тах, а саме в аварійній картці. 

Для підготовки особового складу підрозділів 
аварійно-рятувальних робіт об’єднаних загонів, 
загонів Державної спеціальної служби транспор-
ту необхідно розробити два проекти типових на-
вчальних планів та програм підготовки за квалі-
фікаційною спеціальністю «Рятівник»: 

Перевірка проводиться за розділами: 
1) аварійно-рятувальна робота; 
2) підбір, підготовка і розстановка кадрів; 
3) підготовка особового складу: 
4) перевірка аварійно-рятувальних підрозді-

лів до дій за призначенням; 
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5) технічна підготовка особового складу, 
стан техніки і оснащення; 

6) медична підготовка і медичне забезпе-
чення особового складу підрозділів аварійно-
рятувальних робіт; 

7) охорона праці, дотримання заходів безпеки. 
 

Висновок 
Практичне значення одержаних результатів 

полягає в наданні пропозицій щодо створення і 
застосування мобільних підрозділів аварійно-
рятувальних робіт Державної спеціальної служби 
транспорту для участі в ліквідації наслідків ава-
рій і катастроф з небезпечними вантажами при 
перевезенні їх залізничним транспортом, удоско-
налення нормативної і законодавчої бази по за-
стосуванню вказаних підрозділів. Результати до-
сліджень знайдуть впровадження при виконанні 
другого етапу «Програми формування та розвит-
ку Державної спеціальної служби транспорту». 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК 
1. Закон України «Про захист населення і терито-

рій від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру». 

2. Закон України «Про аварійно-рятувальні служ-
би». 

3. Указ Президента України від 21.11.2003 р.  
№ 1328 «Про вдосконалення управління у сфері 
запобігання і реагування на надзвичайні ситуа-
ції техногенного і природного характеру». 

4. Стеблюк М. І. Цивільна оборона. – К.: Знання-
прес, 2003. 

5. Аветисян В. Г. Тушение пожаров и выполнение 
аварийно-спасательных работ при химических 
зараженнях / В. Г. Аветисян, А. И. Хянникяй-
нен и др. / Под ред. Б. В. Дзюндзюка. – Харь-
ков: ХИПБ МВД Украины, 1998. 

 
Надійшла до редколегії 21.04.2008. 

 

93



УДК 624.9 

Д. О. БАННИКОВ (ДИИТ) 

ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛА УКЛАДКИ ЗЕРЕН СЫПУЧЕГО 
МАТЕРИАЛА НА МОДЕЛИ ЕМКОСТИ 

В роботі представлені результати виконаних автором експериментальних спостережень на прозорій мо-
делі вертикального перерізу ємності за характером укладки зерен сипучого матеріалу. Показано вплив кута 
нахилу бічної поверхні ємності та швидкості її завантаження на кут укладки зерен сипучого матеріалу. Про-
аналізовані процеси завантаження і вивантаження сипучого матеріалу. Встановлено ефект зміни напрямку 
сил тертя між зернами матеріалу в момент початку його вивантаження. 

В работе представлены результаты выполненных автором экспериментальных наблюдений на прозрач-
ной модели вертикального сечения емкости за характером укладки зерен сыпучего материала. Показано 
влияние угла наклона боковой стенки емкости и скорости ее загрузки на угол укладки зерен сыпучего мате-
риала. Проанализированы процессы загрузки и выгрузки сыпучего материала. Установлен эффект измене-
ния направления сил трения между зернами материала в момент начала его выгрузки. 

In the paper the results of the author’s experimental observations with a transparent model of reservoir of verti-
cal cross-section are presented. The observations were devoted to the character of packing the grains of loose mate-
rial. The influence of a side-wall angle of the reservoir and rate of its filling on a packing angle of the loose material 
is shown. The processes of filling and empting the model reservoir are analyzed. The effect of changing the direc-
tion of friction forces between the grains of the loose material in the beginning of empting was discovered. 

1. Сыпучие материалы 
и емкостные конструкции 

Современные отрасли промышленности и 
сельского хозяйства заняты производством и 
переработкой огромного количества различно-
го рода сыпучих веществ. Номенклатура ис-
пользуемых сыпучих материалов насчитывает 
сотни их видов, а примерно 50 из них являются 
теми сыпучими материалами, с которыми ин-
женеры-технологи имеют дело ежедневно. 

К их числу относятся и различные строи-
тельные материалы – песок, щебень, гравий, 
керамзит и пр., и материалы рудно-угольной 
сферы – агломераты, кокс, руды, штейны и пр., 
и химические вещества – порошки и концен-
траты, а также разнообразные пищевые про-
дукты – зерно, крупы, комбикорма, сахар и т.п. 
Более подробный их перечень возможно найти 
в специальной справочной литературе, как на-
пример, в работах [1 − 4]. 

В процессе технологической переработки 
все сыпучие материалы в той или иной степени 
подвергаются достаточно несложной и распро-
страненной операции – хранению. Оно может 
быть как длительным, так и кратковременным, 
однако в любом случае требует создания цело-
го ряда специальных условий. 

Неотъемлемым элементом операции хране-
ния сыпучих веществ является наличие специ-
альной строительной конструкции – емкости, в 

которую эти вещества периодически загружа-
ются и по мере необходимости порциями из-
влекаются. 

Такие конструкции появились и применя-
ются уже достаточно давно и к настоящему 
времени они имеют целый ряд разновидностей, 
каждая из которых является более приспособ-
ленной для каких-либо конкретных условий 
хранения. Здесь возможно назвать горизон-
тальные хранилища в виде складов и закромов, 
вертикальные сооружения в виде силосных и 
бункерных емкостей, а также лотковые и гиб-
кие емкости (чаще называемые лотковыми и 
гибкими бункерами, соответственно), зани-
мающие промежуточное положение между го-
ризонтальными и вертикальными конструк-
циями. Отдельную группу составляют подвиж-
ные емкости, как например, железнодорожные 
вагоны-думпкары или вагоны-хопперы, пред-
назначенные для транспортировки сыпучих 
материалов. На рис. 1 представлены перечис-
ленные основные разновидности емкостных 
конструкций. 

Одной из основных проблем при создании и 
эксплуатации различных емкостных конструк-
ций является адекватный учет свойств храни-
мых сыпучих материалов. Это связано с зада-
чей определения давления сыпучего материала, 
оказываемого им на элементы конструкции, что 
обусловлено необходимостью создания надеж-
ных и долговечных емкостных конструкций. 
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 а)  б) 

 в)  г) 

 д) 

 

 е) 

 ж)  з) 
Рис. 1. Современные разновидности емкостных конструкций: 

а) горизонтальный склад со сквозной галереей; б) горизонтальный склад с камерной галереей; 
в) бункерная емкость; г) силосная емкость; д) гибкий бункер; е) лотковый бункер; 

ж) вагон-думпкар; з) вагон-бункер
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2. Представления об угле укладки 
зерен сыпучего материала 

Сама задача определения давления сыпуче-
го материала в замкнутом сосуде к настоящему 
времени имеет множество попыток теоретиче-
ского решения. Их все возможно разделить на 
три крупных направления, и каждое из них 
имеет множество сторонников. 

Первое связано с рассмотрением сыпучего 
материала как сплошной континуальной среды. 
Это дает возможность использовать для описа-
ния давления сыпучего материала понятие о 
напряжениях и деформациях и составлять диф-
ференциальные уравнения равновесия. Наибо-
лее известные работы в этой области принад-
лежат Дж. Робертсу, Г. А. Янсену, Н. В. Ва-
сильеву, Л. М. Емельянову, В. А. Олевскому,  
Е. М. Гутьяру, Я. Б. Львину, Р. Л. Зенкову,  
В. А. Битюкову, Н. П. Платонову, К. В. Алфе-
рову, Н. В. Сорокину, В. В. Соколовскому,  
А. М. Курочкину и пр. 

Второе направление заключается в рассмот-
рении дискретной зернистой структуры сыпу-
чего материала и применении к его исследова-
нию статистических методов. Этот путь оказал-
ся чрезвычайно сложным, а полученные реше-
ния исключительно громоздкими и малопри-
годными с практической точки зрения. Поэто-
му сторонников у этого направления не так 
много – Г. И. Покровский, М. Н. Троицкий,  
М. С. Бернштейн, А. Г. Иммерман, И. И. Кан-
дауров, И. Т. Сергеев и др. 

Третье направление предполагает создание 
дискретно-континуальной модели сыпучего 
материала, т.е. учет как дискретных свойств 
сыпучего массива, проявляющихся интеграль-
но, так и его зернистой структуры, позволяю-
щей получить количественные оценки поведе-
ния среды. Данное направление является наи-
более молодым и считается наиболее перспек-
тивным и поэтому, также, успело накопить не 
очень значительное количество исследований. 
Наиболее известные работы принадлежат  
Г. С. Зелинскому, Т. Б. Денисовой, Л. В. Гячеву 
и В. А. Богомягких. 

Последние три автора вводят в своих иссле-
дованиях понятие об угле укладки зерен сыпу-
чего материала. Под ним понимается угол β , 
образуемый вертикальной осью и осью, соеди-
няющей центры двух соседних шаров (рис. 2). 
При этом необходимо рассматривать само по-
нятие укладки зерен сыпучего материала и 
причислять его к другим ранее использовав-
шимся физико-механическим свойствам, тако-
вым как его гранулометрический состав, угол 
естественного откоса, углы внешнего и внут-

реннего трения, плотность, пористость, сцепле-
ние и пр. 

 
Рис. 2. Угол укладки зерен сыпучего материала 

Все перечисленные авторы рассматривают 
сыпучий материал, состоящий из зерен одина-
кового размера. При этом каждый из них ука-
зывает несколько отличающиеся предельные 
положения зерен 1-4 сыпучего материала и 
приводит соответственно различные значения 
диапазона возможного изменения значения уг-
ла укладки. 

Так, согласно В. А. Богомягких [5] угол ук-
ладки сыпучего материала не является посто-
янным, а зависит от угла истечения и его диа-
пазон изменения поэтому может быть произ-
вольным. 

Т. Б. Денисова в работе [6] приводит два 
предельных плоских случая расположения зе-
рен сыпучего материала (рис. 3). Соответст-
вующий им диапазон изменения угла укладки 
составляет 0…30°. 

 
Рис. 3. Угол укладки зерен сыпучего материала 

по Т. Б. Денисовой 

Согласно Л. В. Гячеву [6], для плоского слу-
чая предельная укладка зерен сыпучего мате-
риала имеет вид, изображенный на рис. 4. При 
этом диапазон изменения угла укладки состав-
ляет 30…60°. 

 
Рис. 4. Угол укладки зерен сыпучего материала 

по Л. В. Гячеву 
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Проанализировав указанные три подхода к 
определению угла укладки зерен сыпучего ма-
териала, автору настоящей публикации пред-
ставляется справедливым констатировать сле-
дующее. 

1. Угол укладки в статическом состоянии 
сыпучего материала представляется не совсем 
корректным связывать с углом истечения при 
движении сыпучего материала, как это делает 
В. А. Богомягких. Если такая связь и имеет ме-
сто, то очевидно, что тогда следует различать 
два отдельных параметра – статический и ди-
намический углы укладки. К тому же, вопрос о 
наличии вообще какого-либо стабильного угла 
укладки в движущейся массе сыпучего мате-
риала требует достаточно серьезного экспери-
ментального подтверждения. 

2. Справедливость какой-либо из форм ук-
ладки сыпучего материала должна быть прове-
рена экспериментально, ввиду наличия различ-
ны предположений по этому поводу у Т. Б. Де-
нисовой и Л. В. Гячева. 

3. Реальная укладка зерен сыпучего мате-
риала является пространственной, поэтому не-
обходимо отыскивать угол укладки именно для 
этого случая, но не для плоского случая. 

4. Размеры зерен реального сыпучего мате-
риала неодинаковы, поэтому угол укладки 
должен учитывать это обстоятельство. 

5. Форма зерен реального сыпучего мате-
риала не является шаровой, поэтому угол ук-
ладки должен учитывать это обстоятельство. 

Справедливости ради заметим, что в работе 
[7] Л. В. Гячевым обращается внимание на по-
следние два обстоятельства, однако, вывод к 
которому он приходит, заключается в расшире-
нии диапазона возможных значений угла ук-
ладки от 0 до 90°. 

Рассмотрение указанных пяти соображений 
и является той целью, которую автор преследо-
вал в ходе проведения своих собственных ис-
следований, описанных далее в настоящей пуб-
ликации. 

3. Предварительные теоретические 
соображения об угле укладки 
зерен сыпучего материала 

Реальный сыпучий материал представляет 
собой достаточно сложное по фракционному 
составу и характеру внутренних взаимодейст-
вий между отдельными его зернами образова-
ние. Поэтому следует изначально четко опре-
делить, о каких типах сыпучих материалов пой-
дет далее речь, т.е. на какие их типы могут 
быть распространены все сделанные заключе-
ния. 

Во-первых, рассматриваемый сыпучий ма-
териал является зернистым, т.е. имеет в своем 
составе явно выраженные отдельные элементы. 

Во-вторых, между отдельными зернами от-
сутствуют силы сцепления, но есть только силы 
трения. К таким сыпучим материалам относит-
ся ряд веществ в сухом состоянии – сухой пе-
сок, уголь, зерно и т.д. 

В-третьих, отдельные зерна сыпучего мате-
риала могут иметь разную форму и размеры. 

Именно по отношению к таким сыпучим 
веществам в принципе оказывается применимо 
само понятие укладки зерен и угла укладки, 
соответственно. При этом размер и форма зерна 
сыпучего материала как раз и будут их опреде-
лять. 

Поскольку сыпучий материал рассматрива-
ется не сам по себе, а помещенный в замкнутый 
сосуд, то возникает вопрос, также, о влиянии 
формы сосуда на характер его укладки. Факти-
чески, данный вопрос может быть сведен к во-
просу об учете влияния угла наклона стенки 
сосуда на характер укладки. 

Еще одним немаловажным фактором оказы-
вается характер загрузки сыпучего материала в 
емкость, а точнее его скорость. 

Таким образом, автором настоящей публи-
кации признается влияние следующих факто-
ров на величину угла укладки зерен сыпучего 
материала: форма зерна, размер зерна, угол на-
клона стенки емкости, скорость загрузки сыпу-
чего материала в емкость. 

Влияние каких-либо иных факторов, кроме 
четырех перечисленных, автору представляется 
невозможным, что следует из самого физиче-
ского определения понятия об угле укладки. 
При этом рассматривается статическое состоя-
ние сыпучего материала. 

Заметим, далее, что во всех теоретических 
моделях, рассматриваемых В. А. Богомягких,  
Т. Б. Денисовой и Л. В. Гячевым, предполага-
ется рядовая укладка зерен сыпучего материала 
в случае их шарообразной формы и одинако-
вого размера. При этом форма и размер зерна 
учитываются углом укладки интегрально, при-
водя к тому, что угол укладки для реальных 
сыпучих материалов может изменяться в диа-
пазоне от 0 до 90°. Как отмечалось выше, эта 
идея наиболее полно развивается в работе  
Л. В. Гячева. 

Однако о влиянии остальных двух факторов 
ни в одной из рассмотренных работ авторами 
не упоминается. 

Таким образом, возникает необходимость 
проследить влияние угла наклона стенки емко-
сти и скорости загрузки емкости на характер 
укладки зерен сыпучего материала. 
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4. Экспериментальные наблюдения 
за характером укладки зерен 

сыпучего материала 

Для решения сформулированной таким об-
разом задачи автором были проведены специ-
альные экспериментальные наблюдения. Их 
суть заключалась в следующем. 

Изготавливалась специальная модель, кото-
рая представляла собой плоское вертикальное 
сечение емкости в месте ее вертикальной плос-
кости симметрии. Она состояла (рис. 5) из двух 
вертикальных прозрачных плоских листов, же-
стко скрепленных между собой по краям. Меж-
ду ними размещались боковые жесткие элемен-
ты толщиной, равной диаметру использовавше-
гося сыпучего материала. Эти элементы имели 
возможность перемещаться между вертикаль-
ными листами таким образом, чтобы было воз-
можно изменять их угол наклона по отноше-
нию к горизонту (угол α ). 

 
Рис. 5. Модель сечения емкости: 

1 – плоский вертикальный прозрачный лист; 
2 – крепление; 3 – боковой элемент 

В качестве сыпучего материала принимался 
искусственный сыпучий материал со стандарт-
ным размером зерна, равным 8 мм. 

В ходе наблюдений в экспериментальной 
модели варьировался угол наклона боковых 
элементов в диапазоне от 30 до 90° с шагом 
10°. Углы наклона стенок обоих боковых эле-
ментов рассматривались как одинаковые, что 
соответствовало симметричной емкости. Раз-
мер выпускного отверстия принимался более 5 
диаметров зерна сыпучего материала во избе-
жание возможности сводообразования. 

В ходе наблюдений загружение сыпучим 
материалом осуществлялось двумя способами – 
по одному зерну, что соответствует низкой 
скорости загружения, и насыпью всего объема 
сразу, что соответствует высокой скорости за-
гружения. 

Всего таким образом было проанализирова-
но около 30 различных комбинаций. 

Полученные характерные картины укладки 
зерен сыпучего материала приведены на рис. 6. 

Из анализа приведенных фотографий следу-
ет, что рядовая укладка зерен сыпучего мате-
риала приблизительно выполняется только при 
углах, близких к 60°. В остальных случаях ук-
ладка оказывалась далекой от рядовой. 

При этом по мере загружения происходило 
уплотнение структуры сыпучего материала. 
Так, верхний слой, соответствующий примерно 
5…10 диаметрам зерна материала, оказывался 
достаточно рыхлым, все нижележащие слои 
имели более плотную укладку, которая сущест-
венным образом не изменялась с глубиной. 

Кроме этого было установлено достаточно 
слабое влияние скорости загрузки на характер 
укладки зерен сыпучего материала. 

Далее необходимо отметить, что было уста-
новлено формирование некоего пограничного 
слоя из зерен сыпучего материала толщиной 
примерно 5 диаметров зерна материала, в кото-
ром укладка была достаточно правильной. В 
центральной же части укладка приближалась к 
хаотической. 

Из этого следует, что угол укладки зерен 
сыпучего материала вполне может рассматри-
ваться как некая интегральная характеристика 
материала, не зависящая от свойств емкости, в 
которой находится материал. 

Отдельный интерес представляет анализ са-
мих процессов загрузки и выгрузки сыпучего 
материала. Было установлено, что при загрузке 
зерна сыпучего материала располагаются таким 
образом, чтобы центр их тяжести занял наибо-
лее низкую позицию. Это достаточно точно 
согласуется с предположением, сделанным  
Л. В. Гячевым в работе [7]. 

При выгрузке происходит перераспределе-
ние структуры сыпучего материала таким обра-
зом, что процесс движения начинается послой-
но с более низких слоев. Это приводит к тому, 
что направление сил трения между зернами ма-
териала изменяется на противоположное по 
сравнению с состоянием статического покоя. 
Данное явление проиллюстрировано на рис. 7. 
По мнению автора настоящей публикации, оно 
может приводить к перераспределению давле-
ния, возможно, в сторону его скачкообразного 
повышения, и обязательно должно быть про-
анализировано теоретически. Возможно также, 
что именно это явление является причиной 
скачкообразного повышения давления сыпуче-
го материала на стенки емкости в момент нача-
ла его разгрузки, описанное в ряде работ по 
данным  источников [8] и [9], приводящие на 
практике к авариям емкостных конструкций 
именно в этот момент. 
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 а)  б) 
 

 в)  г) 
Рис. 6. Характер укладки зерен сыпучего материала 

при угле наклона боковых элементов: 
а) 50°; б) 50° (увеличено); в) 65°; г) 65° (увеличено) 

 

 
Рис. 7. Направление сил трения между зернами соседних слоев (по рис. 2): 
Tij – сила трения в состоянии покоя; Tij

em – сила трения в момент начала разгрузки 
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6. Основные выводы по работе 

Таким образом, подытоживая результаты 
выполненных автором настоящей публикации 
экспериментальных наблюдений за характером 
укладки зерен сыпучего материала в модели 
емкостной конструкции, можно констатировать 
следующее: 

1. Угол укладки зерен сыпучего материала 
может рассматриваться как интегральная ха-
рактеристика самого сыпучего материала без-
относительно к форме сосуда, в который он 
помещается, и скорости его наполнения. 

2. Структура укладки зерен сыпучего мате-
риала образована двумя зонами: внешней, тол-
щиной около 5 диаметров зерна материала, 
прилегающей к боковым стенкам с достаточно 
правильной укладкой и центральной, имеющей 
хаотическую беспорядочную укладку, опреде-
ляемую углом укладки рассматриваемого мате-
риала. 

3. В момент начала выгрузки сыпучего ма-
териала из емкостной конструкции был обна-
ружен эффект, заключающийся в изменении 
направления сил трения между отдельными 
зернами сыпучего на противоположное по 
сравнению со статическим состоянием. Ука-
занный эффект может являться причиной скач-
кообразного изменения давления сыпучего ма-
териала, оказываемого им на стенки емкостной 
конструкции. 

4. Ввиду отсутствия каких-либо физических 
параметров, дополнительно влияющих на угол 
укладки сыпучего материала при пространст-
венной его укладке, полученные результаты 
могут быть индуктивно распространены на бо-

лее общий случай пространственной емкостной 
конструкции. 
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УДК 666.972.16 

Н. И. НЕТЕСА, Д. В. ПАЛАНЧУК (ДИИТ) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОСТАВОВ БЕТОНОВ С РАЦИОНАЛЬНЫМ 
ЗЕРНОВЫМ СОСТАВОМ КОМПОНЕНТОВ 

Розглянуті проблеми утилізації в бетонах вторинних продуктів промисловості та підвищення ефективно-
сті використання цементу забезпеченням раціонального зернового складу компонентів. 

Рассмотрены проблемы утилизации в бетонах вторичных продуктов промышленности и повышения эф-
фективности использования цемента обеспечением рационального зернового состава компонентов.  

The problems of utilization of the secondary products of industry in the concretes and increase of efficiency of 
the use of cement providing the rational composition of components are considered. 

Постановка проблемы 

Проектирование составов бетонных смесей 
является важной проблемой, решение которой 
позволяет обеспечить требуемые важнейшие 
свойства бетона с минимальными затратами. 
Общеизвестные методики, базирующиеся на 
формировании системы четырех уравнений с 
последующим их решением и определением 
количества каждого из четырех основных ком-
понентов, не отвечают современным требова-
ниям к бетонам. Это связано, прежде всего, с 
тем, что последнее время широко используются 
модифицированные бетоны, свойства которых 
регулируются в широких пределах введением в 
бетоны суперпластификаторов, наполнителей, 
органоминеральных комплексов и других мо-
дификаторов. Особенно эта проблема актуаль-
на для бетонов прочностью менее 20 МПа, 
удельный расход цемента в которых на дости-
жение единичной прочности значительно вы-
ше, чем в бетонах средней и высокой прочно-
сти. Поэтому совершенствование методов про-
ектирования составов бетонов является акту-
альной проблемой, особенно при исполь-
зовании в бетонах вторичных продуктов про-
мышленности, загрязняющих окружающую 
среду.  

Анализ последних исследований  
и определение нерешенных проблем 

Анализ существующих методов определе-
ния составов бетонов [1−4] показывает, что ос-
новное внимание уделяется количеству и каче-
ству цемента. В проводимых исследованиях 
предполагается, что качество цементного камня 
предопределяет и основные физико-механи-
ческие характеристики бетона. В связи с тем, 
что в бетонах применяется все большее количе-
ство компонентов, для определения рациональ-
ного количества каждой составляющей бетона 

все более широко используются кибернетиче-
ские методы, основанные на статистических 
теориях прочности композиционных материа-
лов [5−7]. Эти методы имеют несомненное пре-
имущество, но, по нашему мнению, последнее 
время мало внимания уделяется развитию 
структурных теорий прочности бетонов [8, 9], 
которые позволяют определить существенную 
роль заполнителей и наполнителей в формиро-
вании структуры и важнейших физико-
механических характеристик бетонов. Прове-
денные нами ранее исследования подтвердили, 
что для определения составов бетонов необхо-
димо учитывать тот рациональный зерновой 
состав компонентов, который может обеспе-
чить наиболее высокую плотность смеси, а, 
следовательно, наименьшую дефектность за-
твердевшего бетона [10, 11]. Кроме того, не 
декларативное, как это наблюдается в обще-
принятых методиках определения составов бе-
тонных смесей, а реальное обеспечение рацио-
нального зернового состава компонентов с ми-
нимальной пустотностью предопределяет так-
же и улучшенную удобоукладываемость 
бетонных смесей при существенной экономии 
цемента, особенно для бетонов прочностью ме-
нее 20 МПа. Поэтому целесообразно продол-
жить исследования по определению рацио-
нальных составов бетонных смесей с различ-
ными вторичными продуктами промышленно-
сти с целью их утилизации в бетонах с 
максимально возможной эффективностью ис-
пользования цемента в них.  

Цель проведенных исследований 

Определить возможность и рациональный 
расход эффективного использования гранотсе-
ва в составах тяжелого бетона из условий мак-
симальной плотности и минимально расхода 
цемента для обеспечения требуемых физико-
механических характеристик бетона.  
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Основной материал исследований 

Проведенными ранее исследованиями нами 
установлено, что пустотность смеси наимень-
шая при количественном соотношении фрак-
ций (по абсолютным объемам) крупной, сред-
ней и мелкой, равном 52 : 23 : 25 %, а соотно-
шении их средних размеров зерен 100 : 10 : 1.  

Многочисленными экспериментальными 
исследованиями нами подтверждено, что имен-
но в этом диапазоне зернового состава компо-
нентов можно получать бетоны с требуемыми 
физико-механическими характеристиками при 
минимальном расходе цемента. Для проектиро-
вания составов бетона с использованием выше-
приведенной закономерности по рационально-
му зерновому составу компонентов и использо-
ванием исходных материалов с различным зер-
новым составом нами разработаны технические 
условия ТУ У 26.6-30324948-001-2004. Приме-
нением изложенных в этих технических усло-
виях методик можно определять рациональные 

составы бетонов как расчетным, так и графиче-
ским методами. Использованием этих методик 
при проектировании составов бетона с напол-
нителями из хвостов обогащения железных руд 
подтверждена их высокая эффективность. По-
лученные по этим методикам составы отлича-
лись повышенной экономичностью с высокой 
степенью эффективности использования це-
мента при обеспечении требуемых физико-
механических характеристик бетона. 

Одним из важных преимуществ предлагае-
мой нами методики определения рациональных 
составов бетонов является возможность пред-
варительного анализа имеющихся компонентов 
для возможности получения из них бетонов с 
определенными физико-механическими харак-
теристиками и рациональным эффективным 
расходом цемента в них. В качестве примера 
покажем возможности нашей методики для оп-
ределения составов бетона с использованием 
гранитного отсева Рыбальского карьера. Зерно-
вой состав этого отсева приведен в табл. 1. 

Таблица  1  
Зерновой состав гранитного отсева 

Диаметр отверстий сит, мм Остатки 
5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 дно 

Частные, г 96,5 159 202,5 139 151,5 98,5 153 

Частные, % 9,65 15,9 20,25 13,9 15,15 9,85 15,3 

Полные, % 9,65 25,55 45,8 59,7 74,85 84,7 100,0 
 

Модуль крупности гранотсева Мкр = 3, но в 
нем значительное количество мелкой пылевид-
ной фракции, которая может создать проблемы 
для получения бетонов с высокими физико-
механическими характеристиками. Однако 
многие исследователи отмечают, что для неко-
торых видов бетонов эта пылевидная состав-
ляющая может быть весьма полезной. Исполь-
зуя нашу методику проектирования составов 
бетона, определим, для каких конкретно видов 
бетона такой заполнитель можно использовать 
с наибольшей эффективностью. 

Рассевом щебня Рыбальского карьера фрак-
ции 5…20 установлено, что 90 % его состав-
ляющих крупнее 1,25 мм, а 5 % проходит через 
сито 0,16 мм. Примерно половина пылевидной 
фракции щебня и гранотсева проходит через 
сито 008, т.е. соизмерима с частицами цемента.  

Анализ зернового состава применяемых ма-
териалов для получения бетона показывает, что 
в них можно выделить три основные фракции. 
Наиболее мелкая фракция, которая проходит 
через сито 0,16 мм, к которой относится пыле-
видная фракция щебня, гранотсева и цемент, 
имеет средний размер зерен около 70 мкм  

(0,07 мм). К средней фракции можно отнести 
зерна, которые прошли через сито 1,25 мм, но 
не прошли через сито 0,16, средний размер зе-
рен этой фракции около 0,6 мм. А к крупной 
фракции относятся остальные зерна, которые 
проходят через сито 20 мм, но не проходят че-
рез сито 1,25 мм. Следовательно, их средний 
размер около 8 мм. Таким образом, при таком 
условном разделении на фракции соотношение 
средних размеров зерен выделенных крупной, 
средней и мелкой фракций составит:  
114 : 8,6 : 1. Это соотношение по размерам зе-
рен фракций несколько отличается от выше-
приведенного рационального, однако может 
быть принятым. Проведенными нами ранее ис-
следованиями установлено, что смесь с таким 
соотношением по размерам зерен фракций и 
обеспечением рационального соотношения по 
количеству уплотняется примерно так же, как и 
при наиболее рациональном соотношении по 
размерам 100 : 10 : 1. При таком разделении на 
фракции в составе гранотсева (см. табл. 1) 
крупной фракции с размером зерен более  
1,25 мм 45,8 %, средней с размером зерен более 
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0,16 мм и менее 1,25 мм 38,9 % и мелкой с раз-
мером зерен менее 0,16 мм 15,3 %. 

Но можно рассмотреть и другой вариант со-
отношения размеров выделенных трех фрак-
ций. К наиболее мелкой фракции следует отне-
сти те же зерна, которые проходят через сито 
0,16, средний размер зерен около 70 мкм  
(0,07 мм). А к средней фракции можно отнести 
зерна, которые прошли через сито 2,5 мм, но не 
прошли через сито 0,16, средний размер зерен 
этой фракции около 1,07 мм. А к крупной 
фракции относятся остальные зерна, которые 
проходят через сито 20 мм, но не проходят че-
рез сито 2,5 мм. Следовательно, их средний 
размер около 9 мм. Таким образом, при таком 
условном разделении на фракции соотношение 
размеров выделенных крупной, средней и мел-
кой фракций составит: 128 : 15 : 1. Такое соот-
ношение размеров зерен фракций более суще-
ственно отличается от рационального, но также 
приемлемо, так как при обеспечении рацио-
нального соотношения по количеству уплотня-
ется примерно так же, как и при наиболее ра-
циональном соотношении по размерам  
100 : 10 : 1. При таком втором варианте разде-
ления на фракции в составе гранотсева  
(см. табл. 1) крупной фракции с размером зерен 
более 2,5 мм 25,55 %, средней с размером зерен 
более 0,16 мм и менее 2,5 мм 59,15 % и мелкой 
с размером зерен менее 0,16 мм 15,3 %. 

Чтобы определить рациональный расход 
каждого из применяемых материалов из усло-
вия обеспечения рационального зернового со-
става компонентов, обеспечивающего мини-
мальную пустотность смеси, воспользуемся 
разработанным нами ранее графическим мето-
дом с помощью треугольника Ферре. Такой 
треугольник с координатами количества каж-
дой из крупной, средней и мелкой фракций 
изображен на рис. 1.  

Точка Р и заштрихованная вокруг нее пло-
щадь находится в координатах рационального 
зернового состава компонентов бетонной смеси 
− при количественном соотношении фракций 
(по абсолютным объемам) крупной, средней и 
мелкой равном 52 : 23 : 25 %. При обеспечении 
этого соотношения (с изменением в пределах  
3…4 %) и минимальном расходе цемента обес-
печиваются наилучшие физико-механические 
характеристики затвердевшего бетона при про-
чих равных условиях (одинаковых удобоукла-
дываемости, интенсивности уплотнения и т.д.).  

Нанесем на этот треугольник точки с соот-
ветствующими координатами, отражающими 
зерновой состав каждой составляющей бетон-
ной смеси. Точка Ц отражает координатную 
точку цемента, который на 100 % состоит из 
зерен, отнесенных по нашей вышеприведенной 

градации к мелкой фракции. Точка Щ отражает 
координатную точку щебня, в составе которого 
по нашей вышеприведенной градации 90 % 
крупной, 5 % средней и 5 % мелкой фракций. 
Точка Г1 отражает координатную точку гранот-
сева, в составе которого по первому варианту 
вышеприведенной градации количественное 
соотношение крупной к средней и к мелкой 
фракций составляет, соответственно,  
45,8 : 38,9 : 15,3. А точка Г2 отражает коорди-
натную точку гранотсева, в составе которого по 
второму варианту вышеприведенной градации 
количественное соотношение крупной к сред-
ней и к мелкой фракций составляет соответст-
венно 25,55 : 59,15 : 15,3. 

Используя методику графического опреде-
ления рационального зернового состава компо-
нентов бетонной смеси, изложенную в ТУ У 
26.6-30324948-001-2004, определим рациональ-
ный расход каждого из используемых материа-
лов по первой их вышеприведенных градаций 
количественного соотношения крупной к сред-
ней и к мелкой фракций гранотсева. Из соот-
ношения длин отрезков Г1С1 : С1Щ, равном  
1 : 1,67, определяем, что на одну часть гранот-
сева необходимо 1,67 частей щебня. А из соот-
ношения длин отрезков С1Р : РЦ, равном  
1 : 5,64, определяем, что на одну часть цемента 
необходимо 5,64 частей смеси гранотсева со 
щебнем с вышеприведенным их количествен-
ным соотношением. 

Следовательно, на одну часть цемента необ-
ходимо 2,11 частей гранотсева и 3,53 частей 
щебня (Ц : Г : Щ = 1 : 2,11 : 3,53). Таким обра-
зом, если в кубометре бетона около 2240 кг су-
хих компонентов, то рациональный расход ис-
пользуемых материалов из условий минималь-
ной пустотности смеси составит: цемента  
337 кг, гранотсева 712 кг, щебня 1191 кг.  

Возможное изменение расхода используе-
мых материалов с рациональным зерновым со-
ставом компонентов (в пределах заштрихован-
ной на рис 1 зоны вокруг точки Р) также опре-
делим графическими построениями. Из соот-
ношения длин отрезков С1Р1 : Р1Ц определяем, 
что на одну часть цемента необходимо 7,45 
частей смеси гранотсева со щебнем с вышепри-
веденным их количественным соотношением  
1 : 1,67. Следовательно, на одну часть цемента 
необходимо 2,79 частей гранотсева и 4,66 час-
тей щебня (Ц : Г : Щ = 1 : 2,79 : 4,66). Таким 
образом, если в кубометре бетона около 2240 кг 
сухих компонентов, то рациональный расход 
используемых материалов из условий мини-
мальной пустотности смеси составит: цемента 
265 кг, гранотсева 740 кг, щебня 1235 кг. А из 
соотношения длин отрезков С1Р2 : Р2Ц опреде-
ляем, что на одну часть цемента необходимо 
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4,47 частей смеси гранотсева со щебнем с вы-
шеприведенным их количественным соотно-
шением 1 : 1,67. Следовательно, на одну часть 
цемента необходимо 1,67 частей гранотсева и 
2,8 частей щебня (Ц : Г : Щ = 1 : 1,67 : 2,8). Та-

ким образом, если в кубометре бетона около 
2240 кг сухих компонентов, то рациональный 
расход используемых материалов из условий 
минимальной пустотности смеси составит: це-
мента 410 кг, гранотсева 685 кг, щебня 1145 кг. 

 
Рис. 1. Равносторонний треугольник Ферре с координатными точками  

используемых материалов и их смесей 

Аналогичными построениями, используя 
треугольник Ферре, определим рациональный 
расход каждого используемого материала по 
второй из вышеприведенных градаций количе-
ственного соотношения крупной к средней и к 
мелкой фракций гранотсева, которое составляет 
25,55 : 59,15 : 15,3. В этом варианте точка Г2 
отражает соответствующую координатную 
точку гранотсева. Из соотношения длин отрез-
ков Г2С2 : С2Щ, равном 1,16 : 1, определяем, 
что на одну часть щебня необходимо 1,16 час-
тей гранотсева. А из соотношения длин отрез-
ков С2Р : РЦ, равном 1 : 4,94, определяем, что 
на одну часть цемента необходимо 4,94 частей 
смеси гранотсева со щебнем с вышеприведен-
ным их количественным соотношением 1,16 : 1. 
Следовательно, на одну часть цемента необхо-

димо 2,65 частей гранотсева и 2,29 частей щеб-
ня (Ц : Г : Щ = 1 : 2,65 : 2,29). Таким образом, 
если в кубометре бетона около 2240 кг сухих 
компонентов, то рациональный расход исполь-
зуемых материалов из условий минимальной 
пустотности смеси составит: цемента 377 кг, 
гранотсева 1000 кг, щебня 863 кг.  

Возможное изменение расхода используе-
мых материалов с рациональным зерновым со-
ставом компонентов (в пределах заштрихован-
ной на рис 1 зоны вокруг точки Р) также опре-
делим графическими построениями. Из соот-
ношения длин отрезков С2Р1 : Р1Ц определяем, 
что на одну часть цемента необходимо 5,86 
частей смеси гранотсева со щебнем с вышепри-
веденным их количественным соотношением 
1,16 : 1. Следовательно, на одну часть цемента 
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необходимо 3,15 частей гранотсева и 2,71 час-
тей щебня (Ц : Г : Щ = 1 : 3,15 : 2,71). Таким 
образом, если в кубометре бетона около 2240 кг 
сухих компонентов, то рациональный расход 
используемых материалов из условий мини-
мальной пустотности смеси составит: цемента 
326 кг, гранотсева 1030 кг, щебня 884 кг. А из 
соотношения длин отрезков С2Р2 : Р2Ц опреде-
ляем, что на одну часть цемента необходимо 
3,8 частей смеси гранотсева со щебнем с выше-
приведенным их количественным соотношени-
ем 1,16 : 1. Следовательно, на одну часть це-
мента необходимо 2,04 частей гранотсева и 
1,76 частей щебня (Ц : Г : Щ = 1 : 2,04 : 1,76). 
Таким образом, если в кубометре бетона около 
2240 кг сухих компонентов, то рациональный 
расход используемых материалов из условий 
минимальной пустотности смеси составит: це-
мента 467 кг, гранотсева 953 кг, щебня 820 кг. 

Полученные составы представим в табл.. 2. 
Таблица  2  

Рациональные составы бетона с гранотсевом  
из условий минимальной пустотности смеси 

Расход компонентов, кг № 
состава Ц Щ Г 

Первый вариант фракций гранотсева 

1 265 1235 740 

2 337 1191 712 

3 410 1145 685 

Второй вариант фракций гранотсева 

4 326 884 1030 

5 377 863 1000 

6 467 820 953 
 

Анализ представленных в табл. 2 составов 
показывает, что при полученной нами ранее 
эффективности использования цемента М400 в 
составах с рациональным зерновым составом 
компонентов бетонной смеси не менее 10 кг 
цемента на 1 МПа прочности бетона рацио-
нально получать бетоны классов от В 20 до  
В 40. Для бетонов более высокого класса проч-
ности необходимы материалы с меньшим ко-
личеством пылевидных фракций, а более низ-
кого – с большим количеством пылевидных 
фракций.  

Полученные составы бетонов на основе раз-
работанных нами теоретических предпосылок 
требуют экспериментальной проверки с тща-
тельным изучением всего комплекса свойств 
затвердевшего бетона.  

Выводы 

1. Рациональные составы бетонов необхо-
димо определять с учетом зернового состава 
компонентов, обеспечивая максимальную плот-
ность бетона.  

2. Необходимо проводить дальнейшие ис-
следования по изучению свойств затвердевше-
го бетона, полученного из составов с рацио-
нальным зерновым составом компонентов бе-
тонной смеси.  
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УДК 624.21/8.004.67 

О. М. ПШІНЬКО, К. І. СОЛДАТОВ, А. В. КРАСНЮК, П. О. ПШІНЬКО (ДІІТ) 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДЕФЕКТІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШТУЧНИХ 
СПОРУД ТА СПОСОБІВ ЇХ УСУНЕННЯ 

В статті наведено результати досліджень появи дефектів у залізобетонних штучних спорудах на трьох 
стадіях: проектування, будівництво та експлуатація. Надані рекомендації та наведені технології їх усунення.                           

В статье приведены результаты исследований появления дефектов в железобетонных искусственных  
сооружениях на трёх стадиях: проектирование, строительство и эксплуатация. Даны рекомендации и приве-
дены технологии их устранения. 

In the article the research results of appearance of defects in the artificial reinforced concrete constructions at 
three stages (projecting, building, and exploitation) are presented. The recommendations are given and the technolo-
gies of their removal are presented. 

Вступ 

На залізницях України експлуатується бли-
зько 20 тисяч бетонних та залізобетонних мос-
тів і труб. У зв’язку з тим, що штучні споруди 
на залізничній мережі України будувалися в 
різний час, за різними нормами, із різноманіт-
них матеріалів, а також мають різний фізичний 
стан, постійно виникає необхідність у їх ремон-
ті та підсиленні. Крім того, слід враховувати, 
що за цей час значно змінився рухомий склад 
залізниць у бік збільшення навантаження на 
вісь екіпажу. 

Як показує практика експлуатації штучних 
споруд, у залізобетонних елементах, особливо 
тонкостінних (плита баластового корита, кільця 
водопропускних труб, тощо), з часом з’явля-
ються дефекти й ушкодження, що знижують 
довговічність, несучу здатність і впливають на 
безпеку руху по споруді. Від своєчасного усу-
нення цих ушкоджень у початковій стадії їх-
нього розвитку залежить надійність і безвідмо-
вність роботи штучних споруд. У практиці екс-
плуатації мостів з цього приводу постійно ви-
никає необхідність розв’язання задач із встано-
влення режимів подальшої експлуатації штуч-
них споруд [1-6]. 

За останній час з’явилася значна кількість 
нових вітчизняних та зарубіжних матеріалів і 
технологій, що дозволяють не тільки припиня-
ти розвиток дефектів і несправностей залізобе-
тонних конструкцій, але і проводити їхнє під-
силення з метою одержання необхідних екс-
плуатаційних характеристик. 

Тому є важливим проведення досліджень 
щодо систематизації дефектів та способів ре-
монту залізобетонних споруд, що експлуату-
ються на залізницях. 

Мета досліджень 

Систематизація дефектів та способів ремон-
ту штучних споруд має на меті дати можливість 
безпосереднім виконавцям робіт по утриманню 
штучних споруд своєчасно приймати рішення 
щодо небезпечності дефектів та обрати раціо-
нальні способи їх усунення. І головне (оскільки 
людський фактор у даному випадку має велике 
значення починаючи з проектування, будівниц-
тва і закінчуючи експлуатацією), наявність та-
ких даних зводить до мінімуму суб’єктивне 
тлумачення впливу того чи іншого дефекту та 
конкретних способів його усунення. 

Результати досліджень 

Для досягнення поставленої мети було про-
ведено аналіз літературних джерел, як вітчиз-
няних, так і закордонних науковців, використа-
ні матеріали численних натурних обстежень 
мостів та труб, що експлуатуються на всіх залі-
зницях України.  

Для визначення ступеню небезпечності де-
фектів за їх впливом на несучу здатність і дов-
говічність та для розробки технології по їх усу-
ненню дефекти штучних споруд були класифі-
ковані за різними типами (ознаками):  

- за типом пошкодження (тріщини, механіч-
ні пошкодження, механічний знос, пошкоджен-
ня утомлюваності);  

- за швидкістю розвитку тріщин до небезпе-
чної стадії (розповсюджуються миттєво, швид-
ко або повільно); 

- за ступенем небезпечності (дуже небезпеч-
ні, небезпечні, мало небезпечні); 

- за належністю до типу споруди або її еле-
ментів (мостового полотна, бетонних мостів, 
залізобетонних мостів, водопропускних труб, 
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сталебетонних прогінних будов (залізобетонна 
плита), плити баластового корита, водовідводу 
та гідроізоляції, опор тощо); 

- за частотою (масовістю) з’явлення (масові, 
зустрічаються часто або рідко); 

- за впливом на довговічність споруди 
(впливає, мало впливає чи не впливає); 

- за впливом на безпеку руху поїздів (впли-
ває, мало впливає або не впливає). 

Дефекти поділені на 3 категорії:  
- перша категорія – дефекти, які погіршу-

ють умови обслуговування, знижують довгові-
чність штучної споруди, але розвиток дефекту 
не впливає на умови пропуску навантаження; 

- друга категорія – дефекти споруд, які 
можуть обмежувати пропуск рухомого складу і 
створювати небезпеку руху поїздів; 

- третя категорія – дефекти, які створю-
ють загрозу безпеці руху поїздів і потребують 
встановлення особливих умов експлуатації. 

Всі дефекти, в свою чергу, систематизовані 
по їх відношенню до конкретної технології, яка 
дозволяє їх усунути, і згруповані за такими 
ознаками:  

- порушення захисного шару бетону без 
огоління або з оголінням та корозією арматури, 
околи, раковини; 

- наявність тріщин розкриттям до 0,2 мм; 
- наявність тріщин розкриттям більше ніж 

0,2 мм; 
- порушення цільності конструкції; 
- порушення гідроізоляції; 
- розрив окремих стержнів арматури; 
- втрата будівельного підйому без прови-

сання конструкції; 
- втрата будівельного підйому з провисан-

ням конструкції; 
- вивали окремих бетонних масивів (каме-

нів) у трубах або у надводній та підводній час-
тині опор.  

Всього проаналізовано біля 350 типових де-
фектів, з яких 173 розглянуто досконало. Всі 
дефекти проіндексовані. Індекс дефекту має 
загальний вигляд типу: А1-234, де позначено: 
• літерою позначена група дефектів окремого 
елементу штучної споруди з існуючого пере-
ліку; 

• цифра після літери позначає номер даного 
дефекту у переліку дефектів, що відносяться 
до даного елементу штучної споруди; 

• цифри, що розташовані після риски, позна-
чають послідовно оцінку даного дефекту з 
точки зору його впливу відповідно на: несу-
чу здатність, довговічність, безпеку. 

При цьому цифра по кожному з трьох кри-
теріїв позначає: 

1 – дефект не впливає на несучу здатність 
споруди, на довговічність, безпеку; 

2 – дефект знижує несуттєво несучу здат-
ність, впливає на довговічність, частково впли-
ває на безпеку; 

3 – дефект знижує несучу здатність, знижує 
довговічність, загрожує безпеці руху; 

4 – дефект суттєво знижує несучу здатність 
(обмеження по вантажопідйомності), суттєво 
впливає на довговічність, потребує введення 
обмежень швидкості або закриття руху з точки 
зору безпеки. 

З точки зору аналізу, проаналізовані всі ос-
новні чинники, що тим чи іншим чином впли-
вають на появу дефекту. 

Відомо, що значна кількість дефектів закла-
дається вже на стадії проектування. Помилки 
на стадії проектування в основному виникають 
з причини неврахування умов будівництва та 
експлуатації. З основних помилок на цій стадії, 
які згодом впливають на довговічність та несу-
чу здатність, можна відмітити: заниження тов-
щини захисного шару бетону (приводить до 
його руйнування, а також сприяє більш інтен-
сивній корозії арматури); неякісні рішення по 
водовідводу (недостатня довжина водовідвід-
них трубок, занижений діаметр); неякісні рі-
шення відносно улаштування деформаційних 
зазорів між торцями прогінних будов, між про-
гінною будовою і шафовою стінкою стояна то-
що. 

Дефекти при будівництві у більшості випад-
ків складають близько 70 % від загальної кіль-
кості дефектів, що має конструкція після пер-
ших 3…5 року експлуатації. Дефекти будівниц-
тва обумовлені в основному відступом від про-
ектних рішень, застосуванням неякісних мате-
ріалів, порушенням технологій. До дефектів, 
що виникають при будівництві, відносять: по-
рушення технології виготовлення конструкцій 
та монтажу, неточність монтажу (ексцентрич-
ність навантаження), неякісна зачеканка отво-
рів навкруги водовідвідних трубок (вилугову-
вання бетону, корозія арматури плити) та зани-
ження їх нормативної довжини, занижений клас 
бетону (напряму впливає на довговічність та 
несучу здатність), відхилення від проекту під 
час занурення паль (приводить до виникнення в 
опорі додаткових нерозрахункових зусиль), 
зміщення діафрагм та неякісне їх об’єднання у 
плані, завищення та заниження висотних відмі-
ток (збільшення постійного навантаження на 
несучі конструкції), неякісна гідроізоляція 
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(приводить до вилуговування розчину і руйну-
вання арматури внаслідок корозії), використан-
ня неякісних матеріалів (впливає на міцність). 

Дефекти, що виникають у процесі експлуа-
тації, з’являються, як правило, вже у перші ро-
ки після введення споруди в експлуатацію, 
оскільки решта з них закладена вже на стадії 
проектування та під час виготовлення і монта-
жу конструкцій. Найбільш поширеними, при 
поточному утриманні, слід вважати:  

• механічні пошкодження прогінних бу-
дов (схід рухомого складу, удари негабаритни-
ми вантажами): околи, тріщини, руйнацію за-
хисного шару, порушення гідроізоляції, пробо-
їни у стінках головних балок, розрив стержнів 
робочої арматури тощо; 

• механічні пошкодження опор (прове-
зення негабаритних вантажів, навал суден, дію 
криг, корчів та інших предметів під час повені 
або паводку, підмив фундаментів опор); 

• деформацію прогонових будов в ре-
зультаті процесів усадки та повзучості бетону; 

• порушення цілісності гідроізоляції; 
• переміщення опор, особливо стоянів 

(недостатню несучу здатність основи, підмив 
фундаментів, збільшення тиску ґрунту), приво-
дить до зменшення зазорів між торцями прого-
нових будов, упирання прогонової будови в 
шафову стінку; 

• провисання сталебетонних прогонових 
будов без втрати або із втратою будівельного 

підйому в результаті порушення цілості анкерів 
між сталевою балкою та залізобетонною пли-
тою; 

• недостатню рухомість опорних частин 
(появу значних горизонтальних зусиль та вини-
кнення тріщин у боковій стінці стояна); 

• нещільне обпирання опорних частин на 
підферменники (тріщини в опорних плитах, 
розлаштування кладки опор та інше); 

• дефекти водопропускних труб: тріщини 
у секціях та оголовках, розкриття швів між сек-
ціями, просадку окремих ділянок труби, пору-
шення цілості оголовків, порушення гідроізо-
ляції, порушення цілості кладки, вимивання 
ґрунту з під труби та біля труби. 

Стисла характеристика причин виникнення 
найпоширеніших дефектів та їх вплив на стан 
конструкції наведена у табл. 1 та 2, а фрагменти 
– на рис. 1. 

Дослідження проводилось аналітичним і 
експериментальним методом у відповідності до 
діючих нормативних документів. В роботі на-
ведений перелік основних дефектів штучних 
споруд, причина їх виникнення та їх вплив на 
стан конструкції. Умовно всі тріщини поділя-
ють на три категорії: такі, що не знижують дов-
говічність, такі, що її знижують, і такі, що зни-
жують несучу здатність. Тріщина, як правило, з 
часом переходить з однієї категорії до іншої. 

Таблиця  1  

Стисла характеристика причин виникнення найпоширеніших дефектів  
(тріщини різного походження) та їх вплив на стан конструкції 

Характер тріщини Причини виникнення Вплив на стан конструкції 

1 2 3 

Усадочні поверхові тріщини Високий відсоток вмісту цементу 
у бетоні, стислість усадки 

Не впливають на довговічність, 
але часто сприяють виникненню 
силових тріщин 

Несилові тріщини розкриттям 
до 0,2 мм 

Допускаються нормами СНиП 
2.05.03-84 як розрахункові 

Не впливають на міцність та дов-
говічність при достатній товщині 
захисного шару  

Несилові тріщини розкриттям  
> 0,2 мм (звичайна арматура) 

Недостатній захисний шар, ре-
зультат корозії 

Є недопустимими, впливають на 
довговічність через можливість 
корозії арматури 

Несилові тріщини розкриттям  
> 0,2 мм (напружена арматура) 
 

Недостатній захисний шар, ре-
зультат корозії 

Є недопустимими ні в якому разі. 
Вплив на несучу здатність (корозія 
арматури)  

Поперечні тріщини у плиті 
(звичайна арматура) 

Наслідок дії згинальних момен-
тів, що виникають при складу-
ванні та монтажі   

Впливають на довговічність і в 
окремих випадках на несучу здат-
ність 
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Таблиця  1  (продовження )  

1 2 3 

Похилі тріщини в опорних зо-
нах 

Високий рівень головних напру-
жень розтягу 

Знижують несучу здатність 

Горизонтальні тріщини на тор-
цевих ділянках (напружена ар-
матура) 

Високий рівень місцевих напру-
жень, що викликані силами по-
переднього напруження  

Спостерігається у перші роки екс-
плуатації, а тому може впливати і 
не впливати на довговічність  

Похилі тріщини в стінках балок Високий рівень головних напру-
жень розтягу 

Значно знижують вантажопідйом-
ність напружених балок 

Поздовжні тріщини в місцях 
сполучення плити і балки 

Результат порушення технології 
виробництва 

Знижують несучу здатність 

Поперечні тріщини у верхній 
зоні прогінної будови 

Збільшення початкових контро-
льних напружень, порушення 
технології будівництва 

Знижують довговічність або несу-
чу здатність 

Поперечні тріщини у розтягне-
ній зоні прогінної будови (зви-
чайна арматура) 

Завищений рівень напружень 
розтягу від тимчасового наван-
таження 

Знижують довговічність, а при 
корозії арматури і несучу здатність 

Поздовжні тріщини у нижній 
розтягненій зоні прогінної бу-
дови (звичайна арматура) 

Виникають як наслідок корозії 
поздовжньої робочої та розподі-
льчої арматури 

Знижують довговічність та несучу 
здатність при корозії робочої ар-
матури 

Поздовжні тріщини у нижній 
розтягненій зоні прогінної бу-
дови (напружена арматура) 

Надмірне обтискування бетону, 
карбонізація захисного шару 

Знижують довговічність, а при 
корозії і несучу здатність 

Тріщини у зоні опорних частин Неякісна робота або заклиню-
вання опорних частин. нещільне 
обпирання, підвищена динаміка  

Знижують довговічність за раху-
нок розкриття тріщин завдяки під-
вищеній динаміці 

Тріщини у зоні відводу пучків 
до опор 

Місцеві напруги у конструкціях, 
які не мали місцевого армування 
в зоні анкерів 

Знижують довговічність 

Поперечні тріщини в склепін-
нях арок 

Деформації опор прогінної будо-
ви 

Знижують довговічність та несучу 
здатність 

Глибокі наскрізні тріщини в 
стоянах мостів 

Надмірна зволоженість насипу  Впливають на довговічність 

Вертикальні тріщини в тілі опор 
і стоянів в місцях опорних час-
тин 

Заклинювання опорних частин  Впливають на довговічність 

Вертикальні тріщини в тілі ма-
сивних опор і стоянів 

В результаті напруги розтягу у 
верхній зоні опор 

Знижують несучу здатність 

Тріщини у ригелях та у верхній 
частині масивних опор 
 

Спирання прогонової будови на 
ригель або підферменник надто 
близько до її краю 

Впливають на несучу здатність 
 

Поверхневі тріщини у стояках 
опор 

Різниця температур масивної 
частини опори та стояків 

Не впливають 
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Таблиця  1  (закінчення )  

1 2 3 

Значні вертикальні тріщини 
монолітних опор 

Як правило, широко розкриті 
знизу і свідчать про нерівномірну 
осадку або недостатню несучу 
здатність основи 

Впливають на вантажопідйомність 
опори, знижують довговічність та 
впливають на безпеку 

Силові тріщини в стоянах з 
оборотними стінками 

Неякісний водовідвід (неякісний 
дренуючий шар) 

Поява тріщин великого розкриття і 
навіть відрив оборотних стінок 
(впливає на довговічність та несу-
чу здатність) 

Силові тріщини в стоянах Недостатня рухомість опорних 
частин, збільшення сил тертя 

Впливають на довговічність 

Тріщини у тілі масивних опор 
та льодорізів 

Навал судів, льодохід, корчохід, 
підмив 

Впливають на довговічність 

 

Таблиця  2  

Стисла характеристика причин виникнення найпоширеніших дефектів  
(крім тріщин) та їх вплив на стан конструкції 

Дефект Причини виникнення Наслідки 

1 2 3 

Недостатній захисний шар бе-
тону 

Помилки проектантів чи будівельників Корозія арматури, зниження 
довговічності та несучої зда-
тності 

Поверхові неглибокі околи бе-
тону 

Тривала перерва у бетонуванні, зчеп-
лення бетону з опалубкою, велике на-
сичення арматурою  

Накопичення вологи, вилуго-
вування бетону 

Внутрішні раковини Скидання бетону з висоти, недостатнє 
ущільнення бетону 

Зниження вантажопідйом-
ності 

Оголення та корозія арматури Надмірне насичення арматурою, не-
якісне ущільнення бетону, карбоніза-
ція або недостатня товщина захисного 
шару 

Зниження несучої здатності 

Корозія бетону (вилуговування) Неякісна гідроізоляція, протікання 
води через неї 

Зниження довговічності  
(з часом несучої здатності)   

Низька міцність бетону споруди Відсутність тепляків за мінусових тем-
ператур при бетонуванні, заморожу-
вання бетону  

Знижує довговічність та не-
сучу здатність споруди 

Пошкодження елементів водо-
відводу або їх неякісна робота 

Забиті трубки, порушена гідроізоляція, 
занижено діаметр трубок тощо  

Суттєво впливає на довговіч-
ність та несучу здатність 

Зміщення осі колії з осі прого-
нової споруди 

При будівництві, при зміні рейок Впливає на міцність та безпе-
ку руху  

Розташування стиків рейок в 
зоні шафової стінки стояна 

Укладання рубок, зміна рейок  Зменшення довговічності за 
рахунок збільшення динаміч-
ного впливу 

Загальні деформації опор  Осадка ґрунту, підмив опори, збіль-
шення горизонтального тиску насипу 

Впливає на безпеку. За таки-
ми опорами встановлюється 
нагляд 
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Таблиця  2  (закінчення )  

1 2 3 

Недостатня величина деформа-
ційних зазорів або розлашту-
вання їх перекриттів 

Наслідки неякісного будівництва або 
зміщення опор 

Прогонова споруда не може 
вільно переміщатись. впливає 
на безпеку руху поїздів 

Недостатня товщина шару ба-
ласту 

З різних причин, в тому числі і при 
підйомці колії 

Руйнація захисного шару та 
гідроізоляції 

Надмірна товщина шару балас-
ту 

Підйомка колії  Зниження вантажопідйомно-
сті прогонової будови 

Зміщення діафрагм у плані та 
профілі 

Дефект виготовлення або виконання 
робіт, розбіжності у геометричних 
розмірах 

Знижує несучу здатність з 
умов зміни розподілу наван-
таження 

 
Нестійкість бетону та залізобетону до впли-

ву навколишнього середовища характеризуєть-
ся тим , що з часом властивості всіх матеріалів 
змінюються. Реальний строк експлуатації залі-
зобетонних конструкцій, саме у залежності від 
умов навколишнього середовища, може знижу-
ватись від 70…80 до 30…40 років. 

Агресивні середовища поділяються по скла-
ду на три типи: тверді (пил, ґрунт), рідинні 
(розчини кислот, лугу, солей та нафти, масла, 
бензин), газові (сполуки сірковуглецю, сам вуг-
лець, сірчистий газ). Дія їх усіх впливає на дов-
говічність конструкції. 

Повітряне середовище впливає на стан 
конструкції через наявність в атмосфері пилу, 
газів, хімічних речовин, через зміну температу-
ри, радіацію. Штучні споруди, що розташовані 
у зонах промислових підприємств, руйнуються 
значно інтенсивніше, ніж ті, що розташовані у 
сільській місцевості. 

Ґрунтове та водне середовище впливає на 
частину опори, що лежить нижче рівня води та 
на фундаменти. Значно впливає на стан бетону 
присутність у воді кислот: сірчистої, сірчаної та 
вуглекислоти. Дія кислот під час хімічної реак-
ції руйнує бетон. При наявності сульфатів се-
редовище стає агресивним і навіть надто агре-
сивним, оскільки сульфати сприяють кристалі-
заційному руйнуванню бетону. 

Довговічність бетону залежить від двох ос-
новних показників, які можна проконтролюва-
ти, а саме – карбонізації та непроникності. Кар-
бонізація передбачає зміни з часом хімічної 
структури бетону. яка приводить до активізації 
процесу корозії арматури, бо сам процес карбо-
нізації зменшує показник pH лужності бетону, 
а, як відомо, саме лужній характер бетонного 
середовища впливає на захист сталевої армату-
ри від процесів корозії.  

 
 

 

Тріщина розкриттям більше 10 мм (від удару) 
 

Порушення гідроізоляції (вилуговування) 

Рис. 1. Фрагменти дефектів залізобетонних мостів 
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Розрив арматури від удару вантажем 
 

 

Руйнація прогонової будови негабаритним  
вантажем 

 

  
 

Порушення вузла спирання прогонової будови 
 

 

Нахил котків, зрізані бовти, деформована планка 

  
 

Зруйнована повінню руслова опора 
 

Відшарування частини опори 

Рис. 1 (закінчення) 

Вже при значенні pH=9 бетонного середовища 
внаслідок карбонізації розпочинається процес 
корозії арматури. Непроникність характеризує 
здатність бетону протистояти проникненню 
вологи крізь товщу конструкції певний термін 
часу. 

Під час досліджень розроблені основні по-
ложення з організації ремонтних робіт, в яких 
наведені загальні характеристики таких робіт, 
як: ремонт гідроізоляції; ремонт захисного ша-
ру бетону; ремонт бетонних та залізобетонних 
елементів, що мають тріщини; покриття при 
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ремонті поверхонь плівками (гідрофобізація); 
герметизація; міцнісна зародка; ін’єктування; 
підсилення конструкцій, що мають недостатню 
вантажопідйомність. 

За результатами дослідження в роботі наве-
дені основні способи захисту відремонтованої 
поверхні і технологія виконання ремонтних ро-
біт, яка, в свою чергу, має такі розділи, як: під-
готовка конструкцій та місця роботи; приготу-
вання бетонних сумішей, розчинів та інших 
ремонтних матеріалів; технологія при ремонті 
гідроізоляції, захисного шару. 

Також був зроблений перелік основних спо-
собів ремонту конструкцій у вигляді переліку 
детально розроблених технологічних кроків 
щодо виконання наступних ремонтних робіт: 
нанесення захисних плівок та покриттів; підси-
лення конструкцій опор мостів із застосуван-
ням залізобетонних «сорочок» поясів, ремонт 
підводної частини опори; підсилення залізобе-
тонних прогонових споруд; сухе торкретування 
поверхонь залізобетонних конструкцій; вологе 
торкретування бетонних поверхонь; виконання 
робіт з цементації; роботи з устрою гідроізоля-
ції бетонних поверхонь; роботи з устрою гідро-
ізоляції та відновлення несучої здатності залі-
зобетонних конструкцій із застосуванням полі-
мерних сумішей. 

Також під час проведення обстеження шту-
чних споруд на залізниці був зроблений альбом 
фотографій дефектів штучних споруд, що мо-
жуть виникати на залізниці.  

Враховуючи вищезазначене, є доцільним 
розробити програмний комплекс, який допо-
може систематизувати і полегшити роботу з 
ведення обліку і виконання ремонту дефектів 
на штучних спорудах залізниць. Який буде на-
давати наступну інформацію користувачеві: 
інформація про дефекти і ушкодження штучних 

споруд, причину їх виникнення, технології та 
обладнання, необхідні для їх усунення. 

Висновок 

В результаті проведених досліджень ретель-
но вивчено основні причини виникнення дефе-
ктів залізобетонних споруд та рекомендовано 
найбільш технологічні способи їх усунення. 
Систематизовано дефекти і рекомендовано 
способи ремонту залізобетонних споруд, що 
експлуатуються на залізницях. Проведені до-
слідження дозволяють фахівцям з утримання 
штучних споруд оперативно приймати рішення 
щодо небезпеки дефектів залізобетонних конс-
трукцій та вибору способів їх усунення.  
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УДК 519.2:69.002.51 

А. В. РАДКЕВИЧ, С. О. ЯКОВЛЕВ, И. Е. КРАМАР (ДИИТ) 

ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ 
ПАРКОМ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

Проведений аналіз існуючих методів управління парками будівельних машин, відмічено, що всі вони 
мають свої переваги і недоліки. Тому в реальній системі управління слід застосовувати не який-небудь один 
з них, а декілька, об’єднаних в систему. 

Проведен анализ существующих методов управления парками строительных машин, отмечено, что все 
они имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому в реальной системе управления следует применять не 
какой-либо один из них, а несколько, объединённых в систему. 

The analysis of existing methods of management by the parks of building machines is conducted, it is marked 
that all of them have their advantages and demerits. Therefore in the real management system it is necessary to ap-
ply not someone of them but a few incorporated into the system. 

Справедливая критика детерминированного 
подхода к решению задач управления парком 
строительных машин обусловила использова-
ние во многих работах применения вероятност-
ных методов их решения. Наиболее часто для 
этих целей используется теория массового об-
служивания. 

В работах [1 и др.] процесс функционирова-
ния строительных машин и их комплектов 
представлен моделью разомкнутой системы 
массового обслуживания. Авторами принято, 
что поток моментов времени поступления зая-
вок на выполнение работ является пуассонов-
ским, а длительность их обслуживания (время 
выполнения работ) подчиняется показательно-
му закону. Используя аналитические методы 
теории массового обслуживания, в работах 
предлагаются формулы для определения коли-
чества машин и показателей их функциониро-
вания. 

В книгах [2] рассматривается методика оп-
ределения оптимального количества самосва-
лов, работающих в комплекте с экскаватором с 
использованием модели замкнутой системы 
массового обслуживания. 

Подход, основанный на решении основных 
задач управления парком строительных машин 
с использованием методов теории массового 
обслуживания, имеет ряд важных особенно-
стей. Во-первых, задача формирования парка 
строительных машин решается на основании 
решения задачи управления существующим 
парком. Такая последовательность, в отличие 
от ранее рассмотренной при использовании ме-
тода линейного программирования, учитывает 
качество управления парком при его формиро-
вании. Во-вторых, в задаче управления сущест-
вующим парком учитывается алгоритм приня-

тия решения о выборе очередной работы и ма-
шины для её выполнения в виде дисциплины 
обслуживания. Следовательно, в определенной 
мере рассматривается и задача управления 
имеющимися в наличии машинами в реальном 
времени. 

Следует отметить, что аналитическое реше-
ние задач теории массового обслуживания воз-
можно лишь в простейших случаях, например, 
при пуассоновском входном потоке и отсутст-
вии требований с приоритетами [3]. Поэтому 
для их решения в основном используется метод 
статистического моделирования. Последова-
тельность работ с использованием метода ста-
тистического моделирования характерна тем, 
что авторы учитывают в математической моде-
ли все большее количество факторов, прису-
щих реальному объекту. Однако, обозримость 
модели при этом ухудшается, её сложность 
увеличивается. 

В работе [4], используя теорию массового 
обслуживания, даётся решение задачи оптими-
зации машинных парков строительных органи-
заций. В отличие от [1], длительность обслужи-
вания объектов машинами задается в виде 
функции распределения 

 F(x) = P(tобс  ≤  X), (1) 

где tобс – время обслуживания. 
Учитываются также планово-предупре-

дительные ремонты, длительность которых ха-
рактеризуется функцией распределения 

 F(y) = P(tрем ≤ Y), (2) 

где tрем – время ремонта. 
Следует отметить, в этой модели рассмат-

ривается один типоразмер машин, в то время 
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как в состав машинных парков строительных 
организаций входит несколько типоразмеров. 

И. А. Луйк рассматривает модели обслужи-
вания парка строительных машин передвиж-
ными и стационарными мастерскими заводами. 
Задачи определения оптимальных вариантов 
обслуживания решаются также с помощью ме-
тода статистического моделирования. При этом 
учитывается весьма важная особенность строи-
тельства, заключающаяся в рассредоточенности 
предметов и орудий труда на обслуживаемой 
территории. 

Различные аспекты использования моделей 
теории массового обслуживания и имитацион-
ных методов их исследования для оптимизации 
управления парком строительных машин рас-
сматриваются также в работах [5 и др.]. При-
менение методов теории оптимального управ-
ления, основанных на вариационных принци-
пах, принципе максимума и др., для решения 
сложных задач теории массового обслуживания 
ограничено или попросту невозможно [3]. По-
этому для нахождения оптимального решения в 
указанных работах чаще всего используются 
поисковые методы, связанные, в большинстве 
своём, со значительными затратами машинного 
времени ЭВМ. 

Учитывая данную особенность оптимизации 
систем на базе их статистических моделей, 
В. Шэфер в своей диссертационной работе 
предлагает процедуру оптимизации проводить 
в два этапа. Сначала оптимальный состав ком-
плекта машин находится с помощью детерми-
нированных методов с минимальными затрата-
ми машинного времени. Затем, используя ме-
тод статистического моделирования, произво-
дится уточнение решения с учетом 
вероятностных факторов. Так как в результате 
применения детерминированного подхода на-
ходится решение, близкое к оптимальному, при 
его уточнении путём статистического модели-
рования затраты машинного времени снижают-
ся. 

К сожалению, повышенные затраты машин-
ного времени не являются единственным не-
достатком метода статистического моделиро-
вания. Имитационная система представляет 
собой машинный аналог сложной реальной 
системы. По существу, она позволяет заменить 
эксперимент с реальным процессом экспери-
ментом с математической моделью этого про-
цесса. Сложность математической модели при-
водит к тому, что её обозримость ухудшается, 
затрудняется понимание происходящих в ней 
явлений и процессов. Поэтому в настоящее 
время разрабатываются методики и машинные 
программы решения задач управления парком 
строительных машин с использованием весьма 

простых математических выражений, подобных 
выражениям (1) и (2). Нельзя утверждать, что 
эти выражения не учитывают вероятностных 
факторов. Весьма часто они используются в 
виде прогнозирующих формул согласно методу 
экстраполяции. 

Так, например, для расчета потребности в 
строительных машинах j-го типа на один млн 
грн строительно-монтажных работ i-го вида на 
планируемый год в методических указаниях 
используется выражение 

 Нj
пл = Нj

° fj wi

вj

K K
K

, (3) 

где Нj
° − среднегодовое наличие машин на  

1 млн грн строительно-монтажных работ в от-
четном году; Кfj, Кwi, Kвj – коэффициенты, 
имеющие смысл коэффициентов Ксп, Коб и Кгб, 
приведенные к одному млн грн объёма строи-
тельно-монтажных работ. 

Формула (3) имеет вполне ясный физиче-
ский смысл. Если в отчетном году программа 
работ была выполнена при среднегодовом на-
личии машин Нj

°, причем, в реальной системе 
имели место и случайные возмущения, то, учи-
тывая изменения в программе работ и произво-
дительности, отражаемые коэффициентами Кfj, 
Кwi, Kвj, следует ожидать, что в планируемом 
году потребуется Нj

пл j-го типа машин на 1 млн 
грн строительно-монтажных работ. 

В этой же работе при отсутствии необходи-
мой информации распределение общей постав-
ки по типоразмерам рекомендуется произво-
дить пропорционально соответствующим пока-
зателям за предшествующий год 

 Ук = 
пос.т
к
пос.т
j

N
N

, (4) 

где Nк
пос.т – поставка машин данного типораз-

мера в предшествующем году; Nj
пос.т – общая 

поставка в предшествующем году. 
То есть вероятностное суждение о будущем 

производится с помощью метода экстраполя-
ции, который предполагает, что зафиксирован-
ная в прошлом тенденция сохранится и в бу-
дущем. Естественно, при прогнозировании на 
пять и более лет необходимо использовать бо-
лее сложные нелинейные методы. Причём, со-
гласно методу экстраполяции, отрезок времени, 
на котором определяются тенденции процесса, 
должен быть не меньше, чем отрезок прогнози-
рования. 

Для расчета потребности в машинах по ук-
рупнённым показателям на 1 млн грн строи-
тельно-монтажных работ при перспективном 
планировании используют интерполяционный 
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полином Лагранжа. При этом количество ма-
шин данной марки mx , необходимое на 1 млн 
грн сметной стоимости строительно-монта-
жных работ, выполненных в tx году, определя-
ется следующим образом 

2 3
1

1 2 1 3 1

1 3
2

2 1 2 3 2

( )( )...( )
( )( )...( )

( )( )...( ) ...
( )( )...( )

x x x n
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n
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t t t t t t

−

−
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+

− − −
 (5) 

где t1, t2, …, tn – первый, второй и n-й год в по-
следнем ряде лет рассматриваемого периода. 
Значения этих величин соответственно равны  
1, 2, …, n; tx – год, для которого определяется 
потребность в машинах данной марки; m1, m2, 
…m3 – количество машин данной марки на  
1 млн грн сметной стоимости строительно-
монтажных работ, необходимое для выполне-
ния планируемых работ соответственно в году 
t1, t2, …, tn . 

Характерной особенностью этой работы яв-
ляется то, что для прогнозирования здесь ис-
пользуется не упрощённая формула, получен-
ная из физических рассуждений, а весьма об-
щее математическое выражение, с помощью 
которого производится аппроксимация процес-
са изменения прогнозируемого параметра. 

Таким образом, применение методов про-
гнозирования, в отличие от методов решения 
задач управления парком с помощью статисти-
ческого моделирования, базируется не на под-
робном изучении элементов системы и связей 
между ними, а на изучении тенденций измене-
ния исследуемых параметров в прошлом и ве-
роятностном суждении об их значениях в бу-
дущем. Так как применение этих методов не 
требует подробного прослеживания связей ме-
жду элементами системы, они обладают хоро-
шей наглядностью и обозримостью. Однако, 
эти методы могут сохранять и плохие тенден-
ции, имевшие место в прошлом, так как не 
предполагают детального исследования объек-
та. Если в прошлом парк не имел оптимальную 
структуру, то эта структура будет сохранена и в 
будущем. 

В литературе имеются сведения [7 и др.] о 
применении теории игр для решения задачи 
оптимального состава парка строительных ма-
шин. Процесс функционирования парка рас-
сматривается как матричная игра двух «про-
тивников»: один из них – руководство строи-
тельной организации, второй – «природа». 

Объёмы работ предполагаются неизвестными. 
Известны только их типы. Руководству органи-
зацией необходимо выбрать такую стратегию 
формирования парка, при которой прирост его 
производительности был бы максимален. Зада-
ча решается с использованием методов линей-
ного программирования. 

Решение реальных производственных задач 
с помощью теории игр связано с необходимо-
стью сбора и анализа большого количества ста-
тистических материалов. Кроме того, объёмы 
работ на планируемый отрезок времени в ре-
альной системе также планируются. Поэтому 
теория игр в настоящее время при управлении 
парками строительных машин не получила ши-
рокого распространения. 

Таким образом, подводя итог проведенному 
анализу существующих методов управления 
парками строительных машин, можно отме-
тить, что все они имеют свои преимущества и 
недостатки. Поэтому в реальной системе 
управления следует применять не какой-либо 
один из них, а несколько, объединённых в сис-
тему. 
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УДК 624.042.8 

А. С. РАСПОПОВ (ДИИТ) 

ПРИМЕНЕНИЕ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ К РАСЧЕТУ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ДВУХ- И ТРЕХМЕРНЫХ 
СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ 

Для дослідження просторових коливань стрижневих та балкових конструкцій з розподіленими парамет-
рами застосовуються методи, які основані на теорії скінчених графів та автоматів. Показана висока ефекти-
вність топологічного аналізу графів, які являють собою дво- та тривимірні стрижневі системи. Отримані 
характеристичні рівняння для сумісних коливань ортогональної системи перехресних балок з жорстким вуз-
ловим з’єднанням. 

Для исследования пространственных колебаний стержневых и балочных конструкций с распределенны-
ми параметрами применяются методы, основанные на теории конечных графов и автоматов. Показана высо-
кая эффективность топологического анализа графов, представляющих двух- и трехмерные стержневые сис-
темы. Получены характеристические уравнения для совместных колебаний ортогональной системы 
пересекающихся балок с жестким узловым соединением.  

The methods based on the theory of terminating graphs and finite state machines are applied to examination of 
the space oscillations of rod and beam constructions with distributed parameters. The high performance of topologi-
cal analysis of the graphs representing two-and three-dimensional rod systems is demonstrated. The secular equa-
tions for joint oscillations of the orthogonal system of intercrossed girders with rigid nodal junction are obtained. 

Различные системы пересекающихся стерж-
ней и балок находят широкое применение в 
мостостроении, гражданском и промышленном 
строительстве. Однако вопросам динамическо-
го расчета пространственных разветвленных 
конструкций посвящено сравнительно мало 
литературы, что объясняется сложностью зада-
чи и гораздо большими трудностями ее реше-
ния, чем для одномерных стержневых систем. 
Наиболее значительные результаты в решении 
этой проблемы, которая заключается прежде 
всего в определении параметров собственных 
колебаний, приведены в работах [1 – 7]. 

Обычно, ввиду сложности уравнений, полу-
чаемых точными методами для систем с рас-
пределенными параметрами, многие авторы 
предпочитают применять приближенные мето-
ды расчета или же приближенные расчетные 
схемы. Большинство из них основано на замене 
распределенной массы конструкции сосредото-
ченными массами, расположенными в узлах 
решетки [1, 7]. В этом случае стержни, обра-
зующие перекрестную систему, можно считать 
безынерционными с конечным числом степе-
ней свободы. Кроме того, работы по расчету 
колебаний пересекающихся балок в большин-
стве случаев содержат предположение о незна-
чительности влияния жесткости кручения 
стержней, а в рамных системах пренебрегают 
деформациями ригелей и стоек в продольном 
направлении. 

Упрощение уравнений может быть также 
достигнуто для многократно симметричных 
систем, в которых граничные условия допус-
кают периодические продолжения в каждом из 
направлений. Так, в работе [3] получены анали-
тические решения в замкнутой форме для част-
ного случая регулярной системы невесомых 
балок с одинаковыми массами в узлах решетки 
и шарнирным опиранием по контуру. В [8] ана-
логичная задача решена для балок с распреде-
ленными параметрами, а в [9, 10] – для регу-
лярных рамных конструкций. 

В отличие от простых стержневых конст-
рукций, в малом частотном диапазоне каждой 
зоны сгущения пересекающихся балок нахо-
дится большое количество близких друг к дру-
гу значений собственных частот [8]. Наличие 
такой плотности затрудняет точное определе-
ние всего спектра корней частотных уравнений, 
а в области кратных частот становится практи-
чески невозможным [2]. По той же причине 
ограничено применение приближенных мето-
дов, особенно для определения высших частот. 
Упрощение вычислений за счет сокращения 
числа удерживаемых членов ряда или измене-
ния расчетных схем приводит к пропуску ряда 
значений частот и снижает точность получае-
мых результатов с накоплением существенных 
погрешностей по мере роста номера формы ко-
лебаний. 
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Наряду с традиционными методами, позво-
ляющими рассчитывать свободные и вынуж-
денные колебания таких конструкций, все бо-
лее широкое применение находят тополо-
гические методы, связанные с исследованиями 
структуры графа, который описывает стержне-
вую систему [11 – 14]. Появилась возможность 
использовать лишь логические операции для 
установления прямой взаимосвязи структуры 
разрешающих уравнений со структурой рас-
считываемой конструкции. В работах [15, 16] 
показана высокая эффективность алгоритмов 
расчета пространственных колебаний стержне-
вых систем, основанных на использовании ко-
нечных графов и автоматов. 

Целью данной статьи является детализация 
указанного выше подхода в расчетах связанных 
колебаний двух- и трехмерных стержневых 
систем с распределенными параметрами. 

В общем случае рассматриваемые системы 
представляют собой конструкции, составлен-
ные из пересекающихся под прямым углом не-
разрезных балок, жестко соединенных в местах 
пересечений (рис. 1). Каждый из пролетов той 
или иной балки может иметь свою длину l , 
равномерно распределенную массу µ , жестко-
сти при изгибе, растяжении-сжатии, кручении 
EJ , EF , кGJ , а также собственную (локаль-
ную) систему координат, совпадающую по на-
правлениям с глобальной системой декартовых 
координатных осей x , y , z  [15, 16]. Балки ка-
ждого из направлений могут иметь любое ко-
нечное число пролетов n , m , p  и произволь-
ные однородные граничные условия. 

 
Рис. 1 

В случае пространственных колебаний на-
чальные (НП) и концевые (КП) граничные па-
раметры стержня будут представлены переме-
щениями в направлении осей x , y , z  – xu , yu , 

zu , углами поворота сечения xϕ , yϕ , zϕ , внут-

ренними моментами xM , yM , zM  и силами 

xN , yN , zN . 
В соответствии с существующей классифи-

кацией [1], к двумерным системам относятся 
системы перекрестных балок, стержневых 
плит, плоских рам и т. д. 

Вначале рассмотрим простой пример для 
свободных изгибных колебаний из плоскости 
xz  двух шарнирно опертых по концам призма-
тических балок постоянного сечения, пересе-
кающихся в центрах пролетов (рис. 2). Соеди-
нение балок в пересечении принято в виде 
двухмерного шарнира, что позволяет на этом 
этапе не принимать во внимание сопротивле-
ние скручиванию взаимно ортогональных ба-
лок при их изгибе. 

 
Рис. 2 

В этом случае 1i j= = ; 2n m= = ; 

1 2s s sl l l= = ; 1 2s s sµ = µ = µ ; 1 2s y s y syλ = λ = λ ;  

1 2s z s z szEJ EJ EJ= = ; 1s =  для продольных ба-
лок, расположенных вдоль оси x , 2s =  – для 
поперечных балок. Граничные условия стерж-
ней определяются параметрами { yu , zϕ , zM , 

}yN . 

Согласно [16] представим данную стержне-
вую систему в виде связного графа yG , множе-
ство вершин которого включает подмножества 
НП и КП каждого стержня (рис. 3). 

 
Рис. 3 

Рассмотрим возможные состояния подгра-
фов 1

yG  и 2
yG , получающихся в результате 

рассечения связей между параметрами 1yu , 2 yu  
и 1yN , 2 yN  в графе yG  (пунктирная линия на 
рис. 3). Будем различать два типа связей: внеш-
ние и внутренние. Внешние относятся к связям 
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между подграфами графа yG , а внутренние – 

между элементами подграфов 1
yG , 2

yG . Рассе-
чение внешних связей создает по две дополни-
тельные вершины для 1

yG  и 2
yG , каждая из 

которых может принимать либо фиксированное 
значение 0 , либо произвольное 1. Учитывая 
логические условия и ограничения [15] между 
связанными вершинами графа yG , подграфы 
1

yG  и 2
yG  можно представить отдельными 

схемами, на которых показаны только вершины 
и ребра стыкующихся аналогов-стержней и со-
стояния I , II  подграфов (рис. 4а, б). 

 
Рис. 4 

Далее алгоритм построения уравнений час-
тот будет аналогичным, как и для одномерных 
стержневых систем. Определение возможных 
состояний системы, кодов НП и КП отдельных 
стержней, значений характеристических функ-
ций удобно проводить с помощью таблиц пере-
ходов, в которых сопрягаемые параметры обо-
значены одинаковыми буквенными символами 
(табл. 1). 

Таблица  1  

I II sν  
xν  11 12 21 22 11 12 21 22 

К 
0 

1 

a 

b 

0 

1 

0 

f 

0 

1 

0 

b 

0 

1 

e 

f 
НП 

С 
0 

1 

c 

d 

0 

1 

g 

1 

0 

1 

c 

1 

0 

1 

g 

h 

К 
a 

b 

0 

1 

0 

f 

0 

1 

0 

b 

0 

1 

e 
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0 

1 
КП 

С 
c 

d 

0 

1 

g 

1 

0 

1 

c 

1 

0 

1 

g 

h 

0 

1 
 
Следует также отметить, что придание вер-

шинам внешних связей (ребер) 1
yG  ( 2

yG ) зна-
чений кодов 00  или 11  является неприемле-

мым, так как такое сочетание приводит к 
нарушению баланса между количеством произ-
вольных и фиксированных параметров для 
внутренних связей между стержнями каждого 
из направлений [15]. 

Уравнение частот в данном случае пред-
ставляется в форме ортогональности двух век-
торов с характеристиками стержней системы 
11 , 12 , 21, 22  
 1 2 0VV = , (1) 

где 1 11 12 11 12V v v v v′ ′= ; 21 22
2

21 22

v v
V

v v
=

′ ′
. 

Выбирая значения функций zf  из табл. 2 
[15] в соответствии с кодами НП и КП стерж-
ней системы (рис. 2) каждого из состояний I , 
II  подграфов 1

yG  и 2
yG  (табл. 1), приходим к 

матрице-строке 11v , элементы которой соответ-
ствуют строке матрицы xyM  [15] с кодом гра-
ничных условий начала стержня 11  – 0101  

3 2
1 1 1

11 1 1 13 2
11 1 1 yz y y

l l lv A B C
EJ

=
λλ λ

 

 1 11
1 1 1

1 1

z y

y

EJl C D A
l
λ

−
λ

. (2) 

Матрица-столбец 12v , удовлетворяющая ко-
дам шарнирного закрепления конца стержня 
12  и полному перебору его булевых функций 
НП, состоит из шести элементов столбца с ко-
дом 0101  матрицы xyM  обычного участка бал-
ки 

1 1 1
12 1 1 1

1 1

z y

y

EJ lv A D C
l

⎧ λ⎪= −⎨ λ⎪⎩
 

 
2 3

1 1 1
1 1 12 3

1 1 1 1y y z y

l l lC B A
EJ

⎫⎪
⎬λ λ λ ⎪⎭

. (3) 

Соответственно, для матриц 21v , 22v  (коды 
НП стержня 21  и КП стержня 22  – 0101) 
можно записать 

3 2
2 2

21 2 23 2
2 2 2z y y

l lv A B
EJ

=
λ λ

;  

 
2 3
2 2

22 2 22 3
2 2 2y z y

l lv B A
EJ

⎧ ⎫⎪ ⎪= ⎨ ⎬
λ λ⎪ ⎪⎩ ⎭

. (4) 

Значения векторов 11v′ , 12v′ , 21v′ , 22v′  опреде-
ляются совершенно аналогично. 
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Подставляя в (1) значения (2) – (4), после 
преобразований приходим к уравнению 

 
3 3
1 1 21 2
3 3

1 22 2 1

0y z

y z

J lA A
D DJ l

λ
+ =
λ

. (5) 

Раскрывая значения функций 1A , 1D , 2A , 

2D  [15], окончательно получим 

 ( ) ( )
3

1 141 1 2 23
2 2

th tg th tg 0z
y y y y

z

J
J

µ
λ − λ + λ − λ =

µ
. (6) 

Уравнение (6) в точности совпадает с час-
тотным уравнением [4], полученным методом 
деформаций. 

Нахождение решений для других сочетаний 
граничных условий закрепления балок не пред-
ставляет затруднений и сводится лишь к вы-
борке соответствующих кодам НП и КП балок 
элементов строк или столбцов матрицы xyM . 

Теперь рассмотрим совместные изгибно-
продольные (в плоскости xz ) и изгибно-
крутильные (из плоскости xz ) колебания той 
же системы перекрестных балок (рис. 2) с же-
стким узловым соединением. 

При изгибно-продольных колебаниях балок 
вершины графа GL  [16] соответствуют гра-
ничным параметрам { xu , zu , yϕ , yM , zN , 

}xN , а при изгибно-крутильных колебаниях, 
моделируемых графом GT , – { xϕ , yu , zϕ , 

zM , yN , }xM . С учетом малости перемещений 
и идеальной упругости материала балок вы-
полняется принцип суперпозиции в пределах 
каждого стержня [17]. Напряженно-
деформированное состояние стержней при из-
гибе не связано с их состоянием при растяже-
нии-сжатии или кручении. Это обстоятельство 
позволяет рассматривать изгибные колебания 
балок одного направления при продольных или 
крутильных колебаниях ортогональных им ба-
лок, а также провести декомпозицию графов 
GL  и GT  на компоненты, соответствующие 
каждому из видов колебаний. Граф GL  пред-
ставлен на рис. 5, а его подграфы 1

zG , 2
zG , 

1
xG , 2

xG , получаемые после разделения GL  на 
компоненты и рассечения внешних связей, – на 
рис. 6. 

 
Рис. 5 

 
Рис. 6 

Коды начальных и конечных граничных па-
раметров, входящих в систему стержней и со-
стояния подграфов GL  приведены в табл. 2. 

Входящие в уравнение (1) вектора 1V  и 2V  
можно представить в следующем виде 

 
{ }

1 11 12 11 12 11 12 11 12

2 21 22 21 22 21 22 21 22

;

,

V v v v v u u u u

V u u u u v v v v

′ ′ ′ ′=

′ ′ ′ ′=
 (7) 

или 

 1 1 1V v u= ; 2
2

2

u
V

v
= , (8) 

где 1v , 2v  и 1u , 2u  обозначают векторы, харак-
теризующие изгибные и продольные колебания 
каждой из балок соответственно. 

Выражения 11v , 12v , 21v , 22v  получаются из 
(2) – (4) путем замены 1zEJ , 2zEJ  на 1yEJ , 

2 yEJ  и 1yλ , 2 yλ  на 1zλ , 2zλ . 
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Таблица  2  

I II III IV sν  
xν  11 12 21 22 11 12 21 22 11 12 21 22 11 12 21 22 

К 
0 

1 

a 

b 
0 0 

0 

1 

0 

b 
0 e 0 e 

0 

1 

0 

b 
0 0 

0 

1 

a 

b 
НП 

С 
0 

1 

c 

d 
1 1 

0 

1 

c 

1 
1 f 1 f 

0 

1 

c 

1 
1 1 

0 

1 

c 

d 

К 
a 

b 

0 

1 
0 0 

0 

b 

0 

1 
e 0 e 0 

0 
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0 

1 
0 0 
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0 

1 
КП 

С 
c 

d 

0 

1 
1 1 
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0 

1 
f 1 f 1 

c 
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0 

1 
1 1 

c 

d 

0 

1 
Возможные сочетания кодов табл. 2 для 

подграфов 1
xG  и 2

xG , описывающих продоль-
ные колебания балок, и соответствующие им 
значения круговых функций [15] позволяют 
записать: 

 

11 1 1
1 1

1

12
1

1 1

1 sin cos ;

cos
;1 sin

x x
x

x

x
x

u

u

= λ λ
α λ

λ
=

λ
α λ

 (9) 

 21 22 2
2 2

1 sin x
x

u u= = λ
α λ

. (10) 

Аналогичные выражения получаем для век-
торов 11u′ , 12u′  и 21u′ , 22u′ . 

Раскрывая элементы матриц (7) в уравнении 
(1), после преобразований приходим к выраже-
нию 

2
1

1 1 2 22
2 21

2
2

2 2 1 12
1 12

1 sin cos

1 sin cos

x x
xz

x x
xz

l B D

l B D

λ λ
α λλ

+
λ λ

α λλ

 

( )

( )

3
2

1 2 23
1 1 2 2

3
1

2 1 13
2 2 1 1

1 tg th tg
0

1 tg th tg

x z z
x x y z

x z z
x x y z

l
EJ

l
EJ

λ − λ − λ
α λ λ

+ =
λ − λ − λ

α λ λ

. (11) 

Построение графа GT , таблицы переходов 
и частотного уравнения для совместных изгиб-
но-крутильных колебаний пересекающихся ба-
лок будет аналогичным. Изменение граничных 
условий закрепления концов балок учитывается 
формальным путем в значениях кодов НП, КП 
стержня. 

К трехмерным стержневым системам отно-
сятся рамные пространственные каркасы, 
стержневые оболочки, пространственные фер-
мы и другие подобные им конструкции. 

В качестве примера рассмотрим совместные 
колебания трех ортогонально расположенных 
друг к другу пересекающихся континуальных 
балок с жестким узловым соединением (рис. 7). 
Продольные оси балок совпадают по направле-
ниям с главными координатными осями x , y , 
z  (рис. 1). 

 
Рис. 7 

Для такой системы можно записать: 
1i j k= = = ; 2n m p= = = ; 1 2 3s s s sl l l l= = = ; 

1 2 3s s s sµ = µ = µ = µ ; 1s = , 2 , 3 . Несложно за-
метить, что две любые пересекающиеся балки 
принадлежат одной из ортогональных плоско-
стей xy , xz , yz . Соответствующие изгибные 
колебания балок в образованной ими плоскости 
будут вызывать крутильные, а из этой плоско-
сти – продольные колебания ортогональной для 
них балки. Очевидно, что кручение любой из 
балок влечет за собой изгиб в своей плоскости 
перпендикулярных к ней балок, а растяжение-
сжатие – их изгиб в двух других ортогональных 
плоскостях. Отмеченные особенности позво-
ляют построить связные графы GRL  или GRT  
с входными параметрами, соответствующими 
изгибно-продольным или изгибно-крутильным 
колебаниям пересекающихся балок [16]. 
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На рис. 8 показаны связи между параметра-
ми двух любых (например, 1, 2 ; 1, 3 ; 2 , 3 ) 
пересекающихся балок системы (рис. 7), моде-
лируемых подграфом GT  графа GRT . 

 
Рис. 8 

Количество подграфов, а следовательно и 
компонент графа GRT , получаемых в резуль-
тате рассечения внешних связей, будет равно 
шести: 1

zG , 2
zG , 3

zG , 1Gϕ , 2 Gϕ , 3Gϕ . Каждый 
из подграфов характеризует либо изгибные, 
либо крутильные колебания одной из балок и 

может находиться в одном из состояний, при-
веденных на рис. 9. 

Сопрягаемые входные параметры, значения 
кодов и состояний рассматриваемой трехмер-
ной системы приведены в табл. 3. 

Уравнение частот для трехмерной стержне-
вой системы можно представить в виде произ-
ведения блочных матриц 

 
3

1
0i

i
V

=

=∏ . (12) 

Вектор-строка 1V  включает функциональ-
ные элементы ассоциированных матриц [15] 
для стержней 11 , 12  в соответствии с кодами 
табл. 3. 
 1 1 1 1V v v= ω , (13) 

где  
1 11 12 11 12v v v v v′ ′= ; 1 11 12 11 12′ ′ω = ω ω ω ω . 

 

Таблица  3  

I II III sν  
xν  11 12 21 22 31 32 11 12 21 22 31 32 11 12 21 22 31 32 

0 a 0 e 0 e 0 a 0 a 0 e 
К 

1 b 1 0 
0 k 

1 0 1 b 
0 0 

1 b 
0 0 

1 f 

0 c 0 1 0 1 0 c 0 c 0 g 
НП 

С 
1 d 1 h 

1 l 
1 h 1 d 

1 1 
1 d 

1 1 
1 h 

a 0 e 0 e 0 a 0 a 0 e 0 
К 

b 1 0 1 
k 0 

0 1 b 1 
0 0 

b 1 
0 0 

f 1 

c 0 1 0 1 0 c 0 c 0 g 0 
КП 

С 
d 1 h 1 

l 1 
h 1 d 1 

1 1 
d 1 

1 1 
h 1 

IV V VI sν  

xν  11 12 21 22 31 32 11 12 21 22 31 32 11 12 21 22 31 32 

0 a 0 e 0 a 0 e 0 a 0 e 
К 

1 0 
0 k 

1 0 
0 k 

1 0 1 f 
0 0 

1 b 1 0 

0 1 0 1 0 1 0 g 0 c 0 1 
НП 

С 
1 d 

1 l 
1 h 

1 l 
1 d 1 h 

1 1 
1 d 1 h 

a 0 e 0 a 0 e 0 a 0 e 0 
К 

0 1 
k 0 

0 1 
k 0 

0 1 f 1 
0 0 

b 1 0 1 

1 0 1 0 1 0 g 0 c 0 1 0 
КП 

С 
d 1 

l 1 
h 1 

l 1 
d 1 h 1 

1 1 
d 1 h 1 
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Квазидиагональная матрица 2V  содержит 
элементы 11a , 22a , 33a , которые являются диа-
гональными матрицами второго порядка 

 

21 22
11 33 2

21 22

21 22
22 2

21 22

0
;

0

0
.

0

v v
a a v

v v

a

= = =
′ ′

ω ω
= ω =

ω ω

 (14) 

Вектор-столбец 3V , описывающий связан-
ные колебания стержней 31 , 32 , также опреде-
ляется по значениям кодов табл. 3 и элемента-
ми ассоциированных матриц для обычного 
участка балки 
 { }3 3 3 3V v v= ω , (15) 

где 31 32
3

31 32

ω ω
ω =

′ ′ω ω
; 31 32

3
31 32

v v
v

v v
=

′ ′
. 

 

 
Рис. 9 

 

После определения всех элементов матриц 
(13) – (15), подстановки их в (1) и ряда преоб-
разований приходим к следующему уравнению: 
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 ( )3 3cth ctg 0z z ⎤× λ − λ =⎦ . (16) 

Алгоритм построения графа GRL , его раз-
деление на подграфы, составление таблицы пе-
реходов, процедуры перебора кодов и выборки 
функций из ассоциированных матриц будут 
аналогичными. Ввиду того, что изменения гра-
ничных условий балок, а, следовательно, и со-
стояний графа GRL  или GRT  учитываются 
формальным путем, то такие конструкции мо-
гут использоваться в качестве подконструкций 
при моделировании совместных колебаний бо-
лее сложных пространственных стержневых 
систем. 

Таким образом, исследование топологиче-
ских свойств графа системы позволяет решать 
сложные задачи анализа колебаний двух- и 
трехмерных стержневых и балочных конструк-
ций. Предлагаемый подход исключает обычные 
этапы составления дифференциальных уравне-
ний, формирования систем алгебраических 
уравнений и раскрытия определителей высоких 
порядков. С помощью кодированных ассоции-
рованных матриц характеристические уравне-
ния получаются как в общем, так и в цифровом 
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виде. Непосредственное использование функ-
ций Прагера не требует дополнительного вы-
числения квадратичных разностей функций 
Крылова с возможной при этом потерей точно-
сти в результате появления малых разностей 
больших чисел. Топологический анализ приме-
ним не только к отдельным стержням, но и к 
отдельным блокам или подблокам стержневой 
системы, что делает его универсальным в ис-
следованиях пространственных разветвленных 
стержневых конструкций. Изучение особенно-
стей расчета свободных и вынужденных коле-
баний таким систем предполагается выполнить 
в последующих исследованиях. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Галишникова В. В. Регулярные стержневые сис-

темы. Теория и методы расчета / В. В. Галиш-
никова, В. А. Игнатьев / Волгогр. гос. архит.-
строит. ун-т. – Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 
2006. – 552 с. 

2. Арясов Г. П. Свободные колебания перекрест-
ных балок по методу перемещений // Тр.  
Таллин. политехн. ин-та, 1975. – № 384. –  
С. 103-120. 

3. Нагаев Р. Ф. Колебания механических систем с 
периодической структурой. / Р. Ф. Нагаев,  
К. Ш. Ходжаев. – Ташкент: Фан, 1973. – 269 с. 

4. Справочник по строительной механике корабля: 
в 3 т. – Т. 3: Динамика и устойчивость корпус-
ных конструкций / Г. В. Бойцов, О. М. Палий, 
В. А. Постнов, В. С. Чувиковский. – Л.: Судос-
троение, 1982. – 320 с. 

5. Jaeger L. G. The grillage analogy in bridge analysis 
/ L. G. Jaeger, B. Bakht // Can. J. Civ. Eng., 1982. 
– v. 9, N 2. – P. 224-235. 

6. Shanmugam N. E. Free vibration of thin-walled 
multi-cell structures / N. E. Shanmugam, T. Balen-
dra // Thin-Walled Struct., 1986. – v. 4, N 6. – P. 
467-485. 

7. Switka R. Drgania i funkcje wlasne regularnych 
ukladow dyskretnych // Pr. Komis. bud. i architect. 
PTPN Wydz. nauk techn., 1973. – 2. – P. 3-40. 

8. Распопов А. С. К расчету поперечных колеба-
ний пересекающихся балок с распределенными 
параметрами // Вопросы динамики мостов и те-

ории колебаний: Межвуз. сб. науч. тр. – Д.: 
ДИИТ, 1993. – С. 90-94. 

9. Распопов А. С. К расчету собственных колеба-
ний рамно-неразрезных путепроводов // Ресур-
сосберегающие технологии в транспортном и 
гидротехническом строительстве: Сб. науч. тр. 
Днепропетр. гос. техн. ун-та железнодор. тр- 
та. – Вып. 5. – Д., 1998. – С. 104-108. 

10. Kolousek V. Dynamics in Engineering Structures. – 
Prague: Czech. Acad. Sci., 1973. – 580 pp. 

11. Филин А. П. Алгоритмы построения разреша-
ющих уравнений механики стержневых сис-
тем. – Л.: Стройиздат, 1983. – 232 с. 

12. Красносельский К. Ю. Новый алгоритм иссле-
дования динамики сложных пространствен- 
ных конструкций / К. Ю. Красносельский,  
Ю. Г. Минкин // Пробл. прочн. матер. и сооруж. 
на трансп. – Л., 1989. – С. 49-59. 

13. Bojadziev G. Dynamics of multicomponent sys-
tems based on the orthogonality principle / G. Bo-
jadziev, L. Lilov // EUROMECH: 1st Eur. Solid 
Mech. Conf. / Munchen, Sept. 9-13, 1991. –  
P. 33-34. 

14. Ma Zheng-Dong. Topological optimization tech-
nique for free vibration problems / Ma Zheng-
Dong, Kikuchi Noboru, Cheng Hsien-Chie, Hagi-
wara Ichiro // Trans. ASME J. Appl. Mech., 1995. 
– v. 62, N 1. – P. 200-207. 

15. Распопов А. С. Конечно-автоматное моделиро-
вание пространственных колебаний стержне-
вых и балочных конструкций // Вісник Дніпро-
петр. нац. ун-ту залізн. тр-ту ім. акад. В. Лаза-
ряна. – Вип. 19. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2007. –  
С. 125-133. 

16. Распопов А. С. Конечно-графовый подход к 
решению задач динамики стержневых констру-
кций // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. тр-
ту ім. акад. В. Лазаряна. – Вип. 21. – Д.: Вид-во 
ДНУЗТ, 2008. – С. 170-176. 

17. Давидчак О. Динамічний розрахунок перехрес-
но-ребристої системи на основі дискретно-
неперервної моделі / О. Давидчак, Р. М. Тацій // 
Механіка і фізика руйнування будівельних ма-
теріалів та конструкцій: Зб. наук. пр. / Фіз.-мех. 
ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України. – Вип. 7. – 
Львів: Каменяр, 2007. – С. 17-22. 

 
Поступила в редколлегию 22.05.2008. 

 

124



УДК 624.21 

Б. Д. СУХОРУКОВ (ДИИТ) 

АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОРДИНАТ ЛИНИЙ ВЛИЯНИЯ  
ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

Запропоновано та реалізовано на ЕОМ алгоритм обчислення ординат натурних ліній впливу по осцилог-
рамам завантаження мостових конструкцій випробувальним навантаженням, що повільно рухається. 

Предложен и реализован на ЭВМ алгоритм вычисления ординат натурных линий влияния по осциллог-
раммам загружения мостовых конструкций медленно движущейся испытательной нагрузкой. 

A computational algorithm for determining the ordinates of full-scale influence line was suggested and per-
formed using the loading oscillograms of the bridge constructions under effect of the slowly moving test load. 

При расчётах мостовых конструкций на 
подвижные нагрузки широко используются ли-
нии влияния – графики зависимостей усилий, 
напряжений или перемещений в элементах или 
точках конструкции от положения единичной 
силы на проезжей части моста. 

Из-за наличия дефектов в несущих конст-
рукциях или же неучтённых при проектирова-
нии сооружения факторов теоретические линии 
влияния, по которым проводился расчёт, могут 
не совпадать с истинными (натурными), при-
сущими конкретному, находящемуся в экс-
плуатации, мосту. Очевидно, что чем больше 
будут эти отличия, тем заметнее может раз-
ниться фактическая грузоподъёмность соору-
жения от проектной. Вот почему при оценке 
фактической грузоподъёмности моста очень 
важно иметь натурные линии влияния, которые 
могут быть получены лишь при испытаниях 
сооружения. 

Построение натурных линий влияния по 
данным статических испытаний требует значи-
тельного числа различных установок испыта-
тельной нагрузки на проезжей части моста. За-
траты времени на проведение таких испытаний 
весьма велики, что для находящегося в экс-
плуатации сооружения не всегда приемлемо. 

Существенно сократить время проведения 
испытаний, необходимых для построения на-
турных линий влияния, позволяет использова-
ние аппаратуры для регистрации динамических 
процессов. Запись напряжений или перемеще-
ний для конкретных точек конструкции, в увяз-
ке с положением на мосту движущейся испыта-
тельной нагрузки при её малой постоянной 
скорости (до 5 км/час), фактически не будет 
содержать динамической составляющей про-
цесса. 

На практике испытательная нагрузка может 
быть колёсной и гусеничной. Воздействие ко-
лёсной нагрузки на испытываемую конструк-
цию осуществляется в виде сосредоточенных 
вертикальных сил веса (давлений на оси). Для 
железнодорожных мостов – это давление осей 
локомотива на рельсы, а для автодорожных 
мостов – это сосредоточенное давление на про-
езжую часть колёс грузовика, трейлера или 
другого тяжелого транспортного средства. В 
отличие от колёсной, воздействие гусеничной 
нагрузки (танк, трактор и т.п.) на конструкцию 
осуществляется не в виде сосредоточенных сил 
Рi, а в виде равномерно распределённой по 
длине гусеницы нагрузки q. 

Вначале рассмотрим случай загружения 
мостовой конструкции медленно движущейся 
колёсной нагрузкой, как показано на рис. 1. 

Пусть мы имеем колёсную испытательную 
нагрузку в виде n +1 сосредоточенных сил 
(осей) Р0, Р1,…, Рn с заданными расстояниями 
от передней оси а1,  а2,…, аn (рис.1,а), а также 
запись (осциллограмму) перемещения, усилия 
или напряжения для какой либо точки конст-
рукции во всех возможных положениях нагруз-
ки на длине пролёта l (рис.1,б). Такую запись 
можно рассматривать как известную функцию 
F(x) статического загружения нагрузкой иско-
мой линии влияния f(x), ординаты которой над-
лежит вычислить (рис.1,в). Здесь в качестве 
аргумента x обеих функций удобно принять 
текущую координату передней оси нагрузки 
относительно начала линии влияния. 

Если бы испытательная нагрузка состояла 
только из одной оси Р0 ,  то задача вычисления 
ординат натурной линии влияния f(x) по из-
вестной функции (осциллограмме) F(x) реша-
лась бы совсем просто: 
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( )( ) F xf x
P

= . (1) 

Однако реальная испытательная нагрузка имеет 
не одну, а две и более оси. И всё же выражение 
(1), справедливое для одной оси, может быть 
положено в основу алгоритма вычисления ор-
динат натурных линий влияния по осцилло-
граммам, записанным под многоосной испыта-
тельной нагрузкой. 
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Рис. 1. Схема загружения пролётного строения  
испытательной нагрузкой с целью построения  

натурных линий влияния: 
а) схема испытательной нагрузки (локомотив, грузо-

вик), заданная сосредоточенными силами Р0 , Р1,…, Рn и её 
исходное и конечное положения в процессе загружения; 

б) график функции загружения F(x) (осциллограмма); 
в) искомая линия влияния f(x) 

Действительно, в случае нагрузки из двух и 
более осей выражение (1) будет справедливо 
лишь на первом отрезке линии влияния длиной 
a1 (пока над линией влияния располагается 
лишь одна первая ось нагрузки). То есть, на 
отрезке [0, a1) искомая функция f(x) становится 
уже известной.  

При появлении над линией влияния второй 
оси нагрузки и до появления третьей оси, а это 
отрезок [a1, a2), функция F(x) представляет со-
бой результат суммарного действия двух сил 
(осей нагрузки). При этом вторая ось нагрузки 
располагается на отрезке [0, a1), где значения 
функции f(x) ранее найдены. Последнее обстоя-
тельство даёт возможность вычислить ордина-

ты искомой линии на отрезке [a1, a2) по форму-
ле: 

 [ ]1 1
0

1( ) ( ) ( )f x F x P f x a
P

= − − . (2) 

Аналогичные рассуждения для третьей и 
последующих осей позволяют записать реше-
ние в общем виде, справедливое на всём отрез-
ке [0, l] области определения искомой функции 
f(x): 
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 (3) 

Перейдём теперь к рассмотрению случая за-
гружения мостовой конструкции медленно дви-
жущейся гусеничной нагрузкой. Пусть схема 
такой нагрузки задана длиной её гусениц b и 
интенсивностью равномерно распределённого 
давления q. Как и для предыдущего случая ко-
лёсной нагрузки, в качестве аргумента x функ-
ции загружения F(x) и отыскиваемой по ней 
линии влияния f(x) принимаем текущую коор-
динату переднего края гусеницы относительно 
начала загружаемого пролёта. 

Аналитически функцию загружения F(x) для 
случая гусеничной нагрузки можно предста-
вить в виде: 

 0 0

( ) ( ) , 0 ;
( )

0, 0 .

x x b

q f x dx q f x dx x l
F x
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−⎧
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∫ ∫  (4) 

Продифференцировав левую и правую части 
выражения (4) по x после несложных преобра-
зований окончательно получаем: 

 
1 ( ) ( ), 0 ;

( )
0, 0 .

dF x f x b x l
q dxf x

x x l

⎧ + − ≤ ≤⎪= ⎨
⎪ < ∨ >⎩

 (5) 

Следует подчеркнуть, что записанное в об-
щем виде решение (3) для колёсных нагрузок и 
решение (5) для гусеничных нагрузок – это не 
уравнения, как может показаться, а именно вы-
ражения. Это следует из того, что при строго 
последовательном ходе вычислений значений 
ординат искомой функции f(x) для каждого 
очередного значения аргумента x численные 
значения функций ( )if x a− , i = 1, 2,…, n в ре-
шении (3) и функции ( )f x b−  в решении (5) 
оказываются ранее подсчитанными (уже из-
вестными). 
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С целью проверки правильности получен-
ных решений был выполнен численный экспе-
римент. Он состоял в следующем. 

Для простой балки на двух опорах с пролё-
том l = 32 м, у которой очертание линии влия-
ния изгибающего момента в четверти пролёта 
точно известно (треугольное с основанием  
l = 32 м и вершиной с координатами x = 8 м;  
y = 6 м), была рассчитана функция F(x) и по-
строены её графики для двух случаев: 

1) загружение балки колёсной нагрузкой 
(грузовик КрАЗ) по схеме, представленной на 
рис. 2; 

2) загружение балки тяжёлой гусеничной 
нагрузкой НГ-60, как показано на рис. 3. 
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Рис. 2. Схема загружения балки колёсной  

испытательной нагрузкой: 
а) схема нагрузки (грузовик КрАЗ) и её исходное и 

конечное положения в процессе загружения; 
б) график функции загружения F(x) (осциллограмма); 
в) искомая линия влияния f(x) 

Расчёт значений функции F(x) и построение 
по ним графиков выполнялись с использовани-
ем математического пакета MathCAD по алго-
ритму, предложенному в статье [1].  

Затем графики функции F(x) загружения 
балки колёсной и гусеничной нагрузками, при-
веденные соответственно на рис. 2,б и 3,б, при-

нимались за осциллограммы испытаний. Далее 
по этим графикам-осциллограммам функции 
F(x), используя выражение (3) для случая за-
гружения балки колёсной нагрузкой и по вы-
ражению (5) для гусеничной нагрузки, были 
вычислены значения искомой функции f(x) − 
натурной линии влияния (см. рис. 2,в и 3,в). 
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Рис. 3. Схема загружения балки гусеничной  

испытательной нагрузкой: 
а) схема гусеничной нагрузки НГ-60 и её исходное и 

конечное положения в процессе загружения; 
б) график функции загружения F(x) (осциллограмма); 
в) искомая линия влияния f(x) 

Как и ожидалось, в обоих случаях искомая 
линия влияния оказалась одной и той же, пол-
ностью совпадающей с теоретической линией 
влияния изгибающего момента в четверти дли-
ны пролёта балки. Это, с одной стороны, ука-
зывает на правильность полученных решений, а 
с другой − подтверждает возможность практи-
ческого использования предложенного алго-
ритма вычислений ординат натурных линий 
влияния по оцифрованным записям процесса 
загружения мостовой конструкции медленно 
движущейся испытательной нагрузкой, как ко-
лёсной, так и гусеничной.  

Раньше, когда записи процессов загружения 
велись исключительно на ленту осциллографа 
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или самописца, а расшифровка (оцифровка) 
таких записей проводилась «вручную», предла-
гаемый алгоритм вычисления ординат натур-
ных линий влияния был бы неприемлем из-за 
большого влияния на конечный результат неиз-
бежных погрешностей измерения ординат ис-
ходных осциллограмм. Тогда для минимизации 
погрешностей применялись более сложные ал-
горитмы с использованием разложения функ-
ции F(x) в ряд Фурье [2]. 

Для современной регистрирующей аппара-
туры, когда исходная функция загружения F(x) 
заносится в память компьютера в оцифрован-
ном виде с высокой точностью при малом шаге 
квантования ∆x, предлагаемый нами простой 
алгоритм вычисления ординат натурных линий 
влияния обеспечивает нужную точность. 

В заключение отметим, что приведенный 
выше алгоритм вычисления ординат продоль-
ных линий влияния по осциллограммам загру-
жения мостовых конструкций медленно дви-
жущейся испытательной нагрузкой ориентиро-
ван на использование математических пакетов, 
таких как MathCAD и прочие, позволяющих 

оперативно, прямо на объекте, проводить рас-
чёты и получать в удобной для анализа цифро-
вой и графической форме всю необходимую 
информацию о фактическом характере работы 
сооружения под нагрузкой.  
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УДК  629.4.083 

В. В. ЛАГУТА, М. И. КАПИЦА (ДИИТ) 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ЗОН Н-ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ РАСЧЕТАХ НА НАДЕЖНОСТЬ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

У статті розглянуто постановку задачі визначення довжини зон H-характеристики з урахуванням власти-
востей функції середнього числа відмов та функції інтенсивності відмов. Постановка задачі сформульована 
як задача на визначення структури. 

В статье рассматривается постановка задачи определения продолжительности зон H–характеристики с 
учетом свойств функции среднего числа отказов и функции интенсивности отказов. Постановка задачи сфо-
рмулирована как задача на определение структуры. 

Setting up a problem of determination of the zone lengths of a failure function is considered in the paper. Prop-
erties of a failure function and an intensity failure function are taken into consideration. The problem statement has 
been formulated as a structure definition problem. 

Оценка надежности сложных систем и разра-
ботка методов повышения надежности являются 
актуальными техническими задачами. К рабо-
там, в которых рассматривались математические 
вопросы теории надежности, следует отнести ра-
боты Ю. К. Беляева, Б. В. Гнеденко,  
Д. Неймана, А. Пирса. Интенсивность отказов и 
среднее число отказов технического объекта яв-
ляются важнейшими характеристиками надежно-
сти. Знание величин интенсивности отказов и 
среднего числа отказов позволяют рационально 
рассчитывать системы содержания, производить 
расчет гарантийных сроков службы, определять 
максимальный предел наработки.  

При решении многих задач, связанных с 
расчетами на надежность технических объек-
тов, важно знать, при какой наработке начина-
ется зона нормальной эксплуатации и когда она 
заканчивается (рис. 1). В статье рассматривает-
ся математическая постановка задачи опреде-
ления продолжительности (длин) зон  
H-характеристики (определение структуры 
функции среднего числа отказов ( )H t ). Для 
случая, когда зона приработки и зона интен-
сивного старения представляется квадратичной 
зависимостью, а зона нормальной эксплуатации 
линейной, задача определения величин 1t  и 2t  
решена [1]. Если не учитывать свойства функ-
ции интенсивности отказов ( ) ( )t H t′λ = , то 
функция ( )tλ  может иметь точки разрыва пер-
вого рода, что противоречит процессу естест-
венного или механического износа. Обычно 
при построении H-характеристики величины 1t  
и 2t  назначаются исследователями. 

 
Рис. 1. Качественная характеристика функции  

среднего числа отказов в зависимости от наработки:  
I – зона приработки; II – зона нормальной эксплуатации; 

III – зона интенсивного старения; 1t  – конец зоны  

приработки; 2t  – начало зоны интенсивного старения 

В задачах определения рациональной сис-
темы содержания технических объектов [1–3], 
которые строятся таким образом, чтобы интен-
сивность отказов не превосходила некоторого 
значения λ , необходимо задать значение λ . В 
этом случае величина λ  выбирается, как пра-
вило, в конце второй зоны Н–характеристики 
(чтобы интенсивность отказов была постоянной 
или линейной и обеспечивала максимальную 
наработку между ремонтами). 

Рациональные значения 1t  и 2t  могут быть 
определены, если рассматривать H-характе-
ристику как некоторую структуру и решать за-
дачу о построении зависимости функции 

[ ( )]M H t  как задачу об определении структуры 
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( []M  означает математическое ожидание). 
Другими словами, задавая различные зависи-
мости для всех трех зон Н-характеристики, не-
обходимо наилучшим образом определить зна-
чения 1t , 2t  и соответствующие функциональ-
ные зависимости среднего числа отказов для 
всех зон. Возможны следующие предположе-
ния о структуре (наличии зон) H-характерис-
тики технического объекта: 

– зона приработки и зона нормальной экс-
плуатации; 

– зона нормальной эксплуатации и зона ин-
тенсивного старения объекта; 

– зона нормальной эксплуатации; 
– зона приработки, зона нормальной экс-

плуатации и зона интенсивного старения. 
Отметим основные свойства функции ( )H t : 
– 1i  – при наработке 0t = , (0) 0H = ; 
– 2i  – функция ( )H t  неубывающая; 
– 3i  – функция ( )H t  непрерывная. 
Функция ( )H t  неразрывно связана с функ-

цией интенсивности отказов 

 ( ) ( )t H t′λ = . (1) 

Функция интенсивности отказов ( )tλ  долж-
на обладать следующими свойствами: 

– 1j  – функция ( )tλ  непрерывна; 
– 2j  – функция ( )tλ  положительна ( ) 0tλ ≥ ; 
– 3j  – для зоны приработки всюду должно 

выполняться неравенство ( ) 0t′λ ≤ , 10 t t≤ ≤ ; 
– 4j  – для зоны интенсивного старения всю-

ду выполняется неравенство ( ) 0t′λ ≥ , 2t t≥ ; 
– 5j  – в зоне нормальной эксплуатации 

функция интенсивности отказов может быть 
постоянной, линейной или унимодальной (не-
линейной или линейной). 

Свойство 2j  обеспечивает монотонный рост 
функции ( )H t . 

В качестве математической модели функции 
среднего числа отказов ( )H t  возьмем зависи-
мость 

 
1

1 2

2

( ), 0 ,
( ) ( ), ,

( ), ,

I

II

III

h t t t
H t h t t t t

h t t t

≤ ≤⎧
⎪= ≤ ≤⎨
⎪ ≥⎩

 (2) 

где ( )Ih t  определяет вид функции ( )H t  для зо-
ны приработки; ( )IIh t  определяет вид функции 

( )H t  для зоны нормальной эксплуатации; 
( )IIIh t  определяет вид функции ( )H t  для зоны 

интенсивного старения. Функции ( )H t  соот-
ветствует функция интенсивности отказов ( )tλ  

 ( )
( )
( )
( )

1

1 2

2

, 0 ,
, ,

, .

I

II

III

t t t
t t t t t

t t t

⎧ λ ≤ ≤
⎪λ = λ ≤ ≤⎨
⎪ λ ≥⎩

 (3) 

Функции ( )I tλ , ( )II tλ , ( )III tλ  определяют 
вид функции ( )tλ  в соответствующих зонах  
H-характеристики. Функция ( )H t  должна 
удовлетворять свойствам 1 3( )i i− , а функция 

( )tλ  – свойствам 1 5( )j j− . 
Экспериментальные данные об отказах 

представляются обычно количеством отказов 

ih  в соответствующие моменты наработки it , 
1, ...,i N= . Нашей задачей является формули-

рование постановки задачи о приближении 
функции [ ( )]M H t  по экспериментальным дан-

ным ih  наилучшим образом с определением 
продолжительности зон H-характеристики. 

Поступим следующим образом. Зададим 
множество функций HI , определяющих набор 
функциональных зависимостей среднего числа 
отказов для зоны приработки ,i

I Ih H∀ ∈  
1,..., ,Ii M=  IM  – количество функций, вхо-

дящих в множество IH . Каждая функция i
Ih , 

входящая в множество функций IH , определя-
ется набором своих параметров (коэффициен-
тов) { }iIA , i  – номер функции, входящей в 

множество IH . 
Зададим множество функций IIH , опреде-

ляющих набор функциональных зависимостей 
среднего числа отказов для зоны нормальной 
эксплуатации ,i

II IIh H∀ ∈  1,..., ,IIi M=  IIM  – 
количество функций, входящих в множество 

IIH .. Каждая функция i
IIh , входящая в множе-

ство функций IIH , определяется набором своих 

параметров { }i
IIA , i  – номер функции, входя-

щей в множество IIH .  
Наконец, зададим множество функций IIIH , 

определяющих набор функциональных зависи-
мостей среднего числа отказов для зоны интен-
сивного старения ,i

III IIIh H∀ ∈  1,...i = , IIIM ; 

IIIM  – количество функций, входящих в мно-
жество IIIH . Каждая функция i

IIIh , входящая в 
множество функций IIIH , определяется набо-
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ром своих параметров { }i
IIIA , i  – номер функ-

ции, входящей в множество IIIH . Множества 
функций IH , IIH , IIIH  задаются исследовате-
лем. 

Пусть max i
i

T t=  – период наблюдений, то-

гда H-характеристика будет строиться на ин-
тервале [0, ]T . Определим величины 1l  и 2l  
следующим образом 1 1t l= ; 2 1 2t l l= + , т. е. 1l  
представляет собой продолжительность зоны 
приработки; 2l  – продолжительность зоны нор-
мальной эксплуатации, а продолжительность 
зоны интенсивного старения может быть опре-
делена как 3 1 2l T l l= − − . 

Пусть определены множества функций IH ,  

IIH , IIIH . Зафиксируем структуру H-характе-
ристики, т.е. укажем вид функций, задающих 
зону приработки, зону нормальной эксплуата-
ции и зону интенсивного старения. Тем самым 
зададим множества параметров { }q

IIIA , { }r
IIIA , 

{ }s
IIIA , которые следует определить так же, как 

и значения 1l  и 2l , где q  – номер функции 
( )Ih t  в множестве IH , r  – номер функции 
( )IIh t  в множестве IIH , s  – номер функции 
( )IIIh t  в множестве IIIH . Значения 1l , 2l  и па-

раметры могут быть определены из решения 
следующей задачи 

 
{ } { } { }

( )
1 2

2

, , , , 1
glob min ( )

q r s
II IIII

N

i i
l l A A A i

h H t
=

−∑ , (4) 

функция ( )H t  определяется в соответствии с 

выражением (2). Множества параметров { }q
IIIA , 

{ }r
IIIA , { }s

IIIA  – множества параметров, входя-

щих в выражения функций, задающих зону 
приработки, зону нормальной эксплуатации и 
зону интенсивного старения. Например, если 
функция, определяющая соответствующую зо-
ну, есть квадратичная зависимость, то парамет-
рами будут коэффициенты полинома второй 
степени. 

Для функции ( )H t  должны быть выполне-
ны следующие ограничения 

 ( ) 0H t′ ≥ ,   1,...i N= ; (5) 

 1 0l > ,   2 0l > ; (6) 

 

 1 1t l= ; (7) 

 2 1 2t l l= + ; (8) 

 (0) 0H = ; (9) 

 1 1( ) ( )I IIh t h t′ ′= ; (10) 

 2 2( ) ( )II IIIh t h t′ ′= ; (11) 

 ( ) 0I ih t′′ ≤ ,   1it t≤ ; (12) 

 ( ) 0III ih t′′ ≥ ,   2it t≥ ; (13) 

 1( ) 0IIh t′′ ≤ ; (14) 

 2( ) 0IIh t′′ ≥ . (15) 

Исходная задача является задачей на услов-
ный глобальный минимум. Условия (5)–(15) 
обеспечат непрерывность для функций ( )H t  и 

( )tλ , а также выполнение качеств 1 3( )i i−  и 

1 5( )j j− . Выполнение условий унимодальности 
обеспечивается соответствующим выбором 
функций, входящих во множество IIH . Задача 
(4)–(15) довольно сложная для получения ана-
литического решения. Функции цели задач на 
определение структур характеризуются нали-
чием нескольких областей локальных миниму-
мов.  

Выводы 

Задача определения продолжительности зон 
H-характеристики представлена как задача на 
определение оптимальной структуры (задача 
структуризации). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
1. Босов А. А. Теоретические основы и методика 

расчета плановых восстановлений локомотивов 
и вагонов: Дис. … д-ра техн. наук. – Л., 1986. – 
283 с. 

2. Босов А. А. Аксиоматическое построение мате-
матической модели восстановления / Вестник 
ХГУ № 174. – Вып. 43. – 1978. – С. 50-55. 

3. Босов А. А. Оценка влияния диагностирования 
на интенсивность отказов силовой установки 
тепловозов с гидропередачей / А. А. Босов,  
М. И. Капица // Некоторые вопросы математи-
ческого моделирования в инженерных задачах: 
Сб. науч. тр. – Д.: ДИИТ, 1994. – С. 4-9. 

 
Поступила в редколлегию 23.05.2008. 

131



УДК 656.25 

Р. В. РИБАЛКА, В. І. ГАВРИЛЮК, В. В. БЕЗРУКОВ (ДІІТ) 

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ 
СИГНАЛІВ В КОРЕЛЯЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

На основі розробленої імітаційної моделі та проведеного моделювання показано, що як за відсутності, 
так і за наявності шуму сигнал виду синус, поділений на власний аргумент, не має переваг над сигналом 
виду дельта-функції в системі вимірювання системних характеристик кореляційним методом ідентифікації. 

На основе разработанной имитационной модели и проведенного моделирования показано, что как при 
отсутствии, так и при наличии шума сигнал вида синус, деленный на собственный аргумент, не имеет пре-
имуществ над сигналом вида дельта-функции в системе измерений системных характеристик корреляцион-
ным методом идентификации. 

On the basis of the developed imitating model and realized modeling it is shown that at both noise absence and 
presence a signal of kind of sine divided on its own argument has no advantages above a signal of delta function 
kind in the system characteristic measurement system by correlation method of identification. 

В автоматизованих системах вимірювання 
системних характеристик лінійних об’єктів на-
магаються відмовитись від прямих методів ви-
мірювання, які потребують декілька видів ви-
мірювальних сигналів [1, 2]. Як відомо, прямим 
методом імпульсна характеристика (ІХ) вимі-
рюється за допомогою короткого імпульсу, пе-
рехідна характеристика (ПХ) – за допомогою 
довгого імпульсу (ступеневого сигналу), а ви-
мірювання амплітудно-частотної характеристи-
ки (АЧХ) і фазово-частотної характеристики 
(ФЧХ) відбувається в усталеному режимі і по-
требує послідовної подачі на об’єкт синусоїда-
льних сигналів різних частот. 

В непрямих методах використовують один 
вимірювальний сигнал, адекватний вибраному 
методу, і всі системні характеристики одержу-
ють за допомогою математичної обробки сиг-
налів на вході і виході об’єкта [1, 2, 3]. Як пра-
вило, застосовують сигнал виду ( )sin t t  [2], 
який вважають більше захищеним від шуму 
порівняно з сигналом виду ( )tδ . Серед непря-
мих добре відомий кореляційний метод вимі-
рювання системних характеристик [4, 5]. Суть 
методу в тому, що вимірювана взаємно-
кореляційна функція ( )xyR τ  об’єкта дає оцінку 

імпульсної характеристики ( )p t  вимірюваль-
ного об’єкта при умові, що автокореляційна 
функція ( )xxR τ  вимірювального сигналу ( )x t  
дельта-подібна, тобто може бути описана фун-
кцією ( )tδ . Дійсно, взаємна кореляційна функ-
ція між сигналом ( )x t  на вході і сигналом ( )y t  

на виході об’єкта з імпульсною характеристи-
кою ( )p t  визначається таким виразом: 

 ( ) ( ) ( )
0

xyR y t x t d
∞

τ = − τ τ =∫  

 ( ) ( )
0

xxR p d
∞

= τ − θ θ θ∫ . (1) 

З виразу (1), відомого в кібернетиці як фор-
мула Вінера-Хопфа, при ( ) ( )2

xx xR τ − θ = σ δ τ − θ , 

де 2
xσ  – середня потужність вхідного сигналу, 

одержуємо  

 ( ) ( )2 2

0

( ) ( )xy x xR t p d p
∞

τ = σ δ − τ θ θ = σ τ∫ , (2) 

звідки імпульсна характеристика визначається  
з виразу  

 ( ) ( )2
1

xy
x

p Rτ = ⋅ τ
σ

. (3) 

Перехідну характеристику об’єкта одержу-
ють з (3) інтегруванням, а для обчислення час-
тотних характеристик прямим перетворенням 
Фур’є імпульсної характеристики визначають 
спочатку частотну передатну функцію об’єкта  

 ( ) ( )exp( )W j p t j t dt
+∞

−∞

ω = − ω∫ , (4) 

а потім одержують АЧХ і ФЧХ наступними 
операціями: 

 ( ) ( ) ( )( ) , argA W j W jω = ω ϕ ω = ω . (5) 
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Як видно з (3), основу алгоритму вимірю-
вання імпульсної функції складає корелометр 
для вимірювання взаємно-кореляційної функції 
вхідного і вихідного сигналів об’єкта. Для оде-
ржання перехідної характеристики алгоритм 
потрібно доповнити операцією інтегрування 
імпульсної характеристики, а для одержання 
частотної передатної функції потрібен обчис-
лювач прямого перетворення Фур’є імпульсної 

характеристики. Повна структурна схема при-
ладу для дослідження кореляційного методу 
вимірювання системних характеристик кореля-
ційним методом показана на рис. 1. В схемі пе-
редбачена можливість дослідження точності 
вимірювання шляхом порівняння виміряних 
характеристик з обчисленими точними (ета-
лонними) характеристиками об’єкта.  

 
Рис. 1. Структурна схема алгоритму для дослідження кореляційного методу 

Основна вимога до вимірювального сигналу 
кореляційного методу – це забезпечення дель-
та-подібної автокореляційної функції. З детер-
мінованих сигналів таку вимогу забезпечують 
короткі імпульси будь-якої форми, якщо їх три-
валість значно менша практичної тривалості 
перехідного процесу вимірювального об’єкта. 
Серед випадкових сигналів можна використати 
шумоподібний сигнал, відомий як двійкова 
псевдовипадкова М-послідовність (ПВП), гене-
рована регістровим датчиком із зворотним 
зв’язком з певних елементів регістра через су-
матор за модулем два [6]. Але оскільки на етапі 
попередніх досліджень було виявлено [8], що 
точність вимірювання псевдовипадковою по-
слідовністю імпульсів суттєво поступається 
точності вимірювання детермінованими сигна-
лами, то дослідження проводилось тільки для 
двох стандартних детермінованих вимірюваль-
них сигналів.  

Дослідження точності і перешкодостійкості 
кореляційного методу виконувалось на іміта-
ційній програмній моделі вимірювальної сис-
теми, яка реалізує алгоритм, показаний на 

рис. 1. В якості об’єкта вимірювання вибрана 
коливальна ланка з передатною функцією [7]  

 ( ) 1
2 2

1 1

, 0 1
2 1
kW s

T s T s
= < ξ <

+ ξ +
, (6) 

де  1k  – коефіцієнт підсилення;  

1T  – постійна часу; 
ξ  – коефіцієнт демпфірування.  
Випишемо аналітичні вирази для точних си-

стемних характеристик ланки, які відіграють 
роль еталонних: 
імпульсна функція  

 ( ) 1

2
1

2
11

1
sin , 0

1

t
Tkp t e t t

TT

ξ
− − ξ

= ≥
− ξ

; (7) 

перехідна характеристика  

( ) 1

2

1 12
1

111 sin
1

t
Th t k e t

T

ξ
−⎡ ⎤⎛ ⎞− ξ⎢ ⎥⎜ ⎟= − + ϕ

⎜ ⎟⎢ ⎥− ξ ⎝ ⎠⎣ ⎦
, (8) 

де 2
1 arctg 1 / , 0tϕ = − ξ ξ ≥ ; 
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АЧХ  

 ( ) ( )22 2 2 2 2
1 1 1/ 1 4A k T Tω = − ω + ξ ω ; (9) 

ФЧХ 

 ( ) ( )2 2
1 1arctg 2 / 1T T⎡ ⎤ϕ ω = − ξ ω − ω⎣ ⎦ . (10) 

В програмному експерименті параметрам 
об’єкта надані такі значення: коефіцієнт підси-
лення 1 1k = ; коефіцієнт демпфірування 

0,4q = ; постійна часу ( )1 1 2T = π , звідки час-
тота спряження (близька до резонансної) 1 1F = . 

 
Рис. 2. Вікно програми для дослідження кореляційного методу 

Вікно програми для дослідження кореляцій-
ного методу наведене на рис. 2, з якого видно, 
що програма дозволяє користувачеві вибрати з 
меню вид досліджуваної характеристики, зада-
ти режим вимірювання з шумом або без шуму, 
задати інтервал значень [ ]min,max  відношення 

spV  сигнал/шум, задати кількість q  сеансів ви-
мірювання.  

Імпульсна, перехідна, амплітудно-частотна і 
фазово-частотна характеристики вимірюються 
при дії гаусівського шуму, який накладається 
на вихідний сигнал об’єкта. Розбіжність між 
виміряними і точними аналітично визначеними 
характеристиками оцінюється величиною сере-
дньоквадратичного відхилення impY  для імпуль-
сного вимірювального сигналу і величиною sinY  
для сигналу ( )sin x x . На екран виводяться таб-

лиця і графіки залежностей ( )imp spY V  і ( )sin spY V  

похибки виміряних характеристик від відно-
шення сигнал/перешкода, а також графіки ви-
міряних характеристик.  

Виходячи з практичних міркувань, будемо 
виконувати дослідження, в основному, в діапа-
зоні spV  від 100 до 10000, що відповідає захи-
щеності сигналу від шуму в діапазоні від 20 до 
40 дБ.  

Кількість сеансів вимірювання q  кожним 
сигналом візьмемо рівним 1000, що дозволить з 
достатньою статистичною надійністю визнача-
ти середнє значення виміряної величини. 

Інтервал спостереження вибраний рівним 
524T , де T  – інтервал дискретизації. Сигнал 
виду ( )tδ  діє на одному інтервалі дискретиза-
ції. Сигнал виду ( )sin t t  взятий з мінімально 
короткою тривалістю. Він описується функцією  
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sin( )
2 , 0

( )
2

0, 0

n
n

y nT n

n

π⎧
⎪

≠⎪ π= ⎨
⎪
⎪ =⎩

 (11) 

В цьому випадку кожний півперіод синусоїди 
відповідає одному інтервалу дискретизації T  і 
довжина головного пелюстка сигналу ( )sin t t  
складає всього 2T . Загальна довжина сигналу 

( )sin t t  взята рівною 64T .Частота дискрети-
зації F  вибрана рівною 16 Гц.  

Спочатку для описаних сигналів в режимі 
вимірювання без перешкоди були визначені 
методичні похибки вимірювання, наведені в 
табл. 1. З таблиці видно, що методичні похибки 
вимірювання системних характеристик дещо 
менші при їх вимірюванні імпульсним сигна-
лом. При цьому імпульсна характеристика сиг-
налом ( )tδ  вимірюється практично безпомил-
ково.  

 

 

Таблиця  1  

Методичні похибки вимірювання системних  
характеристик коливальної ланки  

Сигнал ІХ  ПХ АЧХ ФЧХ 

δ -імп. 0,0000 0,0024 0,0115 0,0246 

( )sin t t
 

0,0066 0,0025 0,0160 0,0330 

Оскільки різниця між методичними похиб-
ками незначна, то вимірювальні сигнали ( )tδ  і 

( )sin t t  за відсутності перешкоди можна вва-
жати рівноцінними. Залишається вияснити вла-
стивості цих сигналів в системі вимірювання за 
наявності перешкоди.  

Результати дослідження показані графіками 
на нижченаведених рисунках. Графіки на  
рис. 3 і 4 показують залежність похибок вимі-
рювання імпульсної характеристики від відно-
шення сигнал/шум в діапазоні значень spV  від 
100 до 100000. З рисунків видно, що похибки 
вимірювання поступово наближаються до зна-
чень їх методичних похибок.  

 

 
Рис. 3. Залежність  похибки вимірювання імпульсної характеристики від відношення сигнал/шум в діапазоні 

spV  від 100 до 10000  

 

 
Рис. 4. Залежність  похибки вимірювання імпульсної характеристики від відношення сигнал/шум в діапазоні 

spV  від 10000 до 100000   
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Характер залежності похибки вимірювання 
від spV  для усіх інших системних характерис-
тик, одержаних з імпульсних, виявились анало-
гічним характеру залежності похибки вимірю-

вання від spV  для імпульсних характеристик. 
Про це свідчать графіки помилок для перехід-
них характеристик (рис. 5), для характеристик 
АЧХ (рис. 6) і для характеристик ФЧХ (рис. 7). 

 

 
Рис. 5. Залежність похибки вимірювання перехідної характеристики від відношення сигнал/шум 

 

 
Рис. 6. Залежність шумової похибки вимірювання АЧХ від відношення сигнал/шум 

 

 
Рис. 7. Залежність шумової похибки вимірювання ФЧХ від відношення сигнал/шум 

З одержаних даних порівняльного дослі-
дження перешкодостійкості стандартних вимі-
рювальних сигналів виду ( )tδ  і ( )sin t t  в сис-
темі ідентифікації кореляційним методом мож-
на зробити такі висновки:  
1. За відсутності шуму вимірювальні сигнали 

виду ( )tδ  і ( )sin t t  можна вважати рівно-
цінними, хоча методичні похибки для сиг-

налу виду ( )tδ  дещо менші від методичних 
помилок для сигналу виду ( )sin t t .  

2. Імпульсна характеристика сигналом ( )tδ  за 
відсутності шуму вимірюється точно.  

3. В діапазоні значень відношення spV  від 100 
(і менше 100) до 1000 похибки вимірювання 
системних характеристик обома сигналами 
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значно перевищують відповідні методичні 
помилки.  

4. Швидкий спад похибки вимірювання для 
всіх характеристик і для обох сигналів спо-
стерігається в діапазоні значень spV  від 100 
(і менше 100) до 1000. 

5. В діапазоні значень spV  від 1000 до 10000 
похибки вимірювання системних характе-
ристик обома сигналами поступово набли-
жаються до значень методичних похибок. 

6. Графіки похибок в області слабкого шуму 
для обох сигналів досягають методичних 
похибок практично за однакових значень 

spV . 
Виконане порівняльне дослідження пере-

шкодостійкості сигналів виду ( )sin t t  і ( )tδ  не 
виявило переваг сигналу ( )sin t t  перед сигна-
лом виду ( )tδ .  

Зазначені особливості досліджувальних си-
гналів можуть бути корисними при виборі ви-
мірювального сигналу для реальної системи 
вимірювання системних характеристик ліній-
них об’єктів. 
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УДК 629.052.9 

О. В. СОЛТЫСЮК, О. Г. ЕГИПКО (Научно-внедренческая фирма «ТМСофт») 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦЕХОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

У статті розглядаються питання розвитку інформаційних технологій в області створення рішень для ав-
томатизації управління роботою залізничних цехів промислових підприємств. 

В статье рассматриваются вопросы развития информационных технологий в области создания решений 
для автоматизации управления работой железнодорожных цехов промышленных предприятий. 

Issues of development of information technologies in the field of creation of approaches for automation of man-
agement in operation of railway workshops at industrial enterprises are considered in the paper. 

Существующие тенденции развития инфор-
мационных технологий обуславливают необхо-
димость внедрения на предприятиях системы 
автоматизации управления работой на подъ-
ездных путях железнодорожного транспорта, в 
частности, и всего комплекса операций грузо-
перевозок ж/д транспортом в целом. Объектами 
автоматизации при этом являются технологи-
ческие процессы, выполняемые на подъездных 
путях предприятий, имеющих значительный 
объем грузовой работы и развитую сеть подъ-
ездных путей, а также управление договорной 
работой, финансово-экономическими взаимо-
расчетами и пр. 

Комплексная система автоматизации желез-
нодорожных транспортных систем крупных 
промышленных предприятий (АСУ ЖТС пред-
приятия) охватывает основные элементы про-
изводственных процессов железнодорожных 
цехов предприятий. Ее внедрение способствует 
повышению эффективности работы за счет со-
кращения трудозатрат на выполнение работ, 
связанных с обслуживанием вагонов, отправле-
нием грузов, организацией перевозок и финан-
совым учетом, повышения оперативности и 
качества выполняемых работ и принимаемых 
управленческих решений. 

В процессе своей работы АСУ ЖТС пред-
приятия широко используется информацион-
ный обмен с автоматизированными информа-
ционными системами железных дорог, в част-
ности, по электронным перевозочным докумен-
там, информации о дислокации и подходах 
вагонов. 

Состав программных средств  
автоматизации 

В состав АСУ ЖТС предприятия входят 

следующие автоматизированные системы и ра-
бочие места: 

    автоматизированная система управле-
ния перевозками предприятия – операто-
ра собственных и арендованных вагонов 
«Оператор»; 
    автоматизированная система управле-
ния планированием перевозок «Планиро-
вание»; 
    автоматизированная система управле-
ния работой на подъездных путях пред-
приятий «Подъездные пути»; 
    автоматизированная система учета вы-
полненных перевозок «Экспедитор»; 
    автоматизированное рабочее место 
оформления документов и обмена ин-
формацией с автоматизированными сис-
темами железных дорог «Грузоотправи-
тель». 

Перечисленные системы взаимосвязаны и в 
процессе работы обмениваются информацией. 
Но, в то же время, любая из систем может ра-
ботать автономно с сохранением функциональ-
ности. 

Каждая из систем, в свою очередь, состоит 
из набора взаимосвязанных прикладных моду-
лей, которые могут устанавливаться опцио-
нально. 

Таким образом, обеспечивается гибкость 
конфигурации системы и возможность ее адап-
тации под нужды конкретного предприятия за 
счет выбора и установки необходимых систем 
и отдельных модулей. 

Структура система автоматизации железно-
дорожных транспортных систем крупных про-
мышленных предприятий приведена на ри-
сунке 1. 
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Рис. 1. Структура АСУ ЖТС предприятия

Автоматизированная система  
«Оператор» 

Автоматизированная система управления 
перевозками предприятия – оператора собст-
венных и арендованных вагонов «Оператор» 
предназначена для учета собственных и арен-
дованных вагонов и выполнения работ, связан-
ных с их обслуживанием, а также выполнения 
работ, связанных с организацией перевозок в 
собственных и арендованных вагонах. 

В основе работы АС «Оператор» лежит 
формирование и ведение базы данных вагонов 
предприятия и перевозок в этих вагонах. 

Организационно АС «Оператор» состоит из 

следующих модулей-подсистем: 
    модуль учета и организации обслужи-
вания собственных и арендованных ваго-
нов; 
    модуль организации и контроля перево-
зок в вагонах предприятия-оператора; 
    модуль формирования отчетов о выпол-
ненных перевозках и анализа эффектив-
ности использования вагонов. 

Модули, в свою очередь, могут содержать 
компоненты, реализующие решение опреде-
ленных задач. 

Структура автоматизированной системы 
«Оператор» приведена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Структура АС «Оператор»

Автоматизированная система  
«Планирование» 

Автоматизированная система управления 
планированием перевозок «Планирование» 
предназначена для выполнения работ, связан-
ных с планированием перевозок.  

Организационно АС «Планирование» со-
стоит из следующих модулей-подсистем: 

    учет месячных и дополнительных зая-
вок на перевозку, поступающих от клиен-
тов; 
    формирование и согласование основных 
и дополнительных планов перевозок; 
    формирование гарантийных писем на 
дороги на основании заявок клиентов; 
    формирование декадных заявок на пе-
ревозки грузов; 
    контроль выполнения планов перевозок. 

Структура автоматизированной системы 
управления планированием перевозок «Плани-
рование» приведена на рисунке 3.  

Автоматизированная система  
«Подъездные пути» 

Автоматизированная система управления 
работой на подъездных путях предприятий 
«Подъездные пути» предназначена для автома-
тизации погрузочно-разгрузочных и сортиро-
вочных работ на подъездных путях предпри-
ятий. 

Организационно АС «Подъездные пути» со-
стоит из следующих модулей-подсистем: 

    автоматизированная система управле-
ния станции: 

- подсистема поездной и маневровой 
работы; 

- подсистема грузовой работы с ваго-
нами; 

- подсистема диспетчерского контроля 
и управления эксплуатационной рабо-
той станции. 

    автоматизированная система управле-
ния местной работой: 

- подсистема сменно-суточного плана и 
контроля выгрузки; 

- подсистема сменно-суточного плана и 
контроля погрузки; 

- подсистема диспетчерского контроля. 
    автоматизированная система управле-
ния грузовой и коммерческой работой: 

- автоматизированное рабочее место 
товарного кассира; 

- автоматизированное рабочее место 
приемосдатчика; 

- подсистема формирования планов пе-
ревозок; 

- автоматизированное рабочее место 
контроля работы грузовой станции; 

- подсистема анализа грузовой и ком-
мерческой работы и формирования 
отчетности предприятия. 
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Рис. 3. Структура АС «Планирование»

Автоматизированная система «Экспедитор» 
Автоматизированная система управления 

учетом перевозок «Экспедитор» предназначена 
для учета выполненных перевозок, учета взаи-
морасчетов с клиентами, смежными экспедито-
рами и партнерами, а также формирования и 
печати документов, необходимых для выпол-
нения этих операций. 

Организационно АС «Экспедитор» состоит 
из следующих модулей-подсистем: 

    договорная работа; 

    учет отгрузочной информации; 
    формирование и учет документов по ор-
ганизации перевозок; 
    контроль взаиморасчетов со смежными 
экспедиторами и партнерами; 
    контроль взаиморасчетов с клиентами; 
    контроль выполнения планов и форми-
рование отчетов о перевозках; 
    контроль дислокации вагонов и грузов. 

Структура автоматизированной системы 
“Экспедитор” приведена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Структура АС «Экспедитор»

Автоматизированное рабочее место  
«Грузоотправитель» 

Автоматизированное рабочее место «Грузо-
отправитель» предназначено для оформления 
документов, связанных с грузовыми перевоз-
ками, и выполнения обмена информацией с ав-
томатизированными системами железных до-
рог. 

Организационно АРМ «Грузоотправитель» 
состоит из следующих модулей: 

    формирование, согласование и печать 
основных и дополнительных планов пе-
ревозок грузов; 
    формирование и печать перевозочных 
документов; 
    обмен другими электронными докумен-
тами с информационными системами же-
лезных дорог. 

 
Поступила в редколлегию 09.04.2008. 
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
РУХОМОГО СКЛАДУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНИХ ГОСПОДАРСТВ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Розглянуто перспективи використання системи автоматичної ідентифікації рухомого складу (САІРС) на 
залізничному транспорті для країн СНД та Балтії, склад технічних засобів САІРС і розміщення на залізнич-
них коліях промислового підприємства з метою контролю технологічних процесів роботи залізничних гос-
подарств. Розглядаються етапи реалізації програми впровадження САІРС на промисловому підприємстві. 

Рассмотрены перспективы использования системы автоматической идентификации подвижного состава 
(САИПС) на железнодорожном транспорте для стран СНГ и Балтии, состав технических средств САИПС и 
размещение на железнодорожных путях промышленного предприятия с целью контроля технологических 
процессов работы железнодорожных хозяйств. Рассматриваются этапы реализации программы внедрения 
САИПС на промышленном предприятии. 

Outlooks of using the rolling stock automatic identification system (RSAIS) on the railway transport in the CIS 
and Baltic countries, the composition of RSAIS technical means and their positioning on the rail tracks of an indus-
trial enterprise with a purpose of checking the technological processes of operation of the railway facilities are con-
sidered. The stages of RSAIS implementation program at an industrial enterprise are discussed. 

Система САІРС на магістральному  
залізничному транспорті 

Сучасні інформаційні технології пред’яв-
ляють високі вимоги до повноти, достовірності 
й оперативності вихідних даних, що викори-
стовуються в управлінні. Ручний збір та ввід в 
обчислювальні мережі оперативних вихідних 
даних стає гальмом подальшого розвитку сис-
тем управління через неминучі помилки, що 
допускаються операторами, неповноту введе-
них даних, затримки у передачі даних та інше. 

Практика роботи існуючих у Росії, Україні 
та інших країнах СНД інформаційних систем 
залізничного транспорту (АСОУП, ДІСПАРК, 
КСЕОД та інших) вказує, що така проблема 
існує. Для виключення суб’єктивних факторів 
із діючих технологій обробки інформації в ав-
томатичних системах керування (АСК) всіх рі-
внів, що впливають на ступінь достовірності 
даних про процес перевезення на залізничному 
транспорті, призвана система автоматичної 
ідентифікації рухомого складу (САІРС).  

САІРС – це сукупність технічних і програм-
них засобів автоматичного (без втручання лю-
дини) збору інформації про час та місце пере-
бування конкретних одиниць залізничного ру-
хомого складу, їх технічного і комерційного 
(про несанкціонований доступ до вантажу) ста-
ну, що забезпечує достовірною інформацією в 

реальному масштабі часу всі автоматизовані 
інформаційні системи залізничного транспорту. 

САІРС повинна стати основою для подаль-
шого удосконалення існуючих інформаційних 
технологій, які забезпечують автоматизацію 
управлінських рішень з оптимізації процесу 
перевезень. 

Реалізація програми впровадження САІРС 
на українських залізницях проходить відповід-
но до затвердженої Рішенням 30-го засідання 
Ради із залізничного транспорту держав-
учасниць Співдружності «Комплексной про-
граммы внедрения системы автоматической 
идентификации подвижного состава и крупно-
тоннажных контейнеров на железных дорогах 
государств-участников СНГ, Латвийской Рес-
публики, Литовской Республики и Эстонской 
Республики». 

Система впроваджується на станціях різного 
типу (сортувальних, дільничних, вантажних, 
пасажирських, прикордонних, стикових), а та-
кож у локомотивних i вагонних депо відповідно 
до генеральної схеми розміщення на мережі 
залізниць. 

Реалізація програми дозволить: 
− поліпшити рівень використання рухомого 

складу; 
− збільшити обсяг перевезень вантажів наяв-

ним рухомим складом; 
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− скоротити чисельність фахівців, безпосеред-
ньо пов’язаних з організацією процесу пере-
везень, а також працівників, зайнятих підго-
товкою та передачею інформаційних пото-
ків; 

− вчасно виконувати операції з технічного об-
слуговування та ремонту рухомого складу; 

− підвищити схоронність перевезених ванта-
жів і рухомого складу; 

− мати достовірну інформацію про дислока-
цію вагонів і великотоннажних контейнерів, 
які належать різним залізничним адмініст-
раціям; 

− підвищити вірогідність і скоротити терміни 
розрахунків платежів за користування ван-
тажними вагонами та контейнерами «чужої» 
приналежності; 

− організувати повне інформаційне обслуго-
вування відправників вантажу та вантажо-
одержувачів з питань перевезення вантажів. 
Програму САІРС впроваджують всі заліз-

ничні адміністрації-учасники Угоди про 
спільне використання вантажних вагонів і 
контейнерів. 

Вибір моделі та принципи функціонування  
і побудови САІРС на магістральному  

залізничному транспорті 

Більш як 30 років за кордоном проводились 
роботи зі створення систем автоматичного зчи-
тування інформації з транспортних об’єктів. 

Аналіз випробування цих систем показав, 
що найбільш доцільною системою на залізнич-
ному транспорті, з точки зору надійності, про-
стоти її впровадження та експлуатації, економії 
капітальних вкладень, є радіочастотна.  

Існує три моделі систем автоматичної іден-
тифікації рухомого складу, заснованих на 
принципах надвисоких частот – американська 
система фірми Amtech, США (далі Amtech), 
система DyniCom фірми Alcatel, Франція і сис-
тема Російської Федерації «Пальма», яка роз-
роблена за замовленням «МПС РФ» «Государ-
ственным центральным научно-исследователь-
ским радиотехническим институтом» (ФГУП 
ЦНИРТИ, Москва). 

Перелічені системи відповідають вимогам 
міжнародного стандарту «ISO 10374, 1991 (Е) 
вантажні контейнери – автоматична ідентифі-
кація”. Системи Amtech і «Пальма» сумісні, як 
з розташування апаратури, так і за технічними 
можливостями. 

На 30-му засіданні Ради по залізничному 
транспорту держав-учасниць Співдружності 
прийнято технічні рішення щодо впровадження 

системи автоматичної ідентифікації рухомого 
складу (САІРС), заснованої на базі російської 
системи «Пальма». 

Технічні засоби САІРС складаються з на-
ступних частин: 
1. Кодові бортові датчики (КБД). 
2. Пристрої, які забезпечують запис і конт-

роль записаної в КБД інформації (пункт ко-
дування датчиків). 

3. Пристрої безконтактного зчитування інфо-
рмації (антена, напільна апаратура опромі-
нення та зчитування інформації, шафа). 

4. Пристрої управління напільною апарату-
рою опромінення та зчитування інформації 
(датчики фіксації проходження осей, конт-
ролер). 

5. Пристрої живлення (силові трансформато-
ри, узгоджуючий трансформатор, блоки 
живлення контролера та ін.). 

6. Пристрої передачі даних від пункту зчиту-
вання до концентратора інформації (моде-
ми: низькотемпературний, високотемпера-
турний). 

7. Пристрої з’єднання та обробки інформації 
(концентратор інформації, сервер станцій-
ного рівня). 

8. Пристрої збору та накопичення інформації 
(інтегратори інформації дорожнього рівня). 
Принцип роботи системи схожий на прин-

цип дії радара. 
Датчик не містить компонентів для генера-

ції НВЧ сигналів, функціонує як відбивач, мо-
дулюючи відбиті сигнали. 

Апаратуру, що зчитує (пункти зчитування), 
встановлюють стаціонарно на станціях у рай-
онах перших ізольованих або стрілочних 
ділянок з такою умовою, щоб весь рухомий 
склад без зупинок міг прослідувати зони кон-
тролю (у вхідних світлофорів або між вхідними 
світлофорами та першими стрілками, в депо – в 
районах контрольних постів). 

Зчитані дані обробляються на пунктах зчи-
тування та передаються на концентратор інфо-
рмації САІРС (сервер станції або сервер ліній-
ного рівня САІРС). Встановлюють концентра-
тор інформації САІРС у місцях найближчого 
входу в мережу передачі даних (у чергового по 
станції – пост ЕЦ, РІСЦ, будинок зв’язку). 

Концентратор інформації САІРС здійснює:  
− тестування обладнання пунктів зчитування 

та передачу інформації обслуговуючому пе-
рсоналу на лінійний рівень (РІСЦ, ШЧ) про 
технічний стан обладнання пунктів зчиту-
вання та концентратора інформації САІРС 
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для підсистеми моніторингу обладнання 
САІРС; 

− первісний збір, тимчасове накопичення і пе-
редачу в інтегратор інформації САІРС (рі-
вень залізниці) та АСК (АСОУП) повідом-
лень про прослідування місць розміщення 
пунктів зчитування поїздів та окремого ру-
хомого складу (обладнаного КБД).  
Повідомлення містить наступну інформа-

цію: 
− код станції, де виконано зчитування; 
− номер пункту зчитування; 
− дата та час зчитування; 
− напрямок проходження; 
− перелік зчитаних номерів рухомих одиниць. 

Перелік зчитаних номерів рухомих одиниць 
містить наступну інформацію: 
− тип КБД; 
− порядковий номер рухомої одиниці; 
− умовний режим обміну; 
− код держави-власниці рухомої одиниці; 
− ідентифікаційний номер рухомої одиниці. 

Пункти кодування датчиків ведуть роботи з 
кодування датчиків, обладнання та переоблад-
нання рухомого складу, формують первісні 
бази даних (БД) за обладнаними КБД вагонами 
та локомотивами, здійснюють передачу 
інформації про закодовані та встановлені дат-
чики КБД на рухомому складі в інтеграторі 
інформації САІРС.  

Інтегратор інформації САІРС формує: 
− пономерну БД вагонів і локомотивів, облад-

наних КБД, з метою надання за запитом Го-
ловного інформаційно-обчислювального 
центру (ГІОЦ) інформації про встановлені 
/несправні/демонтовані КБД та термін екс-
плуатації КБД; 

− БД стану обладнання пунктів зчитування та 
концентраторів інформації САІРС з інфор-
мацією про ремонт, заміну та термін експлу-
атації складових обладнання; 

− БД повідомлень з пунктів зчитування; 
− статистику про надійність системи рівня за-

лізниці.  
При впровадженні САІРС визначені чотири 

основні задачі: 
− науково-технічне забезпечення; 
− виробничі задачі; 
− нормативне забезпечення; 
− організаційне та фінансове забезпечення. 

Науково-технічне забезпечення представляє 
собою науково-дослідні роботи, пов’язані з роз-
робками методологічних і технологічних мате-
ріалів, на основі яких повинна базуватись пода-

льша розробка та впровадження САІРС; при-
кладне програмне забезпечення роботи окре-
мих підсистем та САІРС в цілому (пунктів 
кодування кодових бортових датчиків, пунктів 
зчитування, концентраторів інформації ліній-
ного рівня, серверів рівня залізниць та інші); 
тиражування та інсталяцію цих програмних 
продуктів; дослідну експлуатацію підсистем та 
системи в цілому; а також роботи, пов’язані з 
проведенням наукових досліджень із вдоскона-
лення організації процесу перевезень і його ін-
формаційного забезпечення у зв’язку з впрова-
дженням САІРС. При побудові системи 
необхідно також відмітити, що найбільший 
ефект від САІРС досягається при поєднанні 
САІРС з системами залізничної автоматики ЕЦ, 
ДЦ, ДК. 

Виробничі задачі включають виконання на-
ступних робіт: 
− проектні роботи; 
− придбання обладнання; 
− будівельно-монтажні роботи; 
− пусконалагоджувальні роботи (роботи з об-

ладнання підприємств пунктами кодування 
датчиків, роботи з обладнання рухомого 
складу кодовими бортовими датчиками, ро-
боти з облаштування підприємств концент-
раторами та інтеграторами інформації). 

САІРС на промисловому підприємстві та 
етапи реалізації програми впровадження 
САІРС на промисловому підприємстві 

САІРС, вирішуючи задачі, пов’язані з магіс-
тральним залізничним транспортом, передбачає 
оснащення точок з’єднання магістральних залі-
зниць з мережею під’їзних колій крупних про-
мислових підприємств – металургійних підпри-
ємств, вугледобувних комплексів. Це 
підвищить координацію робіт, сприятиме ефек-
тивному використанню рухомого складу за ра-
хунок скорочення простою вагонів на під’їзних 
коліях промислових підприємств, зменшить 
термін находження в залізничній адміністрації 
вагонів інших держав, виключить «втрати» 
вагонів інвентарного парку та формуватиме 
достовірну звітність про виконану з ними робо-
ту на під’їзних коліях промислових 
підприємств, дозволить удосконалювати на її 
основі управління місцевої роботою.  

На промисловому підприємстві із залізнич-
ним господарством застосування САІРС є не 
менш актуальним, як і на магістральному заліз-
ничному транспорті. На даний час в Україні і 
Росії розробляються проекти впровадження 
САІРС на промисловому підприємстві. 
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Впровадження САІРС на підприємстві 
складається з наступних етапів: 
1-й етап: 
− проведення науково-дослідних робіт з адап-

тації технічних складових і програмного за-
безпечення САІРС до умов використання на 
промисловому залізничному транспорті. 

− розробка топології системи та вибір оптима-
льного варіанта інтеграції САІРС в існуючу 
АСК підприємства, вибір раціональних схем 
передачі даних від зчитуючих пристроїв 
(НСУ) до концентратора інформації та АСК 
заводу в умовах існуючих і нових мереж пе-
редачі даних; 

− розробка оптимальної програми впрова-
дження САІРС на заводі. 

2-й етап:  
− проведення проектно-вишукувальних робіт 

для будівництва САІРС; 
− закупівля основного обладнання для впро-

вадження САІРС і каналоутворюючого об-
ладнання.  

3-й етап:  
− проведення будівельно-монтажних і пуско-

налагоджувальних робіт; 
− проведення робіт з обладнання рухомого 

складу датчиками. 
Безпаперові інформаційні технології, повна 

та достовірна (без втручання суб’єктивного фа-
ктору) інформація про дислокацію рухомого 
складу підприємства в автоматичному режимі 
за допомогою САІРС та створена нею повна 
пономерна електронна база даних власного 
рухомого складу дійсно дають можливість 
оптимізації управлінських рішень підприємства 
щодо:  
− обліку використання колійного господарства 

підприємства контрагентами та переміщення 
рухомого складу по підприємству; 

− раціонального використання парку вагонів і 
локомотивів на внутрізаводських технологі-
чних циклах, своєчасного виконання опера-
цій з технічного обслуговування та ремонту 
рухомого складу; 

− використання людських ресурсів, безпосе-
редньо пов’язаних з організацією роботи за-
лізничного цеху підприємства;  

− створення нових сучасних технологічних 
циклів підприємства за рахунок електронно-
го документообігу між підприємством і залі-
зничною адміністрацією, контрагентами та-
між цехами про прийом-здачу вагонів, ван-
тажів та інше. 

В перспективі при повній реалізації проекту 
САІРС у цілому на залізничному транспорті 
має змінитися ідеологія в управлінні переве-
зеннями з відмовою від імовірнісних, стохас-
тичних підходів до організації вагонопотоків і 
реалізації графіка руху поїздів і переходу до 
дискретних цифрових технологій. Це забезпе-
чить залізничному транспорту значні вигоди за 
рахунок різкого скорочення невиробничих 
міжопераційних простоїв і прискорення оборо-
ту рухомого складу. 
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УДК 658.014 

А. А. МИХАЛЬЧЕНКО (БелГУТ, Гомель, Республика Беларусь) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ НОРМИРОВАНИЯ 
РЕСУРСОВ ПО ПЕРЕВОЗКАМ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Наводяться основні складові ресурсів, що направляються на виконання перевізного процесу на залізниці. 
Визначені основні технологічні змінні, які використовуються при нормуванні ресурсів за основною діяльні-
стю залізниці. 

Приводятся основные составляющие ресурсов, направляемых на выполнение перевозочного процесса на 
железной дороге. Определены основные технологические переменные, которые используются при нормиро-
вании ресурсов по основной деятельности железной дороги.  

The basic components of the resources directed on performance of transportation process on the railway are pre-
sented. The basic technological variables used in rating of resources for the railway primary activity are determined.  

К вопросу использования ресурсов при вы-
полнении перевозок грузов и пассажиров на 
железной дороге стали обращаться в последние 
годы, когда началось значительное удорожание 
ресурсов. Важность и актуальность данной 
проблемы появилась неслучайно, так как она 
стала оказывать значительное влияние на: 
− конкурентоспособность национальных  же-
лезных дорог по отношению к иностран-
ным перевозчикам, в т.ч. на территории 
собственных государств. На отдельных же-
лезных дорогах доля участия иностранных 
перевозчиков при выполнении перевозок 
грузов и пассажиров приближается к 50 %; 

− резкое повышение тарифов на грузовые и 
пассажирские перевозки при их выполне-
нии силами национальных железных дорог. 
В результате произошло резкое снижение 
спроса на перевозки железнодорожным 
транспортом по видам сообщений как при 
выполнении грузовых, так и пассажирских 
перевозок; 

− за счет тарифов уже не во всех случаях 
происходит покрытие эксплуатационных 
расходов по перевозкам, что делает их вы-
полнение убыточными: перевозки грузов и 
пассажиров в местном сообщении, приго-
родные пассажирские перевозки; 

− управление финансовыми ресурсами вы-
полняется по результатам последействия, 
что не обеспечивает эффективное их ис-
пользование, а в большинстве случаев при-
водит к значительному их перерасходу. 
В структуру ресурсов железной дороги, ис-

пользуемых при выполнении перевозок грузов 
и пассажиров, входят: 

− трудовые ресурсы по основной деятельно-
сти; 

− топливно-энергетические ресурсы, которые 
делят по видам использования: на тягу по-
ездов и на производственно-технические 
нужды;  

− технологические ресурсы: железнодорож-
ная инфраструктура, подвижной состав, 
технология выполнения перевозочного 
процесса; 

− финансовые ресурсы по основной деятель-
ности: эксплуатационные расходы по от-
раслевым хозяйствам и в целом по желез-
ной дороге; выручка; отчисления в бюджет 
и внебюджетные фонды; инвестиционные 
расходы. 
С учетом требований оптимального управ-

ления ресурсами железной дороги по основной 
деятельности они должны нормироваться в со-
ответствии с объемами выполняемой работы, 
которая приносит железной дороге выручку, 
т.е. быть тесно увязанными с измерителями 
эксплуатационной работы. На железной дороге 
финансово образующими измерителями экс-
плуатационной работы являются:  
− по грузовым перевозкам: количество от-
правленных тонн груза и тонно-километры 
тарифные по видам сообщения; 

− по пассажирским перевозкам: количество 
отправленных пассажиров и пассажиро-
километры по видам сообщения. 
В соответствии с таким разделением доход-

ная часть от перевозок грузов и пассажиров 
определяется также по двум категориям: за на-
чально-конечные операции и за передвижение. 
В остальной части получения выручки идет 
только её детализация и косвенное отношение к 
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её получению: выполнение дополнительных 
услуг структурными подразделениями желез-
ной дороги или сторонних организаций. Чаще 
всего услугами сторонних организаций и по-
средников используются по видам деятельно-
сти, которые приносят быструю отдачу финан-
совых ресурсов: экспедиторские услуги, тор-
говля, использование арендованного у желез-
ной дороги имущества и т.д. 

В такой же иерархии формируются и экс-
плуатационные расходы по перевозкам. С уче-
том того, что в большинстве стран транспорт-
ные тарифы носят директивный характер, т.е. 
формируются под жёстким контролем государ-
ства, железной дороге приходится идти на 
управление расходами в зависимости от техно-
логических переменных. В данном случае за 
счет изменения технологических переменных в 
отраслевых хозяйствах железной дороги фор-
мируется управление тарифными составляю-
щими. Эти составляющие обеспечивают приве-
дение эксплуатационных расходов по перевоз-
кам к уровню транспортных тарифов на пере-
возки грузов и пассажиров на безубыточной 
основе функционирования железной дороги. В 
итоге можно сделать краткий вывод о том, что 
при управлении ресурсами, направляемыми на 
выполнение перевозочного процесса на желез-
ной дороге, должен быть разработан регламент 
использования технологических переменных по 
каждому виду ресурсов.  

Планирование и использование трудовых 
ресурсов предполагает их привязку к техноло-
гическим нормативам по видам деятельности в 
каждом отраслевом хозяйстве. Но при этом все 
нормативы разбиваются на элементы, связан-
ные с выполнением технологических операций 
по:  
− эксплуатации подвижного состава: пере-
движной персонал (локомотивные бригады, 
поездные бригады проводников пассажир-
ских вагонов);  

− проведению технического обслуживания 
подвижного состава и устройств железно-
дорожной инфраструктуры; 

− проведению разных видов ремонтов: пер-
сонал ремонтных предприятий с распреде-
лением на содержание подвижного состава 
и инфраструктуры; 

− административно-управленческий и вспо-
могательный персонал железной дороги. 
При таком распределении трудовых ресур-

сов по основной деятельности технологические 
переменные включают: 

1. Нормативы рабочего времени передвиж-
ного персонала: численность локомотивных 
бригад увязывается с нормативами рабочего 
времени их работы по видам движения, скоро-
сти движения поездов, видам поездной работы 
и видам движения (грузовое или пассажирское, 
магистральное, маневровое, хозяйственное); 
численность персонала поездных бригад пас-
сажирских поездов рассчитывается с учетом 
нормативов численности проводников пасса-
жирских вагонов, увязанных с продолжитель-
ностью нахождения пассажирского вагона или 
состава в рейсе. При этом используется кальку-
ляционные измерители: бригадо-час локомо-
тивных бригад по видам тяги; вагоно-час пас-
сажирских вагонов в движении. 

2. Нормативы пробега подвижного состава: 
между видами технического обслуживания и 
экипировки; между видами ремонта вагонов и 
локомотивов. Для выполнения финансовой 
оценки и определения контингента используют 
калькуляционные измерители: локомотиво-
километр вида тяги, вагоно-километр грузового 
или пассажирского парка. Они рассчитываются 
от первичного измерителя: тонно-километра 
(делится общий объем грузооборота на дина-
мическую нагрузку) или пассажиро-километра 
(делится пассажирооборот на среднюю насе-
ленность пассажирского вагона по видам со-
общений). В итоге рассчитывается потребная 
трудоёмкость выполнения видов работы при 
эксплуатации подвижного состава. 

3. При нормировании трудовых ресурсов, 
направляемых на содержание железнодорож-
ной инфраструктуры, в качестве технологиче-
ской переменной используется несколько видов 
измерителей: 
− тонно-километры брутто (пропущенный 
тоннаж) – для путеремонтных работ; 

− вагоно-километры – для управления трудо-
выми ресурсами, используемыми при экс-
плуатации стрелочного хозяйства станций, 
железнодорожных переездов, придорожной 
полосы; 

− локомотиво-километры линейного про- 
бега – для управления трудовыми ресурса-
ми, используемыми при эксплуатации уст-
ройств связи, СЦБ, устройств водоснабже-
ния. 
Важным элементом для отдельных отраслей 

железной дороги является сезонное привлече-
ние трудовых ресурсов, которое успешно мо-
жет быть решено через краткосрочный лизинг 
персонала. 
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4. Для второго по значимости ресурсного 
элемента, используемого в перевозочном про-
цессе, – топливно-энергетического – техноло-
гические переменные включают по источникам 
потребления: 
− на тягу поездов: тонно-километры брутто, 
участковая и технические скорости движе-
ния поездов по видам перевозок и тяги; 

− на выполнение производственных процес-
сов: энергоснабжение работы станочного 
парка и механизмов, освещение террито-
рий, работа вспомогательного транспорта – 
технологическая переменная для нормиро-
вания: объекты хозяйства перевозок – ва-
гонооборот; объекты, связанные с ремон-
том подвижного состава – нормы общего 
пробега; объекты СЦБ и связи – локомоти-
во-километры линейного пробега (поездо-
километры) и т.д.; 

− на жизнеобеспечение рабочих помещений 
и прилегающих территорий: освещение, 
теплоснабжение – технологические пере-
менные: норматив площадей производст-
венного назначения, рассчитанный (приве-
денный) с учетом финансово образующих 
измерителей эксплуатационной работы 
(либо по доходной составляющей, приве-
денной расчетно-сопоставительным пу-
тем). 

5. Нормирование технологического ресурса 
инфраструктуры, используемой железной доро-
гой для целей перевозочного процесса (с ис-
ключением подсобно-вспомогательной и дру-
гих видов деятельности), предполагает исполь-
зование следующих технологических перемен-
ных: 
− путевое развитие железнодорожных участ-
ков и станций: следует иметь в виду, что 
эксплуатационные расходы на содержание 
перегонного и станционного пути сопос-
тавляются как шесть к одному. В результа-
те целесообразно иметь двухпутные линии 
с минимальным количеством размещаемых 
на них станциях, чем однопутные с боль-
шим количеством раздельных пунктов. На 
станциях работы с вагонопотоками и поез-
дами: сортировочных, участковых, грузо-
вых при выполнении грузовых перевозок, а 
также на пассажирских – при выполнении 
пассажирских перевозок. При нормирова-
нии ресурсов путевой инфраструктуры ис-
пользуются две технологические перемен-
ные: для перегонов и главных путей стан-
ций – пропущенный тоннаж (тонно-
километры брутто); для станционных пу-

тей, переездов и защитных лесонасажде-
ний – приведенные тонно-километры; 

− инфраструктура устройств автоматики, те-
лемеханики и связи: её использование тех-
нологически связано: для перегонных уст-
ройств автоблокировки и диспетчерской 
централизации – с локомотиво-киломе-
трами линейного пробега всех видов дви-
жения; 

− инфраструктура устройств электроснабже-
ния: технологические управляющие под-
разделяются по видам технических уст-
ройств: контактная сеть – электровозо-
километры общего пробега и общий пробег 
электро-секций; тяговые подстанции – тон-
но-километры брутто электровозной тяги и 
электро-секций; устройства электроснаб-
жения, не относимые к первым двум – при-
веденные тонно-километры (либо расчет-
ная доля доходов отраслевого хозяйства в 
их общей структуре); 

− инфраструктура устройств водоснабжения: 
при нормировании ресурсов данного от-
раслевого хозяйства и его структурных 
подразделений связывающим измерителем, 
относимым к технологической переменной, 
являются приведенные тонно-километры, 
реализованные железной дорогой за учет-
ный период; 

− здания и сооружения в составе хозяйства 
гражданских сооружений: имеющийся тех-
нический ресурс данных объектов, исполь-
зуемых для перевозочного процесса, хоро-
шо адаптируется через одну технологиче-
скую переменную величину – вагоно-
километры грузового и пассажирского 
движения, включая электро- и дизельные 
поезда. 
Ресурсы, направляемые в сектор админист-

ративного и оперативного управления во всех 
отраслевых хозяйствах вместо технологическо-
го показателя, привязываются к показателю 
среднего фонда оплаты труда по подразделе-
нию. 

Величина выделенных ранее технологиче-
ских переменных по каждому отраслевому хо-
зяйству официально фиксируется в формах тя-
желой отчетности железной дороги. При этом 
максимально исключается использование рас-
четных величин, что создает условия реального 
приближения потребления ресурсов на выпол-
нение определенного объема перевозок грузов 
и пассажиров. 

Формирование финансового ресурса тесно 
связано с предыдущими ресурсами и в значи-
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тельной мере связано косвенно с технологиче-
скими переменными. При этом за счет техноло-
гической переменной могут быть достигнуты 
соответствующие результаты. Например, имеет 
место ускорение пассажирского поезда на 
маршруте. При этом возможен перевод провод-
ников с одной схемы обслуживания на другую 
с более низким значением трудовых ресурсов. 
На величину ускорения сокращается техноло-
гическая переменная, определяющая эффек-
тивность коммерческой эксплуатации подвиж-
ного состава по временному фактору и произ-
водительности. Да, имеет место увеличение 
топливно-энергетического ресурса на тягу по-
езда, но при этом сокращается величина трудо-
затрат локомотивных бригад. Появляется воз-
можность повышения интенсивности эксплуа-
тации локомотивов и вагонов, что в конечном 
итоге приносит две результативные перемен-
ные: получение дополнительной выручки и 
снижение эксплуатационных расходов. 

С учетом вышеизложенного технологиче-
ская переменная, выделенная для каждого от-
раслевого хозяйства, может быть использована 
при регулировании потребностью в ресурсах и 
их фактическом использовании для нужд пере-
возочного процесса. При этом рациональное 
управление каждым видом ресурсов позволяет 
интегрировать их потребление в тесной при-
вязке с объемами работы железной дороги. Та-
ким образом, с использованием технологиче-
ских переменных в управлении ресурсами же-
лезной дороги при выполнении основной дея-

тельности можно поэтапно достигнуть 
требуемого результата: укладываться в размер 
установленного тарифа по фактору эксплуата-
ционных расходов технологическими метода-
ми, сокращать эти расходы при эффективном 
использовании каждого вида ресурсов. 

Краткие выводы: 

• управление ресурсами, направляемыми 
на выполнение перевозочного процесса на же-
лезной дороге, может выполняться через нор-
мирование, тесно увязанное с использованием 
технологических переменных по каждому от-
раслевому хозяйству, увязанных с финансово 
образующими показателями эксплуатационной 
работы; 

• все ресурсы могут быть привязаны к 
видам деятельности каждого отраслевого хо-
зяйства, выполняемыми в процессе перевозок. 
При этом для каждого отраслевого хозяйства 
может быть выделена расчетным путем своя 
технологическая переменная; 

• с использованием технологической пе-
ременной, свойственной для каждого отрасле-
вого хозяйства, может функционировать меха-
низм тарифного регулирования: объективное 
удорожание определенного ресурса может по-
разному влиять на формирование транспорт-
ных тарифов. 

 
Поступила в редколлегию 23.05.2008. 
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УДК 656.212.5:681.3 

А. М. ОКОРОКОВ (ДІІТ) 

ОЦІНКА ВПЛИВУ КІЛЬКОСТІ ГРУП У СОСТАВІ ТА ПЕРЕРВИ У 
НАКОПИЧЮВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА ВЕЛИЧИНУ ПАРАМЕТРА 
НАКОПИЧЕННЯ 

Розглядається вплив кількості груп вагонів у составі багатогрупного поїзда та перерв у накопиченні сос-
таву на коливання величини параметра накопичення составу. 

Рассматривается влияние количества групп вагонов в составе многогруппного поезда и перерывов в на-
коплении составов на колебания величины параметра накопления состава. 

The influence of quantity of wagon groups in a set of multi-group train and breaks in accumulation of train sets 
on fluctuations of the value of parameter of train set accumulation is considered. 

Накопичення составів на технічних станціях 
є складним процесом, що залежить від багатьох 
факторів. Величина простою під накопиченням 
відіграє вирішальну роль при розрахунку плану 
формування поїздів. Реалізація резервів змен-
шення простою вагонів під накопиченням є од-
нією з основних задач залізничного транспорту. 
Тому дослідження процесу накопичення ваго-
нів на технічних станціях має велике практичне 
значення для прискорення обороту вагонів та 
одержання залізницею додаткових прибутків. 

Аналіз процесу накопичення при різних 
умовах підводу вагонів до станції та умовах її 
роботи дозволяє найбільш точно встановити 
параметр накопичення, а як наслідок – вагоно-
години накопичення для окремих або усіх при-
значень плану формування поїздів. При необ-
меженому підводі вагонів до станції процес на-
копичення безперервний, до того ж частина цих 
вагонів залишається для накопичення наступ-
ного составу поїзда. 

На практиці вагони прибувають нерівномір-
но та у різній кількості, внаслідок чого пара-
метр накопичення c  може бути різним як для 
різних призначень поїздів, так і для поїздів од-
ного призначення, що відправляються протягом 
доби. Зазвичай в аналітичних розрахунках па-
раметр c  усереднюють, оскільки його коли-
вання не беруть до уваги. Якщо відомий пара-
метр накопичення c  та середній склад поїзда 
m , то вагоно-години накопичення для кожного 
призначення формування визначають за фор-
мулою HAKB cm= . Середній час накопичення у 
розрахунку на один вагон потоку даного при-
значення можна визначити наступним чином: 

HAK
cmt
N

= . 

Якщо однакові за розміром групи з грm  ва-
гонів поступають рівномірно, кількість груп за 
добу складатиме: 

гр
гр

Ng
m

= ; 

гргр
пр

гр

2424 m
I

g N
= = . 

Однак, перерви у накопиченні можуть бути 
не після кожного, а періодично через деяку кі-
лькість γ  составів. Тоді перерва, що прихо-
диться на один состав, у середньому складати-
ме: 

гргр
пр

24
( )

m
I

Ng
=

γ
, 

де g  − кількість груп у составі. 
В цьому випадку на накопичення одного со-

ставу даного призначення буде витрачена кіль-
кість вагоно-годин, яку можна визначити на-
ступним чином: 

2

C
HAK

112 (1 )m
gB

N

−
γ= , 

а для всіх составів даного призначення за добу: 

HAK
112 (1 )B m
g

= −
γ

. 

Таким чином, параметр накопичення при 

неузгодженому підводі 112(1 )c
g

= −
γ

, а при 

узгодженому підводі до станції груп вагонів 
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C
HAK

10,5 (1 )c T
g

= −
γ

, де C
HAKT  − період накопи-

чення всіх составів за добу, з перервами в на-
копиченні після кожного з них. 

Середня кількість груп вагонів g , з яких 
складаються состави поїздів omN , залежить від 
кількості поступаючих за визначений період 
(добу або C

HAKT ) груп вагонів даного призна-

чення гр

om

g
g

N
= . 

Найбільш вагомі коливання параметра на-
копичення по добах, декадах та місяцях спосте-
рігаються при невеликому розмірі вагонопото-
ку. Найбільший вплив на величину параметра 
накопичення мають наступні величини: 

- добовий вагонопотік на призначення N ; 
- кількість вагонів у составі cm ; 
- середній простій вагона під накопичен-

ням Ht ; 
- кількість груп за добу грg ; 
- кількість груп у составі g ; 
- перерва у накопиченні составу γ . 
Як показав проведений аналіз, ці елементи 

мають найбільший вплив на параметр накопи-
чення. При формуванні групових поїздів особ-
ливу цікавість викликає залежність параметра 
накопичення c  від середньої кількості груп у 
составі грg . 

З метою визначення даної залежності було 
проаналізовано величину составу поїздів при 
різній кількості груп вагонів у составі. 

Для проведення аналізу було взято состави, 
що складаються з двох, трьох та чотирьох груп 
вагонів відповідно. Оскільки у безпосередній 
залежності від кількості груп грg  знаходиться і 
перерва в накопиченні составів γ , то в резуль-
таті аналізу було розглянуто залежність вели-
чини параметра накопичення c  від перерв у 
накопиченні γ . 

Одержана залежність наведена на рис. 1: 
1 − 4( )C γ  − функція залежності параметра 

накопичення c  (при чотирьох групах вагонів у 
составі) від перерв у накопиченні составів γ . 

2 − 3( )C γ  − функція залежності параметра 
накопичення c  (при трьох групах вагонів у со-
ставі) від перерв у накопиченні составів γ . 

3 − 2( )C γ  − функція залежності параметра 
накопичення c  (при двох групах вагонів у сос-
таві) від перерв у накопиченні составів γ . 

Рис. 1. Залежність величини параметра  
накопичення c  від перерв у накопиченні  

составів γ  

Результат проведеного аналізу показав, що 
при діапазоні γ  від 1 до 2 составів, приріст па-
раметра накопичення c  склав біля 50 %, а від 2 
до 4 – біля 13 %. При значенні γ  більше 5 сос-
тавів параметр накопичення практично не змі-
нюється та має значення, близьке до 12. 

Оскільки одержана залежність дає лише за-
гальну уяву про характер зміни параметра на-
копичення, то особливо важливою задачею стає 
точне визначення його величини. 

Існуюча методика в значній мірі вирівнює 
вплив різного технічного оснащення станцій, а 
також розміру та характеру призначень вагоно-
потоків на час знаходження вагонів на станції, 
в тому числі і на простій під накопиченням. 

Для визначення області значень параметра 
накопичення c  використано стохастичну зале-
жність його від середньодобового вагонопотоку 
призначень. При цьому доцільно величину c  
представити у вигляді функції двох змінних: 
середнього простою під накопиченням − Ht  та 
кількості вагонів у составі − cm . Ця функція 
матиме наступний вигляд: 

cp H tн
cp c

c mc

( )N t
c

m
± ∆ε

+ ∆ε =
± ∆ε

, 

де H tн( )t ± ∆ε  та c mc( )m ± ∆ε  − середні відхи-
лення випадкової величини від її математично-
го очікування, відповідно ср

H доб( ) ( )M t f N=  та 
ср

c доб( ) 1( )M m f N= . 
Для того, щоб з’ясувати, яка з вказаних ве-

личин окремо впливає на зміну параметра на-
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копичення, припускаємо, що для одностайних 
призначень ср

добN , визначаючих функції f  та 
1f , розподіл випадкових величин Ht  та cm  не-

залежні та рівноімовірні. На основі статистич-
ного матеріалу одержано середньоквадратичні 
відхилення Ht  та cm , а також межі відхилення 
параметра накопичення для різних кількостей 
призначень та величини составу. Ці дані наве-
дено в табл. 1. 

Таблиця  1  

Величина M  σ  υ  

cm  59,4 14,1 0,237 

Ht  11,28 7,94 0,348 
 

Зв’язок між математичним очікуванням 
c( )M m  та середньоквадратичним відхиленням 

c( )mσ  кількості вагонів має вигляд: 

c

0,621
c( ) 0,548 mm Mσ = . 

Встановлено також, що зі збільшенням 
складу составу середньоквадратичне відхилен-
ня кількості вагонів у ньому зменшується. 

Однак, для повного аналізу параметра нако-
пичення c  необхідно встановити його закон 
розподілу, а також, як наслідок, й імовірність 
різних значень. В цілому значення параметра 
накопичення коливаються в межах від 5 до 12. 
Як видно з наведеної нижче гістограми, розпо-
діл величин параметра накопичення є близьким 
до закону рівномірної щільності. 

             ( )f c =
1

( )aβ −
, якщо cα < < β ; 

     0 , якщо c a<  та c > β . 

Таким чином, максимальні коливання вели-
чини параметра накопичення спостерігаються 
при невеликих розмірах вагонопотоку. В окремі 
періоди величина c  змінюється у декілька ра-
зів. Тому навіть при фіксованому значенні ва-
гонопотоку функція H c( , )c f t m=  неодностайна 
та прийняти параметр накопичення рівним по-
стійній величині не можна. 

Крім того, заслуговує на увагу розгляд зміни 
такої величини, як вагоно-години накопичення 
при формуванні групових составів. При цьому 
перш за все виникає питання про доцільну кі-
лькість груп у складі групового поїзда, оскільки 
ця кількість безпосередньо впливає на період 
накопичення составів. 

Зміна величини вагоно-годин накопичення 
при різній кількості груп вагонів у составі (дві, 
три, чотири та більше груп відповідно) наведе-
но на рис. 2. 

Рис. 2. Залежність вагоно-годин накопичення 
нак ( )B g  від кількості груп g  в составі 

Як видно з цього рисунка, зі збільшенням 
кількості груп у составах різко зростають ваго-
но-години накопичення. Так, зі збільшенням 
кількості груп від трьох та вище, величина ва-
гоно-годин накопичення зростає приблизно на 
40…45 %, в залежності від місцевих умов. Крім 
того, необхідно відмітити, що оптимальним є 
перерва в накопиченні через один состав, оскі-
льки при цьому забезпечуються мінімальні ва-
гоно-години накопичення. 

При збільшенні перерви в накопиченні че-
рез два-три состави відбувається різке збіль-
шення значень вагоно-годин накопичення, що в 
свою чергу знижує ефективність формування 
групових составів. 

На цьому рисунку відображено зміну ваго-
но-годин накопичення при формуванні поїздів з 
різною кількістю груп в составі та середньою 
величиною составу cm , яка дорівнює 50, 60 та 
70 вагонів відповідно. 
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Проведений аналіз показав, що параметр 
накопичення c  тісно пов’язаний з усіма елеме-
нтами поїздоутворення та при різних розмірах 
добового вагонопотоку вони впливають на ньо-
го по різному. 

З метою визначення ефективних варіантів 
організації вагонопотоків планується розробка 
відповідних графіків для відображення взаємо-
зв’язку всіх елементів, що безпосередньо впли-
вають на процес поїздоутворення. 

Так, коливання вагонопотоків при невели-
ких його значеннях має незначний вплив на 
параметр накопичення c , а інтервал прибуття 
груп – суттєвий. 

При добовому вагонопотоці більше 250, па-
раметр накопичення практично не залежить від 
інтервалу прибуття груп, а вплив розміру ваго-
нопотоку на нього різко зростає. Це пояснює 
значні коливання абсолютної величини c  у 
зв’язку зі зміною елементів поїздоутворення. 
При вагонопотоках малих та великих величина 
параметра накопичення c  зростає, а в інтервалі 
від 150 до 300 вагонів стає найменшою. 

Таким чином, можна з достатньою точністю 
встановити, що при невеликій кількості групо-
вих поїздів, які формуються за добу, останні 
повинні формуватися з мінімальним накопи-
ченням, оскільки вагони для них повинні під-
водитися узгоджено. При великій кількості 
групових поїздів це зробити значно складніше, 
а через це накопичення буде зростати. Необ-
хідно також відмітити, що ефективність групо-
вих поїздів значно знижується в тому випадку, 
коли додаткова затримка під обробкою групо-

вого поїзда викликає також затримку транзит-
них поїздів. Однак, таких затримок можна уни-
кнути, якщо правильно використовувати наяв-
ний резерв пропускної спроможності. 
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УДК 656.212.5:681.3 

О. Ю. ПАПАХОВ, А. М. ОКОРОКОВ, О. М. ЛОГВІНОВ (ДІІТ) 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАГОНОПОТОКІВ 
В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ АСК ВП УЗ 

Розглядаються можливі варіанти зміни методики розрахунку плану формування поїздів при переході на 
твердий графік їх руху за умови забезпечення достовірною інформацією про стан системи та регулювання 
навантажувальних засобів. 

Рассматриваются возможные варианты изменения порядка и методики расчета плана формирования по-
ездов при переходе на твердый график их движения при условии обеспечения достоверной информацией о 
состоянии системы и регулирования погрузочных средств. 

The possible variants of change of order and technique of calculation of the plan of trains formation are consid-
ered with transition to the firm diagram of their traffic under condition of providing with the authentic information 
about the system state and the regulation of loading means. 

При створенні і впровадженні на залізнич-
ній мережі автоматизованої системи оператив-
ного управління перевізним процесом (АСК ВП 
УЗ) виключно важливого значення набувають 
питання єдиного інформаційного забезпечення 
для всього комплексу завдань, пов’язаних з ор-
ганізацією вагонопотоків на всіх рівнях і техні-
чним нормуванням експлуатаційної роботи. 

Вирішення проблеми автоматизації розра-
хунку внутрішньозалізничного плану форму-
вання поїздів висуває на перший план завдання 
автоматизованого інформаційного забезпечен-
ня, зокрема отримання розрахункових вагоно-
потоків. 

Існуючий порядок планування перевезень і 
багатоетапна система організації вагонопотоків 
приводять до необхідності проведення коригу-
вання розрахункових вагонопотоків шляхом 
виключення із загальної шахматки груп ваго-
нів, організованих в наскрізні поїзди мережево-
го призначення на різних етапах. 

Робота зі збору й обробки статистики про 
перевезення є вельми трудомісткою. До тепе-
рішнього часу не було розроблено загальної 
раціональної і надійної схеми збору, передачі і 
обробки первинних даних для достатньо часто-
го, періодичного визначення фактичних ваго-
нопотоків і їх розукрупнення по станціях. 

Внаслідок цього планові вагонопотоки, роз-
раховані по діючих еталонах розподіли, істотно 
відрізняються від фактичних кореспонденції. 
Відхилення фактичних вагонопотоків від пла-
нових величин по окремих призначеннях плану 
формування потягів досягають 30…60 %. 

Із введенням у дію АСК ВП УЗ з’явилася 
можливість як розрахунковий період для внут-
рішньозалізничного плану формування рекоме-

ндувати місяць і навіть декаду, тим самим 
впливати на перевізний процес шляхом коригу-
вання призначень з метою зменшення відхи-
лення фактичних вагонопотоків від планових 
величин, викликаних внутрішньосезонною і 
внутрішньомісячною нерівномірністю. 

Якнайповнішу інформацію про кореспонде-
нції вагонопотоків на полігоні залізниці пред-
ставляє шахматка постанційних струменів ва-
гонопотоків. Проте, в сучасних умовах отрима-
ти інформацію про постанційні струмені ваго-
нопотоків на підставі існуючого раніше плану 
перевезень неможливо. Розміри вагонопотоків 
для внутрішньозалізничного плану формування 
поїздів визначають по плановій відомості нава-
нтажених вагонопотоків (форма ДО-16). 

Істотною обставиною, що утрудняє отри-
мання розрахункових струменів вагонопотоків 
між станціями полігону залізниці на базі інфо-
рмації форми ДО-16, є те, що ця відомість, як 
звітна, так і планова містить загальні по заліз-
ниці вагонопотоки без підрозділу за способами 
їх організації. Тут вагонопотоки, організовувані 
в маршрути відправників і наскрізні поїзди ме-
режевого плану формування, представлені в 
сумі зі всіма іншими. 

Для розрахунку струменів вагонопотоків, 
що підлягають включенню в потяги внутріш-
ньозалізничного плану, із загальних вагонопо-
токів по всіх позиціях форми ДО-16 необхідно 
виключити потоки, організовані на попередніх 
етапах розробки плану формування в маршрути 
відправників і наскрізні поїзди мережевого 
плану, і, відповідно, відкоригувати початкові 
вагонопотоки. 

Коригування полягає в наступному. Вагони, 
що поступають на залізницю з поїздами мере-
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жевого плану на яку-небудь сортувальну стан-
цію в переробку (або на станцію розпилювання 
маршруту відправника), повинні бути враховані 
як що зароджуються на ній для подальшого 
просування в поїздах внутрішньозалізничного 
плану. Вагони можуть прямувати на станції 
своєї залізниці під вивантаження (навантажен-
ня), для здачі на сусідні залізниці по відповід-
ному стиковому пункту, потрапляючи послідо-
вно в дільничні, збірні, вивізні або навіть знову 
в наскрізні поїзди на маршруті просування до 
станції призначення. При цьому розміри стру-
менів вагонопотоків, що включаються на яко-
му-небудь відрізку шляху в маршрути відправ-
ників або наскрізні потяги, виключаються з по-
зицій розширеної форми ДО-16 і підсумову-
ються з вагонопотоками на відрізку шляху між 
станціями, де призначається наскрізне призна-
чення. Таке ж число вагонів додається у позиції 
форми ДО-16 від станції відправлення j до ме-
режевої опорної станції α і від мережевої опор-
ної станції β до станції призначення j. 

На рисунках показано розкладання кореспо-
нденції вагонопотоків по призначеннях плану 
формування станцій. 

Фрагмент полігону мережі з вказівкою роз-
кладання вагонопотоку по призначеннях: 

 
Первинні кореспонденції вагонопотоку: 

Призначення поїздів за планом формування: 

 
На рисунку: 

,α β  − мережеві опорні станції; 
ji,  − станції навантаження та вивантажен-

ня, що не увійшли до числа розрахункових за 
мережевим планом формування. 

Методика інформаційного забезпечення 
внутрішньозалізничного плану формування 
поїздів базується на достатньо обширній інфо-
рмації. Найважливіше місце займають дані, що 
характеризують структуру місцевих вагонопо-
токів залізниці. У зв’язку з цими даними остан-
німи роками стало гострим питання про вибір 

розрахункового полігону і ступеня деталізації 
місцевих вагонопотоків, що має значення в 
оперативних умовах експлуатації, оскільки від 
цього залежать не тільки якість рішення задачі, 
але і тимчасова характеристика самого розра-
хунку. 

У розрахунковий полігон рекомендується 
включати опорні станції як сортувальні, так і 
дільничні, задіяні в розрахунках плану форму-
вання потягів на полігоні мережі; сортувальні, 
крупні дільничні і вантажні станції, задіяні в 
розрахунках плану формування одногрупних 
поїздів на полігоні залізниці; стикові пункти і 
найближчі сортувальні або дільничні станції 
суміжних залізниць, що беруть участь в розра-
хунках внутрішньозалізничного плану форму-
вання поїздів. 

Розрахункові вагонопотоки можуть бути ви-
значені в автоматизованому режимі. Фактичні 
вагонопотоки, що поступають на полігон заліз-
ниці, пропонується розрахувати в автономному 
режимі, отримуючи дані з поїзної моделі заліз-
ниці (ПМЗ) банку даних АСК ВП УЗ.  
З’явилася можливість максимально деталізува-
ти форму, звівши її до симетричної матриці по-
станційних кореспонденцій, базовим елемен-
том якої є будь-яка станція залізниці, що має 
код ЕСР і відкрита для вантажних операцій. 
Дане положення дозволить також уникнути не-
точностей при складанні звітної документації, 
яка в даний час достатньо сильно агрегована і 
не завжди відповідає вимогам початкової інфо-
рмації для розрахунку внутрішньозалізничного 
плану формування поїздів. Отримана запропо-
нованим чином інформація залежатиме лише 
від міри достовірності даних, що вводяться, про 
навантаження і вивантаження на полігоні заліз-
ниці. 

Автоматизація розрахунку вагонопотоків 
залізниці дозволить також стежити за динамі-
кою зміни кореспонденції по будь-якому кри-
терію (станції, дільниці, дирекції, залізниці), 
оцінювати стійкість зв’язків між прогнозова-
ними і фактичними показниками структури ва-
гонопотоків. 

На підставі автоматизованого розрахунку 
вагонопотоків залізниці є можливість стежити 
за динамікою зміни потужності кореспонденції, 
накопичуючи тим самим статистику про пере-
везення, на підставі якої і застосуванні ситуа-
тивно-евристичного методу можна здійснювати 
прогнозування. 

Прогнозування експлуатаційної роботи по-
в’язане з великим об’ємом розрахунково-
аналітичної роботи, яка повинна бути виконана 

α βi j

ijN

ijN ijNijNN +αβ
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в стислі терміни. Саме це визначило необхід-
ність автоматизувати розрахунок внутрішньо-
залізничних кореспонденції вагонопотоків, ви-
користовуючи ЕОМ. Разом з тим, властивості 
ЕОМ дозволяють розширити інформаційну ба-
зу, збільшити ступінь деталізації прогнозова-
них показників, оцінити стійкість взаємо-
зв’язків між прогнозованими і фактичними ва-
гонопотоками. 

Для розробки внутрішньозалізничного пла-
ну формування поїздів вагонопотоки визнача-
ються у вигляді масиву кореспонденції між 
всіма станціями залізниці з використанням за-
пропонованої вище методики. 

Число станцій на полігонах залізниць може 
коливатися у широких межах. Отримані розра-
хункові кореспонденції вагонопотоків для вну-
трішньозалізничних планів формування ґрун-
туються на розкладанні складів поїздів по на-
турних листах і позиціях розширеної форми 
ДО-16. Інформація про склади всіх поїздів, що 
знаходяться на полігоні залізниці, записана в 
ЕОМ і зібрана у файлі даних про поїзди у поїз-
ній моделі залізниці банку даних АСК ВП УЗ. 
У банку даних відображена остання інформація 
про склад кожного поїзду, проте, коли потрібні 
дані про склад поїздів на деякий момент часу 
D, V (менше поточного), потрібно враховувати 
можливість наявності причеплень або відчеп-
лень вагонів після часу D, V (де: D і V − відпо-
відне дата і час здійснення операції). Масив 
блоку банку даних має єдиний ключ створен- 
ня − індекс потягу (IP) і включає наступні по-
слідовно розташовані записи логічних масивів 
по одному поїзду. За одне звернення до бази 
даних в оперативну пам’ять ЕОМ переноситься 
повна інформація про даний поїзд. Каталогом 
доступу до інформації, що постійно знаходить-
ся в оперативній пам’яті ЕОМ, є масив 0010 − 
оперативна модель стану і дислокації поїздів. 

Масиви формуються і коректуються по над-
ходженнях інформаційних повідомлень. Осно-
вним повідомленням для формування масивів є 
телеграма - натурний лист (ТНГЛ). 

Індекс потягу (IP) включає наступні рекві-
зити: 

- станція формування поїзда (SFP); 
- номер складу по порядку (NSP); 
- станція призначення поїзда (SNP). 
При послідовному зверненні до поїздів 

M00I0 по реквізиту IP, відбувається логічний 
контроль станції формування складу: належить 
чи ні розрахунковій залізниці (RD). У разі, коли 
код ЕСР SFP не належить розрахунковій заліз-
ниці, кореспонденції складу даного поїзда за-

носяться в розділи «Транзит» або «Ввезення» 
розширеної форми ДО-16, інакше - в розділи 
«Вивіз» або «Місцеве сполучення». 

Поїзди, що мають код ЕСР SNP, відмінний 
від розрахункової залізниці, записуються в роз-
діл «Транзит» і знімаються з розрахункової 
розширеної форми ДО-16, оскільки дані корес-
понденції відносяться до міжзалізничних і пря-
мо не мають впливу на внутрішньозалізничний 
план формування. 

Поїзди, що мають код ECP SNP, що нале-
жать розрахунковій залізниці, підлягають роз-
кладанню по кореспонденціях вагонів складу зі 
станції призначення потягу SNP до станції при-
значення вагону SNV або стику здачі вагону 
STSV, і тим самим автоматично переходять в 
розділ «Місцеве сполучення». Отже, в розраху-
нкових таблицях нової форми ДО-16 для розра-
хунку внутрішньозалізничного плану форму-
вання поїздів розділи «Ввезення» і «Транзит» 
відсутні. Робота відбувається тільки з розділа-
ми «Вивіз» і «Місцеве сполучення», які зручно 
представити у вигляді симетричної матриці по-
станційної кореспонденції. 

У таблиці 1.1 наведений порядок відбору 
кореспонденції вагонопотоків для розрахунку 
внутрішньозалізного плану формування поїз-
дів. Аналізуючи код операції з поїздом (КОРИ) 
M00I0, відбувається оцінка наявності причеп-
лень або відчеплень вагонів по поїзду, які та-
кож наведені в табл. 1.1. 

Поїзди, що містять в собі маршрути в роз-
пилювання, враховані і розкладені по призна-
ченням вагонів M0002 − ТНГЛ як розпилюван-
ня, що зароджуються на станції, і наступні до 
станції призначення вагонів. Решта видів мар-
шрутів знята з розрахункових кореспонденції і 
враховані лише в додатковому масиві кореспо-
нденції для обліку переробної спроможності 
станцій і завантаження залізничних ліній. 

Із застосуванням запропонованої методики 
розрахунку внутрішньозалізничних кореспон-
денції вагонопотоків з’явилася можливість ско-
ротити період підготовки початкових даних, а 
також здійснювати прогноз на перспективу. 
Інформація, отримана в результаті впрова-
дження запропонованої методики розрахунку, 
істотно скоротить час на ухвалення рішення від 
моменту виникнення проблеми і дачі заявки на 
розрахунок до ухвалення обґрунтованого рі-
шення і сприяє перекладу завдань, що розрахо-
вуються одноразово, до рішення цих же задач в 
оперативному режимі експлуатації. 

Підсумковий масив розрахункових вагоно-
потоків залізниці є симетричною матрицею ва-
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гонопотоків, базовим елементом якої є будь-яка 
станція дороги, що має код ЄМР і відкрита для 
вантажних операцій, а також станції сусідніх 
доріг, що входять в розрахунковий полігон. 

Підсумкові вагонопотоки масиву IMRVD 
складають добові кореспонденції вагонопотоків 
залізниці. Для визначення середньодобових 
кореспонденцій вагонопотоків за будь-який 
звітний період (декаду, місяць, квартал) необ-
хідно підсумувати дані масивів і розділити ре-
зультат на тривалість розрахункового періоду.  

Отримані таким чином кореспонденції ваго-
нопотоків агрегуються по опорних станціях 
полігону залізниці, на яких необхідно провести 
розрахунок плану формування одногрупних 
наскрізних поїздів. 

Вагонопотоки, включені в оптимальний 
план формування одногрупних наскрізних по-
їздів, знімаються з підсумкового масиву розра-
хункових вагонопотоків залізниці, а кореспон-
денції, що залишилися в масиві, придатні для 
розрахунку організації групових поїздів і поїз-
дів в районах місцевої роботи (дільничних, збі-
рних, вивізних, передавальних). 

При різних розсіюваннях абсолютних зна-
чень фактичних вагонопотоків відносні коли-
вання середньодобових їх значень не залежать 
від потужності даного струменя вагонопотоку. 
Крім того, із збільшенням тривалості розрахун-
кового періоду розсіювання коливань збільшу-
ється. 

Вивчення діапазону і характеру коливань 
розмірів вагонопотоків призначень плану фор-
мування поїздів дає можливість оцінити втрати, 
що виникають при його реалізації, і відповідну 
потребу в його коригуванні. 

Нерівномірність місцевих вагонопотоків є 
наслідком багатьох причин, причому, вивчив-
ши добові зміни її об’ємів, можна встановити ті 
закономірності, яким вони підкоряються. Необ-
хідно точніше враховувати зміни об’ємів робо-
ти, як при оперативному плануванні, так і при 
рішенні задач на перспективу. 

Існує велика кількість чинників, що впли-
вають на нерівномірність надходження вагоно-
потоків на станції залізниці:  

- кількість вантажовідправників, що обслу-
говуються; 

- нерівномірність пред’явлення ними ванта-
жів до перевезень; 

- оснащеність навантажувально-розванта-
жувальних фронтів засобами механізації; 

- наявність маневрових засобів на станціях; 
- значна дальність перевезень; 
- тривалість процесу транспортування від 
завантаження до вивантаження і т.ін. 
Встановити вплив кожної цієї причини на 

величину коливань вагонопотоків неможливо. 
Розрахунки показують, що розбіжність фак-

тичних вагонопотоків від їх планових значень 
досягає 30…60 %, що у свою чергу приводить 
до втрат вагоно-годин, викликаних зайвими 
розмірами переробки вагонів або завищенням 
кількості вагоно-годин для накопичення. 

Отже, для того, щоб уникнути значних 
втрат, необхідно скоротити період коригування 
з кварталу до місяця, а в тих випадках, коли 
коливання вагонопотоків значне, проводити 
розрахунок коректування щодекади. 
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 УДК 656.21 

А. А. САФРОНЕНКО (БелГУТ, Гомель, Республика Беларусь) 

ОБЩИЙ ПОДХОД К СТРУКТУРНОМУ СИНТЕЗУ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ 

Одним з напрямків поліпшення процесу проектування залізничних станцій є реалізація низхідного прин-
ципу проектування: від структурної схеми до конкретного проектного рішення. У статті викладено загаль-
ний підхід до першого ступеню проектування при такому підході – структурного синтезу. 

Одним из направлений совершенствования процесса проектирования железнодорожных станций являет-
ся реализация нисходящего принципа проектирования: от структурной схемы к конкретному проектному 
решению. В статье изложен общий подход к первой стадии проектирования при таком подходе – структур-
ному синтезу. 

One of directions of improving the design process of railway stations is to realize a descending principle of de-
sign: from a block diagramme to a final design solution. In this article the general approach to a structural synthesis 
– the first design stage with such a principle of design – is given. 

Введение 

В современных условиях научно-техни-
ческого прогресса в инженерной практике про-
исходит постоянное возрастание сложности 
эксплуатируемых технических систем. Это оп-
ределяет проектирование таких систем как 
очень трудоемкую задачу. Поэтому проектиро-
вание сложных технических систем осуществ-
ляется большими коллективами, часто объеди-
няя усилия нескольких проектных институтов. 
При этом неизбежно разделение сложной сис-
темы на множество самостоятельных подсис-
тем, выполняющих законченные технологиче-
ские циклы, проектирование которых может 
вестись относительно самостоятельно. Зачас-
тую сложные системы имеют иерархическую 
структуру, на каждом уровне которой проекти-
руются подсистемы различной сложности. Это 
делает невозможным процесс проектирования 
без применения системного подхода к техниче-
ской системе. 

С одной стороны, системный подход в про-
ектировании приводит к типизации подсистем, 
делает возможным унификацию проектных 
решений, снижая трудоемкость проектирования 
и практической реализации систем. Однако, с 
другой стороны, изолированное проектирова-
ние подсистем может привести к: 

 недоучету особенностей функционирова-
ния системы в целом, когда отличные проект-
ные решения отдельных подсистем не гаранти-
руют высокого качества проектного решения 
всей системы; 

 перерасходу материальных ресурсов, ко-
гда резервирование параметров каждой подсис-

темы приводит к значительному удорожанию 
всей системы в целом. 

Во избежание указанных недостатков, на 
начальной стадии проектирования следует осу-
ществлять структурный синтез, в ходе которого 
определяется структура будущей сложной тех-
нической системы: множество составляющих 
ее подсистем и множество существенных свя-
зей между ними. Такой подход гарантирует со-
гласованность всех подсистем между собой, 
более экономичное (по сравнению с традици-
онным «блочным» подходом) проектное реше-
ние системы. 

Одним из примеров сложной технической 
системы, проектированию элементов которой 
должен предшествовать структурный синтез, 
является железнодорожная сеть. 

Структура железнодорожной сети 

К сложной технической системе относится 
полигон железной дороги, предназначенный 
для осуществления перевозочного процесса. 
Согласно [1], «Железнодорожный перевозоч-
ный процесс – совокупность технологических 
процессов и операций, направленных на изме-
нение местоположения пассажиров или (и) гру-
зов путем их перемещения по железным доро-
гам». Выполнение в ходе перевозочного про-
цесса большого количества технологических 
процессов и операций обуславливает сложный 
состав железнодорожной сети, имеющей ие-
рархичную структуру. В ходе структурного 
анализа железнодорожной сети определены 
верхние уровни иерархии подсистем железно-
дорожной сети, представленные на рис. 1. 
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Рис. 1. Верхние уровни иерархии подсистем  

железнодорожной сети 

Всю железнодорожную сеть (см. рис. 1) 
можно разделить на железнодорожные направ-
ления – коммуникации железнодорожного 
транспорта, связывающие территориально от-
даленные пункты. Они состоят из железнодо-
рожных узлов и железнодорожных участков, в 
которых выполняется железнодорожный пере-
возочный процесс. Их отличием является то, 
что узел предназначен для осуществления же-
лезнодорожного перевозочного процесса в мес-
тах пересечения железнодорожных направле-
ний, участок – на протяжении направления. 

Как узел, так и участок состоят из станций и 
перегонов. Железнодорожная станция предна-
значена для осуществления технологических 
операций с поездами и другими транспортными 
средствами, а также выполнения операций по 
приему и выдаче грузов и багажа и обслужива-
нию пассажиров. Перегоны предназначены для 
продвижения поездов в пространстве. 

В теории проектирования транспортных 
объектов проектирование трассы железнодо-
рожной линии (перегон → участок → направ-
ление) является достаточно формализованной 
задачей. В настоящее время разработан ряд 
программных продуктов, предназначенных для 
автоматизации проектирования трассы желез-
нодорожной линии: плана, продольного и по-
перечных профилей. 

Завершение верхних уровней иерархии (см. 
рис. 1) подсистемами железнодорожной стан-
ции и соединительными путями связано с тем, 
что станции являются самыми сложными объ-
ектами железнодорожной сети. На них выпол-
няется большинство технологических процес-
сов и операций железнодорожного перевозоч-
ного процесса, объединяются все разрозненные 
отраслевые хозяйства. Это обусловливает 
большую размерность множества технологиче-
ских процессов и сопряженного с ними множе-

ства подсистем, участвующих в синтезе техно-
логического процесса, путевого развития и тех-
нического оснащения железнодорожной стан-
ции. 

Рассмотрение железнодорожной сети в ка-
честве иерархичной сложной технической сис-
темы позволяет выявить подобие ее элементов 
на каждом из уровней иерархии, о чем будет 
сказано ниже. 

Структурный синтез железнодорожной  
станции 

В настоящее время в практике проектирова-
ния железнодорожных станций используется 
восходящий принцип проектирования, при ко-
тором происходит постепенное наращивание 
сложности путевого развития: от главных путей 
до общей схемы станции. При этом задача про-
ектирования имеет значительную размерность, 
обусловленную большим числом участвующих 
в проектировании элементов путевого развития 
и технического оснащения: путей, стрелочных 
переводов, посадочных платформ и прочее. 
При таком подходе качество проектного реше-
ния напрямую зависит от опыта проектиров-
щика. 

Дальнейшее совершенствование теории 
проектирования возможно путем реализации 
нисходящего принципа проектирования: от 
структурной схемы станции к ее проектной 
реализации. При таком подходе процесс проек-
тирования состоит из трех основных стадий: 
структурного синтеза, параметрического синте-
за и синтеза конструкции. 

В результате решения задачи структурного 
синтеза должно быть получено описание соста-
ва станции и всех существенных связей между 
ее подсистемами. Является весьма сложной за-
дачей проектирования, что связано с отсутстви-
ем постановки и очень низкой степени форма-
лизованности задачи структурного синтеза. 

Параметрический синтез заключается в оп-
ределении значений параметров подсистем 
станции при заданной структуре и условиях 
работоспособности. Параметрический синтез 
менее трудоемок, чем структурный синтез, так 
как является самой старой задачей науки о про-
ектировании железнодорожных станций и дос-
таточно хорошо формализован в трудах уче-
ных-проектировщиков. 

Синтез конструкции связан с проектирова-
нием геометрического облика подсистем и гор-
ловин станции. В настоящее время решена за-
дача синтеза конструкции горловин проекти-
руемых станций в интерактивном режиме: в 
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режиме непрерывного диалога «проектиров-
щик»−«САПР». Согласно опыту автоматизации 
проектирования в машиностроительной отрас-
ли, задача синтеза конструкции является доста-
точно сложной для формализации, что обу-
славливает необходимость интерактивного 
проектирования конструкции, что, однако, не 
является препятствием для автоматизации ук-
рупненных шагов синтеза конструкции. 

Таким образом, реализация нисходящего 
принципа проектирования позволит автомати-
зировать процесс проектирования железнодо-
рожных станций. И, как было отмечено выше, 
реализация такого принципа возможна при рас-
смотрении станций в виде сложной техниче-
ской системы. Применение к железнодорожной 
станции теории общих систем дает возмож-
ность представить станцию в виде структурно-
го графа, пример которого приведен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Пример структурной схемы станции 

ГП – главные пути, ПОП – приемо-отправочный парк,  
СК – сортировочный комплекс, ЛХ − локомотивное  

хозяйство, ГР – грузовой район 

Вершинами структурного графа являются 
множество станционных подсистем, в каждой 
из которых происходит преобразование и (или) 
определение состояния поездо- либо вагонопо-
тока. Критерием выделения станционной под-
системы является завершенность технологиче-
ских операций, выполняемых в ней. Для реали-
зации функциональности станции в целом под-
системы связываются между собой множеством 
станционных соединительных путей. Синтези-
рованная из отдельных подсистем железнодо-
рожная станция обладает функциональностью 
большей, чем суммарная функциональность 
подсистем, ее составляющих. 

Легко заметить, что задача структурного 
синтеза имеет значительно меньшую размер-
ность, чем проектирование всей станции сразу, 
за счет оперирования не единичными элемен-
тами путевого развития, а целыми блоками. Это 

позволит синтезировать множество вариантных 
структурных схем, обеспечивающих проектную 
функциональность, и произвести их оценку. То 
есть структурная схема станции, принимаемая 
к дальнейшим стадиям проектирования, может 
быть обоснована, что позволит сократить за-
траты на проект и его практическую реализа-
цию. 

Автоматизация проектирования железнодо-
рожных станций в настоящее время не реализо-
вана. Это связано с низким уровнем формали-
зации правил и норм проектирования, которые 
обобщают полуторавековой опыт проектирова-
ния железнодорожных станций. Анализ суще-
ствующих правил и норм проектирования ука-
зывает на «блочный» подход к проектирова-
нию, обусловленный типизацией схем станций 
различного типа: промежуточных, участковых, 
сортировочных, грузовых и специальных. Пра-
вилами проектирования предлагается ряд типо-
вых схем станций, которых следует придержи-
ваться при проектировании. В условиях, когда 
применение предлагаемых нормами проектиро-
вания типовых схем затруднено или вообще 
невозможно, право на выбор структуры стан-
ции остается за проектировщиками, которые 
должны руководствоваться собственным пони-
манием технологии функционирования стан-
ции. Для таких случаев в правилах имеется 
большое число нечетких формулировок их 
применения. Именно их наличие затрудняет 
автоматизировать проектирование станций. 

Предлагается вместо использования типо-
вых схем станций проводить процедуру струк-
турного синтеза. Выполнение рассматриваемой 
процедуры основано на той предпосылке, что 
станция является системой, существует в един-
стве состава и структуры. 

Состав станции определяется множеством 
станционных подсистем, в которых осуществ-
ляются станционные технологические процес-
сы. «Технологический процесс – это часть про-
изводственного процесса, содержащая целена-
правленные действия по изменению и (или) 
определению состояния предмета труда» [2]. 

Подсистемы связываются в структуру мно-
жеством соединительных путей, предназначен-
ных для осуществления маневровых передви-
жений между ними. В узком смысле слова на 
соединительных путях реализуются полурейсы. 

Стоит отметить, что приведенное представ-
ление структуры станции изоморфно по отно-
шению к более высоким уровням иерархии 
подсистем железнодорожной сети (см. рис. 1). 
Так, состав узла или участка представляется 

160



множеством станций, объединяемых в структу-
ру множеством перегонов. Состав сети включа-
ет множество железнодорожных узлов, связан-
ных в структуру участками. 

Для реализации структурного синтеза сле-
дует критически пересмотреть правила и нор-
мы проектирования станций и произвести их 
декомпозицию для формализации процесса 
структурного синтеза. 

Реализация структурного синтеза железно-
дорожных станций может послужить основой 
для формулировки единых рекомендаций по 
определению структуры всех типов станций. 
При этом нормы проектирования будут касать-
ся лишь проектирования путевого развития и 
технического оснащения конкретных подсис-
тем. На основании структурного синтеза пред-
ставляется возможным не только проектиро-
вать новые станции, но и анализировать путе-
вое развитие и осуществлять репроектирование 
существующих станций. 

Возможность экономической оценки синте-
зированных структурных схем станции 

Большие вычислительные возможности со-
временных компьютеров позволяют синтезиро-
вать и сравнивать множество возможных 
структурных схем, реализующих требуемую 
функциональность станции. При этом синтези-
руемые структурные схемы не будут иметь не-
достатков, свойственных традиционному про-
ектированию. 

Таким образом, необходимость структурно-
го синтеза обусловлена возможностью проек-
тирования квазиоптимальных схем станций за 
счет сравнения множества возможных схемных 
решений, каждое из которых не обременено 
субъективным опытом проектировщика. При 
этом все структурные схемы станции должны 
быть технически, технологически и экономиче-
ски обоснованными. 

Техническая обоснованность заключается в 
возможности строительства железнодорожной 
станции с использованием серийно выпускае-
мых стрелочных переводов различных типов, 
глухих пересечений и прочих элементов путе-
вого развития. 

Технологическая обоснованность подразу-
мевает возможность переработки на синтезиро-
ванной структурной схеме станции поездо- и 
вагонопотоков, объем и структура которых за-
дана техническим заданием на проектирование. 
Методика проведения структурного синтеза 
предполагает построение структурных схем в 

полном соответствии с требуемой функцио-
нальностью. 

Однако одной и той же функциональности 
станции может соответствовать множество 
технически и технологически обоснованных 
схемных решений. При выборе одной из вари-
антных структурных схем станции, подлежа-
щих проектной реализации, необходимо прове-
рять их экономическую обоснованность. Под 
экономической обоснованностью предлагается 
использовать критерий минимума затрат ре-
сурсов на эксплуатацию станции. 

При структурном синтезе возможно рас-
сматривать лишь планируемые затраты, кото-
рые не могут быть оценены достоверно. Это 
связано с тем, что структурная схема – это все-
го лишь прообраз будущей станции. Однако 
экономическая оценка структурных схем может 
указывать на соотношение стоимости эксплуа-
тации соответствующих им станций. Это по-
зволит выделить область эффективных схем-
ных решений, что значительно сократит коли-
чество рассматриваемых при проектировании 
вариантов. То есть, выбранный критерий может 
быть использован в качестве эвристики, сокра-
щающей число вариантов схем станций, при-
нимаемых как рабочие к последующим стадиям 
проектирования. 

Провести экономическую оценку структуры 
железнодорожной станции возможно благодаря 
тому, что синтезируемые структуры однознач-
но увязаны с величиной и структурой поездо- и 
вагонопотока. При этом они будут иметь резерв 
пропускной способности, и для сравнения ва-
риантов между собой необходимо привести их 
к условиям полной загрузки. Для этого величи-
на критерия экономической оптимальности де-
лится на коэффициент загрузки синтезирован-
ной структуры. Необходимость такой операции 
обусловлена тем фактом, что как нагрузка, так 
и пропускная способность железнодорожной 
станции являются величинами дискретными. 
Поэтому близкие по пропускной способности 
схемы могут иметь весомые различия величины 
экономического критерия. И при недоучете ре-
зерва пропускной способности из рассмотрения 
могут выпасть экономичные схемы, имеющие 
при заданной структуре поездо- либо вагонопо-
тока бόльшую, чем требуемая, пропускную 
способность. 

Выводы 

Для дальнейшего совершенствования про-
цесса проектирования железнодорожных стан-
ций необходима практическая реализация 
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структурного синтеза. На основе структурного 
синтеза можно не только проектировать новые 
станции, но и осуществлять анализ путевого 
развития и репроектирование существующих. 
Реализация структурного синтеза послужит ос-
новой сквозной автоматизации станционного 
проектирования. 

По результатам структурного синтеза воз-
можно экономически оценить синтезированные 
структурные схемы. Экономическая оценка по-
зволит сократить число рассматриваемых вари-
антов станции и принять к проектированию не 
только технически и технологически, но и эко-
номически обоснованную схему станции. Пер-
спективами исследований в данной области 
является разработка единой методики бюдже-
тирования работы железнодорожных станций 
различной сложности, которая должна явиться 
основой для планового научно-обоснованного 
финансирования станции, учитывающего коле-
бания величины и структуры нагрузки на  
станцию. 
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В. Н. ТУМИЛОВИЧ (БелГУТ, Гомель, Республика Беларусь) 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА ДЛЯ ПРИГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Модернізація рухомого складу, при проведенні капітального ремонту, має виконуватись з урахуванням 
сучасних наукових досягнень. У даній статті доведена принципіальна можливість переведення приміського 
руху на електротягу на неелектрифікованих лініях при використанні на рухомому складі сучасних накопи-
чувачів енергії.  

Модернизация подвижного состава, при проведении капитального ремонта, должна производиться с 
учетом современных научных достижений. В данной статье доказана принципиальная возможность перево-
да пригородного движения на электротягу на неэлектрифицированных линиях при использовании на под-
вижном составе современных накопителей энергии. 

The rolling stock modernization, during conduction of a major overhaul, should be made taking into account 
modern scientific achievements. In the article the basic possibility of transfer of suburban traffic on electric traction 
on non-electrified lines with the use of modern energy accumulators on the rolling stock is proved. 

Введение 

Как известно из практики, перевозки пасса-
жиров на железнодорожном транспорте низко-
рентабельны. 

Еще со времен Советского Союза на Бело-
русской железной дороге на неэлектрифициро-
ванных линиях используются только дизельпо-
езда производства Рижского вагонзавода (Лат-
вия), и в меньшей степени, дизельпоезда Деме-
ховского завода (Россия). Однако и те и другие 
выработали свой ресурс и требуют замены либо 
дорогостоящего ремонта. Стоит вопрос о за-
купке нового подвижного состава, однако Де-
меховский завод не успевает обеспечивать под-
вижным составом железные дороги России, а 
Рижский завод выставляет для продажи ди-
зельпоезда разработки пятидесятых годов про-
шлого века по цене самолета современной кон-
струкции. 

Вопрос не так остро стоит в цене, сколько в 
целесообразности закупки данного подвижного 
состава. Посмотрим на соседей. На Южной же-
лезной дороге из общего числа перевезенных 
пассажиров в пригородном движении 81,7 % 
перевезено на электротяге, на Юго-Западной – 
93 %, на Белорусской – 60 %. С цифрами не 
поспоришь. Безусловно, электрификация – дело 
довольно дорогое и на малодеятельных участ-
ках не всегда экономически оправдано. 

Предлагается: при производстве капиталь-
ного ремонта применять на дизельпоездах но-
вейшие научные разработки для уменьшения 
потребления топлива и постепенный переход 

на электротягу на неэлектрифицированных 
участках. 

Общий подход к проблеме  

Дизельные двигатели, применяемые на под-
вижных единицах, имеют КПД около 40 %, но 
это на номинальных режимах. К примеру, на 
первой позиции контроллера машиниста КПД 
составляет всего 7 %, об этом обычно умалчи-
вают. А ведь дизельпоезд на номинальном ре-
жиме работает не более 2 % времени эксплуа-
тации. Получается, что при недоиспользовании 
мощности идет явно расточительное расходо-
вание дизельного топлива. 

Применение двигателя малой мощности, но 
работающего на номинальном режиме, решило 
бы эту проблему. При этом необходимо иметь 
накопитель энергии, который будет способен 
отдавать ее в момент пиковых нагрузок, а для 
дизельпоезда – это момент разгона. 

Общие принципы решения проблемы 

Дело в том, что дизельпоезд работает по 
циклу: разгон, выбег, торможение, стоянка и 
далее снова разгон. Мощность дизельного дви-
гателя используется только во время разгона, 
но это время обычно не превышает 20 % вре-
мени цикла, в остальное время дизель работает 
в режиме холостого хода. Как известно, ди-
зельный двигатель плохо работает на переход-
ных режимах, что приводит к повышению вы-
бросов вредных веществ в атмосферу, и интен-
сивному износу деталей самого двигателя. При-
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менив накопители энергии, можно избежать 
данных недостатков. 

Применение на дизельпоездах распределен-
ной тяги (электродвигатели на каждой колес-
ной паре) поможет избавиться еще от одного 
недостатка – боксования при разгоне, а также 
возможно будет применить рекуперацию, что 
невозможно при гидромеханической передаче 
мощности на современных дизельпоездах  

Современный рынок предоставляет множе-
ство как традиционных (аккумуляторы), так и 
новых (конденсаторы, супермаховики) накопи-
телей энергии. В практической работе могут 
быть использованы следующие возможные ва-
рианты применения накопителей энергии на 
железнодорожном транспорте, их достоинства 
и недостатки. 

Наиболее широко распространены сравни-
тельно недорогие свинцово-кислотные аккуму-
ляторные батареи (АБ). Они достаточно долго-
вечны по числу допустимых циклов «заряд − 
разряд», но имеют сравнительно низкую удель-
ную энергию (W < 120 кДж/кг). Распростране-
ны также щелочные никель-железные и никель-
кадмиевые АБ, для которых W < 150 кДж/кг. 
Разработаны никель-кадмиевые и серебряно-
цинковые АБ. Они превосходят свинцово-
кислотные АБ по мощности в 2 и 3 раза соот-
ветственно, но значительно дороже. Никель-
кадмиевые АБ существенно долговечнее, чем 
свинцово-кислотные. Серебряно-цинковые АБ 
отличаются небольшим числом циклов  
«заряд − разряд», но обеспечивают высокий 
КПД, около 0,75 при большой скорости раз-
ряда. 

В последние годы разработаны химические 
АБ на основе аккумуляторных элементов с ис-
пользованием никеля, серы, натрия, лития  
и др. Никель-цинковые щелочные АБ имеют  
W > 200 кДж/кг, но их долговечность мала. По-
вышение долговечности достигается в газо-
диффузионных никель-водородных АБ, в кото-
рых W > 250 кДж/кг. Еще более высокий пока-
затель (W > 500 кДж/кг) имеют серно-
натриевые АБ, но их ресурс составляет 
100…200 циклов «заряд − разряд». Дальнейшее 
повышение W теоретически до значений  
103 кДж/кг возможно в литиевых АБ, но их не-
достаток − малый ресурс вследствие высокой 
коррозионной активности Li. В последнее вре-
мя появились так называемые «угольные» ак-
кумуляторы. Они занимают промежуточное 
положение между традиционными конденсато-
рами и химическими источниками тока. По 
сравнению с конденсаторами, угольные акку-

муляторы имеют на порядок более высокую 
удельную энергию W > 20 кДж/кг, но, к сожа-
лению, пока не доработаны и не выпускаются 
промышленностью в большем объеме. 

Конденсаторные батареи широко применя-
ются для стабилизации напряжения и в послед-
ние годы стали применяться на городском 
электротранспорте для рекуперации, но пока 
еще не очень широко из-за низкой удельной 
энергии W < 2 кДж/кг. В последних публикаци-
ях на сайтах в интернете говорится о том, что 
разработаны конденсаторы с удельной емко-
стью W > 5 кДж/кг; согласитесь, что это пока 
очень мало для применения их в качестве тяго-
вых. Однако, необходимо признать, что кон-
денсаторные батареи имеют и очень большие 
достоинства: высокий срок службы – более  
20 лет, необслуживаемые, имеют КПД > 0,9, 
практически не ограничено количество циклов 
«заряд − разряд», работают при любой темпе-
ратуре и что самое главное – могут быстро от-
давать энергию и так же быстро заряжаться. 

Возможно накопление энергии и на так на-
зываемых «супермаховиках», этому изобрете-
нию уже более 2500 лет, но, к сожалению, и до 
настоящего времени применение его ограниче-
но по ряду причин, которые здесь рассматри-
ваться не будут. 

Возникает вопрос, что даст применение на-
копителей энергии на подвижной единице, ко-
торую мы выбрали для рассмотрения возмож-
ных вариантов. Во-первых, это даст возмож-
ность уменьшить мощность дизель-генера-
торной установки, поскольку она будет рабо-
тать постоянно на накопитель энергии, а тяго-
вые двигатели будут питаться уже от накопите-
ля. Во-вторых, двигатель, работая в режиме 
постоянной нагрузки, примерно в 10 раз мень-
ше будет выбрасывать вредных веществ в ат-
мосферу, чем на переходных режимах. В-
третьих, и это самое главное, возможна рекупе-
рация энергии, т.е. превращение потенциальной 
и кинетической энергии при торможении в тот 
вид энергии, на котором работает накопитель, 
для дальнейшего использования при разгоне.  

Маховик отдает свою энергию генератору, 
который вырабатывает электрический ток, ко-
торый в свою очередь, вращает электродвига-
тель, находящийся на колесной паре. В это 
время дизель-генератор вырабатывает электри-
ческий ток и работает в паре с генератором на 
супермаховике, помогая развить заданную ско-
рость. 

При выбеге и стоянке: дизель-генератор вы-
рабатывает электрический ток, а генератор, ра-
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ботая в режиме двигателя, разгоняет суперма-
ховик.  

При торможении электродвигатель на ко-
лесной паре вырабатывает электрический ток, 
превращая кинетическую энергию подвижной 
единицы в электрическую. Затем в энергию 
вращения супермаховика, ввиду того, что элек-
трические машины, в принципе, обратимы и 
при торможении электродвигатель имеет воз-
можность вырабатывать электрический ток, 
который вращает генератор, работающий в ре-
жиме двигателя. В это время дизель-генератор, 
вырабатывая электрический ток, помогает рас-
кручивать супермаховик. 

Необходимо оценить количество энергии, 
которое необходимо запасти на супермаховике, 
или точнее сказать – возможно запасти. От это-
го зависит и мощность дизель-генераторной 
установки. Итак, к примеру, возьмем самый 
известный и самый надежный на сегодняшний 
день супермаховик: 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Рис. 1. Кольцевой накопитель с супермаховиком:  
1 − вакуумированный корпус,  

2 − магнитные активные опоры, совмещенные  
со статором линейного двигателя,  

3 − кольцевой супермаховик из сверхпрочного волокна 

Рассчитаем накапливаемую энергию на данном 
супермаховике: 
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где J  – момент инерции, ω  − угловая ско-
рость. 

2 = J mr , 

где m – масса маховика, r – расстояние от цен-
тра. 

2 nω = π , 

где n – частота вращения. 

Подставляя в формулу, получаем: 

2 2 22T mr n= π , 

принимаем r = 1 м, m = 500 кг, n = 10 000 
об/мин., или 167 об/с. Число оборотов для рас-
чета берем среднее, поскольку в печати имеется 
информация о том, что некоторые маховики 
развивают скорость до 800 000 об/мин., но он 
на нашем транспортном средстве будет вра-
щаться с переменной скоростью, а значит, бу-
дет иметь переменную накопленную энергию. 

T =  2⋅3,14 2 ⋅500⋅1 2 ⋅167 2 ≈  275 МДж. 
Если учесть, что до 50 % кинетической энергии 
можно рекуперировать, то это число можно 
умножить еще на 1,5. Расчеты показывают, что 
энергии, накопленной на маховике, к примеру, 
на конечной станции при подключении к элек-
тросети, достаточно, чтобы совершить рейс в 
пригородном движении на расстоянии 
100…120 км. В связи с этим, дизель-
генераторная установка нужна только в качест-
ве резервного источника электроэнергии, для 
повышения живучести подвижной единицы. 
При использовании данной дизель-генератор-
ной установки в постоянно работающем со-
стоянии возможно использование супермахо-
вика гораздо меньшей массы и выпускаемого 
уже промышленно для метрополитена: ЭМНЭ-
500. Технические характеристики ЭМНЭ-500: 
максимальная накапливаемая энергия −  
14 МДж, диапазон оборотов вращения − 
1500…3000 об/мин. или 25…50 об/с. При этом, 
достигается одна из главных целей – скорейшее 
внедрение данной подвижной единицы в строй 
для уменьшения эксплуатационных расходов, 
но это будет несколько не моторвагонный под-
вижной состав, хотя и очень к нему приближен. 
Для перехода вовсе на электротягу необходимо, 
остановочные пункты, в зависимости от про-
филя, через один или через два, оборудовать 
контактным рельсом по типу метро в месте ос-
тановки данного транспортного средства, для 
подачи электричества  на подвижную единицу 
и раскрутки маховика до максимальных оборо-
тов. Дело в том, что Белорусская железная до-
рога имеет в основном равнинный профиль и 
затраченная энергия на преодоление подъема, 
т.е. повышение потенциальной энергии, воз-
вращается, превращаясь в кинетическую, т.е. 
для приблизительных расчетов затраты на пре-
одоление подъемов можно не учитывать. При 
применении накопителей энергии и возможно-
сти рекуперации можно предположить, что 
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этой энергии наверняка хватит на преодоление 
различных видов сопротивлений. В этом слу-
чае, формула для оценки необходимой энергии 
на передвижения данного транспортного сред-
ства по участку будет выглядеть следующим 
образом:  

Э = КN ∆× , 

где N – количество остановок на участке.  
К примеру, на участке Гомель – Калинковичи 
дизель-поезд совершает 26 остановок, при этом 

Э = 26⋅4,9 = 127,4 МДж. 

 
Рис. 2. Общий вид накопителя ЭМНЭ-500 

Следовательно, для нормальной работы данной 
подвижной единицы необходимо оборудовать 
контактным рельсом каждый третий остано-
вочный пункт для раскрутки супермаховика, 
либо установить два накопителя ЭМНЭ-500 на 
подвижной единице, что даст возможность со-
кратить количество остановочных пунктов с 
контактным рельсом вдвое, ну а самый выгод-
ный способ – применить накопитель с диско-
вым маховиком. В этом случае, запасенной 
энергии хватит для того, что бы из Гомеля дое-
хать да ст. Калинковичи и вернуться обратно. 

Рассмотрим теперь вариант применения на-
копителей электрической энергии. Применение 
конденсаторов на подвижной единице ограни-
чено по той простой причине, что если мы по-
ставим задачу использовать их в качестве тяго-
вых, то, имея удельную емкость в 1 кДж/кг, они 
не только займут весь объем, но и сама под-
вижная единица не сможет тронуться с места 
из-за веса конденсаторов. Мы уже рассчитали: 
чтобы просто ехать на конденсаторной батарее 
на протяжении 100 км, необходима энергия  
127 МДж, а это 127 тонн конденсаторов. Как 
видим, применение только конденсаторных 
батарей на подвижной единице невозможно. 

Рассмотрим применение аккумуляторных 
батарей. Возьмем современные аккумулятор-
ные батареи, необслуживаемые, со сроком га-
рантии 10 лет, произведенные по технологии 
AGM и стартовым током 750 A, емкостью  
55 А⋅ч, весом 20,2 кг., напряжением 12 В. Эти 
стартовые аккумуляторные батареи выбраны не 
случайно, дело в том, что при разгоне необхо-
дим больший стартовый ток. Рассчитаем мощ-
ность, заложенную в аккумуляторе. Обычно 
при соединении аккумулятора на нагрузку его 
напряжение падает, выберем среднее − 10 В. 

W = 55⋅10⋅3600 = 1,98 МДж. 

Известно, что чем больше ток нагрузки, тем 
меньше мощности может отдать аккумулятор, и 
этот диапазон очень широкий – от 100 % до  
15 %, в зависимости от силы тока, из-за того, 
что химические процессы не успевают проте-
кать так быстро, как хотелось бы. Кроме того, 
заявленный стартовый ток аккумулятор спосо-
бен отдать только в течение 20…30 с., далее 
ток падает. Зависимость тока конденсатора и 
аккумулятора от времени представлена на  
рис. 3. 
 
 

 
 

                                                аккумулятор 
 

 

                         конденсатор 
 

 

Рис. 3. График изменения тока от времени  
у аккумулятора и конденсатора 

Как видно из рис. 3, применение параллельно 
конденсатора и аккумулятора очень эффектив-
но, поскольку в первые секунды разгона, когда 
аккумулятор еще не набрал номинальной мощ-
ности, конденсаторная батарея своим «энтузи-
азмом» уже разгоняет транспортное средство 
до некоторой скорости, которая зависит от ук-
лона, далее нагрузку на себя берет аккумуля-
тор.  

Однако, постояв некоторое время без на-
грузки, аккумулятор способен снова выдать 
больший ток, следовательно, в период выбега, 
торможения и стоянки, аккумулятор способен 
будет восстановить свою емкость. Итак, учиты-
вая, что для передвижения по участку нам не-

      
I,A

166



обходима мощность в 127,4 МДж, получаем:  
N = 127,4/1,98 = 64 аккумулятора, или 1,3 т ве-
са. Принципиально, это приемлемый вес для 
данной подвижной единицы. Учитывая воз-
можность рекуперации от 30 до 50 % кинетиче-
ской энергии, возможно даже снижение ука-
занного веса. Однако, уменьшение количества 
аккумуляторов менее 60 невозможно из-за того, 
что двигатели работают при напряжении 600 В. 
Для этого необходимо соединить последова-
тельно 60 аккумуляторов. К сожалению, акку-
мулятор невозможно подзарядить за короткое 
время стоянки, поскольку ток зарядки аккуму-
лятора не может превышать 0,1 от заявленной 
мощности, т.е. не более 5,5 А на аккумулятор. 
Нетрудно подсчитать, что в случае соединения 
60 аккумуляторов последовательно, для созда-
ния 600 В на выходе, ток зарядки в этом случае 
не может превышать 5,5 А. Мощность, пере-
данная для зарядки аккумуляторных батарей, 
будет очень маленькой. Но, если переключить 
схему и соединить аккумуляторы в параллель-
ное соединение, то при заряде напряжением  
12 В и током 5,5 А мы сможем за время стоян-
ки в 3 мин. передать мощность  
W = 120⋅12⋅5,5⋅180 = 1425600 Дж, или 1,4 МДж. 
Как видим, передаваемой мощности недоста-
точно для разгона. Для зарядки хотя бы до 
мощности, необходимой для разгона, стоянка 
должна быть не менее 10 мин., что, безусловно, 
невозможно. Но дело осложняется еще и тем, 
что при частых и глубоких зарядах и разрядах 
аккумуляторы не вырабатывают даже свой га-
рантийный срок. Большой ток в период разгона 
губительно действует на пластины аккумулято-
ра, здесь нужна вспышка «энтузиазма», кото-
рым обладает конденсаторная батарея. Жела-
тельно, одновременно с аккумуляторной бата-
реей, иметь на подвижной единице и конденса-
торную батарею на первые несколько секунд 
разгона для улучшения работы аккумуляторной 
батареи. При этом отпадает необходимость до-
зарядки аккумулятора на промежуточных стан-
циях. Если принять мощность конденсаторной 

батареи равной мощности, необходимой для 
разгона, т.е. 4,5 МДж, то получим массу кон-
денсаторной батареи 4,5 тонны. В этом случае 
имеем на борту аккумуляторную батарею и 
конденсаторную батарею, общей массой около  
6 тонн. Конденсатор будет подзаряжаться при 
рекуперативном торможении частично и окон-
чательно на стоянке от аккумулятора малым 
током, что, несомненно, благоприятно для ак-
кумулятора. Аккумулятор в этом случае будет 
заряжаться основательно на конечных пунктах 
оборота.  

И все-таки, автор уверен, что дизель-
генераторная установка на данном транспорт-
ном средстве, в качестве резервной, будет дале-
ко не лишней.  

Выводы 

Таким образом, по результатам расчетов на-
прашивается вывод о принципиальной возмож-
ности применения моторвагонного подвижного 
состава на неэлектрифицированных линиях же-
лезных дорог, при небольшой их модерниза-
ции. А также о целесообразности применения 
распределенной тяги на дизельпоездах, для че-
го во время капитального ремонта необходимо 
производить модернизацию данного подвижно-
го состава для уменьшения потребления топли-
ва на перевозку пассажиров и постепенного 
перехода на электротягу на неэлектрифициро-
ванных линиях.  
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АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В МЕТАЛІ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІС 
ПРИ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Виникнення руйнування залізничного колеса обумовлено формуванням високих локальних напружень 
від неоднорідної пружно-пластичної деформації за рахунок циклічної зміни температур під час гальмування. 

Возникновение разрушения железнодорожного колеса обусловлено формированием высоких локальных 
напряжений от неоднородной упруго-пластической деформации при циклической смене температур при 
торможении. 

Occurrence of destruction of a railroad wheel is caused by formation of the high local stresses produced by the 
inhomogeneous elastic-plastic deformation due to the cyclic temperature change during and after braking using 
brake shoes. 

Процеси гальмування, разом з наклепом від 
холодної пластичної деформації по поверхні 
кочення залізничного колеса, супроводжуються 
значними структурними змінами в приповерх-
невих шарах металу обода. Враховуючи дуже 
швидкий розігрів поверхневих об’ємів металу 
колеса від взаємодії з гальмівною колодкою, за 
відносно короткий термін часу зростання тем-
ператури може сягати значень, достатніх до 
початку фазових перетворень [1]. З іншого бо-
ку, після завершення процесу гальмування, ін-
тенсивності тепловідводу від розігрітого мета-
лу достатньо до розвитку структурних перетво-
рень за механізмом зсуву [2]. Обумовлено це 
окрім охолодження від обдуву повітрям додат-
ковим тепловідводом на внутрішні, відносно 
холодні прошарки металу обода. Таким чином, 
виникає визначений інтерес щодо оцінки про-
цесів структурних перетворень в залізничних 
колесах під час початку та після завершення 
гальмування. 

Мета дослідження – це аналіз можливих 
структурних перетворень в металі залізничних 
коліс під час їх експлуатації. 

Матеріалом для роботи була вуглецева сталь 
з хімічним складом, типовим для виготовлення 
залізничних коліс за ГОСТ 10791. Мікрострук-
турні дослідження проводили під світловим 
мікроскопом типу «Epiquant». Розмір структур-
них характеристик внутрішньої будови металу 
визначали за методиками кількісної металогра-
фії [3]. 

Після зміцнюючої термічної обробки заліз-
ничного колеса мікроструктура металу обода, в 
залежності від відстані від поверхні примусо-
вого тепловідводу, складається з ферито-
перлітної суміші різної дисперсності та морфо-
логії (рис. 1,а, б). Під час кочення залізничного 

колеса по рейках виникаючий наклеп металу, 
який має визначений градієнт, разом з перепа-
дом температури по товщині обода при гальму-
ванні, обумовлюють розвиток процесів струк-
турних змін. Як свідчить мікроструктурний 
аналіз, для прошарків металу обода при нагрі-
ванні до температур 600…650 ºС, які попере-
дньо були наклепані до рівня дії як після холо-
дної пластичної деформації 40…50 %, в 
об’ємах перлітних колоній спостерігається роз-
виток процесів сфероїдизації цементиту 
(рис. 1,в). Зменшення відстані досліджуваного 
металу від поверхні кочення супроводжується 
одночасним збільшенням ступеня холодної 
пластичної деформації (наклепу) та підвищен-
ням температури розігріву металу обода. Так, 
при нагріванні вуглецевої сталі до 700…720 ºС, 
холоднодеформованої на 60…70 %, підвищен-
ня швидкості сфероїдизації та коалесценції це-
ментиту (рис. 1,г) супроводжується розвитком 
процесів збіркової рекристалізації (рис. 1,д). На 
підставі цього неоднорідність розподілу дефо-
рмації по об’єму металу може супроводжувати-
ся виникненням різнозеренної будови. Суміс-
ний аналіз субмікроструктурних параметрів, 
характеристик деформаційного зміцнення [4] 
свідчить, що для сталей із середнім та високим 
вмістом вуглецю, при пластичному деформу-
ванні, формування дислокаційної чарункової 
структури зв’язано з гальмуванням рухомих 
дислокацій карбідними частками. При невели-
ких рівнях зміцнення від наклепу, виникаюча 
сітка дислокацій на частках другої фази, як на 
вузлах, являє собою невдосконалену чарункову 
структуру, в якій густина дислокацій в середині 
чарунок та на субграницях мало відрізняється 
(рис. 1,е). Збільшення ступеня пластичної де-
формації супроводжується, в першу чергу, зро-

168



станням густини дислокацій в стінках чарунок, 
в той час як у середині чарунок збільшення 
дислокацій значно менше. Малі розміри чару-
нок та великий градієнт накопичених дислока-
цій між субграницею та тілом чарунки в знач-
ній мірі гальмують розвиток релаксаційних 
процесів подібно тим, які спостерігаються в 

низьковуглецевих сталях [5]. На підставі цього, 
при ударних, сконцентрованих навантаженнях 
залізничного колеса в об’ємах металу, які були 
нагріті до середнього інтервалу, в значній мірі 
зростає імовірність виникнення субмікротрі-
щин [6]. 

 
Рис. 1. Структура металу обода залізничного колеса. Збільшення 2000 (а, ж, з), 4000 (д),  

10000 (в, г), 14000 (е), 50000 (б)

При нагріванні металу обода колеса до тем-
ператур, які перебільшують критичне значення 

1CА  , спостерігається якісно інша картина стру-
ктурних перетворень. На підставі аналізу внут-
рішньої будови вуглецевої сталі визначено, що 
чим вище від значення 1CА  перегрів, тим шви-
дше навколо цементитних часток зростають 
аустенітні ділянки [7]. Разом з цим, виникаю-
чий перепад концентрації атомів вуглецю в ау-
стеніті, від максимальних значень на межі з це-
ментитом до мінімальних на границі з феритом, 
буде існувати аж до моменту зникнення карбі-
дної фази взагалі. В процесі прискореного охо-
лодження приповерхневих прошарків (від по-
верхні кочення) металу обода колеса, з ураху-
ванням підвищеної стабільності аустеніту, 

структурні перетворення мають змогу розвива-
тись за механізмом зсуву. Наведені перетво-
рення відбуваються в структурі, в якій аустені-
тні ділянки мають визначений градієнт концен-
трації вуглецю та який наслідується мартенсит-
ним кристалом. В цьому випадку мартенситний 
осередок буде мати різну ступінь тетрагональ-
ності кристалічної решітки і, як наслідок цього, 
рівень міцнісних властивостей, що пропорціо-
нально змінюється [2]. 

Таким чином, можна вважати, що в об’ємах 
металу обода залізничного колеса, які були на-
гріті до температур двофазної ферито-
аустенітної області, при наступному прискоре-
ному охолодженні формується структура, в 
якій вузька міжфазна границя між феритом і 
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цементитом замінюється на ділянку з визначе-
ною довжиною (рис. 1,ж). Окрім цього, необ-
хідно відзначити, що наведена ділянка має ви-
значений градієнт твердості від приблизно рів-
ного значенню твердості навколишнього фери-
ту до такого, що наближується до твердості 
карбідної частки. При експлуатації залізнично-
го колеса існуючий наклеп в металі, після при-
мусового охолодження, буде супроводжува-
тись, окрім розвитку процесів деформаційного 
зміцнення фериту, протіканням процесів пере-
розподілу атомів вуглецю по кристалічних 
міжвузлах решітки та дифузії їх до дислокацій 
[8]. Таким чином, в процесі наклепу металу від-
буваються два основних конкуруючих процеси: 
знеміцнення мартенситних кристалів при зни-
женні ступеня тетрагональності кристалічної 
решітки та зміцнення – за рахунок блокування 
рухомих дислокацій, які введені при пластич-
ній деформації. Послідовність розвитку вказа-
них процесів та їх співвідношення значною мі-
рою обумовлює досягнення високих рівнів пла-
стичних властивостей в середньо- та високову-
глецевих сталях з ферито-мартенсито-цемен-
титними структурами [7]. Як свідчать експери-
ментальні дослідження [8], в мартенситних ді-
лянках, які наближені до фериту, густини дис-
локацій достатньо для практично повного по-
глинання атомів вуглецю, який виділяється з 
твердого розчину. Ступінь тетрагональності 
кристалічної решітки буде знижуватись до мі-
німально припустимих значень, при цьому міц-
нісні властивості будуть наближуватись, за аб-
солютними величинами, до таких, що спостері-
гаються для структурно вільного фериту. По 
тому, як буде збільшуватись відстань від фери-
то-мартенситної границі, концентрація атомів 
вуглецю буде підвищуватися. В цьому випадку 
дефектів кристалічної будови і, в першу чергу 
дислокацій, буде вже недостатньо для ефектив-
ного поглинання атомів вуглецю. На підставі 
цього будуть розвиватися процеси деформацій-
ного зміцнення від дефектів, які вводяться при 
наклепі металу. Остаточно можна вважати, що 
при наклепі приповерхневих шарів металу обо-
да залізничного колеса, за рахунок сумісного 
розвитку процесів зміцнення та знеміцнення в 
мартенситних кристалах та структурно вільно-
му фериті, досягається зростання пластичних 
властивостей подібно тому, як для високовуг-
лецевих сталей [7]. Зростання пластичності, що 
спостерігається, обумовлено збільшенням ха-
рактеристик деформаційного зміцнення при 
структурних змінах в процесі пластичної течії 
фазових складових. Розуміння самого механіз-

му впливу наведено в роботі [4]. Аналіз наве-
дених експериментальних даних показує, що 
зростання параметрів деформаційного зміцнен-
ня супроводжується збільшенням енергії, яка 
витрачається на руйнування металу. Окрім цьо-
го, роздільний аналіз процесів зародження та 
зростання мікротріщин свідчить, що основний 
вплив на підвищення хладостійкості прокату 
обумовлено підвищенням енергії зародження 
тріщини [9], в той час як енергія її розповсю-
дження залишається практично незмінною. 

При подальшому розігріві металу обода до 
температур поблизу критичного значення 3CА , 
на поверхні кочення після прискореного охоло-
дження складаються умови для формування 
достатньо великих ділянок білого шару [1], які 
в дійсності є об’ємами металу з повністю мар-
тенситною структурою після відпуску при різ-
них температурах (рис. 1,з). В порівнянні з по-
вністю мартенситною структурою, яка сформо-
вана після нагріву металу до двофазної ферито-
аустенітної області та яка спроможна до розви-
тку релаксаційних процесів при навантаженні, 
в ділянках «білого шару» такі процеси значною 
мірою загальмовані [1]. Обумовлено це тим фа-
ктом, що в процесі самовідпуску мартенситу, 
який сформовано з аустеніту при повному роз-
чиненні карбідної складової мікроструктури, в 
середньому інтервалі температур з пересичено-
го твердого розчину виділяється велика кіль-
кість дисперсних карбідних часток, які гальму-
ють переміщення дислокацій, сприяючи диспе-
рсійному зміцненню сталі [4, 5]. На підставі 
цього зазначені пластичні деформації супрово-
джуються формуванням умов зародження суб-
мікротріщин. Зв’язано це з дуже швидким ви-
черпанням і так низького ресурсу накопичення 
дефектів кристалічної будови до максимально 
можливої межі [2, 5]. Наклеп металу в ділянках 
«білого шару» дуже швидко переводить його в 
крихкий стан. Внаслідок цього виникають суб-
мікротріщини, які, об’єднуючись в мікро- та 
макротріщини, приводять до викришування 
металу по поверхні кочення залізничного ко-
леса. 
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І. О. ВАКУЛЕНКО, М. А. ГРИЩЕНКО, М. М. ГРИЩЕНКО (ДІІТ) 

ЕТАПИ ВИНИКНЕННЯ ДИСЛОКАЦІЙНОЇ ЧАРУНКОВОЇ 
СТРУКТУРИ В ХОЛОДНОДЕФОРМОВАНІЙ ВУГЛЕЦЕВІЙ СТАЛІ 

Стаття присвячена поясненню процесу формування дислокаційної чарункової структури при пластично-
му деформуванні вуглецевої сталі. 

Статья посвящена объяснению процесса формирования дислокационной ячеистой структуры в течение 
пластического деформирования углеродистой стали. 

The article is devoted to explanation of the evolutional process of dislocation cell structure formation during the 
plastic deformation of carbon steel. 

Протягом останніх декількох років, в порів-
нянні з традиційними технологіями обробки 
металів і сплавів, підвищеним попитом корис-
туються розробки, які сприяють отриманню 
ультрадисперсних фазових складових. 

Такі композиції найбільш частіше виготов-
ляють з попередньо диспергованих дуже дріб-
них порошків, в яких зерна складають розміри 
від десятків сотень нм. Другий напрямок отри-
мання таких супердисперсних структур в мета-
левих системах – це контрольоване легування 
[1]. 

В порівнянні з однофазними сплавами та 
чистими металами, коли рушійна сила зростан-
ня зерен достатньо велика та не дає можливості 
досягти необхідного рівня подрібнення струк-
тури, спеціальне легування за визначених умов 
існування сплаву дозволяє сформувати багато-
фазні композиції. 

В якості прикладу можна розглядати проце-
си структурних перетворень, які в літературі 
називають спінодальним розпадом [2]. В цьому 
випадку зміна початкових умов перетворення 
дозволяє змінювати не тільки морфологічні 
особливості часток, які виділяються, але і сту-
пінь періодичності структури в цілому. 

Метою дослідження є аналіз умов форму-
вання дислокаційних субструктур в холодно-
деформованих сталях. 

Матеріалом для дослідження була вуглецева 
сталь з кількістю вуглецю 0,4 %. Поперед хо-
лодного деформування прокаткою на різні сту-
пені, метал мав структуру гарячекатаного ста-
ну. Структуру досліджували під електронним 
мікроскопом за методикою просвітлювання. 

З підвищенням ступеня холодної пластичної 
деформації міцнісні властивості зростають, 
пластичні характеристики металу знижуються 
[3]. Наведений характер зміни комплексу влас-

тивостей металів обумовлений протіканням 
процесів структурних перетворень внутрішньої 
будови. Так, на підставі аналізу дрібнокриста-
лічних параметрів металу показано, що після 
досягнення визначеного значення пластичної 
деформації у відносно рівномірному розподілі 
дислокацій виникають ознаки немонотонного 
розподілу. В подальшому, зі зростанням рівня 
накопиченої деформації, наведені немонотон-
ності приймають вигляд періодичних чарунко-
вих дислокаційних структур [4, 5]. З іншого 
боку враховуючи, що структура досліджуваної 
кількості структурно вільного фериту та перлі-
тних колоній, міцнісні властивості яких можуть 
різнитися більше ніж у два рази, початкові умо-
ви їх участі в пластичному деформуванні пови-
нні бути різними [6, 7]. На підставі цього мож-
на з визначеними припущеннями вважати, що 
формування дислокаційних субструктурних 
згуртувань в структурно вільному фериті та 
фериті перліту повинно розпочатись після до-
сягнення різного ступеня деформації. Перед 
початком аналізу умов виникнення чарункових 
структур необхідно відзначити, що тип криста-
лічної решітки має дуже велике значення. Вра-
ховуючи, що ферит має об’ємноцентровану ку-
бічну решітку, яка налічує декілька систем ков-
зання (площини (110), (112) та (123) з напрям-
ком <III> [8]), виникаючі дислокаційні лінії 
мають примусово хвилеподібний вигляд. Мож-
на вважати, що формування таких хвилеподіб-
них дислокаційних стрічок в холоднодеформо-
ваних металах з ОЦК решіткою має визначене 
значення для виникнення чарункових структур. 
Як показано в роботах [4, 5], з позицій загаль-
них умов еволюційних процесів перетворення 
рівномірного розподілу дислокацій, формуван-
ня немонотонностей обумовлено виникненням 
флуктуацій критичного значення. Але чітке по-
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яснення стосовно рушійних сил наведеного пе-
ретворення практично відсутнє. На рис. 1 наве-
дена дислокаційна структура, яка виникає в 
структурно вільному фериті після деформації, 
якої недостатньо для формування чарункової 
структури. На підставі аналізу можна визначи-
ти, що дислокації переміщуються по різних 
кристалографічних системах. 

 
Рис. 1. Дислокаційна структура структурно вільного 
фериту низьковуглецевої сталі після деформації  

2 % (а) та 10 % (б), (збільшення 18000x1,5) 

Окрім цього, наведена картина ілюструє, що 
великокутові границі фериту являють собою не 
тільки місця зародження дислокацій в об’ємах 
металу поблизу великокутової границі (рис. 
1,а). Підвищення ступеня пластичної деформа-
ції і, як наслідок цього, збільшення концентра-
ції дислокацій, супроводжується формуванням 
більш складних дислокаційних угрупувань у 
вигляді дислокаційних смуг з викривленими 
фрагментами різної амплітуди та радіусу кри-
визни (рис. 1,б). Формування викривлених фра-
гментів на дислокаційних угрупуваннях обумо-
влено розвитком процесів, аналогічних як у 
випадку рухомих поодиноких дислокацій – 
множинне ковзання. Окрім цього, еквідистант-
не розташування окремих фрагментів стрічкас-

тої дислокаційної структури дає змогу оцінити 
не тільки напрямок переміщення, але і послідо-
вність етапів формування вигинів. Дійсно, роз-
глядаючи структуру на рис. 2,а, б, можна ви-
значити, що наближення площини переміщення 
дислокаційної смуги до напрямку дії максима-
льних напружень супроводжується збільшен-
ням амплітуди вигинів на смузі.  

 
Рис. 2. Дислокаційна структура в структурно  
вільному фериті низьковуглецевої сталі після  

деформації прокаткою на 20 %,  
(збільшення 13000x1,5) 
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Таким чином, в першому наближенні можна 
вважати, що зростання ступеня холодної плас-
тичної деформації приводить до формування 
вигинів на регулярно розташованих смугах дис-
локаційних угрупувань. Подальше зростання 
амплітуди вигинів може досягти таких значень, 
що між рухомими смугами відбувається взає-
модія, яка врешті-решт приводить до виник-
нення перетинок (рис. 2,в). Взаємне блокування 
від виникаючих перетинок переміщення дисло-
каційних смуг приводить до формування чару-
нкової структури різного ступеня досконалості. 
На підставах проведеного аналізу, у випадку 
холодної пластичної деформації низьковугле-
цевої сталі, процес формування дислокаційної 
чарункової структури може розглядатися, як 
такий, що складається з декількох послідовно 
протікаючих етапів. Для малих ступенів дефо-
рмації, яким відповідає етап переміщення по-
одиноких, рівномірно розташованих дислока-
цій (по декількох кристалографічних системах), 
взаємодія рухомих дислокацій між собою при-
водить до виникнення вигинів різної амплітуди. 
Такі вигини на дислокаційних лініях не сприя-
ють регулярному переміщенню дислокацій і, як 
наслідок цього, виникають клубкові перепле-
тення у вигляді дислокаційних смуг з різною 
шириною та концентрацією дислокацій в них 
(рис. 2). Подальше зростання ступеня деформа-
ції та концентрації дислокацій, з одночасним 
виникненням ротаційних ефектів: зміна напря-
мку максимально діючих напружень супрово-
джується формуванням вигинів на смугах дис-
локаційних угрупувань, що еквідистантно пе-
реміщуються. Збільшення амплітуди вигинів на 
смугах та зменшення відстані між ними приво-
дить до виникнення перетинок між окремими 
смугами, враховуючи, що сформовані перетин-
ки з дислокаційних угрупувань мають різний 
рівень стабільності перетинок. Обумовлено це 
тим фактом, що дислокаційна субграниця не 
може виконувати функції місць зародження та 
анігіляції дислокацій після акту пластичної де-
формації, в порівнянні з великокутовою грани-
цею фериту [3]. Виникнення стабільних пере-
тинок між смугами дислокацій може розгляда-
тися як завершальний етап на шляху форму-
вання дислокаційної чарункової структури. 
Подальше зростання деформації буде тільки 

еволюційними процесами удосконалення чару-
нок. 

ВИСНОВКИ 

1. На основі досліджень внутрішньої бу-
дови холоднодеформованої низьковуглецевої 
сталі отримано уточнення механізму форму-
вання дислокаційних чарункових структур у 
структурно вільному фериті. 

2. Основними етапами процесу виникнен-
ня чарунок слід вважати формування вигинів 
на рухомих смугастих угрупуваннях дислока-
цій та зменшення відстані між ними. Другий 
етап – це виникнення перетинок з дислокацій-
них угрупувань між окремими смугами дисло-
кацій. 
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А. А. МИТЯЕВ (Запорожский национальный технический университет) 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕПЛАВА ЗАГРЯЗНЕННОЙ 
АЛЮМИНИЕВОЙ СТРУЖКИ 

У роботі розглянуто шляхи підвищення конструктивної міцності вторинних алюмінієвих сплавів до рів-
ня первинних. 

В работе рассмотрены пути повышения конструктивной прочности вторичных алюминиевых сплавов до 
уровня первичных. 

The ways of increasing of constructional strength of secondary aluminium alloys up to the level of strength of 
primary ones are considered. 

Введение 

В современном транспортном машино-
строении наметилась устойчивая тенденция к 
форсированию двигателей с целью увеличения 
их мощности. Это приводит к возрастанию на-
грузок на детали двигателя и прежде всего на 
поршни. В настоящее время большинство тя-
желонагруженных поршней изготавливают из 
эвтектических и заэвтектических силуминов. 
Эвтектические силумины обладают хорошими 
литейными свойствами, что позволяет получать 
из них качественные поршни методом литья в 
кокиль. Заэвтектические силумины имеют бо-
лее высокую износостойкость и меньший ко-
эффициент линейного расширения, что также 
определяет их как хороший конструкционный 
материал для изготовления поршней.  

Основная часть 

Поршень представляет собой комплексную 
деталь, состоящую из разнородных материалов. 
Наибольшему износу в процессе эксплуатации 
поршня подвержена канавка под верхнее ком-
прессионное кольцо. Чтобы уменьшить износ в 
этом месте, канавку протачивают в кольцевой 
вставке из высоколегированного аустенитного 
чугуна – нирезиста, которая вживляется в тело 
поршня при литье в кокиль. Надежная фикса-
ция и закрепление вставки в теле поршня обес-
печивается за счет проведения предваритель-
ной операции алитирования в ванне жидкого 
расплава силумина. Это позволяет создать на 
поверхности нирезистовой вставки диффузи-
онный слой, который обеспечивает высокую 
адгезионную прочность с основным металлом 
поршня при литье в кокиль. Химический состав 
нирезиста следующий: 2,5...3,0 % С; 14...18 % 
Ni; 5...6% Cu; 2...3 % Si; 1,5...2,6 % Cr;  
0,5...1,0 % Mn; до 0,5 % P; Fe – остальное. 

Технологическая операция алитирования 
нирезистовых вставок проводится в раздаточ-
ных печах емкостью до 125 кг. С течением 
времени за счет растворения происходит насы-
щение расплава железом до концентрации 
2,0...2,4 %. При достижении данной концентра-
ции железа расплав алитирования обновляется, 
так как ухудшаются технологические и меха-
нические свойства диффузионного слоя. Отра-
ботанный расплав сливается в чушки, которые 
имеют низкие показатели механических 
свойств и неблагоприятную структуру вследст-
вие большого содержания железосодержащих 
интерметаллидных фаз иглоподобной и пла-
стинчатой морфологии. 

После алитирования нирезистовые вставки 
незамедлительно подаются в кокиль и произво-
дится его заливка. Впоследствии кокильная за-
готовка поршня подвергается токарной обра-
ботке по наружной поверхности, что приводит 
к получению металлической стружки, состоя-
щей из силумина, нирезиста и продуктов сма-
зочно-охлаждающей жидкости. В итоге содер-
жание влаги и масел в стружке составляет до  
10 % каждого, а загрязненность песком и окси-
дами составляет 3...15 %. В соответствии с эти-
ми показателями стружка относится к наиболее 
низкокачественным отходам III сорта [1], а раз-
витая поверхность и повышенная влажность 
оказывают существенное влияние на образова-
ние оксидной пленки, ее состав и качество: 

    4Al + 3O2 + n⋅H2O = Al2O3 + Al2O3⋅n H2O. (1) 

В дальнейшем повышенная гигроскопич-
ность поверхностной пленки создает благопри-
ятные условия для насыщения сплавов газами. 

В результате данного технологического 
процесса на заводе накапливается до 900 тонн 
отходов за год. Повторное использование этих 
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отходов в технологическом процессе затрудне-
но вследствие высокого содержания железа, 
примесных элементов и отсутствия возможно-
сти магнитной сепарации стружки, так как ни-
резист – немагнитный сплав. В соответствии с 
заводской технологией, накопленные таким 
образом промышленные отходы переплавляют-
ся в индукционных печах под покровным флю-
сом и подвергаются двукратной обработке уни-
версальными рафинирующе-модифицирующи-
ми флюсами, содержащими хлориды натрия и 
калия, криолит или фторид алюминия. В даль-
нейшем эти сплавы разливаются в чушки и ис-
пользуются для расшихтовки первичных спла-
вов при производстве литых деталей неответст-
венного назначения. Количество расшихтовоч-
ного материала, который добавляется к 
первичным сплавам, весьма невелико и ограни-
чено низкими механическими свойствами вто-
ричного сплава и его высокой пористостью. 

Результаты и их обсуждение 

С целью обеспечения высокого уровня ме-
ханических свойств переплава стружки, обра-
зующейся после обработки поршней, был про-
веден эксперимент по повышению его качества. 
Эксперимент осуществлялся с использованием 
металлургических методов за счет обработки 
расплава таблетированным модифицирующе-
рафинирующим препаратом [2]. 

Химический состав металла, на котором 
производился эксперимент, был следующим: 
10,56 % Si; 1,68 % Сu; 1,63 % Fe; 0,85 % Ni; 
0,47 % Mg; 0,33 % Mn; Al – остальное. Соглас-
но ГОСТ 1583-93, состав металла практически 
соответствовал литейному сплаву АЛ25 
(АК12М2МгН), однако имел 2-х разовое пре-
вышение содержания железа. Суть эксперимен-
тальной технологии заключалась в дополни-
тельной обработке металла, полученного по 
заводской технологии, возрастающими присад-
ками таблетированного препарата [2]. 

Экспериментальная часть начиналась с об-
работки 125 кг расплава таблетированным пре-
паратом [2] массой 100 гр, что соответствовало 
0,08 % от массы расплава. Всего в ходе экспе-
римента было произведено 5 обработок распла-
ва с шагом возрастающей присадки 0,08  
масс. %. 

Металлографический анализ эксперимен-
тального металла (рис. 1) и определение хими-
ческого состава структурных составляющих 
(табл. 1) производили с использованием скани-
рующего микроскопа «JSM 5610LV» фирмы 
JEOL (Япония). 

В течение всего эксперимента, после каж-
дой технологической операции, производилась 
заливка кокильных образцов для определения 
показателей механических свойств. Исследова-
ния механических свойств поршневых сплавов 
проводили в литом состоянии и после искусст-
венного старения (режим термообработки Т1). 
Это обусловлено тем, что сплавы, обработан-
ные по другим режимам, в процессе нагрева 
склонны к «разбуханию». Величина увеличения 
объема поршней в термически обработанном 
состоянии (режим Т6) в 2...4 раза превышает 
аналогичные показатели литых деталей [3]. 
Данные по изменению механических свойств 
вторичного сплава в результате эксперимен-
тальной обработки представлены в таблице 2. 

Анализ микроструктуры показал наличие 
тесной связи с уровнем механических свойств. 
Металл, полученный по заводской технологии, 
содержал в структуре большое количество 
крупных комплексных оксидных включений, 
линейные размеры которых достигали до 500 
мкм (см. рис. 1,а). Результаты микрорентгенос-
пектрального и рентгеноструктурного анализов 
показали, что крупные окисные включения 
черного цвета являлись шпинелью MgO⋅Al2O3 
(см. табл. 1, зона № 1). Также были отмечены 
участки, содержащие большое количество мел-
ких комплексных оксидных включений в соче-
тании с включениями свободного графита (рис. 
2 и рис. 1,б, зона № 5). Основным источником 
свободного углерода являлись остаточные про-
дукты смазочно-охлаждающей жидкости, обра-
зовавшиеся в результате металлургической пе-
реработки стружки. Дальнейшие исследования 
показали наличие в структуре свободного угле-
рода в виде достаточно равномерно распреде-
ленного очень мелкодисперсного графита, с 
несколько большей концентрацией по границам 
раздела «избыточная фаза − матрица». 

Комплексные железосодержащие фазы 
имели иглоподобную и пластинчатую морфо-
логию с параметром формы включений λ [4], 
достигающим значений 20...25 (см. рис. 1,а, б, 
зоны № 2, 4). Анализ химического состава фаз 
был скорее качественным, так как точный ко-
личественный состав фаз определить пробле-
матично в связи с наличием большого количе-
ства мелких фаз и тем, что площадь сканирую-
щего луча в большинстве случаев превышала 
площадь сечения исследуемых фаз. Основными 
интерметаллидными фазами поршневого спла-
ва АЛ25 являются: S (Al2CuMg), T (Al6Cu3Ni), 
W (AlxMg5Si4Cu4). В присутствии железа до-
полнительно появляются Al7Cu2Fe, Al3Fe, 
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Al5SiFe, Al4Cu2Fe, Al8SiFe2. Матрица сплава 
представляла пересыщенный α-твердый рас-
твор кремния в алюминии, содержащий боль-

шое количество растворенного кислорода (см. 
рис. 1,б и табл. 1, зона № 3).  

 

 
Рис. 1. Структура вторичного сплава АЛ 25: 

а, б – образец № 0; в – образец № 1; г – образец № 2; д – образец № 3;е – образец № 4; ж – образец № 5.  
1, 2, 3, 4, 5 − зоны микрорентгеноспектрального анализа (см. табл. 1). 
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Таблица  1  

Химический состав структурных составляющих вторичного АЛ-25 (образец № 0) 

Содержание элемента, масс % /ат. % № 
зоны Al Si Mg Mn Fe Ni Сu Cr C O 

1 32,12 
22,27 - 12,45 

9,58 - - - - 1,56 
0,56 

11,83 
18,43 

42,03 
49,15 

2 54,50 
58,48 

7,34 
7,57 - 6,46

3,40 
20,15
10,45 - 0,53 

0,24 
2,39 
1,33 

4,85 
11,70 

3,78 
6,83 

3 63,57 
58,34 

17,75 
15,65 

2,48 
2,53 - 0,49 

0,22 - 0,56 
0,22 

0,39 
0,18 - 14,77 

22,86 

4 54,40 
58,90 

13,44 
13,98 

0,02 
0,02 

1,71
0,91 

23,41
12,24 

0,99
0,49 - - 4,00 

9,73 
2,04 
3,73 

5 54,34 
43,77 

4,88 
3,77 

4,94 
4,42 - 0,69 

0,27 
0,74
0,27 

2,55 
0,87 

2,90 
1,21 

13,44 
24,32 

15,53 
21,09 

Примечание: образец № 0 – заводская технология получения. 

Таблица  2  

Влияние экспериментальной обработки на механические свойства вторичного сплава АЛ-25 

№ образ-
ца 

Количество таблетированно-
го препарата, масс.% 

σв, 
МПа 

δ, 
% 

НВ Балл пористости по 
ГОСТ 1583-93 

0 - 74 / 103 0,3 / 0,2 80 / 82 4...3 

1 0,08 84 / 115 0,4 / 0,4 81 / 86 3...2 

2 0,16 112 / 161 1,2 / 1,0 78 /79 1...0 

3 0,24 84 / 120 1,2 / 0,7 83 / 88 1...0 

4 0,32 80 / 108 1,2 / 0,7 86 / 90 1...0 

5 0,40 70 / 103 1,2 / 0,7 87 / 92 1...0 
Примечание: числитель – показатели свойств литого металла;  

знаменатель – после термообработки по режиму Т1. 

 
Рис. 2. Участки оксидно-графитовых включений во вторичном сплаве АЛ 25: 

а – увеличение х1500; б – увеличение х5000

В целом заводская технология обеспечива-
ла низкий уровень прочностных и пластиче-
ских свойств (табл. 2), высокую газовую порис-
тость сплава, соответствующую 3...4 баллу по 

ГОСТ 1583-93, и низкую жидкотекучесть на 
уровне 230...260 мм. Жидкотекучесть первич-
ного сплава АЛ25, определенная при заливке 

178



прутковой пробы с температуры 700 °С, соста-
вила 420 мм. 

Первый этап экспериментальной обработки 
сплава заключался во введении 0,08 масс. % 
модификатора [2] в расплав посредством «ко-
локольчика». Процесс сопровождался актив-
ным барботажем расплава за счет образования 
значительного количества газообразного про-
дукта и прохождения его через весь объем рас-
плава. Газообразный продукт, имеющий боль-
шую площадь активной поверхности, обеспе-
чивал интенсивное удаление значительной час-
ти неметаллических включений и растворен-
ных газов по флотационно-адсорбционному 
механизму с дальнейшим образованием на по-
верхности зеркала ванны большого количества 

сухого шлака. В результате в структуре заметно 
уменьшилось количество оксидов и их средний 
размер. Максимальный размер оксидных вклю-
чений не превышал 50 мкм, а их распределение 
стало более равномерным (см. рис. 1,в). В мат-
рице сплава, за счет образования сульфидных 
соединений, которые перешли в шлак, сущест-
венно снизилось содержание примесей  
(табл. 3). Уменьшение количества неметалли-
ческих включений, примесных элементов и 
растворенных газов обеспечило повышение 
уровня механических свойств (см. табл. 2), 
плотности сплава, снижение газовой пористо-
сти до 3...2 балла по ГОСТ 1583-93 и увеличе-
ние жидкотекучести в 1,5 раза. 

Таблица  3  

Изменение содержания примесных элементов в матрице сплава АЛ-25 

Содержание элементов масс. % / ат. % 
№ образца 

Количество таблетиро-
ванного препарата [2], 

масс. % Mg Fe Cr O 

0 - 2,48 
2,53 

0,049 
0,022 

0,39 
0,18 

14,77 
22,86 

1 0,08 0,02 
0,02 

0,03 
0,01 

0,03 
0,01 

3,05 
3,41 

2 0,16 0,10 
0,08 

0,06 
0,02 

0,02 
0,01 

0,19 
0,25 

3 0,24 0,07 
0,06 

0,06 
0,02 

0,03 
0,01 

0,76 
1,01 

4 0,32 0,08 
0,06 

0,06 
0,02 

0,10 
0,04 

1,21 
1,53 

5 0,40 0,09 
0,08 

0,06 
0,02 

0,02 
0,01 

2,73 
4,60 

Второй этап эксперимента – обработка 
сплава 0,16 масс. % модификатора [2]. Ком-
плексное действие препарата [2], содержащего 
компоненты, выполняющие роль модификато-
ров I и II рода, обеспечило заметное изменение 
морфологии крупных комплексных железосо-
держащих фаз на компактную форму с пара-
метром λ = 1...2 и максимальной величиной до 
30 мкм (см. рис. 1,г). Изменение формы ком-
плексных железосодержащих фаз на близкую к 
глобулярной, а также с учетом того, что сум-
марное содержание марганца и железа в сплаве 
превышало 0,8 %, свидетельствовало о появле-
нии фаз Al8Si6Mg3Fe и Al15Si2(FeMn)3, а также 
соединений Al13Si4(CrFe)4, Al2Si8(CrFe)5, 
Al9NiFe, что хорошо согласуется с данными [5]. 
Рафинирующее действие препарата [2] обеспе-
чило дальнейшее снижение количества оксидов 

и уменьшение их размеров. На зеркале ванны 
продолжал образовываться сухой и легко ска-
чиваемый шлак. Газовая пористость не превы-
шала 1 балла по ГОСТ 1583-93. Жидкотеку-
честь сплава достигла значений, характерных 
для первичного АЛ25. В матрице сплава было 
отмечено минимальное содержание остаточно-
го кислорода (см. табл. 3), что, очевидно, и оп-
ределило некоторое снижение твердости сплава 
(см. табл. 2). В целом благоприятная морфоло-
гия железосодержащих фаз, низкое количество 
оксидов и растворенных газов обеспечили су-
щественное повышение показателей прочности 
и пластичности сплава (см. табл. 2). 

Дальнейшее увеличение количества моди-
фикатора [2] сопровождалось параллельным 
протеканием следующих процессов. С одной 
стороны, отмечалось уменьшение количества и 
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размеров оксидных включений, а с другой, на-
блюдался эффект перемодифицирования, выра-
зившийся в изменении морфологии железосо-
держащих фаз на иглоподобную и пластинча-
тую с возрастающим параметром формы λ  
(см. рис. 1,д, е, ж). Рафинирующее действие 
препарата [2] было выражено уже не так ярко, 
количество образующегося шлака существенно 
уменьшилось, а за счет активного барботажа 
расплава с высокой жидкотекучестью наблю-
дался эффект обратного насыщения матрицы 
сплава кислородом (см. табл. 3), что приводило 
к повышению твердости сплава (см. табл. 2). В 
то же время плотность сплава оставалась ста-
бильно высокой. Параллельное протекание 
этих процессов обеспечило снижение предела 
прочности при одновременном сохранении по-
казателей пластичности (см. табл. 2). 

Выводы 

Увеличение присадок модификатора более 
0,16 масс. % с шагом 0,08 масс.% уже не ока-
зывало заметного влияния на жидкотекучесть 
сплава, а пористость сплава во всех пробах со-
ответствовала 1...0 баллу по ГОСТ 1583-93 (см. 
табл. 2). В связи с этим, оптимальной присад-
кой модификатора [2] для обработки низкока-

чественной стружки сплава АЛ25 с повышен-
ным содержанием железа следует считать 
0,12...0,20 масс. %. 

На основании проведенных исследований 
разработаны рекомендации по технологической 
и металлургической переработке низкосортной 
алюминиевой стружки, загрязненной повы-
шенным количеством железа. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Коротков В. Г. Рафинирование литейных алю-

миниевых сплавов. – М. - Свердловск: Машгиз, 
1963. – 128 с. 

2. Пат. 57584А Украина, МКИ С22С1/06. Модифи-
катор для алюминиевых сплавов / И. П. Волчок, 
А. А. Митяев (Украина). – № 2002108343; Заявл. 
22.10.2002. Опубл. 16.06.2003. Бюл. № 6. 

3. Куцова В. З. Алюміній та сплави на його основі: 
Навч. пос. / В. З. Куцова, Н. Е. Погребна, 
Т. С. Хохлова, Т. М. Миронова, О. А. Носко. – 
Д.: Пороги, 2004. – 135 с. 

4. Волчок И. П. Сопротивление разрушению стали 
и чугуна. – М.: Металлургия, 1993. – 192 с. 

5. Немененок Б. М. Теория и практика комплексно-
го модифицирования силуминов: Моногр. – 
Минск: Технопринт, 1999. – 272 с. 
 
Поступила в редколлегию 22.05.2008. 

 

180



УДК 656.224/225.003.13 

С. О. БАБЕНКО (УкрДАЗТ, Харків) 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

В статті розглядаються напрямки зниження експлуатаційних витрат і, як наслідок, собівартості переве-
зень за рахунок скорочення частки адміністративних витрат у собівартості перевезень вантажів і пасажирів, 
зростання продуктивності праці та приведення контингенту працюючих у відповідність з обсягом переве-
зень. 

В статье рассматриваются направления снижения эксплуатационных затрат и, как следствие, себестои-
мости перевозок за счет сокращения части административных затрат в себестоимости перевозок грузов и 
пассажиров, рост производительности труда и приведение контингента работающих в соответствие с объе-
мом перевозок. 

In the article the directions of decrease of the operational expenses and, as a result, the cost price of transporta-
tions due to reduction of a part of administrative expenses in cost prices of transportation of cargoes and passengers, 
the growth of labour productivity and the reduction of personnel contingent according to the volume of transporta-
tions are considered. 

Постановка проблеми 

Актуальність вибраної теми дослідження 
обумовлена значним ростом експлуатаційних 
витрат і, як наслідок, собівартості перевезень 
вантажів та пасажирів. Використання нових 
підходів забезпечить не тільки скорочення екс-
плуатаційних витрат та собівартості переве-
зень, але і дозволить підвищити конкуренто-
спроможність залізничного транспорту. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

З моменту утворення залізничного транспо-
рту почала свій розвиток наука про калькулю-
вання й аналіз собівартості залізничних переве-
зень. Необхідно відзначити, що в історії розви-
тку методів розрахунку й аналізу собівартості 
залізничних перевезень спостерігається основ-
ний напрямок – вивчення експлуатаційних ви-
трат у залежності від обсягу роботи (розмірів 
руху) і розподілу цих витрат на пасажирські і 
вантажні перевезення пропорційно визначеним 
показникам з метою розрахунку їхньої собівар-
тості. 

В кінці дев’ятнадцятого та на початку два-
дцятого століття дослідження собівартості залі-
зничних перевезень були направлені на встано-
влення залежності витрат від обсягу перевезень 
та показників роботи рухомого складу. Ці за-
лежності різні дослідники відображали від різ-
ної, визначеної кількості показників. Шляхом 
перетворювань вони переходили від формул 
витрат до формул собівартості. Вперше офіцій-
ний розподіл витрат на залежні та незалежні 

було впроваджено на залізницях Росії в кінці 
вісімдесятих років дев’ятнадцятого століття  
комісією інженера Глушинського [1]. Цією ко-
місією також були розроблені форми коштори-
су витрат по перевезеннях вантажів та пасажи-
рів. 

Наприкінці дев’ятнадцятого століття розви-
ток методів калькулювання собівартості набув 
нового значення. Встановлено, що з метою роз-
рахунку дійсної вартості залізничних переве-
зень та в результаті потреби в дослідженні гра-
ниць зниження залізничних тарифів в умовах 
беззбиткової роботи залізниць, методи кальку-
лювання собівартості все більше пов’язуються 
з тарифними цілями. Це дає можливість розви-
тку методів розрахунку собівартості на основі 
розподілу витрат на залежні та незалежні від 
розмірів руху. Встановлені на той час межі змі-
нювання незалежних витрат для тарифних ці-
лей визначалися від 45 до 60 % загальної суми 
витрат. Але на початку двадцятого століття не-
залежні від розміру руху витрати окремими до-
слідниками визначалися у розмірі 20…25 % від 
загальних витрат [2]. Втім, виявлено, що дані 
окремих авторів з деяких показників відрізня-
лися. 

У тридцяті роки двадцятого століття на залі-
зницях колишнього союзу розглядалися питан-
ня зближення тарифів та собівартості і, особли-
во, по вантажних перевезеннях. Ставилася за-
дача приближення тарифів по окремих ванта-
жах до рівня залежних витрат залізниць. Дове-
дено, що через це особливої актуальності набу-
вають питання вивчення залежності витрат від 
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розмірів руху. Дослідження визначили залежні 
витрати у розмірі 60 %, а незалежні – у розмірі 
30 % від загальної суми витрат. Отже, в ті роки 
почала свій розвиток та становлення наука про 
калькулювання собівартості залізничних пере-
везень. Своє відображення вона знайшла у пра-
цях Міхальцева Є. В., Чудова О. С., Орло- 
ва В. М. та інших дослідників [3, 4, 5, 6]. 

Розглядання діючих в п’ятдесяті-дев’яності 
роки минулого століття інструкцій з калькулю-
вання собівартості перевезень показало, що во-
ни вдосконалювалися шляхом уточнення по-
рядку розподілу витрат по видах перевезень та 
розширенням результатів калькуляції на основі 
обліку видів перевезень, видів тяги, а потім і 
видів сполучень. Але для вирішення ряду прак-
тичних задач даних про середню собівартість 
різних перевезень було недостатньо. З цією ме-
тою вченими транспорту були розроблені ме-
тоди розгорнутого розрахунку і аналізу собіва-
ртості залізничних перевезень, в тому числі і 
для тарифних цілей з вантажних і пасажирсь-
ких перевезень. Всі ці способи базуються на 
вивченні залежності витрат і собівартості від 
обсягу перевезень та різних показників роботи 
залізниць. 

Встановлено, що сучасний розрахунок собі-
вартості залізничних перевезень у країнах СНД 
та на залізницях України здійснюється на під-
ставі раніше розроблених принципів розрахун-
ку з урахуванням уточненого порядку розподі-
лу окремих витрат. Значно розширено резуль-
тати розрахунку собівартості не тільки з видів 
перевезень, тяги, але й з видів сполучень.  

На основі проведеного аналізу можна зро-
бити висновок, що розвиток методів розрахун-
ку собівартості залізничних перевезень визна-
чається практичною необхідністю розрахунку 
реальних витрат та собівартості різних типів 
перевезень, а також тарифною політикою. Та-
ким чином, існуюча наукова база має всі перед-
умови для подальшого розвитку науки про со-
бівартість. Встановлено, що одним з найбільш 
актуальних і перспективних залишається пи-
тання подальшого вдосконалення та розробки 
методики розрахунку собівартості, тому це є 
підґрунтям щодо аналізу Укрзалізниці з метою 
виявлення потреби удосконалення діючого 
зниження собівартості перевезень залізниць. 

Виклад основного матеріалу 

Зроблено аналіз експлуатаційних витрат по 
елементах за період 1996-2006 рр. в цілому по 
Укрзалізниці, результати якого свідчать, що на 
протязі 1996-1997 рр. велику питому вагу в за-

гальній структурі витрат мали амортизаційні 
відрахування, як показано в табл. 1. Так, в  
1996 р. відрахування складали 45,3 %, в 1997 р. 
– 53,2 %. В 1997 р. Укрзалізницею було прий-
нято рішення відокремити з амортизаційних 
відрахувань витрати на капітальний ремонт, що 
в сукупності склало 60 % від загальної суми 
експлуатаційних витрат. Проаналізувавши зна-
чну долю відрахувань на амортизацію, нами 
зроблено висновок, по-перше, про високий від-
соток зносу основних фондів, по-друге, про не-
ефективність використання цих витрат. Здійс-
нення координаційних дій стосовно відраху-
вань на амортизацію призвело до резервування 
основних виробничих фондів, тобто на рівні 
галузі було прийнято рішення по зменшенню 
частки експлуатаційних витрат на амортизацію. 
Поступово відсоток амортизаційних відраху-
вань разом з капітальним ремонтом почав зни-
жуватись, і в 2002 р. складав 35,5 % від загаль-
ної частки витрат. Нами встановлено, що ні в 
одній країні світу, незважаючи на форму влас-
ності залізниці (приватна чи державна), немає 
такого високого відсотку амортизаційних від-
рахувань. Собівартість перевезення пасажирів 
та вантажів вітчизняним рухомим складом по-
требує удосконалення та наукового підходу до 
проблеми її зниження. 

В даному випадку консервування або резер-
вація не дозволить скоротити експлуатаційні 
витрати, а тим паче не оновить основні вироб-
ничі фонди. Необхідно приділити велику увагу 
вирішенню даної проблеми на прикладі світо-
вого досвіду, який заслуговує на особливу ува-
гу. Так, досвід розвинутих країн показує, що 
необхідно своєчасно робити облік непотрібних, 
зношених та морально застарілих основних ви-
робничих фондів з прийняттям рішення на рівні 
держави про їх передчасне списання. Як ре-
зультат, значно знизиться транспортна складо-
ва в цілому для народного господарства країни. 
Збільшиться попит, а за рахунок збільшення 
прибутку оновити рухомий склад.  

Аналізуючи елемент експлуатаційних ви-
трат – фонд заробітної плати та відрахування на 
соціальне страхування – треба відмітити, що в 
1996 р. ці елементи складали разом 22,4 %  
(14,8 % і 7,6 %, відповідно) від загальних екс-
плуатаційних витрат. Здійснення програми по 
скороченню контингенту робітників збільшило 
питому вагу заробітної плати в загальній струк-
турі витрат. Так, у 1998 р. виконувалась держа-
вна соціальна програма з підвищення рівня 
життя залізничників,  з підвищенням заробітної  
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Таблиця  1   

Динаміка експлуатаційних витрат за елементами в цілому по Укрзалізниці за період 1996-2006 рр. 

Роки 
Фонд 
оплати 
праці 

Нараху-
вання на 
ФОП 

Матеріали Паливо Електро-
енергія 

Аморти-
заційні 
відраху-
вання 

Витрати 
на КР Інші 

1996 14,8 7,6 6,9 5,9 9,0 45,3 0,0 10,7 
1997 10,8 5,1 6,3 4,7 6,7 53,2 6,8 6,3 
1998 15,6 6,9 5,9 6,3 12,0 29,8 16,0 7,7 
1999 14,4 5,4 5,8 8,5 11,9 29,7 16,7 7,7 
2000 14,9 5,5 4,5 10,4 8,5 18,6 30,5 7,1 
2001 21,5 8,1 5,3 10,2 8,4 15,1 25,0 6,3 
2002 25,0 9,6 5,3 7,8 8,6 13,4 22,1 8,3 
2003 22,7 8,5 11,1 7,0 7,0 10,3 17,9 15,5 
2004 23,6 9,2 10,1 7,5 6,8 10,2 15,4 17,2 
2005 24,5 9,5 9,4 7,7 6,6 10,2 14,9 17,3 
2006 24,9 9,7 9,3 7,7 6,6 10,2 14,8 16,8 
 

плати, питома вага складала 22,5%. В 1999 р. 
спостерігається незначне скорочення питомої 
ваги цих витрат на 2,7 %, після чого була наяв-
на тенденція зростання заробітної плати за ра-
хунок підвищення тарифних ставок та посадо-
вих окладів. Вже в 2004 р. питома вага заробіт-
ної плати з відрахуваннями на соціальне стра-
хування склала 32,5 %, тобто удосконалення 
амортизаційних відрахувань не дозволило на-
лежним чином скоротити витрати на переве-
зення пасажирів та вантажів у зв’язку з тим, що 
значно зросла заробітна плата. 

На долю матеріальних та паливно-
енергетичних ресурсів в 1996 р. припадало  
21,8 %, а в 2006 р. − 23,7 %, в цих елементах 
значне місце займають витрати палива та елек-
троенергії на тягу поїздів. Інші витрати за  
період дослідження коливались в межах  
6,3…17,3 %. 

Аналіз експлуатаційних витрат за елемента-
ми дозволив зробити висновок про необхідність 

впровадження нових конкретних та досконалих 
заходів, які будуть направлені на скорочення 
витрат транспортного виробництва і, як наслі-
док, собівартості перевезень. 

Аналіз собівартості пасажирських та ванта-
жних перевезень дозволив встановити тенден-
цію щодо їх постійного зростання. Зниження 
собівартості перевезень є рішучою умовою 
зниження тарифів на вантажні перевезення, 
зростання прибутку всіх підрозділів залізниці, 
збільшення ефективності її діяльності. 

Показник рентабельності (збитковості) свід-
чить, наскільки прибуткове або навпаки збит-
кове підприємство (галузь), він є основним по-
казником кінцевого результату роботи підпри-
ємства. За період дослідження рентабельність 
від вантажних перевезень збільшилась на  
7,7 %, як показано на рис. 1. Треба відзначити, 
що в 1997 р. вантажні перевезення були збит-
ковими. 
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Рис. 1. Динаміка рентабельності вантажних перевезень по Укрзалізниці за період 1996-2006 рр. 
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У зв’язку з тим, що залізниця є державною 
монополією, її фінансовий результат регулю-
ється через норматив рентабельності, який 
встановлює Укрзалізниця для кожної залізниці 
окремо в залежності від обсягу виконаних робіт 
і частково забезпечує основний принцип рин-
кової економіки для отримання прибутку, який 

повинен бути спрямований на розвиток заліз-
ниці. 

Аналіз рентабельності пасажирських пере-
везень країн світу свідчить про їх збитковість. 
Збитки від пасажирських перевезень Укрзаліз-
ниці значні і мають негативну тенденцію, як 
показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Динаміка збитковості пасажирських перевезень по Укрзалізниці за період 1996-2006 рр. 

Збитки від пасажирських перевезень покри-
ваються за рахунок механізму перехресного 
субсидування. В умовах ринкової економіки 
необхідне чітке розмежування та облік експлу-
атаційних витрат, які припадають на переве-
зення вантажів та пасажирів. 

За період дослідження 1996-2006 рр. ванта-
жні перевезення, окрім 1997 р., були прибутко-
ві. Прибуток у 2006 р. складав  

4416,9 млн грн, що майже в 8 разів більше, ніж 
у 1996 р., за рахунок зростання обсягу переве-
зень та тарифів. 

Збитки від пасажирських перевезень склали 
1767,9 млн грн у 2006 р., що втричі більше, ніж 
у 1996 р. 

Прибуток від вантажних перевезень після 
перехресного фінансування в цілому по Укрза-
лізниці наведений на рис. 3. 
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Рис. 3. Динаміка прибутку від вантажних перевезень по Укрзалізниці за період 1996-2006 рр. 

Одним з факторів, який забезпечує зростан-
ня ефективності транспортного виробництва, є 
продуктивність праці. В ході аналізу було при-
ділено найбільшу увагу вивчення показників 
праці та заробітної плати та їх співвідношенню. 

Теоретично доведено, що зростання продукти-
вності праці на залізничному транспорті є од-
ним з основних факторів зниження собівартості 
перевезень. Зростання продуктивності праці 
обумовлене оптимальністю використання кон-
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тингенту в зіставленні з обсягом перевезень. 
Ступінь зниження собівартості перевезень під 
впливом росту продуктивності праці залежить 
від рівня цього росту, питомої ваги заробітної 
плати разом з відрахуваннями на соціальні по-
треби в загальній сумі витрат і зміни рівня се-
редньомісячної заробітної плати, що залежить 
від величини продуктивності праці. 

Встановлено найважливіші фактори, які 
обумовлюють рівень продуктивності праці: 
- густота перевезень. З ростом густоти переве-
зень у межах необхідного запасу провізної 
спроможності навіть при незмінних показниках 
використання рухомого складу, продуктивність 
праці підвищується за рахунок кращого вико-
ристання робочого часу контингенту, що зале-
жить і не залежить від розмірів руху або обсягу 
перевезень; 
- ступінь використання наявних технічних за-
собів і, насамперед, рухомого складу; 
- науково-технічний прогрес і, насамперед, 
впровадження електровозної тяги; 
- характер роботи залізниць або відділень: тра-
нзитний, місцевий і т.п.  

На рівень продуктивності праці впливають 
такі фактори, як організація виробництва та 
праці, кліматичні умови, соціальні й ін. 

Доведено, що зростання продуктивності 
праці впливає на підвищення ефективності ви-
робництва. Також встановлено, що значне зро-
стання заробітної плати випереджає зростання 
продуктивності праці, контингент працівників 
не відповідає зростанню об’ємів перевезень. 
Виникла необхідність привести у відповідність 
чисельність апарату управління залізниць, за 
рахунок чого буде досягнута значна економія 
заробітної плати, відрахувань на соціальне 
страхування і інших витрат. Тому в експлуата-
ційних витратах зниження витрат буде забезпе-
чено в частині елементів витрат і в частині 
статті витрат «адміністративні». 

 

 

 

Висновки даної статті 

Елементом наукової новизни, що класифі-
кована як така, що отримала подальший розви-
ток, є розроблені заходи, спрямовані на скоро-
чення частки адміністративних витрат у собіва-
ртості перевезень вантажів і пасажирів. 

Цей захід дозволить на основі науково об-
ґрунтованих розрахунків скоротити витрати 
транспортного виробництва в частині умовно 
постійних, тобто адміністративних витрат.  
У цілому розроблені заходи дозволять забезпе-
чити зниження собівартості приблизно від 8 до 
11 %. 

На першому етапі це дозволить знизити зби-
тковість пасажирських перевезень і забезпечи-
ти прибутковість вантажних перевезень і, як 
наслідок, їхній цілеспрямований розподіл. 
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УДК 316.344.23 

В. В. БОБИЛЬ (ДІІТ)  

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СУЧАСНУ 
БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ 

У статті розглядається проблема впливу іноземного капіталу на фінансовий ринок України, досліджу-
ються позитивні та негативні сторони глобалізаційних процесів. Пропонуються основні напрямки реформу-
вання вітчизняної банківської системи в довгостроковому та середньостроковому періодах.  

В статье поднимается проблема влияния иностранного капитала на финансовый рынок Украины, иссле-
дуются позитивные и негативные стороны глобализационных процессов. Предлагаются основные направле-
ния реформирования отечественной банковской системы в долгосрочном и среднесрочном периодах.  

In the article a problem of influence of the foreign capital on the financial market of Ukraine is considered; the 
positive and negative factors of the globalization processes are investigated. The basic directions of reforming of the 
domestic bank system in the long-term and intermediate term periods are offered.  

Вступ 

Інтеграція фінансової системи України у 
світовий фінансовий простір зумовлює необ-
хідність детальнішого дослідження особливос-
тей банківської діяльності в умовах глобалізації 
фінансових ринків.  

Проблемам фінансової глобалізації присвя-
чено праці таких науковців, як В. Ханкель,  
С. Долгов, Б. Губський, О Криклій, Ю. Пахо-
мов, О. Бутенко, В. Міщенко. 

Однак питання впливу глобалізаційних про-
цесів на вітчизняну банківську систему, їх нас-
лідки для фінансової стійкості та незалежності 
фінансових установ ще недостатньо дослід-
жені. 

Постановка завдання 

Метою статті є дослідження позитивних та 
негативних моментів діяльності іноземних бан-
ків на фінансовому ринку України та визначен-
ня державних інструментів підтримки вітчиз-
няної банківської системи у процесі інтеграції у 
світове господарство.  

Результати 

Глобалізаційні процеси у фінансовій сфері 
мають об’єктивний характер і є результатом 
тривалого процесу інтернаціоналізації госпо-
дарства України. 

У процесі глобалізації утворюються великі 
фінансові групи, до яких належать не лише ба-
нки, а й страхові, інвестиційні, лізингові ком-
панії. Проникненню їх на фінансові ринки кра-
їн Центральної та Східної Європи за останні 15 
років сприяє процес лібералізації доступу.  

У Чехії, Угорщині, Болгарії, Польщі, Естонії, 
Литві вже більше половини банківських активів 
контролюються іноземними фінансовими  
інститутами [1]. 

Питання впливу іноземного капіталу на ба-
нківську систему України стало актуальним пі-
сля 2005 року. 

На 1 січня 2008 р. в Україні із 175 діючих 
банків 48 банків було з іноземним капіталом,  
з них 17 – із 100 % іноземним капіталом (див. 
табл. 1) [2]. 

Розглянемо основні позитивні та негативні 
моменти присутності іноземних банків в Украї-
ні. 

До позитивних моментів відносяться: 
- швидше та ефективніше впровадження пе-

редових методів банківської діяльності. Систе-
ма менеджменту іноземних кредитних установ 
та наявність новітніх інформаційних технологій 
може поліпшити ефективність функціонування 
національної банківської системи; 

- підвищення якості ризик-менеджменту; 
- зростання обсягу кредитних ресурсів та 

посилення стабільності їх джерел. Іноземні бан-
ки з високою капіталізацією, на відміну від віт-
чизняних, спроможні здійснювати кредитну ді-
яльність навіть під час економічного спаду [3]; 

- розширення спектра банківських продук-
тів, комплексний підхід до обслуговування різ-
них клієнтів; 

- здешевлення банківських кредитів; 
- запровадження міжнародного досвіду фі-

нансового оздоровлення, реорганізації та рест-
руктуризації банків, що набуває дуже важливо-
го значення в умовах сучасних об’єднань, по-
глинань і злиттів банків; 
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- збільшення обсягу залучення недорогих 
ресурсів; 

- поліпшення банківського нагляду і регу-
лювання банківської діяльності; 

- звуження можливості для «відмивання» 
коштів; 

- підвищення кваліфікаційного рівня банків-
ських працівників.  

Таблиця  1   

Кількість банків України 

№ 
п/п 

Назва показника 01.01. 
2005 р. 

01.01. 
2006 р. 

01.01. 
2007 р. 

01.01. 
2008 р. 

1 Кількість зареєстрованих банків 181 186 193 198 

2 Вилучено з Державного реєстру банків (з початку  
року) 

4 1 6 1 

3 Кількість банків, що перебувають у стадії ліквідації 20 20 19 19 

4 Кількість діючих банків 160 165 170 175 

4.1 З них: з іноземним капіталом; 19 23 35 47 

4.1.1 У тому числі зі 100-відсотковим іноземним капіталом 7 9 13 17 

5 Частка іноземного капіталу в статутному капіталі  
банків, % 

9,6 19,5 27,6 35,0 

 

 
Крім позитивних моментів, процес глобалі-

зації має і негативні наслідки, а саме: 
- іноземні банки, як правило, схильні нада-

вати кредити лише великим компаніям (особ-
ливо з іноземним капіталом), залишаючи клієн-
тів із низьким кредитним рейтингом (більш ри-
зикових) та роздрібний кредитний ринок бан-
кам України; 

- присутність іноземних банків може посла-
бити позиції ще недостатньо розвинутої банків-
ської системи країни. Вітчизняні «малі» банки, 
які неспроможні на рівних конкурувати з іно-
земними, банкрутують, що може подалі при-
звести до ланцюгової реакції банкрутства 
(принцип доміно).  

Зі сказаного вище можна зробити висновок, 
що, по-перше, потенційні негативні наслідки 
від проникнення іноземного капіталу стосу-
ються не стільки ефективності, скільки біль-
шою мірою стабільності системи та рівня еко-
номічного розвитку приймаючої країни. 

С. Клаесенс, аналізуючи досвід 80 країн, за-
значає, що присутність іноземних банків у кра-
їнах із трансформаційною економікою спричи-
няє зменшення доходності і маржі місцевих ба-
нків, збільшуючи водночас ефективність бан-
ківської системи приймаючої країни [4].  

По-друге, необхідно зазначити, що співвід-
ношення позитивних та негативних чинників 
залежить від форми присутності іноземного ба-
нківського капіталу в приймаючій країні.  

 
 

 
Наприклад, при створенні філій іноземний банк 
постачає кошти на рекапіталізацію банківсько-
го сектору. Крім того, філії іноземних банків 
можуть слугувати «рятівними гаванями» під 
час економічного спаду, зменшуючи таким чи-
ном відплив коштів за кордон [5]. 

Втім, МакКіннон та Пілл попереджують, що 
якщо країна має необмежений доступ до між-
народного ринку кредитів, то це може призвес-
ти до переінвестування та зростання кредитор-
ської заборгованості [6]. 

За твердженням президента Асоціації украї-
нських банків (АУБ) Олександра Сугоняко, 
тільки в 2007 р. населення України додатково 
одержало кредитів на суму 16 млрд дол. США. 
Таким чином, загальна сума споживчих креди-
тів досягла 170 млрд грн. Якщо така тенденція 
збережеться, то в Україні у 2008 р. буде приріст 
запозичень у 34 млрд дол. США, а в цілому су-
марний борг зовнішніх зобов’язань складе 
більш як 70 % ВВП (на 01.01.2008 р. цей показ-
ник досяг 54 %), тоді як для таких країн, як 
Україна (із трансформаційною економікою), 
бажано не перевищувати межу 35 % [7].  

Безперечно, вплив кредитної установи на 
фінансовий ринок залежить від її «економічно-
го» розміру. 

Так, за даними Міжнародного валютного 
фонду, у першому півріччі 2007 р. лідерами се-
ред світових банків за рівнем статутного капі-
талу були банки США (див. табл. 2) [8].  
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Дані таблиці свідчать, що загальна сума ста-
тутного капіталу найбільших іноземних банків 
становить 722 525 млн дол. США. 

Загальна сума статутного капіталу найбіль-
ших банків України на 01.10.2007 р. становила 

2 780 млн дол. США. Таким чином, загальна 
сума статутного капіталу десяти банків України 
менша, ніж розмір капіталу одного іноземного 
банку (наприклад, Sontander Central Hispano зі 
статутним капіталом 46 805 млн дол. США). 

Таблиця  2  

Розподіл найбільших банків за рівнем статутного капіталу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З метою підвищення рівня капіталізації бан-

кам України необхідно: 
- забезпечити пропорційне зростання регу-

лятивного капіталу та його складових обсягів 
активно-пасивних операцій; 

- розробити план заходів щодо підвищення 
рівня капіталізації, якщо значення нормативу 
адекватності регулятивного капіталу наближа-
ється до граничного значення; 

- підвищити ефективність управління акти-
вами і пасивами з метою недопущення необ-
грунтованого збільшення відрахувань від регу-
лятивного капіталу, зокрема пов’язаних із на-
рахованими, але не сплаченими доходами; 

- активніше застосовувати процедуру реор-
ганізації банків шляхом приєднання або злиття, 
а також реструктуризації банків шляхом за-
криття (продажу) збиткових філій (безбалансо-
вих відділень). 

Місце Назва Країна Статутний капітал,  
млн. доларів США 

Іноземні банки 

1 Bank of America Corp США 91065 

2 Citigroup США 90899 

3 HSBC Holding Великобританія 87842 

4 Credit Agrikole Group Франція 84937 

5 JP Morgan Chase It Co США 81055 

6 Mitsubishi UFJ Financial Group Японія 68464 

7 ICBC Китай 59973 

8 Royal Bank of Scotland Великобританія 58973 

9 Bank of China Китай  52512 

10 Sontander Central Hispano Іспанія 46805 

Усього по групі 722525 

Банки України 

1 Приватбанк 537 

2 Укрсиббанк 510 

3 Райффайзен банк «Аваль» 416 

4 Укрексімбанк 255 

5 Форум 222 

6 Укрсоцбанк 202 

7 Укрпромбанк 187 

8 Брокбізнесбанк 158 

9 Перший український міжнародний банк 150 

10 Ощадбанк 143 

Усього по групі 2780 
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Крім низького рівня капіталізації, сучасна 
вітчизняна банківська система має інші недолі-
ки. Так, аналітики агентства Moody’s у своєму 
звіті назвали українські банки слабкими й не-
достатньо ліквідними, аби самостійно витрима-
ти зовнішні шоки. Основними проблемами сис-
теми Moody’s визначило непрозорість структу-
ри власників, невміле корпоративне управління 
та значну частку операцій банків із пов’я-
заними структурами, що здійснюються в обхід 
установлених обмежень. 

Таким чином, українські банки швидко роз-
виваються, але їм бракує внутрішньої стійкості 
– тому будь-які кризові явища в економіці мо-
жуть призвести до нестабільності у банківській 
системі. 

З огляду на це необхідно звернути увагу на 
державні інструменти захисту фінансових рин-
ків. 

Звернемось до прикладів застосування таких 
інструментів у країнах-членах Світової органі-
зації торгівлі (СОТ). На теперішній час зі 151 
країни-члена СОТ тільки близько 30 країн не 
має обмежень у фінансовому та кредитному се-
кторах [9].  

У США, наприклад, діє закон про регіона-
льні реінвестиції, що змушує всіх учасників 
ринку (у тому числі й іноземних) фінансувати 
різні програми регіонального розвитку, пільго-
во кредитувати відстаючі регіони. 

У Китаї іноземні банки можуть відкривати 
філії, засновувати дочірні банки лише в 24 міс-
тах та спеціальних економічних зонах і тільки 
при дотриманні суворих умов. Так, щоб відкри-
ти філію, материнський банк повинен мати у 
своєму розпорядженні активи не менш як  
20 млрд дол. США, а власний капітал філії має 
бути не меншим 100 млн дол. США, причому 
30 % цієї суми резервується в Національному 
Банку Китаю. Є ще й неформальні умови, ска-
жімо, «список заслуг перед Китаєм» [10]. 

Для України доцільно скористатися таким 
міжнародним досвідом. Також важливо усвідо-
мити, що основним тактичним завданням на 
шляху інтеграційних процесів є поетапна лібе-
ралізація національного ринку фінансових,  
у тому числі й банківських, послуг. 

Крім того, світовий досвід свідчить, що 
плюси та мінуси вливання іноземного капіталу 
до внутрішніх банківських систем є збалансо-
ваними за умов продовження активної діяльно-
сті вітчизняних банків та збереження за ними 
значної частки банківської системи країни.  

З огляду на це, можна зробити висновок, що 
основними макроекономічними чинниками ре-

формування банківської системи України в 
умовах глобалізації фінансових ринків мають 
стати: 

- лібералізація умов щодо входження інозе-
мних банків у вітчизняний фінансово-
кредитний ринок; 

- підвищення конкурентоспроможності 
українських фінансових інститутів за умов удо-
сконалення валютно-курсової політики Націо-
нального банку; 

- фінансове забезпечення банківською сис-
темою розвитку інноваційного підприємництва; 

- запровадження корпоративної інформацій-
ної довідкової системи і підсистеми Інтернет-
банку; 

- створення умов для залучення інвестицій у 
вітчизняну банківську систему в межах, які не 
створюватимуть суттєвих фінансових ризиків.  

Основними напрямами діяльності з подо-
лання проблем розвитку банківської системи 
України в середньостроковій перспективі по-
винні стати: 

- підвищення рівня капіталізації банківсько-
го сектору шляхом залучення додаткового ак-
ціонерного капіталу, вдосконалення методики 
розрахунку обсягів і нормативів регулятивного 
капіталу та нормативів ризику; 

- вдосконалення процедур санації, реоргані-
зації та ліквідації банків; 

- підвищення якості і конкурентоспромож-
ності банківських послуг шляхом заміщення 
готівкових розрахунків на безготівкові платіжні 
інструменти; розвитку структури банківського 
сектору в напрямі оптимального поєднання ве-
ликих банків із розгалуженою мережею філій 
та регіональних і спеціалізованих банків з ме-
тою наближення до населення повноцінних ба-
нківських послуг. 

Самим банківським установам у контексті 
глобалізаційних процесів рекомендується: 

- впроваджувати управління банківськими 
ризиками, диверсифікацію інвестиційної діяль-
ності та послуг у сфері інвестицій, удоскона-
лювати банківську експертизу фінансового ста-
ну позичальників, систему бюджетування в ба-
нках; 

- активізувати діяльність щодо надання кре-
дитів для фінансування інвестиційних проектів 
та розвитку регіонів; 

- удосконалити методику внутрішнього бан-
ківського аудиту шляхом упровадження рівнів 
суттєвості для різних фінансових операцій, ме-
тодики вибірки даних та розробки стандартів 
внутрішнього банківського аудиту; 
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- продовжити роботу в напрямі визначення 
та розв’язання стратегічних проблем розвитку 
банківських інформаційних технологій; вико-
ристовувати інформаційні технології в управ-
лінні та прогнозуванні фінансових ризиків, у 
передбаченні явищ впливу процесів глобаліза-
ції на ринок цінних паперів, процесів розвитку 
макроекономічних систем; 

- продовжити роботу щодо розв’язання про-
блем безпеки та захисту інформації в банківсь-
ких інформаційних системах.  

ВИСНОВКИ 

Приєднання України до процесів глобаліза-
ції матиме значні наслідки для розвитку банків-
ської системи. З одного боку, проникнення іно-
земних банків сприятиме залученню іноземних 
інвестицій, що буде розширювати ресурсну ба-
зу соціально-економічного розвитку; зросте за-
гальний рівень рентабельності банківської сис-
теми, зменшиться кількість проблемних банків 
(якісно зміниться система ризик-менеджменту); 
з’являться нові, дешевші та якісніші банківські 
послуги. З іншого боку, державні інститути 
можуть втратити контроль над банківською си-
стемою, власники іноземного капіталу будуть 
керуватися передусім власними інтересами; 
виникає можливість відпливу фінансових ре-
сурсів, інтенсивнішого зростання залежності 
фінансової системи України від світових еко-
номічних і політичних криз; вища якість по-
слуг, які надають іноземні банки, може призве-
сти до зменшення підприємств, які обслугову-
ють вітчизняні банки, що буде вести до змен-
шення їх прибутків, а значить, і рівня конку-
рентоспроможності. 

З огляду на це потрібно, з одного боку, 
створити відповідні умови для розвитку вітчиз-
няної банківської сфери, а з іншого − максима-
льно використати присутність іноземних банків 
для становлення ефективної діяльності всієї фі-
нансової системи на якісно новому рівні. 

Практичне застосування отриманих 
результатів 

Розглянуті чинники впливу глобалізаційних 
процесів на вітчизняну банківську систему, їх 
наслідки для фінансової стійкості та незалеж-
ності фінансових установ можуть бути застосо-
вані у подальшому дослідженні проблем із ри-
зик-менеджменту, бюджетування, фінансового 
аналізу банку, а також для підготовки фахівців 
економічного профілю.  
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УДК 336.77.01 

В. Є. ВЛАСЮК (ДІІТ) 

ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ 
ПОЛІТИКИ 

Стаття присвячена теоретико-методичним проблемам дослідження особливостей проведення державної 
фінансової політики. Проаналізовано підходи до формування доходів держави. 

Статья посвящена теоретико-методическим проблемам исследования особенностей проведения государ-
ственной финансовой политики. Проанализированы подходы к формированию доходов государства. 

The article is devoted to the theoretical-and-methodical problems of research of conduction of the state financial 
policy peculiarities. The approaches to formation of the state profits are analyzed. 

В сучасних умовах проведення економічної 
політики у багатьох країнах основним завдан-
ням фінансової політики є досягнення макро-
економічної рівноваги між сукупним попитом 
та сукупною пропозицією. У цьому регулю-
ючому процесі беруть участь усі елементи фі-
нансової системи, але найбільш важливу роль 
відіграють державні доходи і витрати та вміння 
управлінців ефективно ними розпоряджатись. 

У цьому контексті важливе значення набу-
ває фіскальна політика, тобто політика держав-
них доходів і витрат. 

Основними завданнями політики доходів на 
сьогодні можливо визначити: 

- збір коштів для формування фінансових 
фондів, за допомогою яких можливо здійсню-
вати впливи на макроекономічну рівновагу; 

- досягнення регулюючого ефекту за ра-
хунок застосування раціональних методів ви-
лучення ресурсів (наприклад, маніпулювання 
податковими ставками). 

Головними продуцентами при збиранні 
державою доходів визначають: 

- приватні домогосподарства, підприємс-
тва та організації; 

- адміністративно-територіальні утворен-
ня, як джерела грошових надходжень; 

- суспільні інституції; 
- закордонні джерела. 
В залежності від методів формування дер-

жавних коштів, розрізняють наступні форми 
доходів держави: 

- податкові й неподаткові; 
- звичайні (постійні) й надзвичайні (тим-

часові, періодичні); 
- ті, що одержуються за рахунок зустріч-

них послуг та без усілякого відшкодування. 
Свого часу німецький науковець Ф. Ной-

марк запропонував такі дві відмінні форми до-

ходів держави, як: 
Перша – це доходи від приватного сектору, 

якими є: 
- доходи від продажу продукції й послуг, 

які виробляють державні підприємства; 
- доходи від здавання у оренду об’єктів 

державної власності; 
- доходи у вигляді податків, зборів, мита, 

штрафів тощо. 
Друга – це доходи від державного сектору: 
- доходи, які одержані від національного 

господарства; 
- доходи, які надійшли з-за кордону (до-

помога, репарації тощо); 
- доходи, які одержані на основі обмін-

них операцій (відсотки за кредити). 
Можливо запропонувати виділити (якщо 

вони закладені та враховуються) доходи від 
проведення діяльності з управління частками 
державних акцій та облігацій у корпоративних 
підприємствах, де держава бере участь, а також 
у створених державою корпоративних утворен-
нях, якими є, наприклад, державне акціонерне 
товариство «Ощадний банк», страхова компа-
нія «Оранта» та інші заклади. 

Серед цих різноманітних державних доходів 
найбільш розповсюдженою формою примусово-
го вилучення коштів (без урахування зустрічних 
послуг) визначаються податки. Наприклад, за 
допомогою податків розвинуті країни мобілізу-
ють від 27…29 % валового національного про-
дукту (США та Японія) й до 53 % (Швеція). Та-
ким чином, податки є обов’язковими платежами, 
які сплачують у доход держави юридичні та фі-
зичні особи, якими є підприємства, організації, 
громадяни. Як відмічав Б. Франклін, «...в житті 
немає нічого неминучого, окрім смерті та подат-
ків». 

Слід відмітити, що з часом були виокремлені 
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різні види податків. Наприклад, за платоспро-
можністю населення й підприємств податки бу-
ли класифіковані на прямі та непрямі (побічні). 
Прямі податки сплачуються суб’єктами оподат-
кування безпосередньо (прибутковий податок з 
юридичних й фізичних осіб, податок на нерухо-
мість, податок на операції із цінними паперами 
тощо) та вони прямо пропорційні їх платоспро-
можності. До того ж, розмір цих податків їх пла-
тник знає точно. Непрямі (побічні) податки – це 
надбавки, які включаються державними органа-
ми в ціну товарів та послуг (зокрема акцизи). В 
залежності від використання, податки поділя-
ються на загальні й специфічні. Загальні подат-
ки використовуються на фінансування поточних 
і капітальних витрат державного й місцевих бю-
джетів, без закріплення за якимось певним ви-
дом витрат. Специфічні ж податки мають цільо-
ве призначення (наприклад, відрахування на со-
ціальне страхування або сплати до дорожніх 
фондів). 

За ступенем вагомості вкладу у формування 
доходів держави розрізняють основні й допо-
міжні податки. До основних податків можливо 
віднести: 

- індивідуальний прибутковий податок 
(відношення якого до ВНП складає в середньо-
му по розвинених країнах близько 12 %); 

- податок на додану вартість (біля 6 %); 
- податок на прибуток корпорацій (3 %). 
До додаткових податків відносять: 
- податок на майно (біля 2 %) та на спа-

дщину; 
- окремі споживчі податки (наприклад, на 

горілчані й тютюнові вироби, як це введено в 
Україні); 

- особливі податки, які визначаються за 
принципом еквівалентності (наприклад, пода-
ток на автотранспортні засоби). 

Відомо, що доходи держави залежать також 
і від ставок податків. Адже податкова ставка – 
це законодавчо встановлений розмір податку на 
одиницю оподаткування. Відповідно, що існу-
ють різні види податкових ставок, серед яких 
слід виділити такі, як: 

- тверді, які встановлюються в абсолют-
ній сумі на одиницю обкладання, незалежно від 
розмірів доходу (наприклад, на тонну нафти); 

- пропорційні, які діють у однаковому 
процентному відношенні до об’єкту податку; 

У 80-х рр. минулого століття засновник но-
вої податкової реформи в США А. Лаффер до-
вів припущення того, що податкові ставки ви-
являють впливи на ділову активність, безпосе-
редньо впливаючи на економічні стимули. То-

му податкові ставки, які беруться із 
балансового прибутку, повинні бути на рівні  
30…40 %, що відповідає інтересам виробників, 
і про що свідчить світова практика. 

Підприємствам і підприємцям, які займа-
ються торговельно-посередницькою діяльніс-
тю, за цими визначеннями, слід встановити по-
датки в розмірі 35…40 %, а податок на додану 
вартість – 18…20 %. 

Застосування ставок оподаткування, які іс-
нували у розвинених країнах світу в 90-х рр. 
минулого століття, можливо проаналізувати по 
запропонованій табл. 1. 

Таблиця  1  

Ставки оподаткування, які застосовувались  
у розвинених країнах у 1993 р. (%%) 

 
Країни 

Прибутковий 
податок (мак-
симальна 
ставка) 

 

Податок на 
прибуток 
корпорацій 
(максималь-
на ставка) 

ПДВ 
(норма-
тивна 
ставка) 

Велика 
Британія 

40 33 18 

Італія 59 48 19 

Німеччи-
на 

53 45 14 

Франція 57 34 19 

США 36 45 - 

Японія 65 44 3 
 

За даними, які представлені в табл. 1, мож-
ливо відмітити, що у розвинених країнах здійс-
нюється податкова політика за достатньо бли-
зькими правилами встановлених показників. 
Дійсно, у світовій практиці вироблено оптима-
льне співвідношення між ставками різних видів 
податків: 

- максимальний рівень прибуткового по-
датку складає в середньому 40…50 %; 

- корпоративного – 35…45 %; 
- середня ставка податку на додану вар-

тість – 12…18 %. 
Звичайно, існує й певна диференціація у за-

стосуванні ставок податків, яка спирається на 
специфіку та певні особливості тієї або іншої 
країни. 

На формування доходів держави впливають 
також і тенденції відходу суб’єктів економічної 
діяльності від оподаткування. Адже накопичена 
практика відмічає, що існують легальні та 
нелегальні форми відходу від сплати податків. 
Деякі науковці вважають, що податкові поруш-
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ники, використовуючи різноманітні засоби 
приховування доходів, привласнюють у 20 
(двадцять) разів більше коштів, аніж звичайна 
кримінальна діяльність. 

Форми відходу від оподаткування можливо 
проранжувати за наступними ознаками: 

До легальних форм відходу від сплати 
податків можливо віднести: 

- відмову від сфери діяльності, або 
об’єктів споживання, які оподатковуються ви-
сокими ставками податків; 

- компенсацію податкових вилучень за 
рахунок додаткової праці, через підвищення 
продуктивності й зниження витрат виробницт-
ва; 

- перекладення податкового тягаря на 
інших учасників економічного процесу за до-
помогою ціни; 

- випуск підприємством облігацій й вста-
новлення за ними високих процентів доходу 
або збільшення дивідендів чи доходів по кор-
поративним правам. 

До нелегальних форм відходу від сплати 
податків відносяться: 

-  уникнення від ставлення на облік у по-
даткових органах; 

-  відмова від звітності, або порушення її 
обов’язкової форми; 

-  відхилення від надання декларації про 
доходи; 

-  хитрування із бухгалтерською звітніс-
тю з метою зменшення доходів або збільшення 
витрат; 

-  ведення подвійної бухгалтерії; 
-  відкриття у банках без дозволу декіль-

кох рахунків чи здійснення своєї діяльності че-
рез рахунки інших фірм; 

-  оформлення ввозу товарів, як транзит-
них, з продажем їх у межах своєї країни; 

-  підкуп податкових службовців. 

Всі ці відомі дії змушують до вжиття жорст-
кого контролю та введення сурових санкцій за 
порушення податкового законодавства. 

Підсумовуючи проведене узагальнення 
особливостей проведення державної фінансової 
політики, слід відмітити, що сама система опо-
даткування характеризується глибоким про-
тиріччям цільових установок: з одного боку, 
існує необхідність забезпечити вилучення у 
суб’єктів економіки значних фінансових ресур-
сів, а з іншого – не допустити зниження їх діло-
вої активності. 

Таким чином, можливо констатувати, що 
такі дії можливо досягати за рахунок розумного 
компромісу, тобто дотримання основних прин-
ципів економічної діяльності та впливів на неї. 
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УДК 331.101.38:656.2(477) 

О. В. ГЕТМАНЕНКО (УкрДАЗТ, Харків) 

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ СТИМУЛІВ ПРАЦІ ТА МОТИВАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ У ЗАЛІЗНИЧНІЙ ГАЛУЗІ В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Розглянуто системи стимулів праці та проходження процесів мотивації у залізничній галузі в період 
трансформації економіки України. 

Рассмотрены системы стимулов труда и осуществление процессов мотивации в железнодорожной отрас-
ли в период трансформации экономики Украины. 

Systems of the labour stimuli and realization of the motivation processes in the railway branch during the period 
of transformation of the economy of Ukraine are considered. 

Постановка проблеми 

Проблема формування трудової мотивації 
не тільки дуже актуальна, але й дуже складна 
як у теоретико-методологічному, так і в мето-
дичному плані. Значення мотивації для досяг-
нення високих результатів праці й, в остаточ-
ному підсумку, позитивних результатів діяль-
ності організації важко переоцінити. У той же 
час, політика роботодавців відносно найманого 
персоналу поки не орієнтована на ініціацію й 
повне використання творчого потенціалу пра-
цівників. Переважають установки на викорис-
тання примусових стимулів до праці, неефекти-
вність яких давно усвідомлена в країнах з рин-
ковою економікою. Таким чином, на рівні під-
приємств і організацій проблеми трудової 
мотивації ще не цілком усвідомлені і їхнє рі-
шення не опирається повною мірою на досяг-
нення світової й вітчизняної науки. Вивченню 
різних аспектів даної проблеми вже протягом 
багатьох десятків років присвячуються роботи 
як вітчизняних, так і закордонних дослідників. 

Аналіз останніх досліджень 

Традиційна увага дослідників залучає аналіз 
процесу мотивації як формування внутрішніх 
спонукальних сил до праці, складна взаємодія 
потреб, цінностей та інтересів особистості в 
трудовій сфері, що опосередковують сприйнят-
тя стимулів до праці. У даній області розробле-
ні філософські, психологічні, соціологічні під-
ходи, у тому числі в працях В. К. Вілюнаса,  
В. Ф. Дружиніна, А. Г. Здравомислова,  
Е. П. Ільїна, Л. Л. Калачьової, В. І. Ковальова, 
В. А. Туєва, В. А. Ядова й ін.  

Мотивація як функція управління, як процес 
впливу на формування мотиву розглядається  

А. П. Єгоршиним, А. А. Радугіним, К. А. Раду-
гіним, Л. К. Слуцьким, Я. Ейдельманом та ін.  
Є й спроби формування комплексного подання 
про мотивацію (Д. А. Сап’янів, А. Г. Сімаков та 
ін.). Закордонні підходи до розуміння мотивації 
представлені численними теоріями мотивації, 
як змістовними, що розглядають співвідношен-
ня й класифікацію потреб (К. Альдерфер,  
Ф. Герцберг, Д. Д. Мак-Клелланд, А. Маслоу), 
так і процесуальними, що пояснюють механізм 
сприйняття зовнішніх впливів (С. Адамі,  
В. Врум, Е. Лоулер, Д. Макгрегор, Л. Портер). 
Особливе місце в розумінні мотивації займають 
теорія соціального навчання А. Бандури, теорія 
підкріплення Б. Скіннера, теорія постановки 
цілей Е. Локке, теорія Х-чинника X. Лейбенс-
тайна й інші концепції.  

Спроби застосування в управлінні психоло-
гічних мотивів почалися з появи робіт Е. Мейо. 
Він визначив, що рішення проблеми зниження 
плинності кадрів лежить у зміні умов праці, а 
не в збільшенні винагороди за неї. Йому нале-
жить ідея збільшення перерв між роботою, ре-
зультати чого виявилися негайно. Мейо дійшов 
висновку, що «дотепер у соціальних дослі-
дженнях промисловості залишається недостат-
ньо усвідомленим те, що такі маленькі нелогіч-
ності у свідомості «середньої нормальної» лю-
дини накопичуються в його діях. Можливо, во-
ни й не приведуть до «зриву» у ньому самому, 
але обумовлять «зрив» його трудової діяльнос-
ті». 

Винятково складною проблемою є взаємодія 
мотивів і стимулів, вплив стимулів різного роду 
на процес мотивації. У дослідженні стимулів 
економічної активності можна виділити конце-
пцію «власного інтересу» Дж. Стюарта й Т. Го-
ббса, розширювальне трактування стимулів  
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А. Сміта й Д. Рікардо. У роботах Т. Веблена 
розглядаються гедоністичні початки в стимулах 
економічної активності. У рамках концепції 
інституціоналізму (Д. Дьюі) розглядається сти-
мулююча роль інституціоналізованих звичаїв. 
Д. Мак-Клелланд розглядає стимул економічної 
активності як мотив досягнення. У сучасній 
вітчизняній науці проблема стимулів економіч-
ної активності розглядається в роботах Д. Ва-
лового, П. Буніна, Г. Х. Попова, Н. І. Шмельова 
й інших. У той же час необхідно відзначити, що 
у вітчизняній економічній літературі стимули 
до праці традиційно розглядалися досить вузь-
ко − у контексті відносин розподілу, залишався 
неповністю розкритим їхній органічний зв’язок 
із системою трудової мотивації.  

Інституціональний рівень формування умов 
трудової діяльності, обумовленість мотивації 
інституціональними чинниками зачіпається в 
працях М. Вебера, Т. Веблена, К. Маркса,  
Р. Мертона, Т. Парсонса, Н. Смелзера. Сучасні 
соціологи-інституціоналісти (П. Блау, С. Ліп-
сет, Ч. Міллс та ін.) вивчають соціальне пово-
дження у зв’язку з існуючою системою соціа-
льних інститутів, при цьому необхідність вини-
кнення інститутів розглядається як природни-
чо-історична закономірність. Інституціональні 
чинники економічного розвитку, у тому числі 
особливості сучасної російської ситуації, роз-
глядають Н. Біггарт, Н. Флігстін й інші економ-
соціологи. Інституціональні підходи в аналізі 
економічного й соціального розвитку розвива-
ють і представники вітчизняної науки −  
Р. І. Капелюшніков, Є. З. Маймінас, В. В. Рада-
єв, В. Л. Тамбовцев, А. Є. Шастітко й ін. Сти-
мули до праці на інституціональному рівні ана-
лізуються Ван дер Лінденом, А. Г. Сімаковим, 
Я. Ейдельманом. У роботах Я. Лукассена,  
В. В. Радаєва, К. і Ч. Тіллі, Я. Ейдельмана ста-
виться проблема примусових механізмів моти-
вації економічного поводження, у тому числі 
трудової мотивації.  

Не менш важливе значення в системі трудо-
вої мотивації мають операційні стимули до 
праці, що формуються на рівні підприємства, 
організації. Розвивається концепція мотивацій-
ного управління (Е. М. Коротке, Е. А. Уткін), 
мотивація розглядається як мета функціону-
вання системи управління персоналом  
(Л. Д. Гітельман), виявляються різні типи мо-
тиваційних стратегій (А. Я. Кібанов, Ю. Д. Кра-
совський, С. І. Самигін), обґрунтовується моти-
ваційне значення окремих елементів системи 
управління персоналом (Ф. Гуіяр, Дж. Келлі,  
Д. С. Сінк). Мотиваційне значення системи ви-

нагород і способи його підвищення досліджу-
ється в роботах Г. Гендлера, Дж. Гібсона,  
П. В. Журавльова, Д. М. Іванцевича, Ю. Г. Оде-
гова, Д. С. Сінка, С. В. Шекшні, Дж. Ханта,  
Р. Я. Яковлева і багатьох інших. 

Тенденції розвитку мотиваційних процесів у 
період економічних реформ зафіксовані в чис-
ленних емпіричних дослідженнях. Вивчається 
процес трансформації трудових цінностей  
(Е. Катульський, Ю. А. Левада, В. Магун, до-
слідження ВЦИОМ і НДІ праці), будуються 
емпіричні типології працівників (В. І. Герчи-
ков, А. А. Сарно, А. Г. Симаков та ін.), дослі-
джується рівень і чинники задоволеності робо-
тою (Г. П. Бессокирна, В. Д. Патрушев й ін.). 
Несприятливі тенденції розвитку мотиваційних 
процесів свідчать про відсутність діючих моти-
ваційних механізмів як на інституціональному, 
так і на операціональному рівнях [4]. У той же 
час, структура реальних мотивів праці праців-
ників у період формування ринкових відносин 
у вітчизняній науці практично не вивчена.  

Таким чином, незважаючи на достаток до-
слідницьких підходів, можна сказати, що ком-
плексний вплив системи стимулів до праці на 
мотиваційні процеси в перехідній економіці 
України вивчено далеко не досить. Представля-
ється необхідним розгляд всіх видів зовнішніх 
впливів на трудову мотивацію на різних струк-
турних рівнях і вироблення пріоритетних на-
прямків подолання кризи трудової мотивації. 
Рішення даного завдання можливо, на нашу 
думку, з використанням системного підходу до 
вивчення трудової мотивації. Для обґрунтуван-
ня сутності, структури, критеріїв ефективності 
системи трудової мотивації використані підхо-
ди до визначення поняття «система» і основних 
системних властивостей П. К. Анохіна,  
Л. фон Берталанфі, Р. Гібсона, Дж. Клейнена, 
О. Ланге, К. Черрі, результати досліджень соці-
альних систем Р. Мертона й Т. Парсонса, орга-
нізованих систем А. А. Богданова, організацій-
них систем Д. С. Синка, виробничих систем 
Дж. Ріггса. Для аналізу складних соціально-
економічних явищ у сфері праці системний 
підхід успішно застосовувався й у вітчизняній 
науці (В. Г. Билков, М. А. Вінокуров, Н. Н. Да-
ниленко й ін.).  

Найважливішим трудовим стимулом в умо-
вах ринку є оплата праці, її організація на рівні 
суспільства й на рівні конкретного підприємст-
ва. Проблеми підвищення стимулюючої ролі 
заробітної плати, формування ринкового меха-
нізму управління оплатою праці піднімаються в 
роботах Е. Литосенкова, Ф. С. Веселкова,  
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М. А. Вінокурова, Н. Восколович, П. В. Журав-
льова, Ю. П. Кокіна, Б. Г. Мазмановой,  
Т. Д. Макаренко, Ю. Г. Одегова, Р. А. Яковлева 
й інших [3].  

Метою статті є дослідження системи сти-
мулів праці та проходження процесів мотивації 
у залізничній галузі в період трансформації 
економіки України. 

Основний матеріал дослідження 

Гостро ставиться проблема підвищення мо-
тиваційної функції заробітної плати як найваж-
ливішого інструментального стимулу. Підні-
маються питання подолання «інформаційної 
асиметрії» на ринку праці, при цьому в методи-
чному плані найменш розроблені підходи до 
дослідження ринкових рівнів заробітної плати.  

Стимулювання праці – це насамперед зов-
нішнє спонукання, елемент трудової ситуації, 
що впливає на поводження людини в сфері 
праці, матеріальна оболонка мотивації персо-
налу. Разом з тим, воно несе в собі й нематеріа-
льне навантаження, що дозволяє працівникові 
реалізувати себе як особистість і працівника 
одночасно. Воно виконує наступні функції [2]: 

- економічна – виражається насамперед у 
тому, що стимулювання праці сприяє підви-
щенню ефективності виробництва, що виража-
ється в підвищенні продуктивності праці і яко-
сті продукції; 

- моральна – визначається тому, що сти-
мули до праці формують активну життєву по-
зицію, високоморальний суспільний клімат у 
суспільстві. При цьому важливо забезпечити 
правильну й обґрунтовану систему стимулів з 
урахуванням традиції й історичного досвіду; 

- соціальна – забезпечується формуванням 
соціальної структури суспільства через різний 
рівень доходів, що у значній мірі залежить від 
впливу стимулів на різних людей. Крім того, 
формування потреб, а в підсумку й розвиток 
особистості також визначаються організацією й 
стимулюванням праці в суспільстві. 

При цьому стимули можуть бути матеріаль-
ними й нематеріальними. 

Існують певні вимоги до організації стиму-
лювання праці: 

- комплексність має на увазі єдність мора-
льних і матеріальних, колективних і індивідуа-
льних стимулів, значення яких залежить від 
системи підходів до управління персоналом, 
досвіду і традицій підприємства. Комплекс-
ність припускає також наявність антистимулів. 

- диференційованість означає індивідуаль-
ний підхід до стимулювання різних шарів і 

груп працівників. Підходи до забезпечених і 
малозабезпечених працівників повинні істотно 
відрізнятися. Різними повинні бути підходи до 
кадрових і молодих працівників. 

- гнучкість і оперативність проявляються в 
перегляді стимулів залежно від змін, що відбу-
ваються в суспільстві й колективі. 

Застосування системного підходу дозволило 
виявити органічний взаємозв’язок стимулів до 
праці як комплексу зовнішніх впливів на різних 
структурних рівнях і трудовій мотивації як су-
б’єктивного процесу формування спонукальних 
сил до праці. Важливою особливістю системи 
трудової мотивації в умовах переходу до рин-
кових відносин є, на наш погляд, змушена мо-
тивація, що формується під впливом негатив-
них стимулів до праці в умовах обмеженої волі 
вибору працівником способів поводження в 
сфері праці й украй низького рівня задоволення 
вітальних потреб масових груп населення краї-
ни. Змушена мотивація поки слабко вивчена у 
вітчизняній науці. Результати подібних дослі-
джень у цей час можуть стати основою вироб-
лення стратегії формування позитивної моти-
вації працівників як на інституціональному рі-
вні, так і на рівні конкретних підприємств і ор-
ганізацій [1].  

Аналіз проблем залізничного транспорту 
показав, що єдиним виходом з ситуації, що 
склалася, є проведення структурної реформи 
галузі, упровадження на залізничному транспо-
рті ринкових механізмів господарювання. 

Зростання продуктивності праці працівників 
залізничного транспорту значною мірою може 
бути досягнутий за рахунок підвищення моти-
вації праці. 

Передбачається збереження в системі заліз-
ничного транспорту об’єктів соціальної сфери 
(охорони здоров’я, відпочинку, торгівлі і гро-
мадського харчування, фізичної культури і 
спорту, освіти), які закріплені за підприємства-
ми залізничного транспорту загального корис-
тування на праві господарського ведення. 

Соціальна політика на залізничному транс-
порті відбудовуватиметься на принципах парт-
нерства з галузевими профспілками. Зокрема, 
питання, які пов’язані з умовами праці, заробі-
тної платні і іншими соціальними проблемами, 
розв’язуватимуться в ДАК «УЗ» в межах «Га-
лузевої тарифної угоди». 

Основою системи мотивації праці залізнич-
ників є оплата праці, яка базується на тарифних 
ставках, посадових окладах і передбачає ряд 
доплат, надбавок та інших виплат компенса-
ційного та стимулюючого характеру. Положен-
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ня, умови оплати праці та розміри тарифних 
ставок і посадових окладів обумовлені наказом 
Укрзалізниці, який є невід’ємною частиною 
Галузевої угоди. 

Розміри годинних тарифних ставок та поса-
дових окладів визначені зі збереженням міжро-
зрядних та міжпрофесійних співвідношень в 
оплаті праці.  

Мінімальна тарифна ставка працівника  
1 розряду на простих роботах складає 601 грн. 
(на місяць), що перевищує розмір прожитково-
го мінімуму на працездатну особу на 14,5 %. 

Тарифні ставки і посадові оклади працівни-
ків, які зайняті на роботах, безпосередньо 
пов’язаних з рухом поїздів, і постійно викону-
ються на відкритому повітрі, підвищуються на 
5 %. 

Крім оплати праці, до системи мотивації 
праці входить надання працюючим ряду соціа-
льних пільг, в тому числі додаткових відпусток, 
можливість отримання житла, медичного об-
слуговування, безкоштовного проїзду на заліз-
ничному транспорті та інших пільг відповідно 
до положень Галузевої угоди. 

Основними проблемами системи мотивації 
на залізничному транспорті є: 

- низький рівень заробітної плати не спри-
яє зацікавленості працівників у досягненні ви-
соких кінцевих результатів праці, а обмежений 
розмір преміювання не сприяє зацікавленості 
працівників у збільшенні доходів галузі. Протя-
гом останніх років розмір премії до тарифу 
складає близько 10 %; 

- незважаючи на поетапне підвищення за-
робітної плати, залізничники за рівнем серед-
ньомісячної заробітної плати за 2006 р. серед 
базових галузей економіки України посіли ли-
ше 9 місце; 

- практично відсутнє стимулювання якості 
продукції та послуг, збереження обладнання, 
інструментів, матеріалів та запчастин; 

- низька ефективність системи мотивації 
призводить до відтоку кваліфікованих кадрів та 
не сприяє привабливості підприємств галузі для 
робочої сили. Рівень оплати праці працівників 
окремих масових професій недостатньо компе-
нсує умови праці, що створює кадровий дефі-
цит за цими професіями в ряді регіонів. 

Стримуючим чинником у зростанні рівня 
середньої заробітної плати працівників галузі є 
запроваджений механізм державного регулю-
вання фонду оплати праці підприємств-
монополістів, до яких відносяться залізниці. 

Галузь залізничного транспорту має розви-
нуту соціальну сферу. До складу Укрзалізниці 
входять об’єкти житлово-комунального фонду, 
спортивні та оздоровчі заклади, об’єкти соціа-
льно-культурного призначення тощо. В опера-

тивному підпорядкуванні Укрзалізниці знахо-
дяться відомчі медичні заклади та навчальні 
установи. З однієї сторони, всі ці заклади вико-
нують важливу роль у системі залізничного 
транспорту, з іншої – вони здійснюють додат-
кове фінансове навантаження для системи.  
У 2006 р. на утримання основних об’єктів соці-
альної сфери галуззю було витрачено біля  
150 млн грн. 

Висновок 

Таким чином, основними заходами для по-
ліпшення системи мотивації праці є: 

• підвищення галузевої мінімальної заро-
бітної плати; 

• створення механізму, що забезпечує 
отримання винагородження співпрацівниками у 
суворій залежності від реальних результатів 
праці; 

• посилення мотивації праці персоналу у 
підвищені ефективності виробництва за раху-
нок збільшення частки зекономлених коштів, 
що залишаються в розпорядженні керівників 
виробництв; 

• диференціація рівня тарифних ставок та 
окладів працівників залізниць різних категорій; 

• здійснення переходу від єдиної галузевої 
тарифної сітки до окремих видів оплати праці 
для керівників, спеціалістів, службовців та пра-
цівників; 

• удосконалення системи атестації керів-
ників та спеціалістів галузі для підвищення 
об’єктивності і точності підсумків атестації; 

• уточнення показників оцінки діяльності 
галузевих робочих місць, підрозділів і підпри-
ємств, для яких наявні показники недостатньо 
повно відображають завдання, що стоять перед 
ними, та функції, які вони реалізують; 

• формування ради з соціальної політики 
на залізничному транспорті для координації 
усіх елементів системи мотивації праці (оплати 
праці, надання соціальних пільг тощо). 
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УДК 656.2.003 

Н. Ф. ЗЕНЬЧУК (БелГУТ, Гомель, Республика Беларусь) 

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И УЧЁТА 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА НА ОТДЕЛЕНИЯХ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

Розглядаються можливості розробки та застосування спеціалізованого програмного забезпечення для 
комп’ютеризації процесу планування на дільницях залізниці. Розглядаються особливості розробки планів, 
вимоги до програмного забезпечення та принципи його роботи. 

Рассматриваются возможности создания и применения специализированного программного обеспечения 
для компьютеризации процесса планирования на отделениях железной дороги. Рассматриваются особенно-
сти разработки планов, требования, предъявляемые к программному обеспечению, и принципы его работы. 

Opportunities of development and application of the specialized software for computerization of planning proc-
ess on branches of the railway are considered. Features of development of the plans, requirements to the software 
and principles of its operation are also considered. 

Введение 

Белорусская железная дорога является 
большим территориально распределённым 
предприятием. Структурные подразделения, 
входящие в состав предприятия, занимаются 
разнообразной хозяйственной деятельностью. 
Информационные потоки, сопровождающие 
деятельность подразделений, зачастую имеют 
большой объём и содержат разнородные дан-
ные. Соответственно, полное и оперативное 
получение информации имеет основополагаю-
щее значение для принятия своевременных и 
обоснованных решений по управлению. Вслед-
ствие этого автоматизация и информатизация 
Белорусской железной дороги приобретают 
исключительную важность. 

В настоящее время на отделениях Белорус-
ской железной дороги обработка информации и 
рутинные вычисления во многих областях дея-
тельности, в том числе в статистике и бухгал-
терском учёте, выполняются с использованием 
специализированного программного обеспече-
ния, что экономит время управленческого пер-
сонала. Ведётся разработка и внедрение единой 
корпоративной системы управления финансами 
и ресурсами (ЕК ИСУФР), которая в будущем 
должна обеспечить информационные потреб-
ности всех структурных подразделений и пред-
приятий дороги в плане информационного 
обеспечения их хозяйственной деятельности, а 
также позволить осуществить автоматизацию и 
информационную поддержку управления ос-
новными процессами производственно-
хозяйственной деятельности дороги в целом 

(планирование и обеспечение перевозок, ком-
мерческая работа, управление финансовыми 
потоками, управление производственными 
процессами, организация и проведение техни-
ческого обслуживания и ремонтов, организация 
и управление материально-техническим снаб-
жением, управление топливно-энергетическими 
ресурсами и т.д.). 

Тем не менее, при составлении планов рабо-
ты отделений дороги (годовых, квартальных, 
месячных) и при анализе результатов их вы-
полнения расчёт показателей и создание доку-
ментов производятся в основном «вручную» 
или с использованием электронных таблиц Ex-
cel. Следует отметить, что расчёты показателей 
плана производятся многократно, как при раз-
работке альтернативных вариантов плана, так и 
при последующей корректировке плана в связи 
с изменением исходных показателей, доводи-
мых управлением дороги. Поэтому необходимо 
создание и применение специализированного 
программного обеспечения для разработки 
планов отделения дороги и анализа результатов 
их выполнения. 

Следует отметить, что отделения железной 
дороги как предприятия имеют ряд особенно-
стей, которые затрудняют использование в их 
деятельности готовых программных продуктов, 
таких, например, как Project Expert, ИНЭК-
Аналитик, 1С: Финансовое планирование и др. 
Поэтому необходимо рассмотреть возможности 
создания программного обеспечения, соответ-
ствующего условиям функционирования отде-
лений железной дороги. 
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1. Особенности разработки планов  
на отделениях железной дороги 

Деятельность отделений дороги подчинена 
управлению дороги. Хотя планы отделений не 
являются самостоятельными, а основаны на 
принципах, показателях и методиках, задавае-
мых управлением дороги, но процесс планиро-
вания на отделении не является формализован-
ным. Многие задачи требуют творческого под-
хода. Кроме того, методика планирования не 
является устоявшейся, наоборот, она постоянно 
изменяется в связи с развитием предприятия и 
экономики страны. 

Тем не менее, большой объём вычислений в 
процессе планирования производится фор-
мально (по заданным формулам) и так же фор-
мально производится составление промежу-
точных и итоговых плановых документов. 
Кроме того, имеет место многократный по-
вторный ввод данных в компьютеры при пере-
даче работы от одного специалиста к другому. 
Выполнение данных задач может быть компь-
ютеризировано. 

Для того, чтобы понять, каким требованиям 
должно соответствовать программное обеспе-
чение для разработки планов, рассмотрим не-
которые задачи, решаемые в процессе планиро-
вания. 

Одной из задач разработки годового плана 
отделения железной дороги является обоснова-
ние показателей развития организации на пред-
стоящий год.  

Процесс разработки годового плана на 
уровне отделения железной дороги можно уп-
рощённо представить следующим образом. 
Управление дороги доводит отделению объём 
перевозок на планируемый год с разбивкой на 
грузовые и пассажирские. Объёмы работ зада-
ются либо в виде абсолютных показателей (ко-
личество грузовых тонно-километров, пасса-
жиро-километров, приведенных тонно-
километров), либо в виде темпов роста объёмов 
перевозок относительно предыдущего года. 

С учётом объёмов работ рассчитываются 
расходы по перевозкам отделения дороги по 
элементам затрат: фонд оплаты труда, отчисле-
ния на социальные нужды, материалы, топливо, 
электроэнергия, амортизация, прочие. 

Фонд оплаты труда планируется исходя из 
достигнутых в прошлом году численности пер-
сонала, среднемесячной заработной платы и 
заданного на планируемый период темпа роста 
заработной платы. Отчисления на социальные 
нужды планируются по установленным законо-
дательством нормам страховых взносов в про-
центах от фонда оплаты труда. 

Расходы на материалы планируются на ос-
новании значений, достигнутых в прошлом го-

ду, и темпа их роста, который задаётся управ-
лением дороги.  

Расходы на топливо для тяги поездов пла-
нируются во взаимосвязи с объёмом перево-
зочной работы. Исходя из запланированных 
объёмов грузовых и пассажирских перевозок, 
определяется количество тонно-километров 
брутто. На основании тонно-километров брутто 
и нормативов расхода топлива рассчитывается 
потребное количество топлива в тоннах. Запла-
нированный расход топлива в тоннах умножа-
ется на цену топлива и на темп её роста, кото-
рые доводятся управлением дороги, и таким 
образом получатся расходы на топливо. 

Расходы на топливо и электроэнергию для 
хозяйственных нужд планируются на основа-
нии достигнутых в прошлом году и темпа рос-
та, заданного управлением дороги. 

Амортизационные отчисления, как правило, 
планируются исходя из среднегодовой стоимо-
сти основных средств и норм отчислений на их 
восстановление. Иногда данный элемент затрат 
планируется упрощённо от достигнутого, когда 
прошлогодняя величина амортизационных от-
числений помножается на темп роста, заданный 
управлением дороги. 

Расходы по элементам затрат суммируются, 
и получается сумма расходов по перевозкам. 
Спланированный таким образом показатель 
расходов по перевозкам сообщается в управле-
ние дороги, после чего управление дороги до-
водит отделению доходы (выручку) с разбив-
кой по грузовым и пассажирским перевозкам. 
Доходы доводятся либо в виде годовой величи-
ны, либо в виде доходных ставок по грузовым и 
пассажирским перевозкам, которые затем по-
множаются на объёмы работ, либо в виде до-
ходной ставки по приведенным тонно-
километрам, который помножается на соответ-
ствующий объём. 

Затем планируются налоги, уплачиваемые 
из доходов, рассчитываются доходы за вычетом 
налогов и прибыль. 

Параллельно с основной деятельностью 
планируются расходы, доходы и прибыль по 
ПВД. Расходы по ПВД планируются с разбив-
кой по элементам затрат. 

Далее планируются операционные и внереа-
лизационные доходы, расходы и прибыль. 

Рассчитывается прибыль, подлежащая нало-
гообложению, налоги из прибыли, платежи из 
прибыли. После вычитания из прибыли, под-
лежащей налогообложению, налогов и плате-
жей получается чистая прибыль. 

После того, когда рассчитаны основные 
показатели бизнес-плана отделения, произво-
дится расчёт показателей структурных под-
разделений. Структурные подразделения отде-
ления дороги являются объектами республи-
канского государственного мониторинга.  
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Запланированные значения показателей «вы-
ручка» и «рентабельность» по каждому струк-
турному подразделению контролируются Ми-
нистерством экономики и поэтому должны 
быть выполнены или перевыполнены, но ни в 
коем случае не недовыполнены. Поэтому на 
всех структурных подразделениях показатели 
рассчитываются таким образом, чтобы запла-
нировать минимально возможные выручку и 
рентабельность, и выполнить при этом план по 
использованию прибыли, т.е. чистая прибыль 
по каждому подразделению в идеале должна 
быть равной нулю. 

Поскольку сумма прибыли всех структур-
ных подразделений должна быть равна прибы-
ли отделения дороги в целом, а прибыль под-
разделений планируется минимальной, то ос-
тальная (сверх запланированной для подразде-
лений) сумма прибыли планируется на НОД 
собственный.  

2. Требования, предъявляемые к  программ-
ному обеспечению для разработки планов 
Исходя из особенностей процесса разработ-

ки планов на отделениях дороги, становятся 
понятными требования, предъявляемые к про-
граммному обеспечению для решения задач 
планирования. Программное обеспечение для 
разработки планов должно обеспечивать ввод 
исходной информации с компьютеров, распо-
ложенных как в экономическом отделе отделе-
ния дороги, так и в структурных подразделени-
ях, хранение информации в общей базе данных, 
выполнение расчёта показателей плана и соз-
дание различных документов заданной формы 
(как правило, в формате Word или Excel), в ко-
торых отображаются результаты планирования. 

Программное обеспечение должно удовле-
творять следующим основным требованиям: 

– позволять хранить планы отделений доро-
ги и их структурных подразделений за различ-
ные периоды времени (год, квартал, месяц); 

– позволять хранить неограниченное коли-
чество версий плана, описывающих один и тот 
же период деятельности предприятия. Это мо-
гут быть, например, различные варианты пла-
нов (оптимистический, пессимистический, 
средневзвешенный и т.д.). Добавление новой 
версии плана не требует изменений в програм-
ме или структуре базы данных. Сравнение раз-
личных версий плана позволяет выбрать из не-
скольких вариантов развития ситуации наибо-
лее подходящий для текущих целей отделения 
дороги; 

– обеспечивать сбор и хранение данных о 
фактическом выполнении плана; 

– производить анализ отклонения фактиче-
ских данных от запланированных; 

– обеспечивать анализ информации в разре-
зе структурных подразделений и направлений 
деятельности (перевозки, ПВД). При этом под-
держивается консолидация данных до уровня 
дороги в целом, отделения в целом, группы 
структурных подразделений, отдельного под-
разделения или направления деятельности; 

– поддерживать возможность многопользо-
вательской работы. Все данные хранятся в еди-
ной базе, поэтому изменения, сделанные одним 
пользователем, сразу же доступны для других. 
При многопользовательской работе все участ-
ники планово-учетного процесса оперируют 
одной системой подразделений, направлений 
деятельности, финансовых показателей и бюд-
жетных статей: таким образом, решается про-
блема стыковки данных, подготовленных раз-
ными отделами;  

– обеспечивать разделение доступа пользо-
вателей к данным. Позволять для каждого 
пользователя индивидуально установить пере-
чень показателей и интервалы времени, в рам-
ках которых он может просматривать и изме-
нять данные; 

– позволять импортировать данные из дру-
гих программных продуктов; 

– проводить статистический анализ данных. 
Одним из требований Белорусской желез-

ной дороги является то, что данное программ-
ное обеспечение должно быть реализовано с 
использованием среды программирования 
Power Builder, а база данных должна быть реа-
лизована в Microsoft SQL Server 2000. Такой 
выбор средств обусловлен тем, что Power 
Builder и Microsoft SQL Server 2000 уже дли-
тельное время используются на Белорусской 
железной дороге для разработки большинства 
программных продуктов. Применение единых 
стандартов для разработки облегчает в после-
дующем работу программистов и обеспечива-
ет лучшую совместимость программных про-
дуктов. 

3. Принципы работы программного  
обеспечения для разработки планов 

Каждый конкретный показатель, исполь-
зуемый в планах, характеризуется наименова-
нием (например: объем работ, расходы, при-
быль), структурным подразделением, которое 
он описывает (например: отделение дороги, 
станция, депо), видом деятельности, который 
он характеризует (перевозки, ПВД), датой или 
периодом времени, для которого он рассчитан. 
Кроме того, конкретный показатель имеет пла-
новое и фактическое значения. Поэтому для 
представления и хранения в едином виде зна-
чений абсолютно всех плановых показателей 
можно использовать таблицу, имеющую сле-
дующие поля: структурное подразделение; на-
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именование показателя; вид деятельности; ме-
сяц начала периода; год начала периода; месяц 
конца периода; год конца периода; плановое 
значение; фактическое значение. Любой кон-
кретный показатель из всего многообразия мо-
жет быть сохранён как запись в такой таблице. 

Часть показателей является исходными дан-
ными для расчётов, остальные должны быть 
рассчитаны по заданным формулам. Формулы 
для расчёта показателей хранятся в базе данных 
в таблице со следующими полями: структурное 
подразделение; наименование показателя; вид 
деятельности, формула. Показатели, входящие 
в формулу, характеризуются структурным под-
разделением, наименованием и видом деятель-
ности. Для расчёта каждого конкретного пока-
зателя в базе данных отыскиваются значения 
указанных в его формуле показателей для кон-
кретного периода времени и над ними произво-
дятся заданные в формуле математические дей-
ствия. 

Относительные показатели, характеризую-
щие динамику (темпы роста и прироста, абсо-
лютные приросты) не хранятся в базе данных, а 
вычисляются каждый раз, когда необходимо 
знать их значение. 

Ввод основной массы исходных данных как 
по отделению дороги в целом, так и по отдель-
ным структурным предприятиям удобно осу-
ществлять через таблицы, содержащие поля: 
наименование показателя; вид деятельности; 
плановое значение прошлого периода, факти-
ческое значение прошлого периода; плановое 
значение текущего периода, фактическое зна-
чение текущего периода. 

Сравнительно простые табличные докумен-
ты, в которых отображаются результаты расчё-
тов, могут создаваться как отчёты с помощью 
мастера. Для создания более сложных докумен-
тов можно использовать заранее набранные 
шаблоны, в которых на тех местах, где должны 
быть значения показателей, сделаны «заклад-
ки». 

Заключение 
В настоящее время на отделениях Белорус-

ской железной дороги обработка информации и 
рутинные вычисления во многих областях дея-
тельности, в том числе в статистике и бухгал-
терском учёте, выполняются с использованием 
специализированного программного обеспече-
ния, что экономит время управленческого пер-
сонала. Ведётся разработка и внедрение единой 
корпоративной системы управления финансами 
и ресурсами 

Тем не менее, при составлении планов рабо-
ты отделений дороги (годовых, квартальных, 
месячных) и при анализе результатов их вы-
полнения расчёт показателей и создание доку-
ментов производятся в основном «вручную» 

или с использованием электронных таблиц  
Excel. 

Поэтому необходимо создание и примене-
ние специализированного программного обес-
печения для разработки планов отделения до-
роги и анализа результатов их выполнения. 

Деятельность отделений дороги подчинена 
управлению дороги. Хотя планы отделений не 
являются самостоятельными, а основаны на 
принципах, показателях и методиках, задавае-
мых управлением дороги, но процесс планиро-
вания на отделения не является формализован-
ным. Многие задачи требуют творческого под-
хода. Кроме того, методика планирования не 
является устоявшейся, наоборот, она постоянно 
изменяется в связи с развитием предприятия и 
экономики страны. 

Тем не менее, большой объём вычислений в 
процессе планирования производится фор-
мально (по заданным формулам), и также фор-
мально производится составление промежу-
точных и итоговых плановых документов. 
Кроме того, имеет место многократный по-
вторный ввод данных в компьютеры при пере-
даче работы от одного специалиста к другому. 
Выполнение данных задач может быть компь-
ютеризировано. 

Программное обеспечение для разработки 
планов должно обеспечивать ввод исходной 
информации с компьютеров, расположенных 
как в экономическом отделе отделения дороги, 
так и в структурных подразделениях, хранение 
информации в общей базе данных, выполнение 
расчёта показателей плана и создание различ-
ных документов заданной формы (как правило, 
в формате Word или Excel), в которых отобра-
жаются результаты планирования. 

Для реализации данного программного 
обеспечения используется среда программиро-
вания Power Builder, а база данных реализуется 
в Microsoft SQL Server 2000. 

Применение предлагаемого программного 
обеспечения в работе отделения дороги позво-
лит освободить управленческий персонал от 
большого объёма рутинных вычислений и от 
работы по оформлению документов, отобра-
жающих результаты планирования. 
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УДК 629.43.004.67 

Н. Ф. ЗЕНЬЧУК (БелГУТ, Гомель, Республика Беларусь) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НОРМАТИВОВ ДЛЯ ПЛАНИ-
РОВАНИЯ РЕМОНТОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ПУТИ  

Оскільки знос рухомого складу і колії, зв’язаний з рухом потяга по дільниці, відбувається під час подо-
лання опору руху потяга, є доцільним вести облік у базі даних зробленої механічної роботи сил протидії 
руху по кожному локомотиву, вагону та дільниці колії, і в залежності від кількості цієї роботи виконувати їх 
ремонт і заміну. 

Поскольку износ подвижного состава и пути, связанный с передвижением поезда по участку, происхо-
дит в процессе преодоления сопротивления движению поезда, представляется целесообразным вести учёт в 
базе данных выполненной механической работы сил сопротивления движению по каждому локомотиву, 
вагону и участку пути, и в зависимости от количества этой работы производить их ремонты и замену. 

As far as wear of the rolling stock and the track related to movement of a train on a section occurs during over-
coming the resistance to movement of a train, it looks expedient to conduct the account in a database of performed 
mechanical work of forces of resistance to movement on each locomotive, car and track section, and depending on 
amount of this work to make their repairs and replacement. 

Введение 

Физический износ подвижного состава и 
пути, связанный с передвижением поезда по 
участку, происходит в процессе преодоления 
сопротивления движению поезда. Поэтому сте-
пень физического износа и расходы по восста-
новлению работоспособности пути и подвиж-
ного состава напрямую зависят от механиче-
ской работы сил сопротивления движению, под 
которой понимается произведение силы сопро-
тивления движению на расстояние передвиже-
ния поезда. Сила сопротивления движению оп-
ределяется в соответствии с Правилами тяго-
вых расчётов [11] и количественно зависит от 
скорости движения, массы подвижного состава 
и груза, типа подвижного состава и пути и дру-
гих параметров. 

На связь механической работы сил сопро-
тивления с износом подвижного состава и пути, 
а также с другими видами эксплуатационных 
расходов указывают многие исследователи. 
Ещё в начале 20 века Б. Д. Воскресенский  
[3, 4], А. Л. Васютынский [1, 2] и позже  
проф. Ю. В. Ломоносов [6] связывали затраты 
на ремонт пути и подвижного состава не с про-
бегом, а с механической работой тяги.  

Затем эта взаимосвязь получила признание 
и конкретное выражение благодаря работам 
проф. М. М. Протодьяконова [12], проф. 
А. Е. Гибшмана [5], проф. Г. И  Черномордика 
[13–15], которыми были разработаны нормати-
вы затрат, связанных с механической работой 
тяги и преодоления сил сопротивления движе-

нию поезда, для условий проектирования же-
лезных дорог (в основном при сравнении вари-
антов трассы). Для условий эксплуатации су-
ществующих линий данная взаимосвязь впер-
вые была применена в исследованиях  
проф. Черномордика Г. И. [13–15]. Существен-
ная работа по нормированию затрат, связанных 
с механической работой тяги и сил сопротив-
ления движению была выполнена в Ги-
протранстэи МПС СССР [10]. Ценные научные 
и проектные разработки в этом направлении 
выполнены, в частности, инженерами 
П. А. Луговым и Л. Г. Цыпиным [7, 8]. 

В дальнейшем взаимосвязь между механи-
ческой работой и расходами на ремонты ис-
пользовалась К. К. Тихоновым, Н. Д. Мальке-
вичем, Н. Ф. Зеньчуком и другими исследова-
телями для определения расходов, зависящих 
от скорости движения поезда при поиске опти-
мальных скоростей и режимов движения поез-
дов, а также в других оптимизационных зада-
чах. 

Тем не менее, в настоящее время подвижной 
состав и путь подвергаются ремонту не с уче-
том выполненной ими механической работы, от 
которой зависит их износ, а с учетом факторов, 
с которыми физический износ имеет лишь кос-
венную связь, но которые можно измерить и 
подсчитать в реальных условиях эксплуатации. 

Все виды ремонтов локомотивов, включая 
капитальный, осуществляются в зависимости 
от пробега (от выполненных локомотиво-
километров). При этом не учитывается, что из-
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нос локомотива значительно зависит от массы 
и скорости движения поездов. 

Вагон направляется в ремонт с учётом про-
бега и времени работы, как только он выполнил 
хотя бы один из нормативов – либо по пробегу 
(по вагоно-километрам), либо по времени рабо-
ты (по вагоно-часам). При этом не учитывается, 
что износ вагонов значительно зависит ещё и от 
степени их загрузки, а так же от скорости их 
движения. Например, одно и то же количество 
вагоно-километров вагон может проехать по-
рожним или гружёным по максимуму, со ско-
ростью 40 или 60 км/ч, и соответственно раз-
личным будет фактический износ вагона. 

До недавних пор не было возможности учи-
тывать и хранить в базе данных вагоно-
километры по каждому вагону. Поэтому ваго-
ны отправлялись в капитальный ремонт по 
прошествии определённого периода времени, 
хотя такой учёт менее адекватен, чем по ваго-
но-километрам. 

Износ пути ставится в зависимость от гру-
зонапряжённости железнодорожной линии. Ре-
монты пути осуществляются в зависимости от 
выполненных объёмов тонно-километровой 
работы брутто, включая и массу локомотивов. 
Здесь не учитывается, что износ пути в боль-
шой степени зависит от скорости движения по-
ездов. 

Таким образом, в отличие от измерителя 
«механическая работа сил сопротивления дви-
жению», количественное выражение измерите-
лей, применяемых в настоящее время, не связа-
но со скоростью движения и мало связано (ло-
комотиво-км) или вовсе не связано (вагоно-км, 
вагоно-часы) с весом поездов.  

Такой подход к планированию ремонтов 
подвижного состава и пути сложился историче-
ски, поскольку раньше не было отчётности, по-
зволяющей с достаточной степенью точности 
определить механическую работу, и не было 
возможности выполнять требуемые вычисле-
ния в достаточном объёме. Поэтому расчёты 
механической работы носили приближённый 
характер. Данные не накапливались, и, следо-
вательно, невозможно было использовать изме-
ритель механической работы для отправки под-
вижного состава и пути в ремонт.  

В настоящее время не только появляется  
(в связи с развитием информационных техно-
логий) возможность применения измерителя 
«механическая работа», но и возрастает его ак-
туальность, поскольку на Белорусской желез-
ной дороге имеются участки со скоростным 
движением поездов, пропускаются поезда раз-

личной массы и длины, что снижает адекват-
ность существующей системы планирования 
ремонтов подвижного состава и пути. 

1. Механическая работа сил сопротивления 
как универсальный измеритель 

Степень физического износа пути и под-
вижного состава и, соответственно, расходы по 
восстановлению их работоспособности, а также 
по смазке, несколько снижающей износ тру-
щихся деталей, напрямую зависят от механиче-
ской работы сил сопротивления движению, под 
которой понимается произведение силы сопро-
тивления движению на расстояние передвиже-
ния поезда. Сила сопротивления движению 
может измеряться в Ньютонах (Н), а расстояние 
перемещения – в метрах (м), соответственно 
механическая работа сил сопротивления может 
измеряться в джоулях (Дж) (1 Дж = 1 Н · 1 м).  

В современных условиях в связи с развити-
ем информационных технологий появляется 
возможность учитывать в базе данных величи-
ну универсального измерителя – механической 
работы сил сопротивления, выполненной каж-
дым локомотивом, вагоном и участком пути. 

Каждый конкретный тип локомотива, вагона 
или пути имеет свой предельный ресурс по ме-
ханической работе, т.е. может выполнить опре-
делённую величину механической работы сил 
сопротивления движению, после чего требуется 
его ремонт или замена. 

Таким образом, вместо срока службы и 
амортизационных отчислений по вагонам, ло-
комотивам и пути можно учитывать выполнен-
ную ими величину механической работы, опре-
делять пропорционально ей расходы по износу 
(амортизационные отчисления) и отражать всё 
это в эксплуатационных расходах. 

В соответствии с величиной выполненной 
механической работы можно производить раз-
личные виды ремонтов подвижного состава и 
пути, и их замену после полного физического 
износа, а также прогнозировать величину рас-
ходов на эти ремонты. 

Такой подход позволит более точно учиты-
вать степень износа подвижного состава и пу-
ти, более своевременно осуществлять их ре-
монт и более реально учитывать расходы на 
плановые виды ремонтов. 

2. Организация учёта в базе данных 
выполненной механической работы 

В настоящее время учёт выполненных ваго-
но-километров для осуществления всех видов 
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ремонтов производится путём обработки в до-
рожном вычислительном центре данных из на-
турных листов, вводимых в компьютер на 
станциях. На основании данных о номере ваго-
на, его массе брутто и пройденном расстоянии 
между станцией отправления и станцией при-
бытия для каждого конкретного вагона рассчи-
тывается и накапливается в базе данных вели-
чина выполненных вагоно-километров. 

Можно усовершенствовать действующую 
систему следующим образом. Для расчёта ве-
личины механической работы сил сопротивле-
ния, выполненной каждым конкретным ваго-
ном, локомотивом и участком пути, необходи-
мо иметь данные о станции отправления, стан-
ции прибытия, массе нетто груза в каждом 
вагоне, которые берутся из натурного листа. 
Кроме того, необходимо знать номер локомо-
тива, серию локомотива, время отправления 
поезда, время прибытия поезда, время на сто-
янках в пути, которые берутся из маршрутного 
листа. Следует отметить, что перечисленные 
данные уже в настоящее время заносятся в 
компьютеры и передаются в дорожный вычис-
лительный центр, т. е. внедрение предлагаемой 
системы учёта выполненной механической ра-
боты не приведёт к возникновению дополни-
тельных трудозатрат по сбору и обработке дан-
ных. 

На основании поступающих в дорожный 
вычислительный центр данных компьютерная 
программа может рассчитать величину механи-
ческой работы сил сопротивления по упрощен-
ной формуле, либо выполнив более сложные 
тяговые расчёты. Например, формула для рас-
чёта механической работы сил сопротивления 
движению, выполненной локомотивом в соста-
ве поезда, выглядит следующим образом: 

( )т гр пор
л л л т п гр т п пор т( ) ( ) ( ) ,M S P v Q v Q v′′ ′′= ω + ω + ω  (1) 

где Mл – механическая работы сил сопротивле-
ния движению, выполненная локомотивом, Дж; 
S – расстояние, пройденное поездом, м (ком-
пьютер определяет расстояние по станции от-
правления и станции прибытия поезда); vт – 
техническая скорость движения поезда, м/с 
(компьютер определяет среднюю скорость по 
пройденному расстоянию и затраченному на 
это времени); Pл – масса локомотива, кг (масса 
локомотива определяется исходя из его техни-
ческих характеристик); т

л т( )vω  – основное 
удельное сопротивление движению локомотива, 
Н/кг; гр

пQ  – масса гружёных вагонов в составе 

поезда, кг; гр т( )v′′ω  – основное удельное сопро-
тивление движению груженого вагона, Н/кг; 

пор
пQ  – масса порожних вагонов в составе поез-

да, кг; пор т( )v′′ω – основное удельное сопротив-
ление движению порожнего вагона, Н/кг. 

Формулы для определения т
л т( )vω , гр т( )v′′ω , 

пор т( )v′′ω , представляющие собой подобранные 
эмпирическим путём квадратичные зависимо-
сти сопротивления от скорости имеются в Пра-
вилах тяговых расчётов [11]. 

Формула для расчёта механической работы 
сил сопротивления движению, выполненной 
гружёным вагоном, выглядит следующим обра-
зом: 

 гр
в ваг гр т( ),M S Q v′′= ω  (2) 

где Мв – механическая работы сил сопротивле-
ния движению, выполненная вагоном, Дж; 

гр
вагQ  – масса гружёного вагона, кг. 
Механическая работа сил сопротивления, 

выполненная участком пути, складывается из 
величин механической работы, выполненной 
прошедшими по нему поездами. 

Таким образом, на основании данных, полу-
ченных из натурных и маршрутных листов, и 
данных о технических характеристиках, ком-
пьютер может рассчитывать величину механи-
ческой работы сил сопротивления, которая 
пришлась за поездку на локомотив, на каждый 
вагон, идущий в составе поезда, и на путь. 

При расчёте механической работы сил со-
противления, совершаемой вагонами, могут 
иметь место неточности, связанные с неточны-
ми сведениями о массе нетто груза в вагоне. 
Кроме того, износ вагонов будет несколько 
различаться в зависимости от их местоположе-
ния в составе поезда, поскольку на раме вагона, 
находящегося в голове поезда «висят» вагоны, 
находящиеся в хвосте поезда, соответственно, 
чем ближе вагон к голове поезда, тем больше 
будет его износ. Следует также отметить, что 
вагоны теряют работоспособность не только в 
процессе движения по участку. Значительное 
количество повреждений вагоны получают в 
процессе погрузки и выгрузки, что не учитыва-
ется в измерителе «механическая работа». 

3. Особенности учёта выполненной 
механической работы сил сопротивления 

движению на станциях 

Сложно непосредственно учесть и подсчи-
тать механическую работу сил сопротивления 
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движению, совершаемую на станциях маневро-
выми локомотивами, вагонами и станционными 
путями. Однако, поскольку известна взаимо-
связь между расходом топлива и выполненной 
механической работой локомотива, то по дан-
ным о топливе, израсходованным каждым ма-
невровым локомотивом, можно рассчитать и 
учесть выполненную им механическую работу, 
от которой зависит его износ. Механическая 
работа сил сопротивления, выполненная стан-
ционными путями, примерно равна механиче-
ской работе маневровых локомотивов. Механи-
ческая работа сил сопротивления, выполняемая 
вагонами в пределах станции, может быть при-
мерно определена исходя из технологического 
процесса станции. 

4. Расчёт ресурса подвижного состава и пути 
по механической работе сил сопротивления 

движению 

Для применения на практике предлагаемой 
системы планирования ремонтов необходимо 
определить нормативы механической работы, в 
соответствии с которыми вагоны, локомотивы 
и участки пути подлежат очередному планово-
му ремонту или замене. 

Такие нормативы могут быть выработаны в 
процессе эксплуатации за продолжительный 
период времени исходя из фактических данных 
о количестве выполненной механической рабо-
ты и степени физического износа единиц под-
вижного состава и пути. Данные о выполнен-
ной механической работе по каждой единице 
подвижного состава и пути нужно накапливать 
в базе данных, а степень износа единицы под-
вижного состава в целом и отдельных её частей 
удобно исследовать во время плановых ремон-
тов. 

Поскольку на первоначальном этапе вне-
дрения требуемые фактические данные отсут-
ствуют, то нормативы механической работы 
можно определить расчетным путём исходя из 
применяемых в настоящее время нормативов 
межремонтного пробега локомотивов и вагонов 
и норматива тонно-километров брутто для пу-
ти. Для этого нужно рассчитать исходя из су-
ществующих на дороге условий эксплуатации, 
сколько джоулей механической работы сил со-
противления приходится на 1 локомотиво-
километр, на 1 вагоно-километр и на 1 тонно-
километр брутто, и затем перевести нормативы 
межремонтного пробега вагонов, локомотивов 
и норматив тонно-километров брутто для пути 
в джоули. 

В дальнейшем, по мере накопления факти-
ческих данных, эти нормативы будут уточнять-
ся и корректироваться. 

Количество джоулей, приходящихся на  
1 вагоно-км в конкретных условиях эксплуата-
ции, можно определить из соотношения: 

 
гр
ваг гр т го

пор
ваг пор т по

( )
1 вагоно-км 1000 Дж,

( )

Q v

Q v

⎡ ⎤′′ω α +
⎢ ⎥=

′′⎢ ⎥+ ω α⎣ ⎦
 (3) 

где 1000 – количество метров в 1 километре; 
гр
вагQ  – масса гружёного вагона, кг; vт  – техни-

ческая скорость движения вагона, м/с; 
гр т( )v′′ω  – основное удельное сопротивление 

движению груженого вагона, Н/кг; гоα  – отно-
шение гружёного пробега вагона к общему; 

пор
вагQ  – масса порожнего вагона, кг; пор т( )v′′ω – 

основное удельное сопротивление движению 
порожнего вагона, Н/кг; поα  – отношение по-
рожнего пробега вагона к общему; 

Количество джоулей, приходящееся на  
1 локомотиво-км в конкретных условиях экс-
плуатации, можно определить из соотношения: 
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т
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(4) 

где Pл – масса локомотива, кг; т
л т( )vω  – основ-

ное удельное сопротивление движению локо-
мотива в составе поезда, Н/кг; гр

пQ  – масса гру-
жёных вагонов в составе поезда, кг; пор

пQ  – 
масса порожних вагонов в составе поезда, кг; 

лψ  – коэффициент вспомогательного пробега 
локомотива; х

л т( )vω  – основное удельное со-
противление движению локомотива при оди-
ночном (без вагонов) следовании, Н/кг; 

Количество джоулей, приходящихся на  
1 тонно-км брутто вагонов в конкретных усло-
виях эксплуатации, можно определить из соот-
ношения: 

 
гр пор
п гр т п пор т

п

( ) ( )
1 т-км 1000 Дж,

Q v Q v
Q

⎡ ⎤′′ ′′ω + ω
= ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
 (5) 

где Qп – масса вагонов в составе поезда, кг. 
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Заключение 

В настоящее время вагоны и локомотивы 
направляются в ремонты в зависимости от про-
бега, а ремонт участков пути производится в 
зависимости от провезенных по ним тонн брут-
то. При этом не учитывается, что на износ так-
же значительно влияют скорости движения и 
степень загрузки подвижного состава. 

Износ подвижного состава и пути, связан-
ный с передвижением поезда по участку, про-
исходит в процессе преодоления сопротивле-
ния движению поезда. Поэтому степень физи-
ческого износа пути и подвижного состава и, 
соответственно, расходы по восстановлению их 
работоспособности напрямую зависят от меха-
нической работы сил сопротивления движе-
нию, под которой понимается произведение 
силы сопротивления движению на расстояние 
передвижения поезда. 

В связи с развитием информационных тех-
нологий представляется целесообразным вести 
учёт в базе данных выполненной механической 
работы сил сопротивления движению по каж-
дому локомотиву, вагону и участку пути, и в 
зависимости от количества этой работы произ-
водить их ремонты и замену. Величина выпол-
ненной механической работы количественно 
учитывает и пробег, и массу, и скорость дви-
жения, и тип подвижного состава и пути. 

Исходные данные, необходимые для расчета 
величины выполненной механической работы 
по каждой поездке, уже в настоящее время за-
носятся в компьютеры из натурных и маршрут-
ных листов и передаются в дорожный вычисли-
тельный центр. Поэтому внедрение предлагае-
мой системы учёта выполненной механической 
работы не приведёт к возникновению дополни-
тельных трудозатрат по сбору и обработке дан-
ных. 

Предлагаемая система нормативов позволит 
более точно учитывать степень износа подвиж-
ного состава и пути, более своевременно осу-
ществлять их ремонт и более реально учиты-
вать расходы на плановые виды ремонтов. 
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УДК 330.35:316.42:331.526.2 

В. А. ЗОВА (ДонІЗТ, Донецьк) 

ПРОДУКТИВНА ЗАЙНЯТІСТЬ ЯК ОСНОВА МЕХАНІЗМУ 
ПОЄДНАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 

У статті розглядається залежність ефективності виробничої зайнятості і соціального і економічного роз-
витку. 

В статье рассматривается зависимость эффективности производственной занятости и социального и эко-
номического развития. 

The dependence of production employment efficiency and social and economic development is considered in 
this article. 

Актуальність статті 

У законодавстві України зайнятість насе-
лення визначається як трудова діяльність гро-
мадян, пов’язана із задоволенням особистих і 
суспільних потреб, що не суперечить чинному 
законодавству і, як правило, приносить заробі-
ток (трудовий доход). 

Громадянам України, громадянам інших 
країн та особам без громадянства, що прожи-
вають в Україні на законних підставах, нале-
жить виключне право розпоряджатися своїми 
здібностями та можливостями до продуктивної, 
творчої праці. Примушення до праці у будь-
якій формі забороняється, якщо інше не перед-
бачено законом. Держава мотивує, стимулює, 
заохочує зайнятість, пов’язану із задоволенням 
суспільних потреб, пропагує повагу до людини 
праці [1−5]. 

Можливість займатися продуктивною пра-
цею, забезпечення зайнятості – основна сполу-
чна ланка між досягненням економічного зрос-
тання і створенням можливостей для розвитку 
суспільства. Під «зайнятістю» розуміються 
способи отримання засобів існування, а не ли-
ше оплачувана робота. З точки зору створення 
можливостей для соціального розвитку зайня-
тість важлива як трудова діяльність в широко-
му сенсі слова. 

Тому метою даної статті є обґрунтування і 
визначення продуктивної зайнятості як основи 
соціального розвитку і економічного зростання 
країни. 

Виклад основного матеріалу 

В цілому трудова діяльність, процес зайня-
тості, ринок праці виступають сполучною лан-

кою між економічним зростанням та соціаль-
ним розвитком (як це зображено на рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок економічного  
зростання та соціального розвитку 

Процеси, що відбуваються в трудовій сфері, 
і параметри, які їх характеризують, необхідно з 
точки зору соціального розвитку розглядати не 
лише як одну з позицій, що описує життєві ста-
ндарти людини, але і як важливий елемент сис-
теми, яка забезпечує цей розвиток. Без трудової 
діяльності для суспільства не може бути соціа-
льного розвитку, тому що зникають матеріаль-
на основа цього розвитку і стимули, що забез-
печують у майбутньому затребуваність резуль-
татів цього розвитку. 

Соціально-економічні зрушення, що відбу-
ваються в нашій країні, вимагають постійного 
відслідковування та внесення змін до існуючої 
правової бази державного регулювання трудо-
вих відносин. 

Посилення ролі держави у сфері зайнятості 
дозволить прискорити перехід України до єв-
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ропейських стандартів, вимог інформаційного 
суспільства, моделі інноваційного розвитку, 
підвищення ефективності соціально-орієнтова-
ного ринкового господарства. Для реалізації 
політики у сфері зайнятості держава має забез-
печити таку систему пріоритетів: наближення 
державних стандартів зайнятості до стандартів 
Європейського Союзу; проведення попередньої 
експертизи проектів нормативно-правових ак-
тів щодо їх впливу на рівень і ефективність за-
йнятості; підвищення попиту на працю в галу-
зях економіки, що потребують робочої сили 
вищої та середньої кваліфікації і здатні забез-
печити її продуктивне використання, а також 
активне запровадження прогресивних систем 
оплати праці; зростання якості національної 
робочої сили, її конкурентоспроможності, роз-
виток трудового потенціалу; обмеження рівня 
пропозиції праці в нерентабельних, неперспек-
тивних сферах господарювання, з важкими 
умовами праці, екологічно небезпечних; упере-
дження застійних форм безробіття і неформа-
льної зайнятості, які зумовлюють декваліфіка-
цію населення і посилюють соціальну напругу 
в суспільстві; оптимізація процесу вивільнення 
і перерозподілу робочої сили з метою мініміза-
ції соціальних втрат і нейтралізації можливих 
негативних економічних наслідків; мобілізація 
організаційних, технологічних, соціально-
економічних резервів на загальне зниження 
трудомісткості виробничих процесів, перш за 
все на основі їх технологічного оновлення [2]. 

Таким чином, завдання поєднання економі-
чного зростання і соціального розвитку може 
бути сформульоване як завдання забезпечення 
економічного зростання, яке супроводжується 
створенням нових економічно ефективних ро-
бочих місць, що розширює можливості зайня-
тості. Але опосередковуюча роль зайнятості 
між економічним зростанням і соціального роз-
витком не така однозначна. Існують такі про-
блеми: 

По-перше, економічне зростання може дося-
гатися двома шляхами: за рахунок залучення до 
економічної діяльності додаткових працівників 
і за рахунок інтенсивнішого використання тієї 
ж кількості економічно активного населення, 
тобто екстенсивним або інтенсивним шляхом 
розвитку. Очевидно, що в другому випадку збі-
льшення суспільного багатства здійснюється 
шляхом зростання продуктивності праці. У 
цьому випадку вигоди, одержувані від збіль-
шення економічної ефективності і суспільного 
багатства, можуть діставатися тій же (чи навіть 
меншій) кількості членів суспільства і вплив 

такого економічного зростання на соціальний 
розвиток буде суперечливим, якщо здобутки 
людей, що виграли при такому сценарії розвит-
ку, виявляться меншими, ніж втрати тих, що 
програли. 

По-друге, саме по собі збільшення зайнятос-
ті без підвищення ефективності суспільного 
виробництва не є самоціллю і може обмежува-
ти можливості соціального розвитку через ско-
рочення вільного часу, необхідного людині для 
розвитку, особливо за умови невільно обраної 
зайнятості. Важливим показником, що характе-
ризує розширення можливостей у трудовій 
сфері для соціального розвитку, тобто показни-
ком, що демонструє відносне збільшення до-
ступу до трудової діяльності, може служити 
співвідношення темпів росту зайнятості і тем-
пів росту економічно активного населення. 

У цілому з урахуванням екстенсивних і ін-
тенсивних факторів економічне зростання за-
лежить від динаміки рівня зайнятості, продук-
тивності праці і чисельності економічно актив-
ного населення. Зміна рівня зайнятості саме і 
відображає коефіцієнт розширення можливос-
тей. Економічне зростання може досягатися як 
шляхом розширення можливостей, так і шля-
хом зростання продуктивності праці. На збіль-
шення можливостей працевлаштування пози-
тивно впливає збільшення ВВП на душу насе-
лення, тобто зростання продуктивності праці, 
але збільшення доходів не означає автоматич-
ного розширення можливостей працевлашту-
вання. Показники розширення можливостей в 
країнах зі схожими показниками темпів зрос-
тання доходу на душу населення відрізняються 
один від одного. Іншими словами, однакові по-
казники розширення можливостей можуть бути 
досягнуті в умовах і швидких, і повільних тем-
пів зростання продуктивності праці. 

Ідеальний сценарій виглядає так: стійке 
економічне зростання веде до розширення мо-
жливостей, сприяючи скороченню безробіття, 
збільшенню продуктивності праці й підвищен-
ню доходів усе більшої частки працюючих. 
Якщо ж економічне зростання не супроводжу-
ється збільшенням числа робочих місць, збіль-
шення доходів і підвищення продуктивності 
праці приносять користь лише тим, хто має ро-
боту, а в цілому відзначається зростання безро-
біття і збільшення розриву між зайнятими і 
безробітними. 

Таким чином, важливу роль у забезпеченні 
того, щоб економічне зростання супроводжува-
лося розширенням можливостей зайнятості і 
сприяло соціальному розвитку, відіграють не 
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тільки темпи такого зростання, але і чинники, 
за рахунок яких воно досягається і які вплива-
ють на кількість і характеристики створюваних 
робочих місць. 

В прагненні до досягнення економічного 
зростання державам доводиться робити вибір 
між зростанням, що забезпечує можливості 
працевлаштування більшої кількості та кращої 
якості, і зростанням, яке забезпечує тільки щось 
одне. Не існує універсального рецепту для од-
ночасного досягнення і економічного зростан-
ня, і розширення зайнятості в рамках орієнто-
ваної на забезпечення зайнятості стратегії зрос-
тання.  

Однак звернення уваги на працеємні галузі, 
де зайняті працівники з низькою кваліфікацією, 
не сприяє зростанню продуктивності праці та 
підвищенню доходів. Залежно від ситуації на 
різних рівнях розвитку, найбільшим потенціа-
лом у створенні нових робочих місць можуть 
володіти найрізноманітніші галузі. 

Економічне зростання останніх років в 
Україні створює передумови для створення но-
вих та реконструкції існуючих робочих місць з 
метою зменшення частки робочих місць із важ-
кими та шкідливими умовами праці, забезпе-
чення сучасного технологічного рівня вироб-
ництва, захисту навколишнього середовища. 
Створення нових робочих місць через чітко 
спрямовані інвестиції має стати пріоритетним 
напрямком і рушійною силою розвитку вітчиз-
няних галузей економіки та регіонів. Але для 
прискорення цих процесів потрібні стимулюю-
чі механізми, зокрема, спрямовані на реконст-
рукцію робочих місць, вкладання коштів при-
ватного інвестора відповідно до визначених 
державою пріоритетів регіонального та галузе-
вого розвитку тощо. Необхідно створити пере-
думови для істотного підвищення мобільності 
робочої сили − професійної, соціальної, тери-
торіальної − шляхом належної професійно-
освітньої підготовки відповідно до поточних та 
перспективних вимог економіки та створення 
реального ринку житла. 

Відповідно необхідно: оновити Законодав-
ство України про зайнятість населення; створи-
ти механізм пільгового кредитування створення 
нових робочих місць на визначений термін та 
відповідно до кількості створених робочих 
місць; запровадити систему дотацій підприєм-
цям на створення нових робочих місць; розши-
рити практику державного замовлення; створи-
ти систему дієвих субсидій підприємцям на 
працевлаштування безробітних, передусім із 
соціальне вразливих верств населення та тих, 

хто не має роботи понад 6 місяців; організацій-
но та інформаційно підтримувати самозайнятих 
та підприємців, забезпечити консультаційне, 
інформаційно-рекламне обслуговування ново-
створених підприємницьких структур; сприяти 
активізації діяльності об’єднань підприємців 
для захисту своїх інтересів і здійснення спіль-
них заходів. 

Взаємовплив зайнятості/соціального розви-
тку і економічного зростання багатоплановий і 
неоднозначний. Але забезпечення повної про-
дуктивної зайнятості, безперечно, є потужним і 
однозначно позитивним чинником як економі-
чного зростання країни, так і розширення мож-
ливостей соціального розвитку. У сфері забез-
печення гідної та продуктивної зайнятості, що 
сприяє реалізації ідей соціального розвитку, 
важливим є прискорення адаптації населення 
до нових вимог ринку праці, що формуються 
під впливом світових інтеграційних процесів. 
Зусилля органів державної влади мають конце-
нтруватись на підвищенні гнучкості та розвит-
ку інфраструктури ринку праці, формуванні 
дієвих стимулів до створення робочих місць, 
забезпеченні гарантій зайнятості працівників у 
процесі приватизації та реструктуризації під-
приємств, сприянні розвитку малого бізнесу, 
підтримці підприємництва і самозайнятості на-
селення, удосконаленні системи підготовки ка-
дрів, розширенні практики оплачуваних гро-
мадських робіт. 

Повна продуктивна зайнятість населення − 
найважливіший фактор економічного зростан-
ня, котрий визначає рівень і якість життя насе-
лення. Повну зайнятість в економіці визнача-
ється як стан економіки, коли усі бажаючі і зда-
тні працювати забезпечені достатніми видами і 
обсягами робіт. Продуктивна (повноцінна) за-
йнятість − зайнятість населення, завдяки якій за 
допомогою продуктивної праці в безпечних і 
здорових умовах створюються суспільно кори-
сні ресурси й блага, а сам працівник отримує 
доходи, що дають йому можливість відтворю-
вати і розвивати необхідні для праці якості та 
мати життєвий рівень, достатній для себе і  
своєї сім’ї. 

Саме тому активну політику зайнятості ми 
розглядаємо як один з головних інструментів 
вирішення економічних і соціальних проблем 
сучасного українського суспільства і розши-
рення можливостей соціального розвитку. Тому 
активна політика зайнятості має стати пріори-
тетом як економічної, так і соціальної політики 
держави. Активна політика зайнятості − це 
комплекс заходів, спрямованих на розширення 
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попиту на продуктивну працю з безпечними і 
здоровими умовами та оплатою відповідно до 
законодавства, на поліпшення якості та конку-
рентоспроможності національної робочої сили, 
скорочення безробіття, запобігання довготри-
валого, застійного, масового безробіття, як-
найшвидше добровільне залучення безробітних 
до активної праці (допомога у працевлашту-
ванні, сприяння створенню робочих місць, 
сприяння в перепідготовці, самозайнятості, 
профконсультування тощо). 

На подальшу перспективу основною метою 
політики зайнятості повинно стати досягнення 
структури зайнятості постіндустріального типу, 
для якої притаманним є збільшення чисельності 
та частки осіб, зайнятих у сфері послуг, перед-
усім в інформаційному секторі економіки. 

Активні методи підтримки ринку праці пе-
редбачають діяльність держави, спрямовану на 
скорочення рівня безробіття як такого, тобто на 
забезпечення можливості реалізації своєї тру-
дової активності всім громадянам, а відповідно 
на забезпечення повної зайнятості всього тру-
доактивного населення країни. Оскільки голо-
вною причиною безробіття є невідповідність 
пропозиції робочої сили потребі в ній, активна 
політика спрямована на подолання (або при-
наймні зменшення) цієї незбалансованості. 

Отже, активна політика має складатися із 
заходів, спрямованих на: збільшення попиту на 
робочу силу з боку як приватного, так і держа-
вного сектору економіки; підвищення конку-
рентоздатності робочої сили та забезпечення 
якісної відповідності робочої сили і робочих 
місць (в просторі і в часі); поліпшення процесу 
працевлаштування. 

Велике значення в рамках активної політики 
зайнятості для поліпшення процесу працевлаш-
тування має наявність та повнота інформації в 
службах зайнятості щодо наявних вакансій. 
Світовий досвід доводить, що для стимулюван-
ня надання підприємцями відповідної інформа-
ції ефективним є застосування таких механіз-
мів, як можливість на пільгових умовах публі-
кувати рекламу в засобах інформації, що нале-
жать службам зайнятості, або розміщувати її в 
приміщеннях служб тощо [6]. 

Ще одним елементом активної політики є 
організація громадських робіт, яка передбачає 
створення додаткових робочих місць, але вона 
забезпечує певною мірою квазі-зайнятість, 
оскільки жодна людина не сприймає свою 
участь в громадських роботах як нормальну 
трудову діяльність. Практично всі розглядають 
її як можливість одержання доходів, вищих за 

звичайну допомогу по безробіттю. Тому органі-
зацію громадських робіт можна розглядати як 
проміжний елемент між активною та пасивною 
політикою. 

Сприяння самозайнятості населення як на-
прям активної політики ринку праці виявив 
свою високу ефективність передусім в умовах 
економічної кризи і відповідної обмеженості 
доступу до найманої праці. Допомога в органі-
зації власної справи досить поширена в еконо-
мічно розвинених країнах. Коли це стосується 
безробітних, по суті, допомога у відкритті вла-
сної справи означає оплату урядом створення 
самими безробітними собі роботи замість ком-
пенсації доходів, втрачених внаслідок відсут-
ності роботи. 

Однією з основних проблем ринку праці, 
критерієм ефективності його функціонування є 
ступінь якісної збалансованості між пропозиці-
єю робочої сили та попитом на неї, тобто від-
повідність за професійно-освітньою підготов-
кою, статтю, віком, рівнем працездатності то-
що. У вирішенні цієї проблеми велике значення 
має професійна підготовка та перепідготовка 
робочої сили, яка здійснюється цілим рядом 
структур, як приватних, так і державних.  
У контексті забезпечення якісної збалансовано-
сті пропозиції робочої сили і попиту на неї 
першочергове значення має підготовка та пере-
підготовка економічно активного населення за 
професіями, яких потребує економіка країни,  
й у відповідності з її вимогами щодо кваліфіка-
ції.  

Висновок 

Причини ключового значення проблем за-
йнятості з погляду концепції соціального роз-
витку можна узагальнити так: 

1. Трудова діяльність людини дозволяє їй 
самостійно забезпечити необхідні для гідного 
існування доходи, які можуть бути спрямовані 
на індивідуальний соціального розвиток, на 
інвестиції в освіту, зміцнення здоров’я, на під-
вищення якості життя. 

2. Трудова, і в цілому економічна діяльність 
дозволяє кожному реалізувати накопичений 
людський капітал і створює стимули для одер-
жання освіти й інших приватних інвестицій у 
суспільно-соціальний капітал, у тому числі у 
людський капітал майбутніх поколінь. 

3. Нормально й ефективно функціонуючий 
ринок праці, надаючи більшості працездатних 
роботу і доход, дозволяє державі, чиї бюджетні 
можливості  завжди  обмежені, зосередитися на 
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підтримці і захисті окремих соціально вразли-
вих і непрацездатних категорій громадян і, та-
ким чином, забезпечити більшу рівність мож-
ливостей для соціального розвитку всіх грома-
дян. 

4. Високий рівень зайнятості в умовах ефек-
тивного виробництва забезпечує не тільки ста-
більність індивідуальних доходів, але і зрос-
тання податкових надходжень до державного 
бюджету і сукупних доходів суспільства, ство-
рюючи можливості для виробництва більшої 
кількості суспільних благ, що сприяють соціа-
льному розвитку. 

5. Трудова діяльність багато в чому визна-
чає процес соціалізації особистості, формує 
ціннісні установки й орієнтації, перешкоджає 
формуванню і поширенню девіантної і кримі-
ногенної поведінки. 

6. Високий рівень економічної активності в 
працездатному віці приводить до того, що ви-
робниче середовище стає навколишнім середо-
вищем багатьох людей протягом тривалого пе-
ріоду життя, тому умови праці в найширшому 
розумінні визначають якість трудового життя і, 
відповідно, умови і стандарти життя людей. 
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УДК 338.47:631.3 

В. І. КОПИТКО (Львівська філія ДІІТу) 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ РЕФОРМ  
НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ 

У статті розглядаються деякі аспекти державного регулювання структурних реформ на залізничному 
транспорті України, враховуючи перехід до нової моделі організації: створення вертикально інтегрованої 
структури управління, що повинно відповідати сучасним критеріям економічної діяльності. Доведено, що 
структура реформованої залізничної галузі повинна функціонувати за рахунок внутрішніх резервів, менше 
бути залежною від зовнішніх ризиків, що допоможе приймати ефективні управлінські рішення. Враховуючи 
вплив транспорту на світову економіку, необхідністю є адаптація структури залізничної галузі до більш 
ефективної системи господарювання, здатної використовувати наявні ресурси, залучення інвестицій, що 
сприятиме підвищенню конкурентоздатності залізничних перевезень. 

В статье рассматриваются некоторые аспекты государственного регулирования структурных реформ на 
железнодорожном транспорте Украины, учитывая переход к новой модели организации: создание верти-
кально интегрированной структуры управления, что должно отвечать современным критериям экономиче-
ской деятельности. Доказано, что структура реформированной железнодорожной отрасли должна функцио-
нировать за счет внутренних резервов, меньше быть зависимой от внешних рисков, что поможет принимать 
эффективные управленческие решения. Учитывая влияние транспорта на мировую экономику, необходимо-
стью является адаптация структуры железнодорожной отрасли к более эффективной системе ведения хозяй-
ства, способной использовать имеющиеся ресурсы, привлечение инвестиций, которое будет способствовать 
повышению конкурентоспособности железнодорожных перевозок. 

Some state regulation aspects of structural reforms on the railway transport of Ukraine taking into account the 
transition to the organization new model (creation of the vertically integrated management structure that must con-
form to the modern criteria of economic activity) are considered in this article. It is proved that the structure of re-
formed railway branch must function due to internal reserves, be less dependent on external risks that will help to 
take efficient management decisions. Taking into consideration the transport effect on the world economy, it is nec-
essary to adapt the railway branch structure to more efficient system of management capable of using the available 
resources, attracting the investments, which will promote to improve competitiveness of the railway transportation.  

Державне регулювання структурних реформ 
на залізничному транспорті України необхідне 
для підвищення ефективної діяльності всієї 
транспортної галузі, що має суттєвий вплив на 
економічне зростання практично всіх галузей 
економіки, визнаючи потенційні можливості 
господарської діяльності як на регіональному, 
так і на державному рівнях, адже в процесі ре-
формування буде здійснюватись поступовий 
перехід від первинного функціонально-
територіального принципу організації до функ-
ціонального принципу за наступними основни-
ми видами діяльності: 

- вантажні перевезення; 
- утримання та експлуатація інфрастру-

ктури; 
- надання послуг локомотивної тяги  

(в пасажирському та вантажному русі); 
- пасажирські перевезення; 
- пасажирські перевезення в примісько-

му та регіональному сполученнях; 
- ремонт рухомого складу; 
- будівництво об’єктів інфраструктури; 

- науково-дослідні та дослідно-констру-
кторські роботи; 

- утримання соціальної сфери; 
- інші види діяльності. 

Вирішення ефективних, більш безпечних і 
надійних євразійських наземних транспортних 
маршрутів зможе забезпечити додаткові альте-
рнативні можливості для існуючих і майбутніх 
торговельних потоків між Європою та Азією, 
що в результаті глобалізації та лібералізації 
економіки зростає швидкими темпами [1]. 

При переході до нової моделі організації пе-
редбачалася внутрішня трансформація галузі 
шляхом створення вертикально інтегрованої 
структури управління у формі державної акціо-
нерної компанії «Українські залізниці». Проте, 
незалежно від того, яку назву матиме реформо-
вана транспортна структура, вона повинна від-
повідати сучасним критеріям економічної дія-
льності, адже в кінці 2006 року була затвер-
джена Концепція державної програми рефор-
мування залізничного транспорту, яка 
передбачала створення вже на першому етапі 
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(2008 рік) державної акціонерної компанії 
«Українські залізниці». 100 % акцій компанії 
передбачалось закріпити в державній власності 
при прийнятті закону про заборону їх відчу-
ження. На наступних етапах слід було поділити 
функції господарські та управлінські, створен-
ня приватних операторів по перевезеннях, від-
чуженнях, шляхом створення дочірніх компа-
ній непрофільних підприємств залізниць [2]. 

Слід відмітити й те, що державне регулю-
вання структурних реформ визначається насту-
пними чинниками. Перш за все, значимістю 
якісних та кількісних параметрів структури 
економіки інших галузей: промисловість, сіль-
ське господарство, будівництво, паливно-
енергетичний комплекс, стан соціальної сфери, 
враховуючи при цьому регіональні особливос-
ті, адже це в комплексі визначає потенційні 
можливості цілісного функціонування націона-
льної економіки та її динаміки. Регулювання 
структурних змін на залізничному транспорті 
повинне здійснюватися вмілим макроекономіч-
ним управлінням, враховуючи структурні зміни 
в економіці та сприятливі зміни у зовнішньо-
економічній кон’юнктурі, враховуючи вступ 
України до СОТ та початок інтеграції до ЄС. 
Тому стає більш актуальною проблема пошуку 
сталих взаємозв’язків економічного зростання 
всього народного господарства, враховуючи 
структурні зміни на залізниці, адже на думку 
економічних експертів країн ЄС, економічне 
зростання в Україні має тимчасовий характер, 
який визначається загальним підняттям цін на 
ринку товарів та послуг. Тому структура рефо-
рмованої залізничної галузі повинна бути більш 
диверсифікованою, здатною функціонувати за 
рахунок внутрішніх резервів, менше бути зале-
жною від зовнішніх ризиків, а оцінка взаємо-
зв’язку зростання економіки інших галузей з 
структурними змінами на залізничному транс-
порті допоможе для прийняття зважених 
управлінських рішень держави в економічній 
діяльності. 

Наступною необхідністю є адаптація рефо-
рмованої структури залізничної галузі до більш 
ефективної системи господарювання, здатної 
використовувати наявні ресурси, залучення ін-
вестицій, що сприятиме підвищенню конкурен-
тоздатності залізничних перевезень. Така стру-
ктура повинна відповідати конкретним крите-
ріям та показникам, досягнення яких повинно 
бути закладено в основу перспективних струк-
турних перетворень із врахуванням її присто-
сування до змін у зовнішньому середовищі. 
Тобто, вищому органу управління – Кабінету 

Міністрів України – як і органам управління 
залізничним транспортом слід здійснювати 
пошук ефективних мір державного втручання 
щодо оптимізації структури залізничного 
транспорту та усунення наявних диспропорцій, 
адже ринковий механізм саморегулювання не 
здатен на сьогоднішній день вирішувати цілу 
низку проблем транспортної галузі. 

Підвищення конкурентоздатності залізнич-
ної галузі є одним із пріоритетів реформування, 
тому структурні зміни повинні здійснювати 
значний вплив на розвиток конкурентних пере-
ваг суб’єктів господарювання, адже з точки зо-
ру економічного зростання найбільш суттєвим 
є вплив вдосконалення державного регулюван-
ня на процеси відтворення в цілому та його ос-
новних стадій, оскільки порушені принципи не 
тільки простого, але й розширеного відтворен-
ня. На сьогоднішній день «Укрзалізниця» екс-
плуатує 22 тис. км залізниць, чверть яких зна-
ходиться в критичному стані. До 85 % вже зно-
шений тяговий та рухомий склад, електровози - 
на 83 %, пасажирські вагони – на 88 %. Якщо 
ситуація в подальшому буде так розвиватись, 
то за підрахунками спеціалістів знос основних 
фондів на українських залізницях досягне  
99,9 % в 2011…2012 рр. [3]. 

З 1992 р. потреби в інвестиціях задовольня-
лись лише на 25 %, в результаті чого знос осно-
вних виробничих засобів зріс до 85…90 %, що 
відповідно знижує амортизаційні відрахування 
та інвестиційну привабливість. Збитковість па-
сажирських перевезень (особливо приміських) 
обумовила перехресне субсидування, а збіль-
шення тарифів на вантажні перевезення на по-
чатку 2008 р. не забезпечить цього процесу без 
державної підтримки та залучення інвестицій, 
що вимагає розробки нової концептуальної мо-
делі регулювання структури залізничного 
транспорту. 

В 2007 р. «Укрзалізниця» у відповідності із 
розробленою програмою оновлення залізнич-
ного транспорту здійснила свій перший і доста-
тньо значний за об’ємом (5 млн грн) крок, 
уклавши угоди фінансового лізингу між заліз-
ницями України та вітчизняними лізинговими 
компаніями. Лізинг для України є відносно но-
вим фінансовим механізмом, адже перші вітчи-
зняні лізингові компанії почали свою діяльність 
лише у 2005 р. Лізингові компанії, виходячи з 
високої вартості техніки та обладнання для за-
лізничного транспорту, залучили до фінансу-
вання зарубіжні та вітчизняні банківські струк-
тури, що дало можливість «Укрзалізниці» на-
правити додатково фінансові ресурси на ремонт 
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і оновлення колійного господарства [4]. У  
2008 р. на оновлення рухомого складу буде 
спрямовано 6 млрд грн, а програма з оновлення 
рухомого складу до 2020 р. передбачає 
110…120 млрд грн. На 2009 р. буде збільшення 
обсягу інвестицій у 2 рази, проте тут пріоритет 
визначено не на лізингові договори, а на залу-
чення державних кредитів закордонних банків, 
насамперед ЄБРР, Європейського інвестицій-
ного банку, Світового банку [5]. 

Проте зростання довгострокових інвестицій 
можливе лише за умови зменшення рівня ін-
фляції, адже при зменшенні цього рівня мож-
ливе буде і залучення внутрішніх інвестицій, 
адже, незважаючи на розширення інвестицій-
них можливостей держави, рівень державних 
інвестицій все-таки залишається низьким. Тому 
структура вкладень не відповідає потребам ди-
намічного розвитку залізничного транспорту, 
адже пріоритетними на сьогоднішній день вва-
жається переробна галузь, торгівельна діяль-
ність, будівництво, телекомунікації. Все це 
знижує можливості створення ефективно дію-
чої технологічної структури на залізничному 
транспорті, адже технологічна відсталість, роз-
почата ще у 1992 р., знижується надто повіль-
но. Значно знижують ефективність структурних 
перетворень значна частка доларизації еконо-
міки та зміни в сторону євро. 

Характеризуючи основні завдання з підго-
товки транспортної інфраструктури до  
Євро-2012, то ставиться питання щодо радика-
льного покращення швидкості пересування на 
всіх видах транспорту, тобто переміщення між 
усіма містами, в яких будуть проводитись фут-
больні матчі, повинно складати не більше 5 го-
дин. Витрати на найближчі 4 роки на транспор-
тну інфраструктуру будуть у 7 разів вищими за 
ті, що були у попередні роки, тобто державне 
регулювання структури залізничного транспор-
ту повинне враховувати основні напрямки під-
готовки залізничного транспорту для переве-
зень в період проведення вищезгаданого чемпі-
онату Європи у 2012 році [6]. Пріоритетним 
завданням є впровадження на окремих напря-
мах швидкісного руху пасажирських поїздів до 
200 км/год. Швидкісним рухом планується 
з’єднати Київ з містами, де будуть проходити 
футбольні матчі. Для впровадження швидкісно-
го руху буде задіяний спеціальний рухомий 
склад, побудовані спеціальні депо та пункти 
техобслуговування нового рухомого складу. 
Крім цього, буде поділено пасажиропотоки 
міжміських та приміських сполучень у всіх мі-
стах, де відбудуться матчі.  

Прогресивні зрушення на транспорті вира-
жаються у створенні високошвидкісних техно-
логій, і у механізмі державного регулювання 
розвитку транспорту важливе місце займає під-
вищення його конкурентоспроможності на вну-
трішньому та міжнародному ринках, адже роз-
виток світової економіки в останнє десятиріччя 
характеризується зближенням національних 
економік, сфер політичної та суспільної діяль-
ності, оптимізацією розміщення ресурсів та ви-
робництва. Цей процес призводить до величез-
ної концентрації виробництва і капіталу у влас-
ності транснаціональних корпорацій (ТНК). За 
даними ЮНКТАД, на їхню частку припадає 
більш як одна третина промислового виробни-
цтва, 2/3 зовнішньої торгівлі, близько 30 млн 
зайнятих. У 2005 р. 60 % їхніх доходів було 
отримано не у власній країні, а за кордоном. 
Загальна тенденція всесвітнього сервісу вира-
жається в утворенні величезних регіональних 
економічних просторів - ЄС, НАФТА, АСЕАН, 
МЕРКОСУР та ін. 

Діяльність транспортної системи все більше 
впливає на структурні зрушення світового гос-
подарства. Для післявоєнного розвитку харак-
терне перевищення темпів зростання міжнаро-
дної торгівлі над аналогічним показником про-
мислового виробництва, що відбивається на 
темпах зростання загального вантажообігу  
[7, с. 16]. 

На транспорті глобалізація виявляється не 
стільки в концентрації капіталу, скільки в удо-
сконалюванні логістичних технологій - бурхли-
вому розвитку інтермодальних перевезень і до-
ставки товарів «від дверей до дверей». Взаємо-
діючі види транспорту, термінальні, складські 
пристрої доповнюють один одного, працюють 
на кінцевий результат, а не конкурують між 
собою у прагненні підвищити власні економіч-
ні показники. В результаті створення єдиного 
комплексу обігу товарів виникає синергетич-
ний (системний) ефект. Зараз існує два підходи 
до проблеми реформування управління заліз-
ничним транспортом України. Перший підхід 
пов’язаний з реанімацією монополії держави на 
вантажні й пасажирські перевезення на ринку 
залізничних послуг, збереження існуючої стру-
ктури управління залізничним транспортом, 
державної власності на його майно та соціаль-
ної інфраструктури. Другий підхід полягає в 
необхідності зміни структури ринку залізнич-
них послуг з монополії на олігополію, органі-
зації монопольного середовища на володіння 
інфраструктурою залізниць та конкурентного 
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середовища на перевезення вантажів і пасажи-
рів. 

Кожний з цих підходів має свої переваги та 
недоліки. Ефективна робота залізничного 
транспорту в стані природної монополії мож-
лива тільки за умови обґрунтованого державно-
го фінансування та адаптування структури 
управління до сучасних ринкових умов. До йо-
го переваг слід віднести соціальну захищеність 
працівників, налагоджені стабільні вантажні та 
пасажирські перевезення, позитивну рентабе-
льність на рівні 13…15 %. До недоліків - збит-
ковість пасажирських перевезень, дуже велику 
зношеність рухомого складу, відсутність необ-
хідної кількості вагонів та локомотивів, відсут-
ність державних інвестицій, великі відсотки 
дивідендів на користь держави, неможливість 
впровадження новітніх технологій, нових видів 
перевезень, рухомого складу нового покоління 
та інше. 

Впровадження структурної реформи дозво-
ляє уникнути недоліків, що властиві першому 
підходу: частково вирішити проблему інвесту-
вання залізничного транспорту та оновлення 
парків рухомого складу за рахунок оплати по-
слуг компанії-інфраструктури, приватизації 
окремих підрозділів залізниць та появи в необ-
хідній кількості приватних вагонів. До недолі-
ків структурної реформи слід віднести відсут-
ність стабільності в роботі операторів, змен-
шення обсягів соціальної захищеності, інколи 
децентралізацію єдиного механізму управління 
залізничним транспортом та інше. Вибір най-
кращого варіанта структури ринку залізничних 
послуг та відповідної структури управління за-
лізничним транспортом в роботі виконується за 
допомогою системного підходу, методів раціо-
нального вирішення проблем та стратегічного 
планування [8, с. 65]. 

Транспорт, який забезпечує вантажні пере-
везення в економічних межах сфери обігу при 
відповідному організаційно-технологічному та 
правовому забезпеченні інтегрованої організа-
ції перевезень, набуває властивостей цілісності, 
тобто єдності різних видів транспорту, і в на-
слідок цього перетворюється в «єдину спеціалі-
зовану транспортну систему сфери обігу», яка в 
ринкових умовах забезпечує, як зазначалось 
вище, синергетичний ефект. Транспорт, який 
забезпечує послуги при перевезенні пасажирів, 
формує транспортний комплекс у складі спеці-
алізованих видів пасажирського транспорту, які 
функціонують як самостійні транспортні сис-
теми у відповідних межах, тобто з мінімальни-
ми властивостями єдності, і, як наслідок, відсу-

тня можливість формування єдиної транспорт-
ної системи сфери послуг. 

Таким чином, проблема системної організа-
ції пов’язана, перш за все, з визначенням раціо-
нального співвідношення частини і цілого, спе-
цифічного і загального, що забезпечують єд-
ність основних частин транспорту у складі сис-
теми. Цим вимогам відповідають в повному 
обсязі різні види транспорту. При цьому фор-
мування єдиної транспортної системи передба-
чає такі основні види єдності: економічну, тех-
нологічну, технічну, правову, організаційну, що 
визначає комплекс наукових проблем та прак-
тичних завдань реформування транспортного 
сектора економіки при переході до ринкових 
відносин. Ці положення були враховані при 
розробці проекту Державної програми рефор-
мування залізничного транспорту України і, 
насамперед, при формуванні організаційних 
структур управління вантажними та пасажир-
ськими перевезеннями з урахуванням впрова-
дження різних форм власності. 

При переході до нової моделі організації за-
лізничного транспорту ключовим моментом є 
повне відокремлення функцій державного ре-
гулювання від господарських функцій вже на 
початковому етапі реформування. Цей поділ 
необхідний для впровадження конкуренції на 
ринку залізничних послуг та є однією з умов 
забезпечення рівноправного доступу незалеж-
них операторів до залізничної інфраструктури і 
справедливого тарифоутворення [9, с. 52]. 

Отже, регулювання економічної структури 
залізничної галузі є частиною державного регу-
лювання всієї економіки, тому є необхідність 
ліквідації диспропорцій, що зменшить економі-
чні ризики щодо зменшення темпів зростання 
економіки. Як і в цілому державне регулювання 
структури економіки, регулювання окремої га-
лузі охоплює не тільки економічні, але й право-
ві та організаційні основи, без врахування яких 
неможливо визначити правильно обґрунтованої 
структурної економічної політики. Тому під 
структурною економічною політикою слід ро-
зуміти систему заходів впливу державних орга-
нів управління з ціллю досягнення її прогреси-
вної трансформації. Становлення структури 
залізничного транспорту України залежатиме 
від самостійності всіх структурних підрозділів 
«Укрзалізниці», тобто можливості вільного роз-
порядження обіговими коштами, адже на взає-
морозрахунки із постачальниками, фінансові 
операції з банківськими установами проводи-
лися лише з дозволу «Укрзалізниці», що впли-
нуло на структуру управління. Розвиток струк-
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тури «Укрзалізниці» не може не залежати від 
податкової системи та її можливості забезпечи-
ти фінансову стабільність структурних змін.  

З метою забезпечення розширеного відтво-
рення фактори, що впливають на структурні 
зміни в залізничній галузі, повинні функціону-
вати в певних пропорціях, і чим оптимальніше 
будуть підібрані пропорції, тим менше буде 
неефективних витрат і вищий кінцевий резуль-
тат. Знайти оптимальний варіант, за яким слід 
прийти до ефективно діючої структури залізни-
чного транспорту, надзвичайно важко, адже 
цими проблемами слід займатись неперервно 
на всіх рівнях державного управління: Кабінет 
Міністрів (Мінтранс) - на рівні «Укрзалізниці», 
місцеві органи самоврядування – на рівні заліз-
ниць та їх структурних підрозділів. В сучасних 
економічних умовах держава повинна врахову-
вати і розвиток малого, середнього та крупного 
бізнесу, адже новостворена структура залізниць 
буде мати безпосередній вплив на подальший 
його розвиток. Регіональні інвестиційні проек-
ти повинні охоплювати транспортну галузь на 
місцях. В інтересах забезпечення стійкого еко-
номічного розвитку територій слід враховувати 
і сучасні кооперативно-інтеграційні процеси, а 
також регулюючий вплив на ринок праці, за-
безпечення мобільності працездатного насе-
лення, тобто трудових ресурсів.  

При розробці цієї моделі слід мати на увазі 
й те, що структурна перебудова всієї економіки 
України здійснювалась без чітко визначеної 
програми, адже проходила вона в більшості 
галузей в період системної економічної кризи і 
не враховувала нових економічних реалій роз-
витку індустріальних країн. Вступ України до 
СОТ, інтеграція до структур ЄС, орієнтація 
економіки держави на інноваційний шлях роз-
витку вимагає від державних органів необхід-
ності нових підходів щодо оцінки ролі держави 
в економіці, вибору більш дієвих механізмів 
регулювання структури залізничного транспор-
ту, що дозволить забезпечити її пристосування 
до структури всієї економіки як на державному, 
так і на регіональному рівнях, адже ці заходи 
сприятимуть забезпеченню пропорційності та 
збалансованості економіки держави. Перш за 
все, необхідні зусилля держави у забезпеченні 
оптимальності макроекономічних пропозицій 
та пропорцій відтворювального процесу. Дуже 
важливим при формуванні структури є пошук 
оптимальних пропорцій при визначенні частки 
державної та приватної власності, оскільки бу-

де залучатися і частка приватного капіталу у 
новоствореній структурі залізничного тран-
спорту. 

Проходження через Україну трьох транспо-
ртних коридорів, глобалізація світової економі-
ки відображає сьогодні основну тенденцію роз-
витку транспорту в системі єдиного економіч-
ного простору, де кожна країна буде мати від-
повідну нішу, яка здатна давати позитивний 
результат для всієї світової спільноти. Тому 
транспортна галузь має суттєвий вплив на сві-
тову економіку із врахуванням національних 
інтересів, виходячи із концепції реформування 
залізничного транспорту, тому це обумовлено 
об’єктивною необхідністю посилення регулю-
ючого впливу держави на її структуру, з метою 
підвищення ефективності при одночасному 
впливі на ефективність всієї економіки, забез-
печивши при цьому її економічне зростання.  
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права) 

ЦЕНА ИНВЕСТИРУЕМОГО КАПИТАЛА И ФАКТОРЫ,  
ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

Дослідження присвячене проблемі економічного обґрунтування вибору джерел фінансування капітало-
вкладень господарського суб’єкта. Дослідження проводиться на основі детального аналізу їх структури, вар-
тості та факторів, що впливають на ціну кожного джерела. 

Данное исследование посвящено проблеме экономического обоснования выбора источников финансиро-
вания капиталовложений хозяйствующего субъекта на основании детального анализа их структуры, стоимо-
сти и факторов, влияющих на цену каждого источника. 

The research is devoted to the problem of economic substantiation of choice of sources of capital investments of 
an economic subject. The research is conducted on the basis of the detailed analysis of their structure, cost and fac-
tors affecting the cost of every source. 

I. Введение 

Привлечение инвестиционных ресурсов из 
любых источников финансирования связано с 
определенными затратами, которые находят 
отражение в показателях «цены капитала». В 
общем виде под ценой капитала (ценой источ-
ника финансирования) понимают затраты, ко-
торые несет хозяйствующий субъект в процессе 
его мобилизации, выраженные в процентах к 
величине капитала. 

В процессе планирования инвестиционной 
деятельности определение цены источников 
финансирования необходимо по следующим 
основным причинам: 

1) формирование оптимальной структуры 
финансирования инвестиционного про-
екта, а также планирование бюджета ка-
питальных вложений базируются на ис-
пользовании категории «цена источника 
финансирования»; 

2) выбор между различными методами и 
источниками финансирования инвести-
ционных проектов основывается на со-
поставлении их цены; 

3) использование цены капитала в качестве 
ставки дисконтирования при осуществ-
лении экономического обоснования ин-
вестиций. 

II. Постановка задачи 

Целью исследования является разработка 
научно-обоснованных рекомендаций по выбору 
и экономическому обоснованию источников 
финансирования капиталовложений, а также 
оценка их влияния на финансовый результат 

деятельности хозяйствующего субъекта. Для 
достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: 

1) обобщить научные подходы к определе-
нию цены инвестируемого капитала, 
предложенные отечественными и зару-
бежными экономистами; 

2) проанализировать структуру и стои-
мость источников финансирования ка-
питаловложений хозяйствующих субъ-
ектов; 

3) предложить оптимальный подход к вы-
бору и экономическому обоснованию 
источников реального инвестирования. 

III. Результаты 

Цена некоторых источников финансирова-
ния предприятия может быть явной и неявной 
(скрытой). Под явной понимают цену, которая 
рассчитывается путем сопоставления расходов, 
генерируемых конкретным источником капита-
ла (процент, дивиденд), и общей его величины. 
Исследование неявной стоимости источника 
связано с понятием «альтернативная стои-
мость». Альтернативная стоимость (вмененные 
издержки) – это возможности, упущенные в 
результате использования денежных средств 
каким-либо одним способом вместо других 
возможных вариантов. 

Проблеме определения стоимости инвести-
руемого капитала посвящены работы как оте-
чественных, так и зарубежных экономистов, 
таких, как Бланк И. А., Бирман Г., Гетце У., 
Ковалев В. В., Шарп У., Шеремет В. В. и  
другие. 
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Рассмотрим существующие подходы к оп-
ределению цены основных источников финан-
сирования инвестиций. 

Цена собственных источников финансиро-
вания капиталовложений 

К собственным источникам финансирования 
реальных инвестиций относят нераспределен-
ную прибыль и амортизационные отчисления. 

Относительно цены собственных источни-
ков финансирования капиталовложений суще-
ствует две точки зрения. Первая состоит в том, 
что они являются бесплатным источником. 
Сторонники второй точки зрения считают, что 
хотя использование собственных источников 
финансирования и не предполагает никаких 
явных выплат (таких как процент или диви-
денд), они все-таки имеют свою цену. 

В теории вторая точка зрения является наи-
более распространенной, на практике же редко 
прибегают к определению стоимости собствен-
ных источников. 

Цена нераспределенной прибыли 

При определении цены нераспределенной 
прибыли как источника финансирования ре-
альных инвестиций выделяют два подхода, ос-
нованных на альтернативных затратах. 

Первый подход основан на следующих до-
пущениях: 

1) целью деятельности любого предпри-
ятия является максимизация благосос-
тояния своих собственников; 

2) финансовые рынки совершенны и эко-
номически эффективны, а действия ак-
ционеров рациональны; 

3) акции анализируемого предприятия ко-
тируются на бирже. 

В рамках данного подхода, ценой источника 
«нераспределенная прибыль» является доход-
ность, которую требуют акционеры на обыкно-
венные акции хозяйствующего субъекта ( er ). 
На практике предприятие может либо выпла-
тить полученную прибыль в качестве дивиден-
дов, либо использовать ее на развитие произ-
водства. Если прибыль реинвестирована, то 
альтернативные затраты от ее использования 
(цена источника) определяются следующим 
образом: акционеры могли бы получить эту 
прибыль в качестве дивидендов и далее вло-
жить ее в какие-либо ценные бумаги, на депо-
зит в банке и т.п. Это означает, что доходность 
от использования нераспределенной прибыли 
на развитие производства, как минимум, долж-

на быть равна доходности, которую могут по-
лучить акционеры от альтернативных инвести-
ций с эквивалентным риском, ее величина  
будет соответствовать er . Поэтому если пред-
приятие не может инвестировать нераспреде-
ленную прибыль так, чтобы получить доход-
ность большую, чем er , то ему следует выпла-
тить эти доходы своим акционерам, чтобы они 
самостоятельно инвестировали эти средства в 
активы, обеспечивающие доходность, равную 

er  или ее превышающую. 
Оценить доходность, которую требуют ак-

ционеры от обыкновенных акций, можно ис-
пользуя следующие методы: 

1) модель оценки доходности финансовых 
активов (САРМ); 

2) модель дисконтированного денежного 
потока. 

Модель САРМ предполагает, что цена не-
распределенной прибыли равна безрисковой 
доходности, скорректированной на величину 
премии за риск и коэффициент β .  

 ( )e RF M RF ir k k k= + − β , (1) 

где RFk  – безрисковая доходность (доходность 
по государственным ценным бумагам 
или, в соответствии с отечественной 
практикой, ставка по срочному депо-
зиту); 

Mk – среднерыночный уровень доходности; 

iβ  – коэффициент акций в момент i . 
Существуют два подхода по определению 

рыночной премии за риск ( M RFk k− ): 
1) на основе фактической доходности; 
2) на основе ожидаемой доходности. 
Первый подход базируется на анализе ста-

тистических данных за ряд прошлых периодов 
и допущении, что значения будущих показате-
лей в среднем аналогичны их значениям в пре-
дыдущих периодах. То есть рыночная премия 
за риск определяется как разница между сред-
ней доходностью обыкновенных акций пред-
приятия в долгосрочном периоде и средней до-
ходностью государственных ценных бумаг за 
тот же период. 

Однако, сомнительность предположения о 
том, что прогнозируемые оценки должны осно-
вываться на экстраполяции статистических 
данных, привело к появлению второго подхода. 

Он основан на интерпретации модели дис-
контированного денежного потока (DCF) 
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где  0P  – рыночная цена обыкновенной акции 
предприятия;  

1D , 2D , , nD…  – будущие значения вели-
чины дивидендов, соответственно, в 
периодах 1, 2, …, n ; 

r  – доходность, ожидаемая акционерами 
от обыкновенных акций, которая, как 
правило, соответствует Mk . 

Последним показателем, необходимым для 
расчета цены собственного капитала по модели 
САРМ, является β -коэффициент. 

β -коэффициент акции характеризует сте-
пень волатильности ее цены относительно 
средней базисной цены акции, а его значения 
обычно находятся из уравнения линейной рег-
рессии между доходностью данной акции и 
рыночной доходностью за период, оцениваемой 
некоторым общепринятым индексом (в украин-
ской практике часто используют фондовый ин-
декс ПФТС). Значения β , найденные таким 
способом, называют историческими или факти-
ческими. 

Отметим, что фактические β -коэффици-
енты отражают уровень риска акций в про-
шлом, тогда как инвесторы заинтересованы в 
оценке будущего риска. Статистические дан-
ные могут положительно характеризовать фи-
нансовое состояние компании в прошлом, од-
нако это не гарантирует инвестору аналогич-
ных показателей в будущем. 

Поскольку фактические значения β -коэф-
фициентов не являются бесспорными крите-
риями оценки будущего риска, были разрабо-
таны методики их корректировки. Это привело 
к появлению двух различных видов β -ко-
эффициентов:  

1) уточненный β ; 
2) фундаментальный β . 

Следовательно, в зависимости от исполь-
зуемого способа расчета β -коэффициента бу-
дут получены различные его значения и, соот-
ветственно, различные значения цены источни-
ка финансирования. Поскольку любой выбор 
способа определения β -коэффициента субъек-
тивен, то достоверность оценки цены инвести-
руемого капитала, рассчитанной по САРМ, 
снижается. 

Вторым методом определения цены нерас-
пределенной прибыли является метод дискон-

тированного денежного потока (Discount Cash 
Flow). Теоретически стоимость акции 0P  рас-
считывается как дисконтированная стоимость 
ожидаемого потока дивидендов. Для расчета 
цены нераспределенной прибыли в модели 
дисконтирования дивидендов под 0P  понимают 
рыночную цену акции. Решив полученное 
уравнение относительно er , получим цену ис-
точника «нераспределенная прибыль». 
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где   0P  – рыночная цена обыкновенной акции 
предприятия;  

1D , 2D , , nD…  – будущие значения вели-
чины дивидендов, соответственно, в 
периодах 1, 2, …, n ; 

er  – доходность, требуемая акционерами 
от обыкновенных акций (цена источ-
ника «нераспределенная прибыль»). 

Второй подход при определении цены ис-
точника «нераспределенная прибыль» приме-
ним в отношении предприятий любой органи-
зационно-правовой формы. Стоимость нерас-
пределенной прибыли, как источника финанси-
рования реальных инвестиций в рамках этого 
подхода, определяется, исходя из доходности 
альтернативных вложений. Соответственно, 
для определения цены нераспределенной при-
были необходимо проанализировать все аль-
тернативные возможности ее использования. 
Эти возможности могут состоять из приобрете-
ния ценных бумаг, помещения средств на депо-
зит в банке и т.д. Затем из существующих аль-
тернатив выбирают ту, у которой максимальная 
доходность и принимают ее в качестве цены 
нераспределенной прибыли как источника фи-
нансирования капиталовложений. 

Необходимо отметить, что цена нераспреде-
ленной прибыли (доходность альтернативного 
вложения) не должна превышать доходности от 
инвестирования, в противном случае реализа-
ция анализируемого инвестиционного проекта 
экономически нецелесообразна.  

Достоинством данного подхода является от-
носительная простота его применения на прак-
тике. 

Цена амортизационных отчислений 

Цена амортизационных отчислений, как и 
цена нераспределенной прибыли, является не-
явной. 
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На наш взгляд, для определения цены амор-
тизационных отчислений целесообразно ис-
пользовать описанный выше второй подход, 
основанный на определении доходности аль-
тернативного вложения средств. 

Поскольку амортизационные отчисления 
уменьшают налогооблагаемую прибыль хозяй-
ствующего субъекта, то их цена будет равна 
доходности альтернативного вложения, скор-
ректированной на налог на прибыль. Величина 
налогового корректора определяется по форму-
ле: 

 ( )1 T− , (4) 

где T  – ставка налога на прибыль. 
Соответственно, цена амортизационных от-

числений как источника финансирования капи-
таловложений рассчитывается: 

 (1 )I AP r T= − , (5) 

где IP  – цена амортизационных отчислений как 
источника финансирования реальных 
инвестиций; 

 Ar  – доходность альтернативного вложе-
ния. 

Цена привлеченных источников финанси-
рования реальных инвестиций 

В качестве привлеченных источников фи-
нансирования реальных инвестиций рассматри-
вают обыкновенные и привилегированные ак-
ции. 

Цена обыкновенных акций, как источника 
финансирования инвестиций 

Определение цены средств, полученных от 
эмиссии обыкновенных акций, принято осуще-
ствлять в рамках определенных моделей, кото-
рые формируются в зависимости от политики 
начисления дивидендов. А значит, можно вы-
делить столько моделей, сколько существует 
вариантов дивидендной политики.  

Наиболее распространенными являются 
следующие модели. 

Модель нулевого роста, которая предпола-
гает, что акционеры в течение неопределенно 
длительного периода времени в будущем будут 
получать постоянный размер дивиденда. Сле-
довательно, 0 1 2 , , nD D D D= = =… , где 0D  – ве-
личина дивиденда, выплачиваемая в текущем 
периоде. Так как размер выплачиваемых диви-
дендов постоянен, определить рыночную цену 
акции можно, используя формулу аннуитета: 

 0 0
1 (1 ) n

e

e

rP D
r

−− +
= , (6) 

где 0P  – рыночная цена обыкновенной акции; 
 er  – доходность по обыкновенным акциям 

(цена привлеченных путем эмиссии 
средств). 

Применив свойство бесконечных рядов, 
преобразуем формулу определения рыночной 
цены обыкновенной акции: 

 0
0

e

DP
r

= . (7) 

Отсюда, 

 0

0
e

Dr
P

= . (8) 

Данное уравнение позволяет определить це-
ну существующего акционерного капитала. В 
целях определения цены источника финансиро-
вания, привлекаемого посредствам нового вы-
пуска обыкновенных акций, в расчет необхо-
димо ввести эмиссионные расходы, так как 
предприятие от продажи обыкновенной акции 
нового выпуска получит сумму меньшую, чем 
рыночная стоимость акций старого выпуска на 
величину эмиссионных расходов. 

В таком случае цена источника финансиро-
вания, полученного посредством эмиссии 
обыкновенных акций, будет равна: 

 0

0 (1 )s
DP

P C
=

−
, (9) 

где sP  – цена обыкновенной акции новой эмис-
сии; 

 0P  – цена размещения акций нового выпус-
ка; 

 C  – эмиссионные затраты, выраженные в 
долях единицы. 

Модель постоянного роста предполагает, 
что дивиденды на акцию, выплаченные за 
предшествующий период ( 0D ), будут увеличи-
ваться в последующих периодах с темпом ро-
ста g . Соответственно, если период равен го-
ду, то в следующем году ожидается выплата 
дивидендов в размере ( )0 1D g+ . В общем виде 
формулу можно представить: 

 0 (1 )n
nD D g= + , (10) 

где n  – количество периодов выплаты диви-
дендов. 
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Используя модель дисконтирования диви-
дендов, получим формулу для расчета рыноч-
ной стоимости обыкновенных акций в рамках 
модели постоянного роста: 

 0
0

1

(1 )
(1 )

n

n
n e

D gP
r

∞

=

+
=

+∑ . (11) 

Используя свойство бесконечных рядов при 
условии, что er g> , и учитывая, что 

( )1 0 1D D g= + , получим: 

 0

0
e

Dr g
P

= + . (12) 

Цена инвестиционных ресурсов, полученных 
посредством эмиссии привилегированных 

акций 

Так как по привилегированным акциям вы-
плачивается фиксированный дивиденд, расчет 
цены данного источника инвестирования отно-
сительно прост. В литературе, посвященной 
вопросам инвестирования, к определению цены 
средств, полученных посредствам эмиссии 
привилегированных акций, наиболее часто 
встречается подход, при котором она определя-
ется как отношение величины дивиденда, вы-
плачиваемого на акцию, к рыночной стоимости 
акции. 

Для определения цены источника инвести-
рования, полученного посредствам новой эмис-
сии привилегированных акций, под 0P  понима-
ется цена размещения акции за вычетом затрат 
на ее размещение. 

Цена заемных источников финансирования 
капиталовложений 

В контексте заемных источников финанси-
рования инвестиционных потребностей хозяй-
ствующего субъекта рассмотрим банковский 
кредит и средства, полученные от эмиссии об-
лигаций. 

Цена банковского кредита 

При условии привлечения банковского кре-
дита на год его цена, как правило, определяется 
следующим образом: 

 (1 )cP R T= − , (13) 

где cP  – цена банковского кредита; 
   R  – процентная ставка, выплачиваемая по 

кредитному договору; 
 T  – ставка налога на прибыль. 

Данный подход основан на предположении, 
что вся сумма процентов, выплачиваемых по 
банковскому кредиту, относится к валовым 
расходам хозяйствующего субъекта и умень-
шает величину прибыли до налогообложения. 
Если проценты по кредиту не уменьшают нало-
гооблагаемую прибыль, то цена банковского 
кредита, привлекаемого на год, будет равна го-
довой ставке процента. 

В рассмотренных выше формулах опреде-
ления цены кредита используется простой про-
цент. Однако практика показывает, что при на-
числении процентов за пользование кредитом 
наряду с простыми процентами могут приме-
няться и схемы, основанные на сложных про-
центах.  

В таком случае цена данного источника фи-
нансирования реальных инвестиций, при усло-
вии его привлечении на год, будет равна эф-
фективной ставке процента: 

 (1 ) 1m
e

II
m

= + − , (14) 

где eI  – эффективная ставка процента; 
 I  – годовая ставка процента по кредиту; 
 m  – количество интервалов начисления 

сложных процентов. 

Цена инвестиционных ресурсов, мобилизо-
ванных посредством эмиссии облигаций 

Для определения цены данного источника 
инвестирования можно выделить два подхода. 

Первый подход базируется на методе капи-
тализации доходов и дисконтировании ожи-
даемых платежей по облигации. В формализо-
ванном виде его можно представить:  
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2 ...
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, (15) 

где R  – стоимость облигации, уменьшенная на 
сумму эмиссионных расходов; 

 1 2, , nP P P  – купонные выплаты инвестору; 
 r  – доходность облигации, установленная в 

процентах к номиналу; 
 N  – номинал облигации. 
Решив данное уравнение относительно r , 

получим цену инвестиционных ресурсов, мо-
билизуемых посредствам выпуска облигаций. 

Второй подход основан на соотношении 
процентных выплат по облигациям и средств, 
мобилизуемых в результате размещения обли-
гаций: 
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 о 100ПЦ
СМО

= , (16) 

где оЦ – цена облигации; 
 П  – процентные (купонные) выплаты ин-

вестору; 
 СМО – средства, мобилизуемые в результа-

те размещения облигаций. 
Данные о составе и структуре отдельных 

источников финансирования капиталовложе-
ний в их общей стоимости используются для 
расчета совокупных расходов, генерируемых 
существующей структурой финансирования 
инвестиций. Такой показатель называют «сред-
невзвешенная стоимость капитала» (ССК) и 
определяют по формуле: 

 
1

n

i i
i

ССК D P
=

= ×∑ , (17) 

где iD  – доля i -го источника финансирования 
инвестиций в общем их объеме; 

 iP  – цена i -го источника финансирования; 
n  – количество источников финансирова-

ния капиталовложений. 
Приведенную формулу можно использовать 

для расчета средневзвешенной стоимости как 
привлеченных, так и заемных источников фи-
нансирования реальных инвестиций.  

На средневзвешенную цену капитала влияет 
ряд факторов. Прежде всего, это цена и доля 
отдельных источников в структуре финансиро-
вания инвестиций, они оказывают прямое 
влияние. Кроме того, существуют факторы, 
влияющие на средневзвешенную стоимость 
капитала косвенно.  

К таким факторам можно отнести: 
1) ставку рефинансирования центрального 

банка; 
2) уровень инфляции; 
3) налоговые льготы по привлекаемым ис-

точникам финансирования капитало-
вложений; 

4) существующие в рамках экономики 
риски; 

5) устанавливаемый коммерческими бан-
ками при кредитовании уровень маржи; 

6) процентная ставка по государственным 
долговым обязательствам; 

7) ставка по банковским депозитам и дру-
гие факторы. 

Как правило, показатель средневзвешенной 
стоимости капитала используется в инвестици-

онных расчетах в качестве ставки дисконтиро-
вания. При экономическом обосновании инве-
стиционных проектов средневзвешенная стои-
мость капитала может применяться в качестве 
критерия выбора структуры финансирования 
инвестиций. 

IV. Выводы 

Комплексное исследование проблем эконо-
мического обоснования, выбора источников 
финансирования реальных инвестиций позво-
лило систематизировать теоретические поло-
жения рассматриваемой проблематики и пред-
ложить конкретные рекомендации по оптими-
зации финансирования реальных инвестиций 
хозяйствующих субъектов. 

Для экономики Украины, которая уже дли-
тельное время находится в состоянии экономи-
ческого кризиса, инвестиции необходимы, 
прежде всего, для ее стабилизации, оживления 
и подъема. В реальном секторе экономики ин-
вестиции необходимы для достижения сле-
дующих целей: 

1) недопущения чрезмерного морального и 
физического износа основных фондов во 
всех сферах деятельности; 

2) повышения технического и технологи-
ческого уровня производства, а значит, 
снижения себестоимости выпускаемой 
продукции и повышения ее качества и 
конкурентоспособности на рынке. 

Структура финансирования инвестиций ока-
зывает непосредственное влияние на эффек-
тивность деятельности и финансовый риск 
предприятия, данное обстоятельство обуслови-
ло целесообразность ее анализа в динамике. 
Результаты исследования показали, что одной 
из основных проблем в области реального ин-
вестирования, как на макро-, так и на микро-
уровне, является дефицит инвестиционных ре-
сурсов. В связи с этим выявление возможных 
источников финансирования капиталовложе-
ний и их детальный анализ вызывает не только 
теоретический интерес, но и имеет практиче-
скую значимость. 
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ НА 
ТРАНСПОРТІ: ШЛЯХИ І ПРОБЛЕМИ 

У статті розглянуті основні форми державно-приватного партнерства як важливого інструменту підви-
щення якості та конкурентноздатності транспортних послуг на світовому і європейському транспортних 
ринках та залучення інвестицій в розвиток транспортно-дорожнього комплексу України. 

В статье рассмотрены основные формы государственно-частного партнерства как важного инструмента 
повышения качества и конкурентоспособности транспортных услуг на мировом и европейском транспорт-
ных рынках и привлечения инвестиций в развитие транспортно-дорожного комплекса Украины. 

In the article the basic forms of state-private partnership as important instrument of upgrading the quality and 
competitiveness of transportation services in the world and European transport markets and inviting the investments 
in development of the transport-and-road complex of Ukraine are considered. 

На початку ХХІ сторіччя у всьому світі від-
буваються значні інституційні зміни в галузях, 
які раніше знаходилися в державній власності: 
електроенергетиці, автодорожньому, залізнич-
ному, водному і авіаційному транспорті, магіс-
тральному трубопровідному транспорті, кому-
нальному господарстві. Уряди багатьох країн 
передають в тимчасове користування приват-
ному бізнесу об’єкти цих галузей, залишаючи 
за собою право регулювання і контролю за їх 
діяльністю.  

З одного боку, підприємства інфраструктур-
них галузей не можуть бути приватизовані, зва-
жаючи на стратегічну, економічну і соціально-
політичну значущість об’єктів інфраструктури. 
Але, з другого боку, в державному бюджеті не-
має достатніх коштів, які дозволяють забезпе-
чувати їх просте і розширене відтворення. Для 
того, щоб розв’язати цю суперечність, в госпо-
дарській практиці за рубежем використовується 
концепція державно-приватного партнерства 
(Public-Private Partnership), яке є альтернати-
вою приватизації життєво важливих стратегіч-
них об’єктів державної власності. 

Дослідженнями проблем державно-приват-
ного партнерства, його форм та ризиків, які ви-
никають на шляху його розвитку, займаються 
багато зарубіжних та вітчизняних вчених [1−3]. 

Метою статті є вивчення зарубіжного до-
свіду державно-приватного партнерства та ви-
значення основних його форм в транспортній 
галузі як важливого інструменту підвищення 
якості та конкурентоздатності транспортних 
послуг на світовому і європейському транспо-
ртних ринках, залучення інвестицій в розвиток 
транспортно-дорожнього комплексу України. 

Слід відмітити, що у міжнародній практиці 
виділяється декілька основних видів угод, на 

підставі яких реалізуються проекти державно-
приватного партнерства:  

BOT (Build – Operate – Transfer) – «Будівни-
цтво – управління – передача» – класичний ва-
ріант концесії. Концесіонер здійснює будівниц-
тво і експлуатацію (в основному – на праві вла-
сності) протягом встановленого терміну, після 
чого об’єкт передається державі;  

BTO (Build – Transfer – Operate) – «Будівни-
цтво – передача – управління» – класична кон-
цесія. Концесіонер будує об’єкт, який переда-
ється державі (концеденту) у власність відразу 
після завершення будівництва, після чого він 
передається в експлуатацію концесіонера;  

ВОО (Build – Own – Operate) – «Будівництво 
– володіння – управління». Концесіонер будує 
об’єкт і здійснює подальшу експлуатацію, во-
лодіючи ним на праві власності, термін дії яко-
го не обмежується;  

ВООТ (Build – Own – Operate – Transfer) – 
«Будівництво – володіння – управління – пере-
дача» – володіння і користування побудованим 
об’єктом на праві приватної власності здійсню-
ється протягом певного терміну, після закін-
чення якого об’єкт переходить у власність дер-
жави;  

BBO (Buy – Build – Operate) – «покупка – 
будівництво – управління» – форма продажу, 
яка включає відновлення або розширення існу-
ючого об’єкту. Держава продає об’єкт приват-
ному сектору, який робить необхідні удоскона-
лення для ефективного управління.  

Виділяють також простіші форми державно-
приватного партнерства, близькі до концесій-
них: 

Lease contract – контракт, близький за зміс-
том оренді. Орендар не бере участі в будівниц-
тві, одержуючи об’єкт від держави. Обов’язки 
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орендаря: обслуговування, стягування платні та 
платежі державі за користування об’єктом;  

Service contract – контракт на обслуговуван-
ня. Держава укладає контракт з приватним сек-
тором на обслуговування об’єкту;  

Management contract – контракт на управ-
ління об’єктом. Держава укладає контракт з 
приватним сектором на управління об’єктом;  

Turnkey («під ключ») – держава фінансує, 
приватний сектор проектує, будує і управляє 
об’єктом.  

В останні роки значні зрушення у вирішенні 
проблеми розвитку державно-приватного парт-
нерства відбуваються в Україні. В березні  
2008 р. Департамент інвестиційної діяльності 
Мінекономіки України розробив проект Закону 
України «Про загальні засади розвитку держав-
но-приватного партнерства в Україні». Метою 
Закону є створення умов для підвищення кон-
курентоздатності державного сектора еконо-
міки через більш ефективне використання 
державного майна, залучення інвестицій в 
економіку України, модернізацію промислової 
та соціальної інфраструктури, підвищення 
якості товарів, робіт та послуг. 

В проекті Закону визначені основні принци-
пи державно-приватного партнерства [4]:  

- поєднання інтересів державного та прива-
тного партнерів з метою досягнення взаємної 
вигоди;  

- дотримання прав та інтересів споживачів 
товарів (робіт, послуг), вироблених (наданих) 
в рамках реалізації державно-приватного пар-
тнерства; 

- визначення приватного партнера виключно 
на конкурсних засадах. Порядок конкурсного 
відбору встановлюється Кабінетом Міністрів 
України;  

- визначення істотних умов договору здійс-
нюється відповідно до спеціального законодав-
ства та за домовленістю сторін; 

- участь держави, органів місцевого само-
врядування у фінансуванні державно-
приватного партнерства; 

- незмінність цільового призначення та 
форми власності об’єкту державно-приват-
ного партнерства; 

- здійснення інвестором господарської дія-
льності відповідно до законодавства та умов 
договору державно-приватного партнерства; 

- впровадження ресурсо- та енергозберігаю-
чих, безпечних та екологічно чистих технологій 
при створенні нових, відновленні діючих та 
користуванні (експлуатації) об’єктів, що здійс-
нюється згідно з проектами державно-
приватного партнерства; 

- підвищення кваліфікаційного рівня трудо-
вих ресурсів при виконанні договорів держав-
но-приватного партнерства; 

- права, обов’язки та відповідальність сто-
рін визначаються відповідно до законодавства 
та умов договору державно-приватного парт-
нерства; 

- справедливий розподіл ризиків, пов’яза-
них з реалізацією державно-приватного пар-
тнерства, між державним та приватним пар-
тнером; 

- забезпечення державою джерел окупності 
залучених інвестицій для реалізації державно-
приватного партнерства; 

- державні гарантії дотримання майнових 
та інших прав та інтересів приватного партне-
ра, надані йому згідно з діючим законодавст-
вом України; 

- непорушність права власності на майно, 
яке належить приватному партнеру та викори-
стовується ним для реалізації державно-при-
ватного партнерства; 

- забезпечення державою стабільних умов 
виконання договорів про державно-приватне 
партнерство. 

21 березня 2006 р. Міністерство транспорту 
та зв’язку України та Державна служба автомо-
більних доріг України за підтримки Європейсь-
кого банку реконструкції та розвитку вперше в 
Україні провели міжнародну конференцію 
«Перспективи України у запровадженні держа-
вно-приватного партнерства в інфраструктур-
них проектах». У програмі конференції – ви-
ступи керівників Європейського банку реконс-
трукції та розвитку, Світового банку, Інвести-
ційного банку, Європейської Комісії, Альянсу 
державно-приватного партнерства при Євро-
пейській економічній комісії ООН, провідних 
фінансових та юридичних установ, потенцій-
них інвесторів з країн Західної та Східної Єв-
ропи, США. 

Державно-приватне партнерство має широ-
кий спектр різних форм. Це, в першу чергу, рі-
зноманітні контракти, які держава надає при-
ватним компаніям: на виконання робіт і надан-
ня суспільних послуг, на управління, поставку 
продукції для державних потреб, контракти 
технічної допомоги та ін.  

Наступною формою державно-приватного 
партнерства є орендні (лізингові) відносини, які 
виникають у зв’язку з передачею державою в 
оренду приватному сектору своєї власності: 
будівель, споруд, виробничого устаткування. За 
користування державним майном приватні 
компанії платять орендну платню, яка спрямо-
вується у бюджети різного рівня. Всі загальні 
правові і економічні засади лізингу наведені в 
Законі України вiд 16.12.1997 № 723/97-ВР 
«Про фінансовий лізинг». 

В структурі Укрзалізниці створена фінансо-
ва лізингова компанія, завданням діяльності 
якої є придбання нових основних фондів для 
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підприємств галузі. Також широко практику-
ється використання лізингу усіх видів в авіа-
ційній галузі. Фінансовий лізинг має здійсню-
ватись за такою схемою: першим кроком є 
складання угоди між лізинговою компанією та 
лізингоотримувачем, що супроводжуватиметь-
ся розробкою бізнес-плану, а також підготов-
кою необхідних документів, які підтверджують 
фінансові можливості підприємства. 

В разі, коли лізингова компанія не спромо-
жна фінансувати угоду власним коштом, вона 
робить наступний крок – звертається до інвес-
тора (ним може бути комерційний банк) з про-
позицією профінансувати проект і надає весь 
комплект необхідних документів. Цей процес 
завершується підписанням договорів між лізин-
говою компанією та інвестором про фінансу-
вання та між лізингодавцем та виробником на 
поставку необхідної техніки. Наступним кро-
ком є оплата лізинговою компанією вартості 
обладнання виробнику, потім – поставка обла-
днання замовнику. І, нарешті, відбувається 
оплата лізингоотримувачем відповідних плате-
жів лізинговій компанії, яка потім здійснює по-
вернення кредиту банку [5]. 

Така схема фінансового лізингу може бути 
використана не тільки для придбання нової 
техніки, обладнання, але і для ремонту існую-
чого. В цьому разі об’єктом лізингу виступають 
не основні фонди, а безпосередньо вартість ре-
монтних робіт. 

В кінцевому рахунку вартість ремонтних 
робіт при використанні лізингової схеми фінан-
сування виявиться дещо вищою, ніж їх оплата 
за звичайною схемою. Проте виграш полягати-
ме у можливості оптимізації грошових потоків, 
що дозволить в повному обсязі зберегти фінан-
сування поточної господарської діяльності, за-
безпечуючи першочергові потреби, і в той же 
час фінансувати технічне переозброєння, що є 
стратегічним напрямком збереження конкурен-
тоспроможності. 

Для інноваційного розвитку підприємств за-
лізничного і авіаційного транспорту може бути 
використаний і такий різновид фінансового лі-
зингу, як зворотній лізинг. Механізм зворотно-
го лізингу передбачає придбання лізинговою 
компанією майна у підприємства і наступну 
передачу майна цьому ж підприємству у вигля-
ді об’єкта лізингу. Після закінчення строку 
угоди майно викупається підприємством-
лізингоотримувачем. 

Практика показала, що на транспорті доці-
льно використовувати й інші різновиди лізингу. 
Компенсаційний лізинг, наприклад, передбачає, 
що в якості лізингових платежів можуть бути 
використані товари або послуги. 

В цілому ж, використання різних видів і 
форм лізингу підприємствами транспорту з ме-

тою ефективного ведення інноваційно-інвести-
ційної діяльності дозволить їм вийти на якісно 
новий рівень надання послуг і залучити більшу 
кількість споживачів цих послуг, бути конку-
рентоспроможними на транспортному ринку і 
гідно представляти інтереси України у міжна-
родних транспортних коридорах. 

При реалізації державно-приватного парт-
нерства у договірній формі можуть використо-
вуватися угоди про розподіл продукції. 

Взаємовідносини між державою і приват-
ним інвестором щодо розподілу продукції ре-
гулюються Законом України вiд 14.09.1999  
№ 1039-XIV «Про угоди про розподіл продук-
ції». 

Цей Закон спрямований на створення спри-
ятливих умов для інвестування пошуку, розвід-
ки та видобування корисних копалин у межах 
території України, її континентального шельфу 
та виключної (морської) економічної зони на 
засадах, визначених угодами про розподіл про-
дукції. Вироблена продукція підлягає розділу 
між державою та інвестором відповідно до уго-
ди, яка повинна передбачати умови і порядок 
такого розділу [6].  

Ще однією широко поширеною в Україні 
формою державно-приватного партнерства є 
державно-приватні підприємства. Участь при-
ватного сектора в капіталі державного підпри-
ємства може припускати акціонування (корпо-
ратизацію) і створення спільних підприємств. 
Ступінь свободи приватного сектора в прий-
нятті адміністративно-господарських рішень 
визначається при цьому його часткою в акціо-
нерному капіталі. Чим нижча частка приватних 
інвесторів порівняно з державою, тим менший 
спектр самостійних рішень вони можуть при-
ймати без втручання держави.  

Нарешті, найпоширенішою за рубежем фо-
рмою державно-приватного партнерства при 
здійсненні крупних, капіталомістких проектів є 
концесії. Концесія — це система відносин між, 
з одного боку, державою (концедентом) і, з 
другого боку, приватною юридичною або фізи-
чною особою (концесіонером), яка виникає в 
результаті надання концедентом концесіонеру 
прав користування державною власністю за 
договором, за платню і на зворотній основі, а 
також прав на здійснення видів діяльності, які 
складають виняткову монополію держави.  

Концесії — це найрозвиненіша, перспектив-
ніша і комплексна форма партнерства. По-
перше, вони, на відміну від контрактних, орен-
дних і інших відносин, носять довгостроковий 
характер, що дозволяє обом сторонам здійсню-
вати стратегічне планування своєї діяльності. 
По-друге, в концесіях приватний сектор володіє 
найповнішою свободою в прийнятті адмініст-
ративно-господарських і управлінських рішень, 
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що відрізняє їх від спільних підприємств. По-
третє, у держави в рамках як концесійного до-
говору, так і законодавчих норм залишається 
досить важелів дії на концесіонера у разі пору-
шення ним умов концесії, а також при виник-
ненні необхідності захисту суспільних інтере-
сів. По-четверте, держава передає концесіонеру 
тільки права володіння і користування об’єктом 
своєї власності, залишаючи за собою право 
розпорядження нею.  

В Законі України вiд 16.07.1999 № 997-XIV 
«Про концесії» визначений перелік об’єктів, які 
можуть надаватися у концесію [7]:  

- водопостачання, відведення та очищення 
стічних вод;  

- надання послуг міським громадським тран-
спортом;  

- збирання та утилізація сміття;  
- надання послуг, пов’язаних з постачанням 

споживачам тепла;  
- будівництво та експлуатація автомобіль-

них доріг, об’єктів дорожнього господарства, 
інших дорожніх споруд;  

- будівництво та експлуатація шляхів сполу-
чення;  

- будівництво та експлуатація вантажних і 
пасажирських портів;  

- будівництво та експлуатація аеропортів; 
- надання телекомунікаційних послуг, у то-

му числі з використанням телемереж; 
- надання поштових послуг;  
- транспортування та розподіл природного 

газу;  
- виробництво та (або) транспортування 

електроенергії;  
- громадське харчування;  
- будівництво жилих будинків;  
- надання послуг у житлово-експлуатаційній 

сфері;  
- використання об’єктів соціально-куль-

турного призначення (за винятком тих, що роз-
ташовані у рекреаційних зонах);  

- створення комунальних служб паркування 
автомобілів;  

- надання ритуальних послуг;  
- будівництво та експлуатація готелів, тури-

стичних комплексів, кемпінгів та інших відпо-
відних об’єктів туристичної індустрії. 

Комплекс галузей виробничої інфраструк-
тури (електроенергетика, автомобільний і залі-
зничний транспорт, морські і річкові порти, 
аеропорти, трубопровідний транспорт, комуна-
льне господарство) є найуразливішим місцем 
української економіки. Їх стан — джерело мо-
жливих структурних, техногенних і інших криз 
і катастроф. Основні фонди цих галузей дуже 
зношені. За останні 10…15 років недостатньо 
вкладалося інвестицій в розвиток інфраструк-
тури, не будувалися нові потужності.  

Найважливішими причинами такої ситуації 
є:  

1) нестача бюджетних коштів для забезпе-
чення розширеного відтворення в галузях  
інфраструктури;  

2) інституційна неготовність власника (дер-
жави) до передачі певних прав на інфраструк-
туру приватному бізнесу;  

3) високі ризики інвестування в капіталомі-
сткі об’єкти за відсутності гарантій держави.  

Модернізація існуючої виробничої інфра-
структури, здійснення великих проектів по бу-
дівництву автомобільних і залізничних магіст-
ралей, портів, аеропортів, енергетичних і кому-
нальних систем в Україні можливо тільки із 
залученням вітчизняного і міжнародного капі-
талу на базі державно-приватного партнерства. 
Іншого раціонального і добре перевіреного в 
міжнародній практиці рішення цієї проблеми 
українська економіка, у якої є нестача бюджет-
них коштів, просто не зможе знайти.  

Україна розраховує на отримання інвестицій 
у розмірі $ 20…30 млрд для будівництва 5 тис. 
кілометрів автобанів на концесійній основі, 
тобто будівництво автомобільних доріг шляхом 
створення консорціуму, до складу якого вхо-
дять європейські і українські компанії. Консор-
ціум будує і експлуатує автобани впродовж 
20…25 років, після чого вони переходять у вла-
сність держави. При будівництві автобанів від-
разу закладається європейська система станда-
ртів безпеки. Пріоритетними для будівництва є 
дороги Львів − Луганськ, Київ − Сімферополь, 
Одеса – Сімферополь.  

Будівництво автобанів на концесійній осно-
ві є широкою європейською практикою. Зараз 
за такою системою працюють автобани в Італії, 
Франції, Китаї, Португалії. В даний час будів-
ництво доріг на концесійній основі починається 
в Угорщині.  

Неясність у питаннях передачі частини прав 
власності від держави приватному бізнесу, від-
сутність законів про державну власність, про 
націоналізацію та інших найважливіших нор-
мативних актів обумовлюють надзвичайно ви-
сокі ризики інвестування приватних інвестицій 
в об’єкти інфраструктури, які належать держа-
ві. Законодавче закріплення прав користування 
об’єктами державної власності за приватними 
компаніями в рамках концепції державно-
приватного партнерства, надання правових га-
рантій цим компаніям по поверненню вкладе-
них коштів дозволить значно знизити ризики 
приватних інвестицій і активізувати процес за-
лучення вітчизняного і зарубіжного капіталу в 
об’єкти державної власності.  

Держава повинна чітко сказати бізнесу: є 
об’єкти господарської діяльності, що залиша-
ються в державній власності, для розвитку яких 
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необхідне залучення приватних інвестицій, 
«ноу-хау», механізмів приватновласницького 
управління, але без зміни базових відносин 
власності. Тобто, права власності на ці об’єкти 
залишаються за державою. Права користування 
ними передаються бізнесу. Держава гарантує 
законодавством і договорами, що укладаються, 
повернення інвестору вкладених коштів. Крім 
того, потрібно однозначно присікти посягання 
бізнесу на власність, яка згідно із законом не 
підлягає приватизації: природно-монопольні 
сегменти господарської структури країни, ме-
режеві системи життєзабезпечення, стратегічні 
об’єкти та ін.  

Підсумовуючи вищесказане, слід відмітити, 
що системний підхід до проблеми державно-
приватного партнерства повинен передбачати 
комплексне рішення наступних основних задач:  

1. Розробка концепції і стратегії введення 
державно-приватного партнерства, які повинні 
включати:  

• цілі, задачі та принципи створення дер-
жавно-приватного партнерства;  

• етапи їх розгортання;  
• організаційну структуру і систему 

управління, яка передбачає, в першу чергу, фу-
нкції її окремих ланок, правило «одних дверей» 
і т.п.;  

• механізм і інструменти;  
• перелік законодавчих актів, які необ-

хідно прийняти;  
• орган державної влади, відповідальний 

за підготовку цього пакету законів і терміни 
виконання.  

2. Створення інституційного правового, 
економічного, організаційного середовища:  

• формування законодавчої бази по кон-
цесіях, яка включає нормативні акти і підза-
конні документи;  

• формування інших елементів інститу-
ційного середовища: органів виконавчої влади, 
у віданні яких знаходяться питання державно-
приватного партнерства, фінансово-економі-
чних інститутів, що забезпечують інвестування 
і гарантування приватних інвестицій, незалеж-
них організацій, що здійснюють експертизу 
проектів і консалтинг, управляючих компаній, 
асоціацій, об’єднань, фондів і т.п.  

3. Створення спеціального органу, який по-
винен реалізовувати політику державно-
приватного партнерства в Україні. Він повинен 
бути самостійною і повноважною структурою, 
мати на меті вивчення всього спектру проблем 
державно-приватного партнерства: юридичних, 
організаційних, фінансових, економічних, і під-
готовку методичної, нормативної, правової, 
інструментальної бази для розгортання і розви-
тку державно-приватного партнерства в  
Україні.  

4. Підготовка фахівців у області державно-
приватного партнерства, створення сприятливої 
громадської думки для передачі приватному 
сектору функцій володіння і користування 
об’єктами державної власності, забезпечення 
довіри громадськості до цього нового для су-
часної України типу господарських відносин, а 
також забезпечення прозорості діяльності біз-
несу. Введення державно-приватного партнерс-
тва в Україні за своїми масштабами, глибині і 
ступенем проникнення в систему господарсь-
ких відносин, що склалися, цілком може порів-
нятися з приватизаційними процесами, оскіль-
ки об’єктом партнерства в Україні вже найбли-
жчим часом можуть стати підприємства галу-
зей соціально-виробничої інфраструктури. І від 
того, наскільки повною, несуперечливою, якіс-
ною буде законодавча база, інституційне сере-
довище, економічне і організаційне опрацьову-
вання всіх аспектів цієї проблеми, багато в чо-
му залежить успіх або невдача реалізації цього 
важливого соціально-політичного і економіч-
ного перетворення господарських відносин.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ МАРКЕТИНГ-ЛОГІСТИКИ ДЛЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ПОСЛУГИ НА ПАСАЖИРСЬКОМУ 
ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

У статті наведено маркетингове дослідження умов введення нової послуги у сфері сервісного обслугову-
вання пасажирів на залізничному транспорті, визначені організаційні аспекти її забезпечення на базі засто-
сування логістичних принципів управління потоковими процесами. 

В статье приведено маркетинговое исследование условий введения новой услуги в сфере сервисного об-
служивания пассажиров на железнодорожном транспорте, определены организационные аспекты ее обеспе-
чения на базе применения логистических принципов управления потоковыми процессами. 

In the article the marketing research of conditions of introduction of a new service in the field of passenger ser-
vice on the railway transport is presented, the organizational aspects of its providing on the base of application of 
logistic principles of management by stream processes are determined. 

Постановка проблеми 

У загальній системі управління господарсь-
кою діяльністю досить вагома частка належить 
управлінню транспортними технологічними 
процесами, а ринок транспортних послуг про-
довжує зростати швидкими темпами. 

В останні роки, як показали дослідження, 
значно покращилось транспортне обслугову-
вання пасажирів [1]. Це стало можливим не сті-
льки за рахунок удосконалення роботи транс-
портних організацій, скільки за рахунок вико-
ристання маркетингу і логістики, що дає змогу 
більш повно врахувати вимоги користувачів 
послуг, скоординувати дії закупівлі, виробниц-
тва, збуту і транспортування. 

Поряд з цим потрібно зазначити, що логіс-
тичні принципи управління на залізничному 
транспорті знайшли застосування поки що ли-
ше у сфері вантажних перевезень. Що ж стосу-
ється пасажирських перевезень, то практичний 
маркетинг тут тільки починає приживатись,  
а логістичні системи досі не побудовані: окремі 
логістичні елементи використовуються лише 
для управління рухом пасажирських поїздів, 
забезпечення виключно послуги транспорту-
вання пасажирів. Лише у поточному році, у 
зв’язку з підготовкою до чемпіонату з футболу 
«Євро-2012», встало питання необхідності за-
стосування логістики для управління пасажи-
ропотоками. 

Очевидно, що пасажирське господарство на 
залізничному транспорті є більш широким і 
складним, ніж вантажне. Так, поряд з основною 
послугою пасажирам пропонується більш як 

110 супутніх сервісних послуг – як на вокзалах, 
так і в поїздах залізниць України, причому ряд 
цих послуг пов’язані в єдині ланцюжки техно-
логією їх надання. І якщо прагнути до систем-
ного підвищення рівня та якості обслуговуван-
ня пасажирів, то без застосування логістики у 
пасажирському господарстві не обійтись. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

В країнах СНД і за кордоном накопичений 
значний досвід в сфері проектування та органі-
зації роботи сучасних транспортних комплексів 
на логістичних засадах. Серед науковців-
розробників країн СНД слід відмітити А. Смє-
хова, О. Малікова, І. Матюніна, Ю. Рижикова, 
Ю. Пертена, Г. Гріневича, Г. Демічева, Н. Ле-
вачова, М. Платонова, Г. Нечаєва, К. Скалова, 
серед зарубіжних – Дж. Хедлі, Т. Уайтіна та ін. 
Однак у своїх працях вони розглядають пере-
важно матеріальні потоки, тому висвітлюють 
питання проектування транспортно-складських 
комплексів або взаємодії різних видів транспо-
рту в сфері вантажних перевезень. 

З точки зору поставленої нами проблеми, 
певний інтерес мають праці А. Альбекова,  
В. Федько, О. Мітько, Р. Фатхутдінова, М. Гор-
дона, Є. Голікова, А. Кальченко, В. Губенко,  
Л. Міротіна, В. Сергєєва, В. Ніколайчука та ін-
ших вчених, які так чи інакше досліджували 
сутність логістичних процесів у їх єдності з ма-
ркетинговими функціями. Однак у сфері транс-
портного обслуговування пасажирів подібні 
питання досі не піднімались. 
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Формулювання цілей статті 

Нагадаємо, що термін «логістика» в загаль-
ному розумінні означає управління потоковими 
процесами з ціллю мінімізації витрат і максимі-
зації прибутку від реалізації готової продукції, 
товарів, надання послуг. У зв’язку з цим вважа-
ємо раціональним об’єднання в один системний 
блок управління функцій маркетингу, матеріа-
льно-технічного забезпечення, збуту і логісти-
ки. 

Отже, метою дослідження є проектування 
умов для введення нової послуги в сфері серві-
сного обслуговування пасажирів на залізнич-
ному транспорті. 

Виклад основного матеріалу 

1. Підсобно-допоміжна діяльність паса-
жирського господарства. 

В даний час пасажирське господарство на 
залізничному транспорті веде свою діяльність 
за двома основними напрямками: надання тран-
спортних послуг (перевізна робота) та підсоб-
но-допоміжна діяльність, яка включає роботи з 
надання послуг, що не відносяться до переве-
зень. 

Підсобно-допоміжна діяльність передбачає 
здійснення таких видів діяльності: 

- послуги в поїздах (згідно Типового перелі-
ку, нараховують 20 видів послуг – як 
обов’язкових, так і супутніх); 

- послуги на вокзалах (включають 116 видів 
послуг, розділених на 13 груп); 

- послуги з обслуговування пасажирських 
вагонів і пральних комплексів; 

- послуги і роботи пасажирських депо; 
- здача майна в оренду; 
- рекламно-інформаційна діяльність; 
- інші послуги і роботи пасажирського гос-

подарства. 
Світовий досвід показує, що ефективність 

діяльності пасажирського господарства знач-
ною мірою забезпечується за рахунок прибутку 
від неосновної діяльності та відшкодування 
витрат у зв’язку з перевезенням пільгових кате-
горій пасажирів [2]. 

Отже, підсобно-допоміжна діяльність, маю-
чи достатньо високу рентабельність, завжди є 
потенціалом, повне розкриття якого має сприя-
ти досягненню беззбиткової роботи пасажирсь-
кого господарства. Крім того, розвиток підсоб-
но-допоміжної діяльності суттєво підвищує 
привабливість залізничного транспорту для на-
селення та покращує імідж «Укрзалізниці». 

2. Маркетингові дослідження споживчих 
пріоритетів щодо нової послуги на пасажир-
ському залізничному транспорті. 

Користуючись послугами залізниці, паса-
жири, як правило, більшу частину часу прово-
дять у дорозі. Тому створення для них комфор-
тних умов проїзду є одним з першочергових 
завдань персоналу залізниць. Щодо останнього, 
то тут існує і завжди буде знаходитись безліч 
напрямків і способів покращення сервісного 
обслуговування пасажирів. Одним з таких пер-
спективних напрямків на сьогодні визначено 
пропонування продуктових наборів у поїздах 
далекого слідування. Для вітчизняних користу-
вачів залізничного транспорту це – нова послу-
га, яка поки що не визнана ними необхідною і, 
до того ж, платна. В минулому році її було вве-
дено на літній період лише у двох вагонах (кла-
су «СВ» та класу «купе») фірмового міжнарод-
ного поїзду № 1/2 «Київ – Москва» формування 
Південно-Західної залізниці на умовах експе-
рименту. З метою виявлення ставлення паса-
жирів до введення послуги продажу продукто-
вих наборів у ланч-боксах, а також доцільності 
її поширення на інші формові поїзди відділом 
маркетингу під час дії послуги проводилось 
опитування пасажирів на предмет наявності 
попиту на таку послугу та побажань щодо її 
надання. 

До опитування було залучено 102 пасажири 
поїзду № 1/2, з яких 46 % слідували за даним 
маршрутом у робочих справах (відрядження).  
Із загальної кількості опитаних 37,3 % надають 
перевагу споживанню власних продуктів і ще 
стільки ж – харчуванню у вагонах-ресторанах. 
Тому 52,9 % опитаних нейтрально відносяться 
до введення нової послуги, а 9,8 % − взагалі 
негативно, і лише 36,3 % респондентів відно-
сяться до введення продуктових наборів пози-
тивно – це, переважно, відряджені, яким витра-
ти на харчування відшкодовуються за місцем 
роботи. Поряд з цим на питання щодо частоти 
користування послугами вагону-ресторану  
28,4 % респондентів відповіли «інколи» і ще 
42,5 % − «ніколи». Отже, часто відвідують ва-
гони-ресторани 21,6 % пасажирів, а майже зав-
жди – лише 6,9 %. 

Вагони з новою послугою свідомо обрали 
38,2% пасажирів. При цьому слід врахувати, що 
серед них були такі, що нейтрально відносяться 
до пропозиції продуктового набору, а також ті, 
хто вирішив скористуватись новою послугою 
заради цікавості. 29,4 % пасажирів прямували 
даними вагонами, оскільки не були поінформо-
вані про введення нової послуги, і ще 31,4 % 
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пасажирів – через те, що вони не мали іншого 
вибору. 

На запитання відносно задоволення вмістом 
продуктового набору 61,8 % респондентів від-
повіли «частково влаштовує» і 15,7 % − «зовсім 
не влаштовує». Природно, що пасажири бажа-
ють споживати більш ситні продукти – такі, як 
хліб, м’ясна нарізка і т.п., а замість великої кі-
лькості солодощів – овочі, фрукти. 

За результатами опитування маркетологами 
зроблено такі висновки. 

По-перше, наявність у поїзді вагону-
ресторану робить недоцільним введення проду-
ктових наборів запропонованого вмісту: на сьо-
годні для вітчизняних пасажирів це − дві взає-
мовиключні послуги. 

По-друге, введення продуктових наборів 
буде виправданим тоді, коли пасажири поба-
чать у цій послузі особливу, зручну для них 
пропозицію, яка принесе їм яку-небудь ко-
ристь. Передусім, це має бути пропозиція хар-
чових продуктів, для якої пасажири не мають 
альтернативи: наприклад, свіжі продукти або у 
підігрітому (охолодженому) стані. Майже у 
всіх інших випадках пасажири віддадуть пере-
вагу альтернативному способу харчування. 

По-третє, запропонований вміст продукто-
вих наборів нераціональний, сформований без 
попередніх досліджень і відповідних рекомен-
дацій спеціалістів з маркетингу. Він перенаси-
чений напоями і солодощами; набір продуктів 
враховує смаки вузького споживчого сегменту 
у той час, коли повинен бути досить універса-
льним. 

По-четверте, враховуючи те, що у фірмових 
поїздах їздять переважно пасажири, які харак-
теризуються підвищеним соціальним статусом і 
високою культурою споживання товарів та по-
слуг, пропоновані їм продукти мають бути упа-
ковані в ланч-бокси, виготовлені з екологічно 
чистих матеріалів – з паперу, картону і т.п. (на 
кшталт „Макдональдсів”). 

По-п’яте, для більш повного врахування 
змінних уподобань і запитів пасажирів, а також 
для створення у них відчуття свободи вибору 
потрібно достатньо часто змінювати вміст про-
дуктових наборів – принаймні, частково, і пе-
редбачити одночасну пропозицію, як мінімум, 
двох варіантів продуктових наборів різного 
складу. 

По-шосте, введення продуктових наборів 
потребує попередньої підготовки ринку та кон-
трагентів для позитивного сприйняття цієї по-
слуги. 

Як відомо, нова послуга отримала бурхли-
вий резонанс серед широкої громадськості: в 
ряді засобів масової інформації з’явились зви-
нувачення на адресу залізниці у нав’язуванні 
пасажирам непотрібних продуктів за непомірно 
високими цінами. Тому відділ маркетингу па-
сажирських перевезень врахував за необхідне 
провести тривале широке суцільне анкетування 
пасажирів без попереднього формування вибір-
кової сукупності з метою отримання більш ґру-
нтовної інформації стосовно доцільності вве-
дення у пасажирських поїздах послуги продажу 
продуктових наборів у ланч-боксах, раціоналі-
зації їх складу та форми надання пасажирам 
даної послуги. При цьому в якості споживчої 
панелі розглядались пасажири, які здійснювали 
поїздку за різними маршрутами в межах країни 
як вагонами класу «купе» (51,2 % опитаних), 
так і вагонами класу «плацкарт». 

В анкетуванні прийняли участь 5304 респо-
нденти. З них введення продуктових набрів 
вважають корисною послугою 2310 чол., або 
43,6 %, тому на другу частину запропонованої 
анкети давали відповіді саме пасажири, які по-
зитивно ставляться до даної послуги і вже го-
тові її отримувати. 

Найбільш цінним у пропозиції продуктового 
набору 1619 пасажирів (або 70 % позитивно 
налаштованих) називають свіжість продуктів та 
страв, 960 пасажирів (або 41,6 %) − наявність 
охолоджених чи підігрітих продуктів та страв і 
ще 757 пасажирів (або 32,8 %) – склад продук-
тів, що не псуються при тривалому зберіганні. 

Найбільш прийнятною для більшості паса-
жирів (1976 чол., що складає 85,5 %) є ціна 
20…30 грн ( в межах нарахування добових від-
рядженим). 

Переважна частка пасажирів (1075 чол., або 
46,5 %) вважають, що вміст продуктових набо-
рів повинен змінюватись посезонно. Більш час-
тої зміни складу продуктів прагне така кіль-
кість пасажирів: щоденно – 618 респондентів 
(або 6,8 %), щотижнево – 565 респондентів (або 
24,5 %). 

Під час поїздки половина респондентів 
(1220 чол., тобто 52,8 % опитаних) бажає мати 
два варіанти пропозиції вмісту продуктових 
наборів, інша половина бажає мати вибір біль-
ше двох варіантів. 

Таким чином, результати широкого анкету-
вання показали, що введення послуги пропону-
вання продуктових наборів пасажирам у поїз-
дах можна вважати доцільним, оскільки вже 
сьогодні майже половина пасажирів готові 
сприйняти цю послугу і розглядають її як крок 
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у покращенні сервісу на залізниці. При цьому 
потрібно враховувати, що серед тих пасажирів, 
які поки що не усвідомили зручності даної по-
слуги, є частка таких, які нейтрально ставлять-
ся до введення продуктових наборів, і якщо по-
слуга їм сподобається, вони перейдуть у кате-
горію позитивно налаштованих пасажирів. 

3. Комплекс маркетингу нової послуги в 
системі харчування пасажирів на залізнич-
ному транспорті. 

Наявність значної частки пасажирів, які на 
даний момент часу не знаходять для себе кори-
сності у послузі введення продуктових наборів, 
свідчить про доцільність поступового впрова-
дження даної послуги, із залишенням за паса-
жирами права вибору – отримувати та оплачу-
вати дану послугу чи не користуватись нею. 
Тобто для уникнення звинувачень на адресу 
залізниці у нав’язуванні пасажирам супутніх 
платних послуг, поряд з вагонами (причому 
всіх типів), проїзд якими передбачає купівлю 
продуктових наборів, у складі потягів повинні 
бути вагони, де дана послуга не є 
обов’язковою. 

До складу продуктових наборів, які пропо-
нувались у поїзді № 1/2 під час експерименту, 
відповідальними особами висунута вимога за-
безпечення можливості тривалого зберігання 
продуктів, яку пасажири не вважають головною 
і у відповідях на питання анкети поставили на 
третє місце в ланцюжку споживчих цінностей. 
Внаслідок переважно невеликої тривалості по-
їздки порівняно з припустимими термінами 
зберігання більшості продуктів ця вимога є 
більш актуальною лише в теплий період року. 

Якщо ж враховувати переваги пасажирів, про-
дуктові набори повинні нести особливу пропо-
зицію, тобто те, що пасажир не може собі за-
безпечити під час поїздки самостійно: свіжо-
приготовлені страви, охолоджені та підігріті 
продукти і страви. 

Вимоги до продуктових наборів, викладені 
вище, обумовили і вибір груп продуктів, які в 
основному хочуть бачити пасажирі у складі 
наборів. Такими продуктами, очевидно, є гарячі 
і прохолоджувальні напої та солодощі до них  
(у розумних кількостях), овочі і фрукти, м’ясні 
продукти і страви. Тобто це має бути достатньо 
повноцінний, комплексний продуктовий набір, 
вартість якого знаходиться в межах 20…30 грн. 

Пасажири, природно, бажають мати свободу 
вибору у всьому, тому навіть ті, хто виступає 
на боці обов’язкового введення продуктових 
наборів, хочуть бачити пропозицію цих набо-
рів, якнайменше, з 2-х варіантів їх вмісту, який 
повинен змінюватись посезонно, що є зручним 
і для організаторів цієї послуги. Справедливість 
даної вимоги ґрунтується також на тому, що 
серед пасажирів є такі, яким потрібне особливе 
(індивідуальне) харчування через стан здо-
ров’я. 

До організації надання пасажирам послуги 
продажу продуктових наборів у ланч-боксах 
найбільш доцільно залучити сторонні підпри-
ємства громадського харчування на взаємовигі-
дних умовах, оскільки сучасний стан матеріа-
льно-технічної бази залізниці на дозволяє зро-
бити це власними силами на належному рівні 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Система забезпечення пасажирів продуктами харчування на залізничному транспорті

Взагалі розвиток сервісу в сфері харчування 
на пасажирському залізничному транспорті-
найбільш раціонально здійснювати при поєд-

нанні власних потужностей з можливостями 
сторонніх організацій. При цьому централізо-
вано можна регулювати баланс між власною 
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мережею реалізації харчових продуктів та їх 
реалізацією сторонніми підприємствами. 

Оскільки організація громадського харчу-
вання на залізничному транспорті є непрофіль-
ною діяльністю для українських залізниць, то 
доцільним буде залучення зі сторони до цієї 
діяльності спеціалізованих підприємств, які 
професійно візьмуть на себе не тільки організа-
цію харчування, але й відповідальність та знач-
ну частину ризиків. Крім цього, така система 
дозволить залізницям уникнути претензій з бо-
ку Антимонопольного комітету. 

Додамо, що асортиментна політика спеціа-
лізованих підприємств харчування є більш ши-
рокою та насиченою, ніж на залізницях, і це 
дасть можливість якісніше задовольняти вимо-
ги пасажирів. 

Цінова політика є також більш гнучкою, 
оскільки, як правило, сторонні підприємства 
несуть менші витрати внаслідок своєї спеціалі-
зації. Залізниці України матимуть можливість 
не лише повноцінно задовольняти потреби па-
сажирів, але й отримувати додатковий прибу-
ток за рахунок встановлення обґрунтованої 
надбавки до ціни продуктового набору. 

Реалізація продуктових наборів, на наш по-
гляд, може бути організована різними способа-
ми. В даний час найбільш простим способом є 
завантаження продуктових наборів до вагонів-
ресторанів та пропонування їх пасажирам. В 
подальшому вагони-ресторани можуть як за-
лишатись на балансі залізниці, так і бути пере-
даними в оренду стороннім підприємствам (да-
не питання зараз відпрацьовується) або працю-
вати у режимі місць для комплектування та ро-
зігріву (охолодження) продуктів харчування. 

Альтернативним варіантом, на нашу думку, 
є організація завантаження продуктових набо-
рів на найближчій станції по ходу слідування 
потягу, коли пасажир за певний час до зупинки 
на цій станції має можливість замовити проду-
ктовий набір бажаного вмісту. Після збору за-
мовлень провідник подає їх до диспетчерського 
пункту. На визначеній станції замовлена кіль-
кість продуктових наборів певного вмісту під-
возиться у термосах до потягу та роздається 
пасажирам. Складність такого технологічного 
ланцюжка – необхідність існування чіткої сис-
теми логістики. Тому на сьогодні, ми вважаємо, 
раціональним виходом буде передача створен-
ня логістичного ланцюжка на сторонні спеціа-
лізовані підприємства харчування. Але вказа-
ний спосіб організації надання даної послуги 
передбачає побудову системи інтегрованої ло-
гістики. 

Висновки і перспективи подальших  
досліджень 

1. Введення будь-якої нової платної послуги 
буде сприйматись пасажирами як проявлення 
турботи про них та покращення сервісу лише у 
тому випадку, коли за пасажиром залишиться 
право вибору – скористатись послугою чи від-
мовитись – до тих пір, поки він не переконаєть-
ся у її корисності і не зможе обходитись без неї. 

2. Створення та ефективне управління ціліс-
ною логістичною системою вкрай необхідне на 
пасажирському залізничному транспорті для 
забезпечення безперебійного та якісного обслу-
говування пасажирів. Крім того, як і будь-яка 
відкрита організація, пасажирське залізничне 
господарство не застраховане від всіляких ри-
зиків, втручання негативних зовнішніх факто-
рів у його процеси. Саме для того, щоб бути 
готовим до таких форс-мажорних обставин та 
легко усувати перебої, що виникають у роботі, 
необхідна налагоджена логістична система, яка 
би пронизувала усю інфраструктуру пасажир-
ського господарства на залізничному транспор-
ті, з високорозвинутими логістичними підсис-
темами. 

3. В сучасній економіці України формують-
ся умови для інтеграції і координації діяльності 
промислових, торгових, складських, транспор-
тно-експедиційних, пропонуючих сервісні по-
слуги компаній на основі ефективного управ-
ління інформаційними ресурсами. В різних сек-
торах національної економіки відбувається фо-
рмування сучасних інтегрованих ланцюжків 
поставок, і залізничний транспорт тут не може 
бути виключенням. У прикладному значенні 
логістику господарюючого суб’єкта потрібно 
розглядати все більшою мірою як інтегрований 
процес, покликаний сприяти створенню спожи-
вчої вартості з найменшими сукупними витра-
тами. 
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УДК 658.8 

Т. С. МЕЛЬНИК (Укрзалізниця), О. В. ХРИСТОФОР (ДНДЦ УЗ) 

ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ НА ОСНОВІ 
ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ МЕТОДІВ І МАТРИЧНИХ  
МОДЕЛЕЙ 

У статті розглянуто існуючі погляди на роль стратегії в управлінні організацією, подано авторську ін-
терпретацію практичного застосування одного з методів встановлення стратегічних цілей організації, виді-
лено рівні стратегічного планування, здійснено систематизацію матриць, застосовуваних при аналізі страте-
гічних альтернатив, та запропоновано поетапне впровадження матричного підходу у процес стратегічного 
планування. 

В статье рассмотрены существующие взгляды на роль стратегии в управлении организацией, представ-
лена авторская интерпретация практического использования одного из методов определения стратегических 
целей организации, выделены уровни стратегического планирования, проведена систематизация матриц, 
использованных при анализе стратегических альтернатив, и предложено поэтапное внедрение матричного 
подхода в процесс стратегического планирования. 

In the article existing views on the role of strategy in an organization management are considered, an authors’ 
interpretation of practical application of one of methods for determining the strategic goals of organization is given, 
the strategic planning levels are selected, a systematization of matrices used in analysis of strategic alternatives is 
conducted, and stage-by-stage introduction of matrix approach into1 the strategic planning process is suggested. 

І. Постановка проблеми 

В процесі переходу до ринку організації та 
підприємства стикнулись з багатьма проблема-
ми виживання. Це торкнулось і залізничної га-
лузі. Повний доступ до зовнішнього середови-
ща приніс не стільки нові можливості, скільки 
нові проблеми ефективного функціонування на 
ринку транспортних послуг. До необхідності 
впровадження маркетингу більшість вітчизня-
них підприємств та організацій інших галузей 
приходили і досі приходять внаслідок критич-
ного положення зі збутом продукції або послуг. 
Часто керівництво помилково вважає, що воно 
знає своїх конкурентів, тому немає необхіднос-
ті постійно відслідковувати ситуацію у галузі. 
Така думка призводить до того, що організація 
зупиняється на певному етапі розвитку, а кері-
вництво помічає негативні зміни тільки після 
явного зниження обсягів реалізації та прибут-
ків. В подібній ситуації, як правило, здійсню-
ються спроби активізувати продажі шляхом 
пошуку нових ринків збуту для пропонованої 
продукції чи послуг, в той час як їх життєвий 
цикл, наприклад, внаслідок розвитку техноло-
гій у конкурентів, впровадження ними нової 
сировини тощо, знаходиться на стадії спаду або 
остаточного попиту. Звідси чітко випливає не-
обхідність постійного моніторингу галузі і 
комплексного дослідження свого конкурентно-
го положення в ній. Виключення не складає й 

залізничний транспорт, ринкові позиції якого 
все активніше ущемляють конкуренти – авто-
транспорт (приміські перевезення) та авіатран-
спорт (дальні перевезення). Крім того, паса-
жирські перевезення на залізничному транспо-
рті досі залишаються збитковими. 

Необхідно відмітити, що класичний марке-
тинг не наполягає на поглибленому досліджен-
ні конкурентів, пропонуючи їх просте ранжу-
вання за зовнішніми перевагами, широтою асо-
ртименту, показниками якості, цінами на това-
ри і послуги. Поряд з цим застосовуються 
думки споживачів відносно продукції та послуг 
конкурентів, що теж впливає на ранг конкурен-
та. Однак, на наш погляд, для українських під-
приємств та організацій подібне поверхневе 
дослідження неприйнятне, оскільки ситуація на 
більшості вітчизняних ринків, в тому числі і на 
ринку транспортних послуг, дуже нестабільна, 
що пов’язано з рядом особливостей і дією мак-
рофакторів. Таку ситуацію можна охарактери-
зувати як «непередбачуваність власного поло-
ження і положення конкурентів на ринку». 

У зв’язку з цим ми можемо виділити голо-
вну проблему, яка стоїть перед більшістю укра-
їнських менеджерів і маркетологів, − як перед-
бачити зміни ситуації у галузі через рік, через 
ряд років. Дане питання є надзвичайно актуа-
льним і для спеціалістів на залізничному 
транспорті. Для відповіді на це питання необ-
хідне достатньо детальне вивчення конкурент-

233



ного становища в галузі та конкурентних пози-
цій залізничного транспорту на транспортному 
ринку, на якому він функціонує. Все це в пов-
ному обсязі вирішується в ході стратегічного 
управління та планування. 

ІІ. Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Процес розробки і впровадження стратегій 
обговорюється вже не один рік. Поняття «стра-
тегія» увійшло в число управлінських термінів 
в 1950-ті роки, коли проблема реакції на неспо-
дівані зміни в оточуючому середовищі набула 
особливої актуальності. На протязі багатьох 
років у науковій літературі ведуться дебати 
стосовно того, що являє собою ринкова страте-
гія, які елементи до неї відносяться. Відомо, що 
кінцева мета стратегії – це отримання продукту 
(послуги) відповідно до запитів споживачів та 
збільшення прибутку організації. Стратегія пе-
редбачає наявність цілі і засобів її досягнення, а 
також вибір тієї чи іншої поведінки організації 
на ринку. Важливо також передбачити зміни в 
конкурентному середовищі, щоб використову-
вати їх у своїх інтересах. 

В спеціальній літературі стратегія розгляда-
ється як система управління. При цьому під 
нею розуміється і бюджетування, і довгостро-
кове планування та прогнозування, і стратегіч-
не планування, і стратегічне управління. Всі ці 
поняття мають багато в чому подібний зміст і 
нерідко застосовуються як однопорядкові. Од-
нак, за висловом Д. Аакера, якщо розглядати 
вказані поняття в їх історичній ретроспективі, 
певні відмінності стають очевидними. 

Як відмічає Я. Уілсон [1], при хорошому 
плануванні стратегія має велику кількість ко-
ординат, і це породжує велике розмаїття видів 
стратегій. Кожний із дослідників пропонує свій 
підхід до класифікації стратегій, серед науко-
вців немає навіть єдності у визначенні етапів 
стратегічного планування. Однак, не дивлячись 
на розбіжності думок фахівців, всі вони нази-
вають головним висхідним етапом стратегічно-
го планування та управління встановлення ці-
лей організації. 

ІІІ. Формування цілей статті 

Нині в стратегічному управлінні сучасною 
організацією використовуються достатньо різ-
номанітні методи і моделі, а також матричний 
аналіз. Проте на залізничному транспорті така 
практика досі не набула поширення. Зважаючи 
на досконалість моделей як інструмента вироб-
лення стратегій, причому не обов’язково фор-

малізованого у виді математичних співвідно-
шень, але здатного відображувати динамічність 
процесів, які відбуваються у внутрішньому та 
зовнішньому середовищі, вони є предметом 
розгляду даної статті. 

ІV. Виклад основного матеріалу 

Як зазначено вище, одним з початкових ета-
пів стратегічного планування (після аналізу 
ступеня реалізації попередньо прийнятих стра-
тегічних рішень) є встановлення стратегічних 
цілей організації. Для управління процесом їх 
досягнення широко застосовується метод роз-
риву. Головним завданням цього методу є ви-
значення невідповідності, або розриву, між ці-
лями організації та її можливостями. Якщо та-
кий розрив існує, то доцільно встановити, яким 
чином його можна заповнити. 

Метод розриву можна застосовувати для 
вирішення таких завдань: 

- оцінка реальних показників організації  
з точки зору ситуаційного аналізу поточного та 
очікуваного в майбутньому стану середовища; 

- встановлення конкретних показників стра-
тегічного плану, які відповідають основним 
цілям організації; 

- визначення відхилень показників реально-
го положення організації від показників страте-
гічного плану; 

- розробка спеціальних програм в цілях за-
повнення розриву (підвищення ефективності 
використання матеріально-технічної бази, зрос-
тання продуктивності праці, покращення фі-
нансових показників, збільшення показників 
доходності і прибутковості, покращення орга-
нізації технологічних процесів, посилення кон-
курентних позицій, зростання ринкової частки 
тощо). 

Даний метод прийшов із зарубіжної практи-
ки, отримавши там широке розповсюдження 
під назвою «GAP-аналіз». Оскільки метод пе-
редбачає організаційний наступ на розрив між 
бажаною і прогнозованою діяльністю, він може 
бути дуже корисним для вітчизняних підпри-
ємств та організацій, в тому числі залізничної 
галузі. 

Наприклад, програмою розвитку пасажир-
ського господарства на 2008 р. передбачено 
забезпечити зростання доходних надходжень 
від підсобно-допоміжної діяльності. За 2007 р. 
доходи від цієї діяльності в цілому по всіх залі-
зницях України склали 412856,1 тис. грн. В їх 
структурі найбільша питома вага (50,1 %) при-
падає на послугу надання у користування ком-
плекту постільної білизни в поїздах. Завдяки 
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реорганізації технології надання цієї послуги 
пасажирам, проведеній у березні 2007 р., рівень 
реалізації послуги зріс з 60 % до 80 % на паса-
жира. Подібну зміну технології можна провес-
ти з послугою продажу гарячих напоїв у поїз-
дах, дохід від якої склав в цілому за 2007 р. 
9088 тис. грн. За аналогією з послугою надання 

у користування комплекту постільної білизни 
можна очікувати зростання доходу від продажу 
гарячих напоїв після проведення технологічних 
змін на 20 %, тобто на 1817,6 тис. грн, що скла-
дає 0,44 % по відношенню до загальної суми 
доходу від підсобно-допоміжної діяльності за 
2007 р. Будуємо графік «GAP-аналізу» (рис. 1): 

 
Рис. 1. Графік «GAP-аналізу» після зміни технології надання  

пасажирам послуги продажу гарячих напоїв у поїздах

На даному графіку точка А відповідає зрос-
танню доходу, отриманому від удосконалення 
технології надання послуги продажу гарячих 
напоїв у поїздах. Очевидно, що точка А не до-
сягає встановленої цілі пасажирського госпо-
дарства (точка С на графіку). 

Іншим способом отримання зростання дохо-
ду від підсобно-допоміжної діяльності може 
стати виключення нерентабельних і незатребу-
ваних супроводжувальних сервісних послуг для 
пасажирів на вокзалах і в поїздах, які не прино-
сять доходів взагалі (інше кажучи, «не працю-
ють») і лише викликають витрати. 

Оскільки перелік таких послуг буде відріз-
нятись по залізницях, умовно приймаємо очіку-
ване зростання доходів на 1,2 %, що складає 
4954,3 тис. грн. Будуємо оновлений графік 
(рис. 2). 

На цьому графіку точка В відповідає зрос-
танню доходу внаслідок скорочення витрат пі-
сля ліквідації «непрацюючих» сервісних послуг 
для пасажирів. Якщо цілі пасажирського госпо-
дарства і тепер не досягнуто, процес пошуку 
шляхів підвищення доходності підсобно-
допоміжної діяльності слід продовжити до пов-
ного заповнення розриву. 

Дослідивши внутрішні можливості паса-
жирського господарства, потрібно перейти до 
аналізу зовнішнього оточення. 

В основу аналізу динаміки ринку може бути 
покладена модель життєвого циклу това-
ру/послуги (ЖЦТ), яка слугує орієнтиром при 
виборі відповідної стратегії. На кожному етапі 
ЖЦТ існують свої проблеми в освоєні ринку, 
тому відповідними стратегіями можна врахову-
вати специфіку окремих фаз ЖЦТ. Слід нагада-
ти, що різні типи товарів чи послуг можуть 
утворити самі різні конфігурації життєвих цик-
лів. 

Концепція ЖЦТ зручна тим, що примушує 
керівників аналізувати діяльність організації з 
точки зору поточної ситуації і з позицій її роз-
витку у майбутньому, тобто ставить їх перед 
необхідністю постійної роботи з планування та 
освоєння нової продукції/послуг.  

Однією з функцій стратегічного управління 
є стратегічне планування, результатом якого 
стає сформований набір стратегій. 

В стратегічному плануванні і маркетингу 
при аналізі альтернативних варіантів і форму-
люванні стратегій застосовується достатньо 
багато матриць тієї чи іншої спрямованості. 
Тому існує необхідність систематизації цих ма-
триць, а також поетапного впровадження мат-
ричного підходу на всіх етапах стратегічного 
планування. 

В стратегічному плануванні ми виділили 
чотири рівні: рівень організації (корпоратив-
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ний), бізнес-рівень (рівень стратегічних госпо-
дарських підрозділів, орієнтованих на групу 
товарів чи групу послуг), функціональний рі-

вень (рівень структурних функціональних під-
розділів організації) і товарний рівень (див.  
рис. 3). 

 
Рис. 2. Графік «GAP-аналізу» після виключення нерентабельних і незатребуваних послуг 

 

 
Рис. 3. Рівні стратегічного планування 

 
На нашу думку, практичне застосування ма-

триць у стратегічному плануванні доцільно ро-
збити на окремі етапи. Впровадження матрич-

ного інструменту в планування діяльності ор-
ганізації пропонуємо проводити по етапах, 
представлених у табл. 1. 

Таблиця  1  

Етапи впровадження матричного інструменту в планування діяльності організації 

Рівні вирішення 
завдань Найменування матриці Основні характеристики матричного аналізу 

1 2 3 
Матриця SWOT Аналіз сильних і слабких сторін організації, мож-

ливостей і загроз (ризиків) 

Матриця MCC Аналіз відповідності місії організації її основним 
можливостям 

Первинний  
аналіз 

Матриця вектору економічного 
розвитку організації 

Аналіз статистичних даних організації 
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Таблиця  1  (продовження )  

1 2 3 

Матриця BCG Аналіз темпів росту ринку і відносної частки ринку 
організації 

Матриця GE Аналіз порівняльної привабливості ринку і конку-
рентоспроможності організації 

Матриця ADL Аналіз життєвого циклу галузі і відносного поло-
ження організації на ринку 

Матриця Hofer / Shendel Аналіз положення організації відносно конкурентів 
у галузі і стадії розвитку ринку 

Матриця І. Ансоффа («ринок / 
продукт»)* 

Аналіз стратегії по відношенню до ринків і продук-
тів 

Матриця М. Портера Аналіз стратегічних перспектив розвитку діяльнос-
ті організації 

Матриця еластичності конкуре-
нтної реакції на ринку 

Аналіз дії організації за факторами конкурентосп-
роможності продукту в залежності від еластичності 
реакції пріоритетного конкуренту по продукту 

Матриця групування продукту Аналіз групування продукту 

Аналіз ринку і 
галузі: ринок 

Матриця «вплив / невизначе-
ність» 

Аналіз рівня впливу і ступеня невизначеності при 
виході на новий ринок 

Матриця Купера Аналіз привабливості галузі і сили бізнесу 

Матриця Shell / DPM Аналіз привабливості ресурсомісткої галузі в зале-
жності від конкурентоспроможності 

Матриця стратегій організації, 
що переживає спад 

Аналіз конкурентних переваг у галузевому оточен-
ні 

Аналіз ринку і 
галузі: галузь 

Матриця основних форм 
об’єднань 

Аналіз об’єднання в галузевому оточенні 

Матриця покращення конкурен-
тної позиції 

Аналіз диференціації та охоплення ринку 

Матриця «диференціація / відно-
сна ефективність витрат» 

Аналіз диференціації і відносної ефективності ви-
трат на диференціацію 

Аналіз дифере-
нціації 

Матриця «продуктивність (інно-
вації) / диференціація» 

Аналіз інновацій (диференціації) і відносної проду-
ктивності 

Матриця «ціна / якість» Позиціонування продукту в залежності від його 
ціни та якості 

Аналіз якості 
Матриця «якість / ресурсоміст-
кість» 

Аналіз залежності якості від ресурсомісткості  
(витрат) 

Матриця стратегії розширення 
марочних сімейств 

Аналіз залежності відмінних переваг і сегментації 
цільового ринку 

Матриця «обізнаність / відно-
шення до марки продукту» 

Аналіз залежності маржі валового прибутку і реак-
ції збуту у відповідь 

Матриця маркетингових каналів Аналіз залежності темпів розвитку ринку і цінності, 
яку додає канал 

Матриця «контакт / рівень при-
стосування послуг» 

Аналіз залежності рівня пристосування послуг до 
вимог клієнтів від ступеня контакту з клієнтом 

Аналіз  
маркетингової 
стратегії 

Матриця «Діагностика маркети-
нгу» 

Аналіз залежності стратегії від здійснення стратегії 
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Таблиця  1  (закінчення )  

1 2 3 

Матриця способів стратегічного 
управління 

Аналіз залежності стратегії та впливу планування 

Матриця моделі стратегічного 
менеджменту 

Аналіз залежності моделі менеджменту від типу 
змін 

Матриця Херсі-Бланшара Аналіз ситуативної моделі керівництва 

Матриця «Комбінації стилів ке-
рівництва університету Огайо» 

Аналіз комбінацій розмірностей стилів керівництва 

Аналіз управ-
ління: керівни-
цтво 

Матриця «Управлінська решіт-
ка» 

Аналіз типів керівництва 

Матриця «зміна / протидія в ор-
ганізації» 

Аналіз залежності змін, що відбуваються в органі-
зації, і протидії цим змінам 

Матриця впливу оплати праці на 
взаємовідносини в колективі 
(робочій групі) 

Аналіз залежності взаємовідносин у колективі (ро-
бочій групі) від диференціації оплати праці 

Матриця типів включення пра-
цівника в групу 

Аналіз залежності відношення до цінностей органі-
зації і відношення до норм поведінки в організації 

Матриця «Основні ділові здіб-
ності» 

Аналіз ринку основних ділових здібностей 

Матриця «важливість / виконан-
ня роботи» 

Аналіз залежності рівня виконання роботи  
від ступеня її важливості 

Матриця існуючих формальних 
систем критерію якості роботи 

Аналіз існуючих формальних систем критерію  
якості роботи 

Матриця результатів управління 
критеріями якості роботи 

Аналіз результатів управління критеріями якості 
роботи 

Матриця Блейка-Моутона Аналіз залежності виконання роботи від кількості 
працівників і кількості завдань 

Аналіз  
управління: 
персонал 

Матриця Мак-Дональда Аналіз продуктивності праці 
*Примітка: тут і далі під продуктом слід розуміти товар чи послугу, що організація пропонує на ринку. 

На першому етапі стратегічного планування 
слід провести первинний аналіз діяльності ор-
ганізації. Для цього призначені три матриці. 

Матриця SWOT знайшла найширше розпо-
всюдження. Вона достатньо детально описана у 
спеціальній літературі, має необмежену сферу 
застосування і достатньо проста та зручна у 
використанні. Матриця SWOT будується на 
результатах SWOT-аналізу, який виконується, 
як правило, в табличній формі. Нижче наводи-
мо виконаний нами перший етап SWOT-аналізу 
– дослідження факторів зовнішнього середо-
вища залізничного пасажирського транспорту 
(див. табл. 2). 

На другому етапі SWOT-аналізу дається 
оцінка сильних і слабких сторін (переваг і не-
доліків) залізниць країни (по кожній окремо), а 
також пасажирських господарств у їх складі. 

При цьому пропонуємо проводити оцінку за 
такими групами показників: 

1. Фінанси: 
- структура активів (заборгованість по від-

ношенню до статутного капіталу); 
- наявність грошових коштів на рахунках; 
- відношення чистого доходу до вартості 

використаних активів; 
- співвідношення основного та оборотного 

капіталу; 
- розмір власності; 
- рентабельність послуг, продукції, товарів; 
- рентабельність діяльності; 
- фінансова стійкість. 
2. Виробничі процеси: 
- використання наявного рухомого складу 

пасажирських поїздів; 
- використання виробничих потужностей і 

площ; 
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- кількість робітників; 
- продуктивність праці (за категоріями пра-

цівників); 
- запаси матеріально-технічних ресурсів; 
- дохід в розрахунку на одного працюючого; 
- середній вік пасажирських вагонів; 
- середній вік технологічного обладнання; 
- системи контролю якості; 
- рівень виробничих витрат; 
- рівень експлуатаційних витрат (експлуата-

ція та обслуговування вагонів); 
- дохід в розрахунку на одиницю капітало-

вкладень в основні фонди (в тому числі в рухо-
мий склад); 

- точність дотримання графіку виходу ваго-
нів з ремонтів; 

- точність дотримання графіку руху паса-
жирських поїздів; 

- тривалість простоїв вагонів з організацій-
но-технічних причин; 

- тривалість простоїв технологічного облад-
нання з організаційно-технічних причин; 

- наявність потужностей для розширення ді-
яльності; 

- інші показники (на розсуд керівництва за-
лізниці чи пасажирського господарства). 

Таблиця  2  

Можливий вплив змін факторів зовнішнього середовища на діяльність залізничного  
транспорту в сфері пасажирських перевезень 

Тенденції зміни фактору Фактор зовніш-
нього середовища Можливості (Opportunities) Загрози (Threats) 

Економіка 

- поступове зростання економіки 
країни; 
- розвиток транспорту країни; 
- зростання добробуту населення 

- обмеження росту (зниження) цін і тарифів на 
пасажирські перевезення у конкурентів; 
- зростання пасажиропотоків на альтернатив-
них видах транспорту; 
- зниження добробуту населення країни 

Політика / за-
конодавство 

- зміцнення законодавчої стабільнос-
ті; 
- державна підтримка залізничної 
галузі 

- ріст законодавчого і податкового пресу на 
залізничну галузь; 
- послаблення державної підтримки залізничної 
галузі 

Науково-
технічний  
прогрес 

- розвиток матеріально-технічної 
бази залізничного транспорту; 
- оновлення рухомого складу парку 
пасажирських поїздів на рівні світо-
вих стандартів; 
- освоєння нових технологій обслу-
говування пасажирів 

- освоєння нових конструкцій пасажирських 
вагонів конкурентами; 
- впровадження новітніх технологій обслугову-
вання пасажирів конкурентними видами транс-
порту; 
- низькі темпи оновлення рухомого складу  
пасажирських поїздів залізниць країни; 
- уповільнення темпів впровадження нових 
технологій обслуговування пасажирів на  
вітчизняному залізничному транспорті 

Соціально-
культурне  
середовище 

- збільшення кількості висококвалі-
фікованих менеджерів і маркетологів 
на залізничному транспорті; 
- підвищення культури споживання 
товарів і послуг у населення країни 

- нестійкість попиту на послуги залізничного 
транспорту з боку населення; 
- недостатній рівень менеджменту і маркетингу 
в галузі; 
- загроза нещасних випадків та форс-мажорних 
обставин 

Природне  
середовище 

- несприятливі погодні умови для 
конкурентних видів транспорту 

- загроза екологічних катастроф 

 
3. Організація та управління: 
- коефіцієнт адміністративного навантажен-

ня; 
- система зв’язку; 

- точність розподілення повноважень і фун-
кцій в апараті управління; 

- плинність управлінських кадрів; 
- якість інформації, що використовується в 

управлінні; 
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- швидкість реагування управління на зміни, 
які відбуваються у зовнішньому середовищі; 

- система стимулювання праці. 
4. Маркетинг: 
- частка ринку, що належить залізничному 

транспорту; 
- репутація залізниці на ринку транспортних 

послуг для населення; 
- престиж залізничного транспорту; 
- ефективність системи обслуговування па-

сажирів; 
- обслуговуючий штат залізниці (провідни-

ки, касири та ін.); 
- ціни і тарифи на послуги і товари, пропо-

новані залізницею; 
- величина пасажиропотоку на залізниці; 
- якість інформації, що надходить про ри-

нок; 
- якість основної (транспортної) послуги; 
- рівень сервісного обслуговування пасажи-

рів; 
- рівень інноваційної активності залізниці. 
5. Персонал: 
- рівень кваліфікації персоналу (оцінюється 

у розрізі окремих його груп); 
- витрати по підготовці та перепідготовці 

персоналу. 
6. Технологія: 
- технологія обслуговування парку пасажир-

ського рухомого складу; 
- технології обслуговування пасажирів; 
- нові пасажирські вагони; 
- нові послуги для пасажирів; 
- позиції в сфері отримання ліцензій і т.п.; 
- організація НДДКР; 
- потужність інженерної бази. 
Методики розрахунку вищевказаних показ-

ників є загальновідомими і розглядаються в 
спеціальній літературі. Після розрахунків пока-
зники отримують відповідну оцінку (зручніше 
− за 5-бальною шкалою) і зводяться в таблицю, 
аналогічну табл. 2: «фактор внутрішнього сере-
довища / оцінка фактора (сила – слабкість)». 
Результати SWOT-аналізу узагальнюються в 
матриці SWOT, за допомогою якої визначають-
ся позиції пасажирського залізничного транс-
порту в цілому та окремих залізниць країни. 

Матриця МСС передбачає аналіз відповід-
ності цілей організації її основним можливос-
тям. Матриця вектору економічного розвитку 
організації являє собою таблицю, в якій пред-
ставлені числові дані основних показників ор-
ганізації. З цієї матриці можна отримати інфо-
рмацію для інших матриць, а також на підставі 

її даних зробити різні висновки вже на першо-
му етапі стратегічного планування. 

Другим етапом застосування матричних ме-
тодів є аналіз ринку і галузі. Тут аналізуються 
ринки, на яких функціонує організація, а також 
галузь в цілому. Основними у підгрупі «Ринок» 
є матриця BCG, яка досліджує залежність тем-
пів зростання ринку і відносної частки ринку 
організації, та матриця GE, яка аналізує порів-
няну привабливість ринку і конкурентоспро-
можність організації в галузі. Матриця GE має 
два різновиди: варіант Дея і варіант Монієнсо-
на. 

Підгрупа «Галузь» містить матриці, що до-
сліджують галузеве оточення, закономірності 
розвитку галузі. Основною в даній підгрупі є 
матриця Shell / DPM, яка розглядає залежність 
галузевої привабливості і конкурентоспромож-
ності організації в галузі. 

Наступні етапи стратегічного планування – 
аналіз диференціації та аналіз якості. Диферен-
ціація та якість виступають в даному випадку 
як складові, за допомогою яких можливе отри-
мання потрібного результату. У групі «Дифе-
ренціація» знаходиться три матриці. Матриця 
«Покращення конкурентної позиції» дозволяє 
наочно виявити закономірності і залежності 
диференціації продукту від охоплення органі-
зацією ринку. Матриця «диференціація / відно-
сна ефективність витрат» виявляє залежність 
відносної ефективності витрат на даному ринку 
від ступеня диференціації продукту (товарів, 
послуг). Матриця «продуктивність / інновації 
(диференціація)» показує залежність між про-
дуктивністю даної бізнес-одиниці і впрова-
дженням інновацій. 

Об’єктом дослідження групи «Аналіз якос-
ті» виступає виявлення факторів і закономірно-
стей, що впливають на такий аспект, як якість 
продукції (товарів, послуг), пропонованих рин-
ку організацією. Група може включати дві мат-
риці. Матриця «Стратегії встановлення цін» 
позиціонує продукти в залежності від їх якості і 
ціни. Матриця «Якість / ресурсомісткість» ви-
значає співвідношення якості виробленого про-
дукту (товару, послуги) і ресурсів, що на нього 
витрачені. 

Групи «Аналіз управління» та «Аналіз мар-
кетингової стратегії» не входять в процес по-
етапного впровадження матричного методу у 
стратегічне планування. Ці групи є уособлени-
ми. Матриці, що відносяться до даних груп, 
можуть застосовуватись на всіх стадіях страте-
гічного планування і торкаються питань функ-
ціонального планування. Група «Аналіз керів-

240



ництва» складається з двох підгруп. Перша – 
«Керівництво» – розглядає керівництво органі-
зації в цілому, процеси, які впливають на керів-
ництво, менеджмент організації. Інша підгрупа 
– «Персонал» – досліджує процеси, які проті-
кають між співробітниками, вплив різноманіт-
них факторів на працездатність персоналу. 

У запропонованій схемі стратегічного пла-
нування матриці кожної групи взаємодіють од-
на з другою, проте не можна спиратись на ре-
зультат чи висновок тільки однієї матриці: не-
обхідно враховувати висновки, отримані із ко-
жної матриці в групі. Після проведення аналізу 
в першій групі виконується аналіз в наступній. 
Слід звернути увагу, що аналіз в групах 
«Управління» і «Маркетингова стратегія» по-
трібно здійснювати на всіх етапах аналізу в 
стратегічному плануванні. 

V. Висновки 

Матричні моделі відіграють дуже важливу 
роль у стратегічному плануванні і маркетингу. 
Матричний метод є досить зручним – саме цим 
пояснюється його розповсюдженість. Однак 
застосування лише матричних методів буде не-
достатнім, оскільки матриці дозволяють здійс-
нити стратегічне планування і маркетинг з по-

зицій дослідження окремих сторін, але не пока-
зують повної картини. В поєднанні з іншими 
методами матричний підхід дає можливість на-
очно побачити закономірності у процесах, що 
відбуваються в організації, та зробити правиль-
ні висновки, розробити обґрунтовані плани, 
рекомендації, прийняти виважені рішення. 
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УДК 338.47 

О. І. НИКИФОРУК (Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ) 

ОСНОВНІ ПЕРСПЕКТИВИ І НАСЛІДКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО 
СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ 

В статті розглянуто перспективи та наслідки інтеграції України до СОТ та ЄС для транспортної галузі. 
Проведено SWOT-аналіз економічних наслідків для транспорту після вступу України до СОТ та ЄС.  

В статье рассматриваются перспективы и последствия  интеграции Украины в ВТО и ЕС для транспорт-
ной отрасли. Проведён SWOT-анализ экономических последствий для транспорта после присоединения 
Украины к ВТО и ЕС. 

The prospects and consequences of integration of Ukraine to the WTO and the EU for transport complex have 
been considered. The SWOT-analysis of economic after-effects after such an integration has been performed. 

Головним завданням участі національної 
економіки та окремих її галузей в процесах гло-
балізації економічних відносин слід вважати 
оптимізацію використання ресурсного потенці-
алу країни й досягнення нормальної комерцій-
ної ефективності функціонування національного 
виробничого комплексу і транспортно-
дорожнього комплексу зокрема та розширення 
експортного потенціалу країни. 

Новим кроком в цьому напрямі стало за-
твердження Концептуальних засад стратегії 
економічного та соціального розвитку України 
на 2002-2011 роки під назвою «Європейський 
вибір», в яких поставлено завдання «інтегру-
вання у світовий економічний процес як країни 
з конкурентоспроможною економікою, здатною 
вирішувати найскладніші завдання свого роз-
витку». В Концептуальних засадах визначено, 
що курс на європейську інтеграцію є природ-
ним наслідком здобуття Україною державної 
незалежності, а «чітка і пріоритетна орієнтація 
України на інтеграцію в Європейський союз, 
набуття статусу спочатку асоційованого, а зго-
дом повноправного членства в ньому має роз-
глядатися як основа стратегії економічного та 
соціального розвитку нашої держави на насту-
пні десять років і більш віддалену перспекти-
ву». 

Членство України у ГАТТ/СОТ є передумо-
вою для переговорів з ЄС про асоційоване 
членство. Програма заходів, які необхідно ви-
рішити, для вступу до СОТ затверджена Ука-
зом Президента України від 5 лютого 2002 р.  
№ 104/2002 «Про Програму заходів щодо заве-
ршення вступу України до Світової організації 
торгівлі». 

Програма інтеграції України до Європейсь-
кого Союзу, затверджена Указом Президента 
України від 14 вересня 2000 р. №1072/2000, 
вміщує конкретні, розписані по етапах цілі та 
завдання і механізми їх досягнення. 

Головними нормативними документами, що 
визначають напрями розвитку транспортної га-
лузі в цьому контексті, є Указ Президента Украї-
ни «Про вдосконалення управління транспорт-
ним комплексом України» від 11 травня 2000 р., 
Закон України «Про транспорт» від 21 грудня 
2000 p., де дається визначення єдиної транспор-
тної системи, «Комплексна програма утвер-
дження України як транзитної держави у  
2002-2010 роках» та ін. [1]. 

Перспективи та наслідки інтеграції України 
до СОТ для транспортної галузі 

Стійкий розвиток транспорту сприяє стабі-
льності держави і його геополітичних інтересів. 
Тому політика СОТ в галузі транспорту і 
транспортного машинобудування для України 
має важливе значення для перспективного роз-
витку країни. Такий обов’язковий розгляд 
транспорту як нематеріальної галузі послуг і 
транспортного машинобудування як товарного 
ринку цілком відповідають принципам форму-
вання ринку в сфері послуг.  

Для розгляду цілісності такого впливу, який 
може мати як позитивний, так і негативний ха-
рактер, доцільно розділити цей ринок на три 
окремих структурних елементи, які можна про-
ранжирувати у такий спосіб: транспортні по-
слуги; транспортна мережа (інфраструктура) і 
парки рухомого складу (флоту). З урахуванням 
світової практики їх варто розглянути з погляду 
державних інтересів, інтересів бізнесу і суспі-
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льства (населення). 
Державні інтереси у сфері транспортних 

послуг. Якщо розглядати пріоритет державних 
інтересів як перший фактор, то швидкий вступ 
нашої країни до СОТ призведе до наступних 
наслідків. 

У сфері транспортних послуг через порівня-
но низьку конкурентоспроможність відбудеться 
різке звуження вітчизняного внутрішнього ри-
нку і, як наслідок, зменшаться відповідні фі-
нансові надходження до бюджету, відбудеться 
скорочення чисельності зайнятих. У той же час 
необхідно враховувати той очевидний факт, що 
через відомі причини іноземний транспортний 
ринок для вітчизняного експорту транспортних 
послуг буде практично закритий через існуючі 
стандартні обмеження по екологічних парамет-
рах – викидах в атмосферу і шумових характе-
ристиках. А останнім часом ставляться й під-
вищені вимоги до паливної економічності 
транспортних засобів. Необхідно також зако-
нодавчо вирішити проблему національного 
прапора для вітчизняних суден, щоб їх власни-
кам економічно вигідно було ходити під украї-
нським, а не іноземним прапором. На сьогодні 
лише 5 % зовнішньоторговельних вантажів пе-
ревозиться вітчизняним флотом. 

Поява закордонних транспортних компаній 
з більш високими стандартами перевезення на 
внутрішньому ринку неминуче призведе до 
зростання внутрішніх тарифів і збільшення час-
тки транспортної складової в остаточній ціні 
споживання товарів у країні. Державні підпри-
ємства, що залишилися, будуть підлягати по-
вній приватизації, яка вимагатиме професійно 
підготовленого кадрового потенціалу у галузі 
транспортного менеджменту. Політика держави 
повинна сприяти розширенню експорту транс-
портних послуг. Нормативно-правове регулю-
вання держави необхідно спрямовувати на за-
безпечення вітчизняним транспортом не менше 
50 % в експортно-імпортних послугах. Хоча 
світовий досвід свідчить, що імпорт уже 25 % 
товарів або послуг свідчить про порушення без-
пеки країни та її залежності від закордонних 
постачань. 

До позитивних наслідків вступу до СОТ ва-
рто віднести збільшення кількості закордонних 
транспортних підприємств на ринку транспорт-
них послуг, що дозволить поліпшити якість по-
слуг, які надаються. 

Державні інтереси у сфері транспортної 
мережі. Приведення дорожньої інфраструктури 
до міжнародних стандартів по осьових наван-
таженнях, швидкостях руху, швидкісній заліз-

ничній колії, системах керування повітряним 
рухом і пошуку аварійних повітряних суден, 
гарантованих глибинах тощо потребує значних 
фінансових затрат. Будуть потрібні довгостро-
кові інвестиції у будівництво розв’язок і плат-
них автомобільних доріг. Причому через три-
валість інвестиційного циклу в транспортній 
інфраструктурі закордонні інвестори не будуть 
вкладати кошти у вітчизняну транспортну ме-
режу. 

З погляду формування транспортної мережі 
вступ до СОТ матиме позитивні наслідки, при 
цьому невизначеними залишаться питання за-
лучення коштів іноземних інвесторів. 

Державні інтереси у сфері рухомого складу 
(флоту). На державному рівні необхідно оно-
вити рухомий склад (флот) транспорту шляхом 
застосування обов’язкових нормативних актів 
по прискореній амортизації. Адже існуючі від-
сотки оновлення ОВФ (1-1,2 %) призводять до 
їх прискореного старіння. Якщо вітчизняне 
машинобудування не вирішить це завдання, то 
варто очікувати збільшення імпорту закордон-
них транспортних засобів. Держава повинна 
через власні програми підтримати вітчизняного 
виробника за прикладом США і ЄС. У боротьбі 
за ринок повітряних судів США надали «Боїн-
гу» 40 % необхідної суми на НДДКР і дослідні 
зразки, а країни ЄС – 30 % на «Ейрбас». І це 
було зроблено для недержавних комерційних 
фірм. 

Таким чином, з погляду державних інтересів 
вітчизняний транспортний комплекс не готовий 
для швидкого вступу до СОТ. 

Інтереси бізнесу у сфері транспортних по-
слуг. Швидкий вступ нашої країни до СОТ ма-
тиме негативні наслідки. Прихід на внутрішній 
ринок України закордонних логістичних, 
транспортних, експедиторських і машинобуді-
вних фірм призведе до більш жорсткої між ни-
ми конкуренції з невизначеними і важко розра-
хованими результатами і соціальними наслід-
ками. На практиці можна очікувати збанкруту-
вання насамперед малого транспортного 
бізнесу, що спричинить зростання кількості 
безробітних. Прибутки більшості перевізників 
знизяться за рахунок сильніших західних кон-
курентів. Комерційні тарифи підвищаться. До 
позитивних моментів швидкого вступу до СОТ 
варто віднести те, що транспортно-експе-
диційний бізнес і транспортне машинобудуван-
ня стануть конкурентними. Але це буде досяг-
нуто шляхом поступової втрати транспортної 
безпеки і переходу вітчизняного машинобуду-
вання на збирання з імпортних компонентів і 
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деталей. 
Інтереси бізнесу у сфері транспортної ме-

режі. У цій галузі інтереси бізнесу і держави 
багато в чому не збігаються. Бізнес зацікавле-
ний при вступі до СОТ більш інтенсивно екс-
плуатувати дорожню мережу з підвищеними 
осьовими навантаженнями (до 13 т на вісь), що 
приведе до підвищеного зносу дорожнього по-
криття. Це буде здійснюватися за допомогою 
більш важких автопоїздів закордонного вироб-
ництва. У цьому випадку державі доведеться 
вводити додаткові податки на перевищення до-
пустимих осьових навантажень на автомобіль-
них дорогах. Але введення швидкісних потягів 
потребує посилення шляхів, вирішення низки 
питань з безпеки руху й огородження полотна 
дороги. 

Інтереси бізнесу в області рухомого складу. 
В області рухомого складу при вступі до СОТ 
бізнес зацікавлений у використанні вітчизняних 
парків і флоту, але за умови їхньої відповіднос-
ті міжнародним стандартам по викидах у на-
вколишнє середовище, шуму, безпеці. Бізнес 
(оператори) зацікавлені в придбанні і викорис-
танні на залізничній мережі власних вагонних 
парків з метою скорочення штрафних санкцій 
при простоях вагонів у портах та в інших випа-
дках. Існуючі обмеження по емісії вихлопних 
газів автомобільних двигунів вимагають їхньої 
відповідності нормам Євро-4 і 5, хоча 90 % віт-
чизняного парку мають норматив Євро-0, -1. 
Для авіаційних двигунів необхідно виконати 
міжнародний стандарт по емісії відповідно до 
Додатка 16 до Чиказької Конвенції про «Між-
народну цивільну авіацію ІКАО» і вимогу щодо 
шуму Глави 3 додатка. У ЄС введений стандарт 
по шуму, що дорівнює 87,5 дБ, а також вимоги 
до суден морського судноплавства: до експлуа-
тації придатні судна з терміном служби не бі-
льше як 23 роки. Необхідно, щоб до  
2010 р. усі міжнародні стандарти були дотри-
мані вітчизняними фірмами транспортного ма-
шинобудування. Якщо ця умова не буде вико-
нана, вітчизняний транспортний бізнес посту-
пово перейде на використання закордонного 
рухомого складу (флоту). 

Тут інтереси бізнесу і держави цілком збі-
гаються. Так, за чинним вітчизняним законо-
давством зберігаються ввізні митні ставки на 
автокомпоненти (і деталі) для виробництва в 
інтервалі від 12 до 15 % при 25 % мита на ввіз 
нових автомобілів. Для спільних підприємств у 
вільних економічних зонах мита на компоненти 
для збирання автомобілів уже зараз відсутні. 
Якщо складальні заводи із закордонним капіта-

лом, що випускають автомобілі, укладають ін-
вестиційну угоду, то для них існує процедура 
«вільного митного складу», що дозволяє знизи-
ти мита на ввезені компоненти. Однак при цих 
пільгах частка вітчизняних деталей в автомобі-
лях, що випускаються, повинна становити  
20-30 % за 5-річний період реалізації проекту в 
Україні. Тому очікуване при вступі до СОТ 
зниження ввізного мита на закордонні деталі 
автомобілів з 12-15 % до 0 % призведе до по-
вної деградації вітчизняного автомобілебуду-
вання. Так, Китай і Корея стануть недосяжними 
за ціновою конкуренцією. 

Таким чином, за більшістю позицій транс-
портний комплекс з погляду бізнесу цілком не 
готовий для вступу України до СОТ. 

Інтереси суспільства (населення) і персона-
лу транспортних компаній. У сфері транспорт-
них послуг швидкий вступ до СОТ через очіку-
ване поліпшення якості перевезень для насе-
лення неминуче обернеться подорожчанням 
цих перевезень, що знизить мобільність насе-
лення і звузить коло платоспроможного насе-
лення, що користується транспортними послу-
гами. Будівництво платних автомобільних доріг 
посилить майнову диференціацію населення 
країни й одночасно забезпечить збільшення 
швидкості доставки цих груп пасажирів. Мож-
на очікувати, що персонал логістичних, транс-
портних і експедиторських закордонних фірм, 
які працюють в Україні, при вступі до СОТ ма-
тиме переваги у сфері підвищення кваліфікації, 
зростання зарплати порівняно з працівниками 
українських фірм. Стосовно рухомого складу 
очікується безконтрольний увіз старих транс-
портних засобів з низькими екологічними і па-
ливними характеристиками. Природно, що під 
цим ціновим демпінгом мита будуть постійно 
знижуватися. Варто очікувати, що в цьому ви-
падку буде знижена або ліквідована існуюча 
митна ставка 25 % на ввіз нових автомобілів. 
Однак окремі споживачі, що купують таку тех-
ніку, будуть у короткостроковому періоді у ви-
граші, що не відповідає державним інтересам. 
Таку суперечність позитивного і негативного 
впливу вступу до СОТ для суспільства необ-
хідно вирішувати на патріотичній основі. Коли 
громадяни користуються вітчизняним транспо-
ртом, то вони одержують потрібну послугу, а 
держава – дохід. При користуванні іноземним 
транспортом кошти отримує іноземна держава. 
У цьому вся суть поєднання економічних інте-
ресів особистості і держави. 

Таким чином, з погляду забезпеченої части-
ни населення вступ України до СОТ варто вва-
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жати позитивним фактом. Однак у цілому для 
держави це не вигідно. Держава поки не готова 
цілком відкрити свій ринок транспортних по-
слуг для населення іноземним фірмам. 

Перспективи та наслідки інтеграції України 
в ЄС для транспортної галузі 

Перспективи розвитку інтеграції України в 
європейські економічні структури в найближ-
чому десятиріччі можуть багато в чому розши-
ритися внаслідок реалізації офіційно висунутої 
Європейською Комісією концепції «Ширшої 
Європи – сусідства: нові рамки для відносин із 
східними і південними сусідами ЄС»1. Особли-
ве значення в цьому контексті може мати 
пункт, який стосується перспектив інтеграції у 
транспортні, енергетичні і телекомунікаційні 
мережі та у Європейський науково-
дослідницький простір (European Research 
Area). Він передбачає створення сумісної і вза-
ємозалежної інфраструктури і гармонізованого 
регуляторного середовища у відповідних сфе-
рах. Мова при цьому йде про збільшення спри-
яння ЄС у розвитку ринків транспортних і теле-
комунікаційних послуг, поліпшенні доступу до 
Інтернету, стимулюванні інновацій, розвитку 
людських ресурсів і, в цілому, про заохочення 
росту економіки, що базується на знаннях. 
Очевидно, що саме названі сектори потенційно 
можуть стати свого роду центрами розвитку 
економічної інтеграції, його «локомотивами». 
Створюючи численні міжгалузеві зв’язки, вони 
будуть стимулювати залучення в інтеграційний 
процес виробничої інфраструктури та економі-
ки країни в цілому. 

Україна також може розраховувати на роз-
ширення фінансування в тому обсязі, в якому 
фінансуються зазначені сектори нових країн-
членів ЄС (Польщі, Угорщини, Чехії та ін.).  

Для країн-кандидатів для вступу до ЄС іс-
нують програми PHARE, SAPARD, ISPA. В 
країнах Центральної та Східної Європи про-
грама PHARE розпочалася в 1989 p. і була на-
правлена на фінансування найнеобхідніших 
проектів розвитку інфраструктури, бізнесу, со-
ціального розвитку. SAPARD (Special Accession 
Program for Agriculture and Rural Development) – 
спеціальна програма для аграрного та промис-
лового розвитку (з 2000 p.). ISPA (Instrument for 
Structural Policies for Pre-Accession) – інструме-
                                                                 
1 Wider Europe – Neighborhood: A new framework for rela-
tions with our eastern and southern neighbors: Communication 
from the Commission to the Council and the European  
Parliament. – Commission of the European Communities, 
Brussels, 11.3.2003, COM (2003) 104 final. 

нтарій для структурної політики об’єднання, 
який з 2000 р. через Фонд Єднання фінансує 
великі проекти з екології та транспорту. Таким 
чином, фінансування країн-кандидатів стано-
вить приблизно 2,5 млрд. євро щороку.  

Найбільш пристосованою до нормативних 
стандартів ЄС та ринкових умов транспортною 
галуззю в Україні є авіатранспорт. Значної ува-
ги потребує залізничний транспорт, оскільки 
він оцінюється як потенційно найбільш рента-
бельний з усіх видів транспорту в Україні, що 
зумовлено географічним розташуванням держа-
ви, яке робить її транзитні можливості приваб-
ливими для Європи. Модернізація залізничного 
транспорту є спільною проблемою як для Укра-
їни, так і для ЄС. Законодавство в галузі водно-
го транспорту є найменш розвиненим і присто-
сованим до ринкових умов: тут можна відзначи-
ти відсутність великої кількості норм, необхід-
них для регулювання відносин. Основними 
правовими проблемами автомобільного транс-
порту є недостатня урегульованість процедур 
проведення періодичних технічних оглядів, пе-
ревезення вантажів, що швидко псуються, та 
екологічної відповідальності за шкоду, нанесену 
довкіллю автомобільними транспортними засо-
бами [2]. 

Основними цілями співробітництва України 
з ЄС в галузі транспорту є: адаптація націона-
льного транспортного законодавства до норм та 
вимог ЄС; утворення вдосконаленої транспорт-
ної інфраструктури в Україні, зокрема націона-
льної мережі міжнародних транспортних кори-
дорів, яка задовольнятиме усім європейським 
стандартам та забезпечуватиме належне вхо-
дження транспортної системи України до зага-
льноєвропейської; вступ України до європейсь-
ких та міжнародних транспортних організацій і 
приєднання до міжнародних та європейських 
Конвенцій та Угод з питань транспорту. 

Результати SWOT-аналізу з визначенням 
слабких і сильних сторін для транспортної га-
лузі від вступу України до СОТ та можливого 
приєднання до ЄС наведено в табл. 1. 

Висновки 

Оцінка позитивних та негативних наслідків 
від вступу до СОТ для транспортної галузі пока-
зує наступне. Очевидно, якщо керуватися сучас-
ними реаліями, уникнути світової тенденції гло-
балізації нашій країні не удасться. Однак, з погля-
ду сукупного ефекту транспортної галузі і зв’я-
заного з ним транспортного машинобудування, 
прискорений вступ України до СОТ варто вважа-
ти передчасним. До числа основних проблем, що 
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вимагають подальшого вивчення, варто віднести 
неготовність транспортних послуг, транспортної 
мережі і парків до зміни ринкового середови-
ща при вступі до СОТ. Дотриматися при цьому ін-
тересів держави, бізнесу і суспільства досить про-
блематично. 

Вступ до СОТ, на нашу думку, необхідно бу-

ло б розбити на два етапи, виходячи з реальних 
умов нашої економіки. Перший етап, до  
2010 р., варто було б вважати підготовчим, і 
зв’язаним з темпами внутрішнього попиту на 
транспортні послуги і планованим зростанням 
економіки в цілому. 

Таблиця  1  

Сильні та слабкі сторони в SWOT-аналізі економічних наслідків  
для транспортно-дорожнього комплексу після вступу України до СОТ та ЄС 

Сильні сторони Слабкі сторони 
- Транспортна інфраструктура 

за якісними та кількісними пара-
метрами наблизиться до європей-
ських стандартів; 

- збільшиться кількість закор-
донних транспортних підприємств 
на вітчизняному ринку транспорт-
них послуг, що дозволить за раху-
нок конкуренції підвищити якість 
цих послуг; 

- підвищиться частота, регуля-
рність, комфортність, швидкість 
перевезень, якість сервісного об-
слуговування; 

- відкриються перспективи ві-
льної участі приватного транспор-
тного бізнесу в країнах ЄС і СОТ;  

- очікуються можливості віль-
ного пересування робочої сили в 
пошуках роботи з гідною оплатою 
праці; 

- знизяться ціни на покупку 
або оренду високоякісної, комфор-
табельної зарубіжної транспортної 
техніки; 

- будуть скасовані прикор-
донно-митні бар’єри, скоротяться 
строки перевезень вантажів та па-
сажирів. 

- Через низьку конкурентоспроможність звузиться вітчизня-
ний ринок транспортних послуг; 

- зменшаться відповідні надходження до бюджету; 
- через звільнення робочої сили може посилитись соціальна 

напруга; 
- зовнішній ринок транспортних послуг через обмеження за 

економічними та екологічними параметрами буде недосяжний 
для вітчизняного транспорту; 

- знизиться експорт транспортних послуг; 
- вільний ринок транспортних послуг призведе до зростання 

внутрішніх тарифів і збільшення частки транспортної складової у 
ВВП; 

- дорожня інфраструктура потребує значних інвестицій для 
приведення її до європейських стандартів, але питання залучення 
інвестицій залишається відкритим; 

- вступ до ЄС і СОТ спричинить використання тяжких автопої-
здів з підвищеними навантаженнями на вісь, що збільшить знос 
дорожнього полотна; 

- необхідним є поновлення вітчизняних парків рухомого скла-
ду та прискорення процесу амортизації. Вітчизняне транспортне 
машинобудування програє за ціновими і якісними параметрами 
зарубіжним фірмам;  

- за екологічними параметрами ЄС і СОТ на автомобільному 
транспорті емісія вихлопних газів повинна відповідати нормам 
Євро-4 і Євро-5, в той час коли вітчизняний парк на 90 % знахо-
диться на рівні Євро-1. Не досягають європейських стандартів 
нормативи по шуму – авіаційні двигуни, за віком – морські судна;  

- при недостатній обґрунтованості строків та умов вступу до 
ЄС і СОТ вітчизняне транспортне машинобудування може повні-
стю занепасти, залишаться тільки заводи по збиранню закордон-
ної транспортної техніки з використанням дешевої вітчизняної 
робочої сили.  

 
1. Поступово, до 2010 р. усе транспортне 

машинобудування повинно перейти на міжна-
родні стандарти і вітчизняний ринок у той пе-
ріод повинен бути захищений митними тари-
фами. «Відмирання» транспортного машино-
будування на першому етапі повинне бути 
зупинено державною підтримкою, тому що 
відомо, що в умовах «чистого» ринку вітчи-
зняні виробники неконкурентоспроможної 
продукції і транспортних послуг поступлять-

ся місцем іноземним. На другому етапі, почи-
наючи з 2010-2011 р., українська сторона пови-
нна була б підписати відповідні Документи з 
усіма країнами по товарах і послугах. До момен-
ту вступу до СОТ частка вітчизняного транспорту 
в зовнішньоекономічних зв’язках повинна була 
складати не менш 50 %, а міжнародні транспортні 
коридори «технічно» повинні бути готові для 
міжнародного транзиту.  
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Проте, прискорений вступ до СОТ у травні 
цього року (адже підписання основних домовле-
ностей вже відбулося у січні-лютому 2008 року) 
не принесе великої користі для транспортного 
комплексу. Вітчизняний ринок отримає велику 
кількість старого металобрухту в якості зношених 
автомобілів. 

2. Вступ до ЄС може бути прискорений 
через укладання поглибленої угоди про зону 
вільної торгівлі між ЄС та Україною (перша 
стадія інтеграційного процесу за Балашем), хо-
ча це є можливим лише після вступу до СОТ та 
виконання певних вимог (певні показники рів-
ня інфляції, заробітної плати, безробіття тощо). 
Для транспортної галузі це може призвести до 
таких негативних наслідків: через низьку кон-
курентоспроможність звузиться вітчизняний 
ринок транспортних послуг; зменшаться відпо-
відні надходження в бюджет; звільниться робо-
ча сила, посилиться соціальна напруга; зовніш-
ній ринок транспортних послуг через обмежен-
ня по економічних та екологічних параметрах 
також буде недосяжний для вітчизняного 
транспорту; знизиться експорт транспортних 
послуг; вільний ринок транспортних послуг 
призведе до зростання внутрішніх тарифів і 
збільшення частки транспортної складової у 
ВВП; дорожня інфраструктура вже зараз по-
требує значних інвестицій для приведення її до 
європейських стандартів, але питання про інве-
сторів залишається відкритим; вступ в ЄС і 
СОТ спричинить за собою використання тяж-
ких автопоїздів з підвищеними навантаження-
ми на вісь, що збільшить знос дорожнього по-
лотна; необхідно поновити вітчизняні парки 
рухомого складу, прискорити процес амортиза-
ції. Вітчизняне транспортне машинобудування 
програє по цінових і якісних параметрах зару-
біжним фірмам. За екологічними параметрами 
ЄС на автомобільному транспорті емісія ви-
хлопних газів повинна відповідати нормам Єв-
ро-4 і Євро-5, в той час коли вітчизняний парк 
на 90 % знаходиться на рівні Євро-1. Не дося-
гають європейських стандартів нормативи по 

шуму – авіаційні двигуни, по віку – морські 
судна. При недостатній обґрунтованості строків 
та умов вступу в ЄС і СОТ вітчизняне транспо-
ртне машинобудування може повністю занепа-
сти, залишаться тільки заводи по збору зарубі-
жної транспортної техніки з використанням 
дешевої вітчизняної робочої сили.  

3. До позитивних наслідків від приєднання 
до ЄС можна віднести такі фактори: наближен-
ня транспортної інфраструктури до європейсь-
ких стандартів; збільшення кількості зарубіж-
них транспортних підприємств на вітчизняному 
ринку транспортних послуг, за рахунок конку-
ренції підвищення якості транспортних послуг; 
підвищення частоти, регулярності, комфортно-
сті, швидкості перевезень, якості сервісного 
обслуговування; відкриття перспективи вільної 
участі приватного транспортного бізнесу в кра-
їнах ЄС і СОТ, вільного пересування робочої 
сили в пошуках роботи з достойною оплатою 
праці; зниження цін на покупку або оренду ви-
сокоякісної, комфортабельної зарубіжної 
транспортної техніки; скасування прикордон-
но-митних бар’єрів, скорочення термінів пере-
везень. 
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Ю. Є. ПАЩЕНКО (Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ) 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ І ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 
ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ЗГІДНО ВИМОГ СВІТОВОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ 

В статті розглядаються стратегічні напрями і пріоритети розвитку транспортного сектору України згідно 
вимог СОТ у сфері надання послуг.  

В статье рассматриваются стратегические направления и приоритеты развития транспортного сектора 
Украины согласно требованиям ВТО в сфере оказания услуг.  

In the article the strategic directions and priorities of development of transport sector of Ukraine according to the 
WTO requirements in the sphere of rendering services are considered. 

Вступ 

Сучасні процеси глобалізації вимагають від 
України активного входження до міжнародної 
торговельної системи. Приєднання України до 
Світової організації торгівлі (СОТ) сприяє по-
ліпшенню умов доступу українських експорте-
рів на основні міжнародні ринки, підвищенню 
життєвого рівня населення [1]. 

Відкритий характер економіки України, зу-
мовлений реалізацією на зовнішніх ринках по-
над половини її валового внутрішнього продук-
ту, диктує необхідність пошуку шляхів і меха-
нізмів поліпшення умов міжнародної торгівлі 
для українських суб’єктів підприємництва на 
принципах і нормах СОТ. 

Однією з важливих передумов реалізації єв-
роінтеграційної стратегії, обґрунтованої Прези-
дентом у Посланні до Верховної Ради України 
«Європейський вибір. Концептуальні засади 
стратегії економічного та соціального розвитку 
України на 2002-2011 роки» [2], є вирішення 
комплексу завдань у транспортному секторі, які 
необхідно розв’язати згідно вимог СОТ.  

Постановка задачі 

Метою статті є визначення стратегічних на-
прямів і пріоритетів розвитку транспортного 
сектору України згідно вимог СОТ у сфері на-
дання послуг.  

Дана стаття є продовженням досліджень ав-
тора з питань інтеграції транспортної системи 
України до європейської та світової транспорт-
них систем [3, 4]. 

Виклад основного матеріалу 

Одна з головних цілей розвитку транспорт-
ного сектору в Україні – його здатність забез-

печувати ефективне пересування товарів і лю-
дей, яке критично потрібне для інтеграції між 
Україною та ЄС.  

Для виконання цього завдання, крім адеква-
тної інфраструктури, потрібно забезпечити та-
кож належний рівень надання транспортних 
послуг – швидкість і надійність перевезень і 
конкурентоспроможну ціну надання послуг.  

Наразі неефективність транспортного секто-
ру становить суттєву нетарифну перешкоду 
інтеграції. Навіть коли інфраструктура відпові-
дна, ефективність галузі низька. Причини цього 
полягають у недосконалому регулюванні: об-
меження конкуренції в наданні портових по-
слуг, недостатня присутність приватного сек-
тору в авіаційному секторі, задовгі та усклад-
нені процедури перетинання кордонів.  

Незважаючи на той факт, що транспортні 
послуги мають найбільшу питому вагу в зага-
льному обсязі послуг [5], важливі сегменти 
цього сектору вилучені зі структури СОТ та 
Загальної угоди про торгівлю послугами. Таким 
чином, рішення щодо інвестицій і реформуван-
ня політики, які необхідні для забезпечення 
ефективніших регіональних транспортних по-
токів, потрібно ухвалювати через реформуван-
ня внутрішньої політики України або у двосто-
ронньому порядку між Україною та ЄС.  

З погляду поглибленої інтеграції між Украї-
ною та ЄС головними пріоритетами співробіт-
ництва в секторі транспорту повинні бути: 

1) переговори про політику «відкритого не-
ба» з поступовим включенням України до Спі-
льної зони цивільної авіації ЄС; 

2) заходи щодо сприяння розвитку основних 
наземних транспортних коридорів;  
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3) ліквідація бар’єрів, що стосуються пере-
тинання кордонів, з особливим наголосом на 
реформуванні митного контролю.  

1) Політика «відкритого неба». 
Поглиблена інтеграція українського повіт-

ряного транспорту до Спільної зони цивільної 
авіації ЄС є потужним каталізатором для роз-
ширення міжнародних ділових контактів та 
розвитку туризму.  

У березні 2005 року Європейська Комісія 
розпочала переговори про Європейську спільну 
зону авіації з країнами, розташованими на за-
ході Балканського півострова (Сербією та Чор-
ногорією, Албанією, Хорватією, Македонією, 
Косовом, а також Боснією і Герцеговиною). 
Центральне питання галузі повітряного транс-
порту − права на міжнародні перевезення − ви-
лучено зі структури Загальної угоди про торгі-
влю послугами, і воно не входить до угоди про 
створення зони вільної торгівлі. Натомість пра-
ва на перевезення регулюються багатосторон-
ньою Чиказькою конвенцією про міжнародну 
цивільну авіацію та міжурядовими угодами про 
повітряні перевезення. Інші ключові питання 
політики у цьому секторі, такі як регулювання 
наземного обслуговування та послуг аеропор-
тів, залишаються питанням внутрішньої полі-
тики. Через це регіональна угода може забезпе-
чити суттєві додаткові вигоди. 

В останні роки відбувається міжнародне 
розповсюдження угод про політику «відкрито-
го неба», тобто укладання угод про повітряні 
перевезення з ліберальними положеннями що-
до доступу до ринку. ЄС має найбільш глибоко 
інтегрований ринок авіаперевезень порівняно з 
будь-якою групою незалежних країн в усьому 
світі. Структура політики єдиного ринку повіт-
ряного транспорту включає кілька ключових 
елементів: 

1) скасування всіх угод про повітряні пере-
везення між країнами-членами ЄС і лібераліза-
ція питання прав на перевезення та доступу до 
ринку;  

2) вирішення питань внутрішньої політики, 
таких як лібералізація послуг наземного обслу-
говування, прозоре регулювання аеропортних 
зборів і розподілу рейсів, а також загально-
прийняті стандарти та інституційна співпраця 
щодо управління повітряним рухом і питання 
безпеки та надійності.  

Першим кроком назустріч поглибленій інте-
грації до спільної зони цивільної авіації ЄС бу-

ла «горизонтальна угода» між Україною та Єв-
ропейською Комісією, яку підписано у червні 
2005 року. Важливою передумовою для будь-
якої моделі поглибленої інтеграції у секторі 
повітряного транспорту має бути співпраця 
щодо організації та управління повітряними 
перевезеннями, а також щодо питань безпеки та 
надійності. В 2004 році Україна стала повно-
правним членом Європейської організації з пи-
тань безпеки повітряної навігації (Eurocontrol), 
яка координує управління повітряним рухом у 
Європі. Ще більшим кроком має бути ухвален-
ня Україною пакета нормативно-правових актів 
щодо «Єдиного європейського неба».  

Основною перешкодою політиці «відкрито-
го неба» є той аргумент, що українські авіалінії 
занадто малі та слабкі для конкуренції на між-
народному рівні. Тому потрібне їх об’єднання 
або продаж частки акцій авіакомпаній держави 
провідним міжнародним авіалініям за умови 
забезпечення подальших інвестицій та їх інтег-
рації до міжнародних авіаальянсів.  

Слід відмітити, що на сьогоднішній день 
поняття національного перевізника вже заста-
ріло. У Європі кілька країн вже не мають наці-
ональних авіаліній: бельгійська компанія 
Sabena збанкрутувала, швейцарську компанію 
Swiss приєднано до німецької компанії 
Lufthansa, голландську компанію КLМ придбав 
французький авіаперевізник Аіr Franсе. У краї-
нах Центральної та Східної Європи бюджетні 
авіалінії вже також стали важливими гравцями 
на ринку. Однак для створення регіональних 
вузлових аеропортів і розширення своїх мереж 
ці авіалінії потребують середовища «відкритого 
неба».  

Аналіз позитивних і негативних наслідків 
вступу до СОТ в авіаційному секторі представ-
лені в табл. 1. 

Основний обмежувальний чинник для роз-
витку внутрішніх авіаліній України – податок 
на додану вартість на імпортні літаки, який 
стимулює авіалінії до купівлі літаків у авіацій-
ного підприємства АНТК ім. Антонова. Замість 
цього Україна має співпрацювати з ЄС щодо 
реструктуризації свого літакобудування. Відпо-
відні заходи можуть бути включені до пакета 
поглибленої інтеграції. Уряд має передати від-
повідальність за цивільну авіацію від Міністер-
ства промислової політики до Міністерства 
транспорту та зв’язку України та розробити 
детальну стратегію розвитку цього сектору. 
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Таблиця  1  

Аналіз наслідків вступу до СОТ в авіаційному секторі 

Суб’єкти Позитивні наслідки Негативні наслідки 

Українські  
авіакомпанії 

Здешевлення літаків іноземного виробниц-
тва. 
Зменшення невиправданого впливу чинов-
ників на бізнес через участь України в 
транснаціональних органах регулювання. 

Зростання конкуренції та мо-
жливе витіснення з ринку або 
поглинання європейськими 
конкурентами. 

Українські аеропорти Модернізація та розширення пропускної 
спроможності. 

 

Українські виробники 
літаків 

Полегшення виходу на європейські ринки, 
наприклад, на ринки східноєвропейських 
країн-членів ЄС, де традиційно експлуату-
ються літаки, розроблені КБ ім. Антонова. 

Посилення конкуренції вна-
слідок кращих можливостей 
для експлуатації високотехно-
логічних транспортних засо-
бів. 

Уряд та органи  
регулювання 

Зростання доходів бюджету завдяки біль-
шим обсягам перевезень. 
Формування комплексних систем регулю-
вання та контролю. 
Поліпшення умов для інтеграції в європей-
ські структури та впровадження європей-
ських стандартів, безпеки й охорони до-
вкілля. 
Можливість використання ресурсів ЄС для 
вирішення внутрішніх питань у рамках 
відповідних інструментів допомоги. 

Збитки для бюджету (через 
можливе витіснення з ринку 
неконкурентоспроможних 
підприємств із часткою дер-
жави у власності). 
Витрати на гармонізацію пра-
вового поля з нормами ЄС. 
Зменшення незалежності вна-
слідок передачі частки повно-
важень наднаціональним ор-
ганам (у разі інтеграції до Спі-
льного європейського авіацій-
ного простору). 

Населення –  
споживачі в Україні 
та за кордоном 
 

Розширення спектра та якості послуг. 
Посилення захисту прав споживачів відпо-
відно до європейських стандартів. 
Підвищення безпеки перевезень. 

 

 
2) Розвиток наземних транспортних ко-

ридорів. 
Більшість вантажних і пасажирських пере-

везень між Україною та ЄС здійснюється авто-
мобільним і залізничним транспортом. Зважа-
ючи на те, що велика частина цього руху про-
лягає через кілька основних коридорів, спро-
щення руху транспорту цими магістралями є 
основним пріоритетом заходів, спрямованих на 
поглиблену інтеграцію.  

Чотири коридори між ЄС і його східними 
сусідами, визначені 1994 року на 
Пан’європейській транспортній конференції у 
Криті, поширюються на Україну: коридори III, 
V, VII та IX. Коридор VII − це внутрішній вод-
ний коридор (руслом Дунаю), і він тільки під-
ходить до південного кордону України. Інші 
три коридори є мультимодальними та охоплю- 
 

 
ють і залізничні, і автомобільні шляхи сполу-
чення:  

1) Коридор III прямує від польсько-
угорського кордону до Львова, а потім до Киє-
ва;  

2) Коридор V прямує від угорсько-
словацького кордону до Львова, де він перети-
нається з Коридором III;  

3) Коридор IX проходить від Фінляндії до 
Греції. Після розподілу на дві гілки у Санкт-
Петербурзі (що йдуть до Москви та Пскова), ці 
відрізки знову зустрічаються у Києві. У Люба-
шівці цей коридор знову розділяється на дві 
гілки: одна з них йде до Одеси, а головна гілка 
прямує до молдавського кордону.  

В контексті Європейської політики сусідст-
ва створено Групу високого рівня, яка має по-
давати пропозиції щодо розширення наявних 
коридорів на сусідні країни. В опублікованій 
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наприкінці 2005 року доповіді Групи високого 
рівня визначено п’ять пріоритетних коридорів 
для регіонів Європейської політики сусідства. 
В одному з них, «Центральній осі», Україна 
відіграє провідну роль: три частини осі загалом 
відповідають Коридорам III, V та IX. Якщо роз-
глядати недавно додані відрізки, то три з них 
перетинають Україну. Це внутрішній водний 
шлях Білорусь – Київ – Одеса (тобто Дніпро), 
автомобільно-залізничне з’єднання між Мінсь-
ком і Києвом, а також автомобільно-залізничне 
з’єднання між Києвом і Харковом, яке подов-
жено до Сибіру та Кавказу.  

Всі ці маршрути мають стати предметом 
пріоритетної уваги майбутньої співпраці Укра-
їни з ЄС. Хоча Група високого рівня наголоси-
ла потребу у подальших дослідженнях, вона 
також визначила низку пріоритетних проектів 
навколо «Центральної осі». Для залізничного 
транспорту пріоритетними проектами в Україні 
є тунель у Бескидах і нові логістичні центри та 
інфраструктура у Чопі. Для автомобільного 
транспорту пріоритети полягають у поліпшенні 
дороги від польського кордону до Львова, а 
також двох ділянок траси Київ – Одеса. Для 
мультимодального транспорту заплановано 
створення трьох логістичних центрів у різних 
частинах країни. 

Територією України пролягають три 
Пан’європейські залізничні коридори: 

1) Залізничний відрізок Коридору III проля-
гає від Мостиська на польському кордоні до 
Львова, а потім до Києва. Оскільки перехід з 
європейської на російську колію на кордоні є 
великою проблемою транскордонних залізнич-
них перевезень, «Укрзалізниця» запропонувала 
подовження європейської колії на 84 км від ко-
рдону до Львова.  

2) Залізничний Коридор V прямує від Чопа 
на угорському кордоні до Батьового та потім до 
Львова, де він зустрічається з Коридором III. За 
винятком тунелю на 1,8 км у Бескидах, цей від-
різок завдовжки 264 км становить електрифіко-
ване двоколійне сполучення.  

3) Український залізничний відрізок Кори-
дору IX становить 871 км, з яких 722 км −дво-
колійне сполучення, а 789 км − електрифікова-
не сполучення. Засоби автоматичної подачі си-
гналів було встановлено вздовж усього цього 
коридору, яким пересуваються контейнерні по-
тяги та приміські поїзди. Зважаючи на те, що 
одеський порт − це кінцевий пункт коридору, 
також необхідно вирішити проблеми взаємодії 
видів транспорту та подолати «вузькі місця», 
властиві цьому порту. 

Центральним елементом розвитку 
Пан’європейських коридорів упродовж трива-
лого часу були інвестиції до інфраструктури, 
що необхідно доповнювати регуляторними та 
інституційними реформами, які спрощують 
проходження транспортних потоків через ці 
коридори. Найневідкладніша проблема в цьому 
аспекті − суперечки, що виникають на пунктах 
перетину кордону у результаті митного контро-
лю та інших типів прикордонного контролю.  

Якщо Україна хоче повністю використову-
вати свій потенціал щодо транзитних переве-
зень між Європою та країнами СНД, а також 
між її північними сусідами та Чорним морем, 
мультимодальні перевезення відіграватимуть 
ключову роль завдяки одній простій причині: 
Україна простягається приблизно на 800 км із 
півночі на південь і приблизно на 1600 км зі 
сходу на захід. Отже, будь-який транзит перед-
бачає довгі відстані. Зазвичай залізничні ван-
тажні перевезення мають конкурентну перевагу 
над автомобільним транспортом на відстані  
500 км і більше. Однак, зважаючи на той факт, 
що більшість вантажних перевезень залізницею 
не має переваги доставки «від дверей до две-
рей», маршрути транзитних перевезень заліз-
ницею повинні будуть залучати мультимодаль-
ні перевезення − через використання контейне-
рів або відвантаження вантажівок чи автопри-
чепів на залізничні платформи. Для обох типів 
мультимодальних перевезень необхідне спеціа-
льне обладнання та вантажні потужності, а та-
кож надійні послуги перевезень залізницею. 
Україна та Європейська Комісія мають розро-
бити стратегію щодо підвищення рівня контей-
неризації та сприяння взаємодії різних видів 
транспорту на Пан’європейських транспортних 
коридорах. 

Забезпечення відповідності європейській 
політиці в галузі автомобільного та залізнично-
го транспорту має сприяти поліпшенню ефек-
тивності українського транспортного сектору. 
Як приклади успішного переходу на європей-
ські норми та стандарти можна навести Євро-
пейську систему управління залізничним ру-
хом, взаємне визнання стандартів експлуатації 
рухомого складу на залізниці та стандартів без-
пеки транспортних засобів в автомобільних ва-
нтажних перевезеннях, поширення європейсь-
ких правил конкурентного доступу приватних 
операторів до залізничних шляхів на ключових 
маршрутах.  

Цікавою моделлю поширення правил ЄС на 
сусідні країни може слугувати Угода про між-
народне автобусне сполучення (Interbus 
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Agreement). У 2000 році ЄС і тринадцять країн - 
кандидатів на вступ до ЄС (включаючи Туреч-
чину) підписали Угоду про міжнародне автобу-
сне сполучення для лібералізації діяльності 
компаній, які займаються міжнародними авто-
бусними перевезеннями пасажирів, між країна-
ми, що підписали Угоду, яка забезпечує гармо-
нізацію національного законодавства та подат-
кових режимів, загальне визнання документа-
ції, а також спільні стандарти для транспортних 
засобів та умов працевлаштування. Однак ця 
Угода не поширюється на регулярне автобусне 
сполучення та каботажні перевезення. Приєд-
нання України до Угоди про міжнародне авто-
бусне сполучення дало б змогу впровадити 
конкретні заходи щодо інтеграції до ЄС, які 
можна запровадити ще до створення комплекс-
ної зони вільної торгівлі транспортними послу-
гами. 

3) Реформування митних процедур, лікві-
дація бар’єрів. 

Європейські експортери відзначають неефе-
ктивність прикордонного контролю України та 
високий рівень корупції як головні проблеми у 
питанні ліквідації бар’єрів в міжнародному 
співробітництві. Таким чином, модернізація та 
оптимізація прикордонного контролю і ком-
плексні реформи митного контролю між Украї-
ною та її західними сусідами повинні стати од-
ним з головних пріоритетів будь-якої стратегії 
поглибленої інтеграції між Україною та ЄС. 
Обидві сторони повинні узгодити комплекс 
конкретних заходів реформування та чіткі по-
казники досягнень (наприклад, час, що витра-
чається на митне оформлення), які можна було 
б включити до Плану дій Україна – ЄС. 

На підставі детального аналізу визначаль-
них для розвитку митної служби міжнародних 
документів (Кіотської конвенції, Арушської 
декларації, Рамкових стандартів безпеки та 
спрощення світової торгівлі, тощо) та зважаю-
чи на сучасні тенденції функціонування світо-
вого співтовариства, Держмитслужбою України 
розроблено проект Концепції модернізації дія-
льності митної служби.  

Основні положення проекту Концепції 
включають цілі та пріоритети за усіма напрям-
ками роботи митної служби України – від ре-
формування структури митних органів до здій-
снення кардинальних змін процесів митного 
контролю та митного оформлення.  

В процесі реформування структури митної 
системи створюється вертикальна організацій-
но-управлінська система «Державна митна 
служба – регіональні митниці – митниці», орга-

нізована за територіальним принципом з ураху-
ванням адміністративно-територіального уст-
рою держави.  

Головна мета реформування митної системи 
– це прискорення реалізації двох стратегічних 
напрямків: 

- підвищення ефективності застосування 
митних процедур; 

- скорочення часу на їх здійснення. 
Крім того, на першому етапі реформування 

структури митної системи буде створена Регіо-
нальна інформаційна митниця, одним з голо-
вних завдань якої стане створення так званої 
«електронної митниці». 

«Електронна митниця» – це багато-
функціональна комплексна система, яка існує у 
митних органах країни та поєднує інформацій-
но-комунікативні технології та сукупність ме-
ханізмів їх застосування і дає можливість під-
вищити якість митного регулювання та вдоско-
налити митне адміністрування з метою забез-
печення митної безпеки держави шляхом: 

- технологічної підтримки безперервного 
двостороннього потоку електронної інформації 
від органів державної влади, суб’єктів зовніш-
ньоекономічної діяльності, митних адміністра-
цій інших держав до митної адміністрації краї-
ни, його накопичення та обробки; 

- впровадження новітніх процедур автома-
тизації процесів митного контролю і оформ-
лення та їх супроводження; 

- створення та технічної підтримки органі-
заційно-технічних систем для функціонування 
всеохоплюючих автоматизованих процедур 
оцінки якості виконання митної справи; 

- інформаційного забезпечення правоохо-
ронної діяльності, контролю за переміщенням 
товарів та інших функцій, які покладені на ми-
тні органи. 

Складовими елементами «електронної мит-
ниці» повинні бути такі підсистеми: електронне 
декларування та документообіг; аналіз ризиків і 
управління ними; контроль за транзитом; єдина 
міжвідомча автоматизована система збору, збе-
реження й обробки інформації; автоматизоване 
здійснення усіх видів державного контролю; 
уніфікована база нормативних та довідкових 
документів, які використовуються в митних 
цілях; інформаційне забезпечення аудиту та 
правоохоронної діяльності. 

Результатом послідовної та наполегливої 
роботи Держмитслужби України з приєднання 
до Міжнародної конвенції про спрощення та 
гармонізацію митних процедур (Кіотська кон-
венція) стало прийняття у жовтні 2006 року 
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Верховною Радою України відповідного зако-
ну, проект якого було розроблено Держмит-
службою. Приєднання України до цієї конвен-
ції сприятиме закріпленню єдиних міжнарод-
них стандартів і підходів до регламентації то-
тожних правовідносин у митній справі в Украї-
ні, усуненню розходжень у митних процедурах, 
які перешкоджають розвитку міжнародної тор-
гівлі, здійсненню зовнішньоекономічної діяль-
ності українськими підприємствами, спрощен-
ню митних процедур та стимулюванню міжна-
родного співробітництва. 

Висновки 

Вступ України до СОТ є системним факто-
ром зростання конкурентоспроможності еко-
номіки, її технічного та технологічного пере-
оснащення, інноваційного розвитку, посилення 
ролі країни у сучасній міжнародній економіч-
ній системі. 

Наслідком вступу до СОТ є складне поєд-
нання позитивних надбань та певних втрат і 
труднощів адаптаційного характеру для еко-
номіки України. 

У довготерміновій перспективі вступ Украї-
ни до СОТ буде позитивно впливати на еконо-
міку України. Це стосується передусім ство-
рення відповідного законодавчого поля, знач-
ного поліпшення інвестиційного клімату, збі-
льшення можливостей для експортної діяль-
ності, отримання широкого доступу до новітніх 
технологій, тощо. Негативними наслідками 
вступу України до СОТ є: загострення пробле-
ми низької конкурентоспроможності продукції 
національного виробництва; втрата окремими 
національними виробниками внутрішнього ри-
нку, що призведе до закриття збиткових під-

приємств; зростання структурного безробіття; 
поглиблення диференціації регіональних рин-
ків праці внаслідок посилення поляризації регі-
онів-лідерів та депресивних регіонів. 

Членство України в СОТ не обмежується 
лише торговельними переговорами та гармоні-
зацією системи законодавства. Необхідно уточ-
нити терміни та суттєво розширити спектр за-
ходів з боку органів законодавчої та виконавчої 
влади, спрямованих на забезпечення якісного 
рівня і розширення спектру транспортних по-
слуг України в рамках СОТ. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТРАНСПОРТУ І ПАСАЖИРСЬКІ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ У ДАЛЬНЬОМУ СПОЛУЧЕННІ 

Розглядається модель основних факторів, які слід враховувати для стратегічного планування пасажирсь-
ких перевезень у дальньому сполученні з позицій сталого розвитку. 

Рассматривается модель основных факторов, которые следует учитывать для стратегического планиро-
вания пассажирских перевозок в дальнем сообщении с позиций устойчивого развития. 

The model of basic factors, which should be taken into account for the strategic planning of far-distant passenger 
transportation, is considered from the positions of sustainable development. 

Вступ 

Пасажирські перевезення в Україні, як і в де-
яких інших країнах, є збитковими, оскільки мають 
соціальну направленість. Але уряди інших країн 
дотують діяльність пасажирського господарства та 
компенсують збитки від пільгових перевезень де-
якої категорії громадян. Для зменшення збитково-
сті пасажирських перевезень Укрзалізниця планує 
низку заходів, які пов’язані в основному зі змен-
шенням витрат. При цьому дія чинників залізнич-
ної галузі на зовнішнє середовище враховується не 
повністю.  

Постановка задачі 

Метою даної роботи є систематизація основних 
чинників впливу транспорту [1] на зовнішнє сере-
довище, аналіз їх дії на пасажирські перевезення 
для подальшого визначення їх негативних і пози-
тивних наслідків.  

Результати 

В даній роботі пропонується систематизувати 
чинники за характером впливу у шість груп. На 
рис. 1. подано модель основних чинників для па-
сажирського господарства Укрзалізниці. Кількість 
основних груп впливових чинників визначалася за 
правилами менеджменту, що обумовило появу та-
ких груп: технологічні, економічні, соціальні, 
юридичні, маркетингові, екологія та безпека. 

Далі розглянемо характеристики цих чинників 
за кожною групою та проблеми, які слід вирішити 
у пасажирському господарстві. 

Технологічні чинники. До цієї групи входять: 
інформація, рухомий склад та технології. Укрзалі-
зниця вивчає досвід експлуатації сучасного рухо-

мого складу в різних країнах світу [2], але її 
рішення з визначення перспективного ру-
хомого складу бувають не завжди обґрун-
товані. Наприклад, пропонується закупівля 
нового рухомого складу Pendolina, який не 
може реалізувати свої швидкісні показники 
без суттєвої реконструкції залізничної ко-
лії. В той же час поза увагою залишаються 
пропозиції щодо підвищення швидкості 
руху до 160…170 км/год. на існуючому зе-
мляному полотні без значних витрат. Нові 
види рухомого складу для перевезень па-
сажирів зі швидкостями до 160 км/год. віт-
чизняного та закордонного виробництва 
Головним пасажирським управлінням до-
сліджуються достатньо глибоко, але за бра-
ком коштів закупляються нові вагони в ос-
новному попереднього покоління та в не-
достатній кількості. Недостатня увага при-
діляється переобладнанню існуючих ваго-
нів на системи екологічно чистих туалетів.  

Технологія організації руху пасажирсь-
ких поїздів не повністю відповідає сучас-
ним вимогам комфортності, плавності руху 
та швидкості. Деякі країни використовують 
нові технології руху пасажирських поїздів 
зі швидкостями до 200…350 км/год. рейко-
вою колією та на магнітному підвішуванні 
зі швидкостями до 500 км/год. В Україні не 
передбачаються інвестиції для будівництва 
швидкісної та високошвидкісної мережі 
для курсування пасажирських поїздів. На-
віть для підготовки до ЄВРО-2012 не за-
пропоновано нових технологій, які 
пов’язані з підвищенням швидкості пересу-
вання болільників з одного міста до іншого. 
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Рис. 1. Модель впливових чинників, які необхідно враховувати для вирішення проблеми  

пасажирських перевезень у дальньому сполученні з позицій сталого розвитку 

Економічні чинники. До цієї групи входять: 
інвестиції, матеріальні ресурси та послуги сторон-
ніх організацій. Зовнішніх інвестицій для фінансу-
вання залізничного транспорту в сучасних умовах 
не вистачає. Законом України «Про залізничний 
транспорт» передбачено фінансування з Держав-
ного бюджету програм розвитку та оновлення ван-
тажного і пасажирського рухомого складу, проте 
за останні роки кошти залізничному транспорту 
практично не виділялись. Ще одним джерелом ін-
вестування сталого розвитку залізничного транс-
порту України є кредити банків та міжнародних 
фінансових організацій. Розмір цих кредитів недо-
статній для суттєвого розвитку залізниць, оскільки 
частина банківських кредитів використовується 
для вчасної виплати заробітної плати. В той же час 
відсутність статусу суб’єкта господарювання не 
дозволяє Укрзалізниці отримати пільгові кредити 
міжнародних фінансових організацій, а статутний 
фонд окремих залізниць – суб’єктів господарю-

вання недостатній для його отримання. 
Крім того, Укрзалізниця не може отримати 
оцінку кредитного рейтингу з боку міжна-
родних рейтингових агенцій, що теж знач-
но ускладнює процес залучення іноземних 
інвестицій. Одним з перспективних джерел 
інвестиційного розвитку Укрзалізниці мо-
же бути фінансовий лізинг. Зважаючи на 
викладене, необхідно розробити державну 
програму довгострокового інвестування 
діяльності Укрзалізниці та зокрема паса-
жирського господарства.  

Матеріальні ресурси, до яких в першу 
чергу слід віднести паливо та електроенер-
гію, плануються без врахування суттєвого 
подорожчання їх в останні роки. Не розро-
бляються стратегії зменшення споживання 
галуззю невідтворюваних паливних матері-
алів. Галузь не досліджує можливість прое-
ктування тепловозів на альтернативних, 
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більш дешевих видах палива. Досі остаточно не 
визначено доцільність впровадження електровозів 
подвійного живлення  

Соціальні чинники. До цієї групи входять: на-
явність робочої сили в регіонах, підготовка кадрів 
для залізничної галузі та соціальна захищеність 
населення. В останні роки середня заробітна плата 
деяких категорій робітників пасажирського госпо-
дарства не відповідає достатньому рівню, що при-
звело до суттєвого дефіциту фахівців з ремонтних 
професій, провідників вагонів та ін. Ліквідації цьо-
го негативного явища можна досягти двома шля-
хами – за рахунок підвищення заробітної плати та 
підготовки нових фахівців за різними напрямками. 
Підготовка кадрів для Укрзалізниці виконується в 
навчальних та професійно-технічних закладах за-
лізничного транспорту (університетах, коледжах, 
технікумах та професійно-технічних училищах). 
Але в останні роки потужності цих закладів не уз-
годжуються з перспективними планами Укрзаліз-
ниці. На залізниці приймають працівників, які за-
кінчили непрофільні навчальні заклади, або після 
короткострокових курсів, в той же час випускники 
навчальних закладів – фахівці залізничного транс-
порту – мусять працювати в інших галузях. Такий 
підхід до формування кадрів залізниць може при-
вести до зниження компетентності персоналу та 
втрати коштів і часу на їх перенавчання. При роз-
робці перспективних планів розвитку залізничної 
галузі не враховуються наявність депресивних ре-
гіонів, виїзд робочої сили за кордон, забезпече-
ність житлом та інші фактори. 

Юридичні чинники. До цієї групи входять: за-
кони України, нормативні документи державних 
організацій, місцевих органів влади та європейське 
залізничне законодавство. Структура управління 
Укрзалізниці та статути залізниць по деяких стат-
тях не відповідають існуючому законодавству 
України. В той же час зміни у існуюче залізничне 
законодавство будуть внесені після остаточного 
визначення, до якої моделі реформування прямує 
Укрзалізниця. Потребують доопрацювання зако-
нодавчі акти стосовно розрахунків з державними 
організаціями та місцевими органами влади за пе-
ревезення пільгових категорій громадян. Слід про-
вести роботу з розробки низки нормативних доку-
ментів по розрахунках за перевезення пасажирів у 
сполученні з Росією та країнами Балтії. Для інтег-
рації у європейський транспортний простір необ-
хідно узгодити українське законодавство з євро-
пейським в галузі перевезень. 

Екологія та безпека. До цієї групи входять: 
вплив залізничного транспорту на навколишнє се-
редовище, смертність і травматизм від аварій та 
катастроф [3]. За екологічним забрудненням та 

кількістю аварій залізничний транспорт є 
самим безпечним видом транспорту, що 
робить його найперспективнішим. Але 
урядові програми не фіксують своїми діями 
цієї переваги. Якщо Європейський Союз 
остаточно закріпив директивними докуме-
нтами пріоритети розвитку залізничного 
транспорту [4], то Україна не має держав-
ної політики стосовно його пріоритетності. 
Укрзалізниця певною мірою впливає на 
забруднення навколишнього середовища 
шляхом шкідливих викидів в атмосферу від 
рухомого складу та виробничих підпри-
ємств, але українське законодавство дуже 
лояльне в цьому плані, оскільки сплачувати 
штрафи за забруднення економічне вигід-
ніше, ніж впроваджувати заходи для боро-
тьби з ним. Дуже впливає на людей шум 
від руху потягів. Для цього необхідно змі-
нювати конструкцію залізничної колії та 
рухомого складу. 

Для ліквідації аварій та травматизму 
Укрзалізниця впроваджує багато заходів 
щодо огородження станцій, вагонних депо, 
залізничних переїздів, побудови пішохід-
них тунелів і перехідних мостів. Конструк-
ція вагонів нового покоління, наприклад, 
виробництва ВАТ «Крюковський вагоно-
будівний завод», суттєво зменшує ушко-
дження пасажирів при аваріях. Але в цьому 
напрямку необхідно ще багато чого зро-
бити. 

Маркетингові чинники. До цієї групи 
входять: динаміка зміни населення Украї-
ни, підвищення його транспортної мобіль-
ності та управління конкурентоспроможні-
стю пасажирських перевезень у примісько-
му сполученні. В плані перспективних роз-
рахунків пасажиропотоків зроблено кілька 
наукових робіт ДНДЦ УЗ та ДІІТом, пері-
одично виконується моніторинг. Ці наукові 
розрахунки виконувалися з урахуванням 
смертності, народження, транспортної мо-
більності та зміни добробуту населення 
України. Але при цьому не враховувались 
виїзд громадян на заробітки за кордон та 
підвищення конкурентоспроможності па-
сажирських перевезень з метою захоплення 
додаткових ринків транспортних послуг. 
Проблема конкуренції на ринку транспорт-
них послуг практично не досліджувалась, 
що призвело до втрати частки перевезень 
пасажирів у дальньому сполученні із-за 
низької якості послуг, відсутності необхід-
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ного комфорту та недостатньої швидкості руху 
пасажирських поїздів.  

Висновки 

Таким чином, можна дійти висновку, що чин-
ники, які розглянуті, мають суттєвий вплив на за-
безпечення сталого розвитку. Їх обов’язково слід 
враховувати при розробці стратегічних планів роз-
витку пасажирського господарства Укрзалізниці. 
Необхідно затвердити програму розвитку паса-
жирських перевезень у дальньому сполученні з 
позицій сталого розвитку та виконати комплекс 
науково-дослідних робіт. 
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О. А. САВЕРСЬКИЙ, В. Л. НАУМЕНКО, М. О. ФАЛЬЧІЯН (ДІІТ) 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ 

Стаття присвячена головним аспектам обліку інтелектуальної власності відповідно з українськими стан-
дартами, розглядаються міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Обговорюються метод, запропоно-
ваний І. Журавською, та його ефективність при потребі підприємства у використанні об’єкту відразу після 
закінчення його створення. 

Статья посвящена основным аспектам учета интеллектуальной собственности в соответствии с украинс-
кими, а также международными стандартами бухгалтерского учета. Рассматривается метод, предложенный 
И. Журавской, и его эффективность при потребности предприятия в использовании объекта интеллектуаль-
ной собственности сразу после его создания. 

The article deals with the main aspects of accounting of intellectual property in compliance with Ukrainian and 
international standards of the accounting. It considers the method suggested by I. Zhuravskaya as well as its effi-
ciency under necessity of an enterprise to use the intellectual property object immediately after completion of its 
creation. 

Розвиток інтелектуальної власності за умов 
становлення інформаційного суспільства є 
складним та суперечливим процесом. З момен-
ту появи в обліку нематеріальних активів (НА) 
нормативні документи містять багато питань, 
які потребували і потребують подальшого ви-
вчення та систематизування. Вирішення про-
блем обліку інтелектуальної власності особли-
во актуально у зв’язку із сучасними тенденція-
ми глобалізації економіки та вступу України до 
СОТ. 

Із позиції бухгалтерського обліку об’єкти 
інтелектуальної власності, прийняті на баланс 
згідно з обліковою політикою підприємства, 
набувають статусу НА і оцінюються за сумою 
витрат, пов’язаних зі створенням, придбанням 
та доведенням до стану, у якому вони придатні 
для використання за призначенням. 

Згідно П(С)БО19 «Об’єднання підпри-
ємств», немонетарні активи – це всі активи, 
крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебі-
торської заборгованості у фіксованій (або ви-
значеній) сумі грошей. Бухгалтерський облік 
НА здійснюється в розрізі груп, тобто сукупних 
однотипних за призначенням і використанням з 
урахуванням Положення (стандарту) бухгал-
терського обліку 8 «Нематеріальні активи», в 
якому зазначається, що до НА належать немо-
нетарні активи, які не мають матеріальної фор-
ми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені 
від підприємства) та утримуються підприємст-
вами з метою використання протягом періоду 
більше одного року (або одного операційного 
циклу, якщо він перевищує один рік) для виро-
бництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи 
надання в оренду іншим особам. 

Одиницею обліку НА, які використовуються 
у господарській діяльності, є окремий інвента-
рний об’єкт, що відповідає певним ознакам бу-
хгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Придбання (створення) НА зараховується на 
баланс підприємства за первісною вартістю. 
Первісна вартість придбаного НА складається з 
ціни (вартості) придбання (крім отриманих тор-
гівельних знижок), мита, непрямих податків, 
що не підлягають відшкодуванню, та інших 
витрат, безпосередньо пов’язаних з його при-
дбанням та доведенням до стану, у якому він 
придатний для використання за призначенням. 

В господарській діяльності: 
- первісна вартість НА, придбаного в ре-

зультаті обміну на подібний об’єкт, дорівнює 
залишковій вартості переданого НА. Якщо за-
лишкова вартість переданого об’єкту переви-
щує його справедливу вартість, то первісною 
вартістю нематеріального активу, отриманого в 
обмін на подібний об’єкт, є його справедлива 
вартість із виключенням різниці до фінансових 
результатів (витрат) звітного періоду; 

- первісна вартість НА, придбаного в обмін 
(або частковий обмін) на неподібний об’єкт, 
дорівнює справедливій вартості переданого 
НА, збільшеній (зменшеній) на суму грошових 
коштів чи їх еквівалентів, що була передана 
(отримана) під час обліку. 

Справедлива вартість НА – це сума, за якою 
актив може бути обмінений чи отриманий в 
операції між незалежними, обізнаними та заці-
кавленими сторонами. 

• Первісна вартість безоплатно отрима-
них НА є їх справедливою вартістю на дату 
отримання. 

258



 

• Первісна вартість НА, що внесені до 
статутного капіталу підприємства, визначається 
погоджено замовниками (учасниками) підпри-
ємства з урахуванням справедливої вартості. 

• Первісна вартість окремого об’єкта НА, 
сплачених загальною сумою, визначається шля-
хом розподілу сплаченої суми пропорційно до 
справедливої вартості кожного з придбаних 
об’єктів. 

• Первісна вартість НА, створеного під-
приємством, включає прямі витрати на оплату 
праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, 
безпосередньо пов’язані зі створенням цього 
НА та приведенням його до стану придатності 
для використання за призначенням (оплата ре-
єстрації юридичного права, амортизація патен-
тів ліцензій тощо). 

• Первісна вартість НА збільшується на 
суму витрат, пов’язаних із удосконаленням цих 
НА і підвищенням їх можливостей та строку 
використання, які сприятимуть збільшенню 
первісно очікуваних майбутніх економічних 
вигод. 

Ціна (вартість) НА повинна враховувати: 
- принцип комплексного обліку трьох 

факторів: витрати, цінність для покупця, вплив 
конкуренції; 

- принцип обліку лише релевантних ви-
трат; 

- застосування адекватних методів виді-
лення частки інтелектуальної власності загаль-
ній вартості або прибутку від використання 
комплексного об’єкта. 

Бухгалтерський облік також передбачає, що 
у разі переоцінки окремого об’єкта НА слід пе-
реоцінювати всі інші активи групи, до якої на-
лежить цей НА (крім тих, щодо яких не існує 
активного ринку), щоб не було перекосу варто-
сті групи. Це означає, що всі об’єкти однієї 
групи відображаються за первісною вартістю 
або всі за ринковою (справедливою вартістю). 
Переоцінена первісна вартість об’єкта НА та 
знос об’єкта НА визначається як добуток від-
повідно первісної вартості або зносу та індексу 
переоцінки. 

Індекс переоцінки визначається діленням 
справедливої вартості об’єкта, який переоціню-
ється, на його залишкову вартість. Якщо під-
приємством проведена переоцінка об’єктів гру-
пи НА, то надалі вони підлягають щорічній пе-
реоцінці. Сума залишкової вартості об’єкта НА 
відображається у складі додаткового капіталу, а 
сума уцінки – у складі витрат звітного періоду. 

Згідно П(С)БО8, нарахування амортизації 
нематеріальних активів здійснюється протягом 
строку їх корисного використання, який вста-
новлюється підприємством при визнанні цього 

об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), 
але не більше 20 років. 

При визначенні строку корисного викорис-
тання об’єкта нематеріальних активів слід ура-
ховувати: 

- строки корисного використання НА; 
- моральний знос, що передбачається; 
- правові та інші подібні обмеження щодо 

строків його використання та інші фактори.  
Метод амортизації нематеріального активу 

обирається підприємством самостійно, виходя-
чи з умов отримання майбутніх економічних 
вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, 
то амортизація нараховується із застосуванням 
прямолінійного методу. Розрахунок амортиза-
ції при застосуванні відповідних методів нара-
хування здійснюється згідно з Положенням 
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні 
засоби». 

Під час розрахунку вартості, яка амортизу-
ється, ліквідаційна вартість нематеріальних ак-
тивів прирівнюється до нуля, крім випадків: 

- коли існує невідмовне зобов’язання іншої 
особи щодо придбання цього об’єкта наприкін-
ці строку його корисного використання; 

- коли ліквідаційна вартість може бути ви-
значена на підставі інформації існуючого акти-
вного ринку і очікується, що такий ринок існу-
ватиме наприкінці строку корисного викорис-
тання цього об’єкта. 

Нарахування амортизації починається з мі-
сяця, наступного за місяцем, у якому нематері-
альний актив став придатним для використан-
ня. Суму нарахованої амортизації підприємства 
відображають збільшенням суми витрат під-
приємства і накопиченої амортизації нематері-
альних активів. Нарахування амортизації при-
пиняється, починаючи з місяця, наступного за 
місяцем вибуття нематеріального активу. 

Термін корисного використання нематеріа-
льного активу та метод його амортизації пере-
глядаються в кінці звітного року, якщо в насту-
пному періоді очікуються зміни строку корис-
ного використання активу або зміни умов от-
римання майбутніх економічних вигод. Для 
оприбуткування об’єктів права інтелектуальної 
власності (ОІВ) на підприємстві використову-
ються типові форми ведення аналітичного об-
ліку НА та порядок їх застосування, затвердже-
ні Наказом Міністерства фінансів України  
№ 732 від 22 грудня 2004 р. 

- НА-1 «Акт введення у господарський обо-
рот об’єкта права інтелектуальної власності у 
складі нематеріальних активів». Оформлюючи 
введення в господарський обіг ОІВ, приймаль-
ною комісією складається акт в одному примі-
рнику, заповнюється на підставі технічної, нау-
ково-технічної та іншої документації, підпису-
ється головою та членами комісії, особою, від-
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повідальною за прийняття для використання 
ОІВ; 

- НА-2 «Інвентарна картка обліку об’єкта 
права інтелектуальної власності у складі нема-
теріальних активів». Застосовують для аналіти-
чного обліку ОІВ, а також для аналітичного 
обліку групи однотипних за призначенням та 
використанням об’єктів, що надійшли в одному 
календарному місяці та одній відповідальній 
особі за їх використання. Інвентарну картку 
заповнюють в одному примірнику на підставі 
«Акта введення у господарський оборот об’єкта 
права інтелектуальної власності у складі нема-
теріальних активів» (типова форма № НА-1); 

- НА-3 «Акт вибуття (ліквідації) об’єкта 
права інтелектуальної власності у складі нема-
теріальних активів» складається комісією у 
двох примірниках. У акті зазначається залиш-
кова вартість ОІВ, визначена за даними бухгал-
терського обліку на останнє число місяця ви-
буття такого об’єкта як різницю між первісною 
вартістю і сумою нарахованої амортизації за 
період корисного використання, причини ви-
буття. Перший примірник акта передають бух-
галтерії, другий залишається у особи, що була 
відповідальною за використання ОІВ; 

Господарські операції з НА відображаються 
у облікових реєстрах, затверджених Наказом 
Міністерства фінансів України № 356 від 29 
грудня 2000 р., під час надходження первинних 
документів, залежно від характеру і змісту опе-
рацій. 

- НА-4 «Інвентаризаційний опис об’єкта 
права інтелектуальної власності у складі нема-
теріальних активів» складають в одному примі-
рнику для оформлення даних інвентаризації 
окремо за кожним місцезнаходженням ОІВ та 
кожною особою, відповідальною за викорис-
тання ОІВ. Під час інвентаризації ОІВ до інвен-
таризаційного опису вписують такі дані: назву, 
характеристику, первісну вартість, суму зно-
шення, дату придбання, термін корисного ви-
користання. 

Головною умовою для здійснення операції з 
інтелектуальною власністю стає її присутність 
на активному ринку, якому притаманні такі 
умови: 

- предмети, що продаються та купуються на 
цьому ринку, є однорідними; 

- у будь-який час можна найти зацікавлених 
продавців і покупців; 

- інформація про ринкові ціни є загальнодо-
ступною. 

Одним із найважливіших процесів сучасно-
го ринку інтелектуальної власності є процес 
комерціалізації, метою якого є отримання при-
бутку за рахунок використання об’єктів права 
інтелектуальної власності у власному виробни-
цтві, або продажу чи передачі прав на їх вико-

ристання іншим юридичним чи фізичним осо-
бам. 

Основними способами комерціалізації об’єк-
тів інтелектуальної власності є: 
• використання об’єктів права інтелектуаль-

ної власності у власному виробництві; 
• внесення прав на об’єкти права користу-

вання інтелектуальної власності до статут-
ного капіталу підприємства; 

• передача (продаж) прав на об’єкти інтелек-
туальної власності. 
Згідно з П(С)БО8 «Нематеріальні активи» та 

ЦК України в частині інтелектуальної власнос-
ті, існують такі умови капіталізації розробок у 
НА: 

1. Актив буде немонетарним, ідентифіко-
ваним; 

2. Підприємство має намір, технічну мож-
ливість та ресурси для доведення нематеріаль-
ного активу до стану, в якому він придатний до 
реалізації або використання; 

3. Існує можливість отримання майбутніх 
економічних вигод від реалізації та викорис-
тання нематеріального активу; 

4. Наявна інформація для достовірного ви-
значення витрат, пов’язаних із розробкою не-
матеріальних активів; 

5. Наявність документа, що підтверджує 
право власності. 

На відміну від вітчизняних положень та ви-
мог, згідно М(С)БО 38 «Нематеріальні активи», 
наявність юридичних прав не є обов’язковою 
умовою для здійснення контролю над об’єктом, 
тобто об’єкт може бути поставлений на баланс, 
використовуватися та амортизуватися з дати, 
коли він вперше відповідає умовам активу.  

І. Журавська пропонує для обліку об’єктів, 
які використовують у період тимчасової охоро-
ни і не мають документального підтвердження 
прав на них, запровадити субрахунок 126 
«Юридично не оформлені створені нематеріа-
льні активи». Основою для взяття на облік є 
заявка, подана до Державного патентного ві-
домства України, або договір з працівниками на 
нерозголошення комерційної таємниці. В разі 
невідповідності винаходу умовам патентоздат-
ності, але такому, який приносить вигоди під-
приємству, актив продовжуватиме амортизува-
тись. Якщо патент не отримано й підприємство 
відмовляється використовувати актив, витрати 
списують на фінансові результати, а відобра-
ження в складі активів виправляють методами 
відповідно до Положення про документальне 
забезпечення записів бухгалтерського обліку, 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів 
України від 24.05.95 р. № 88. 

Кореспонденція рахунків буде такою: 
1. Віднесення результатів розробки до скла-

ду активів 

260



 

   Д-т 126 «Юридично не оформлені створені 
матеріальні активи» 

   К-т 154 «Придбання (створення) нематері-
альних активів» (або «Інвестиції у дослідження 
і розробки»). 

2. Амортизація нематеріального активу 
   Д-т рахунків витрат 
   К-т 133 «Накопичена амортизація немате-

ріальних активів». 
3. Припинення використання розробки 
   Д-т 941 «Витрати на дослідження і розроб-

ки» 
   К-т 126 «Юридично не оформлені створені 

матеріальні активи»; 
   Д-т 133 «Накопичена амортизація немате-

ріальних активів» 
   К-т 126 «Юридично не оформлені створені 

матеріальні активи». 
Таким чином, використання інтелектуальної 

власності як НА у господарській діяльності пі-
дприємств та відображення в бухгалтерському 
обліку операцій із використанням таких 
об’єктів дозволяє: 

- документально підтверджувати довго-
строкові майнові права на підставі їх обліку на 
балансі підприємства; 

- здійснювати амортизацію НА у встано-
вленому порядку залежно від терміну корисно-
го використання, що дозволяє отримати амор-
тизаційні фонди для подальшого оновлення 
НА; 

- отримувати додатковий прибуток від 
передачі прав використання об’єктів інтелекту-
альної власності, а також забезпечувати обґру-
нтоване регулювання цін на інноваційну про-
дукцію підприємства; 

- сплачувати фізичним та юридичним 
особам авторську винагороду у вигляді роялті; 

- здійснювати комерційні операції у ви-
гляді застави, обміну на надійні активи, реалі-
зації тощо, з метою отримання доходів і залу-
чення кредитів ресурсів; 

- оновлювати технічний стан виробницт-
ва і технологій шляхом впровадження інтелек-
туального капіталу в господарській оборот під-
приємств; 

- здійснювати корпоративні (трансакцій-
ні) операції шляхом внесення до статутних ка-
піталів інших підприємств (господарських то-
вариств) власний інтелектуальний продукт, що 
дозволяє залучити додаткові фінансові ресурси 
і отримати відповідні корпоративні права з ме-
тою впливу на діяльність господарських това-
риств; 

- документальне оформлення НА. Надхо-
дження та оприбуткування ОІВ на підприємстві 
здійснюються на підставі довгострокового на-
казу про облікову політику, згідно з яким ство-
рюється комісія про прийняття (вибуття) ОІВ, 

яка розглядає і приймає відповідне рішення, що 
фіксується в протоколі. За результатами роз-
гляду видається наказ (розпорядження) щодо 
прийняття на баланс ОІВ з оформленням акту 
введення ОІВ в господарський оборот. Тут вка-
зується докладна характеристика об’єкта, його 
первісна вартість, термін корисного викорис-
тання і норма зносу (амортизації), підрозділ, в 
якому буде використовуватись ОІВ, підписи 
посадових осіб, які прийняли на баланс об’єкт, 
з додаванням документів, у яких описується 
сам об’єкт НА або порядок його використання. 

Нами виявлено, що варіант обліку, запропо-
нований І. Журавською, є ефективним, якщо на 
підприємстві є потреба у використанні об’єкта 
відразу після закінчення процесу його створен-
ня. 

Перевагами цього варіанту обліку є вчасне 
визнання усіх витрат і вигод від використання 
об’єктів інтелектуальної власності, що дасть 
змогу збільшити власні активи підприємств, 
підвищити їх конкурентоспроможність, забез-
печити безперервний рух інтелектуального ка-
піталу та отримання прибутку. 
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УДК 656.21 

А. А. САФРОНЕНКО (БелГУТ, Гомель, Республика Беларусь) 

ОБЩИЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ СТРУКТУРЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 

Основними критеріями вибору структурної схеми залізничної станції, що приймається для подальшого 
проектування, є її технічна, технологічна та економічна обґрунтованість. В даній статті описані всі три кри-
терії, необхідні для приняття рішень щодо ефективності тієї або іншої структурной схеми. Особливу увагу 
приділено економічній оцінці синтезованих в автоматизованому режимі альтернативних структур станцій. 

Основными критериями выбора структурной схемы железнодорожной станции, принимаемой к даль-
нейшему проектированию, является ее техническая, технологическая и экономическая обоснованность.  
В данной статье рассмотрены все три критерия, необходимые для принятия решения об эффективности той 
или иной структурной схемы. Особое внимание уделено экономической оценке синтезируемых в автомати-
зированном режиме вариантных структур станций. 

The main criteria for a choice of block diagram of the railway station accepted to the further design are its tech-
nical, technological and economic validity. In the given article all three criteria necessary for decision-making on 
efficiency of this or that block diagram are considered. The special attention is paid to economic estimation of alter-
native structures of stations synthesized in an automated mode. 

Введение 

В настоящее время в практике проектирова-
ния железнодорожных станций используется 
восходящий принцип проектирования, при ко-
тором происходит постепенное наращивание 
сложности путевого развития: от главных путей 
до общей схемы станции. При этом задача про-
ектирования имеет значительную размерность, 
обусловленную большим числом участвующих 
в проектировании элементов путевого развития 
и технического оснащения: путей, стрелочных 
переводов, посадочных платформ и прочее. 
При таком подходе качество проектного реше-
ния напрямую зависит от опыта проектиров-
щика. 

Дальнейшее совершенствование теории 
проектирования возможно путем реализации 
нисходящего принципа проектирования: от 
структуры станции к конкретной схеме. Это 
позволит автоматизировать процесс проектиро-
вания железнодорожных станций. Реализация 
такого принципа возможна при рассмотрении 
станций в виде сложной технической системы. 
Применение к железнодорожной станции тео-
рии общих систем позволяет представить стан-
цию в виде структурного графа. 

Вершинами структурного графа являются 
множество станционных подсистем, в каждой 
из которых происходит преобразование и (или) 
определение состояния поездо- либо вагонопо-
тока. Критерием выделения станционной под-
системы является завершенность технологиче-
ских операций, выполняемых в ней. Для реали-

зации функциональности станции в целом под-
системы связываются между собой множеством 
станционных соединительных путей. Синтези-
рованная из отдельных подсистем железнодо-
рожная станция обладает функциональностью 
большей, чем суммарная функциональность 
подсистем ее составляющих. 

Таким образом, задача структурного синтеза 
имеет значительно меньшую размерность, чем 
проектирование всей станции сразу, за счет 
оперирования не единичными элементами пу-
тевого развития, а целыми блоками. Это позво-
лит синтезировать множество вариантов струк-
туры системы, обеспечивающих проектную 
функциональность, и произвести их технологи-
ческую, техническую и экономическую оценку. 
Вариант структуры системы, принимаемой к 
проектированию, может быть обоснован, что 
позволит сократить затраты на ее проектирова-
ние и практическую реализацию. 

Техническая обоснованность заключается в 
возможности строительства железнодорожной 
станции с использованием серийно выпускае-
мых стрелочных переводов различных типов, 
глухих пересечений и прочих элементов путе-
вого развития. Технологическая обоснован-
ность подразумевает возможность реализации 
на синтезированной структурной схеме задан-
ной техническим заданием на проектирование 
функциональности станции. Техническая и 
технологическая обоснованность структуры 
станции являются необходимыми условиями ее 
проектной реализации, без обеспечения кото-
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рых структурная схема к дальнейшему рас-
смотрению не принимается. 

При этом важно понимать тот факт, что од-
ной и той же функциональности станции соот-
ветствует множество схемных решений. При 
выборе одной из вариантных структурных схем 
станции, подлежащих конкретной проектной 
реализации, необходимо проверять их эконо-
мическую обоснованность. Под экономической 
обоснованностью предлагается использовать 
критерий минимума затрат ресурсов на экс-
плуатацию станции. 

Общий подход к экономической  
оценке структуры станции 

При структурном синтезе возможно рас-
сматривать лишь планируемые затраты, кото-
рые не могут быть оценены достоверно. Это 
связано с тем, что структурная схема – это все-
го лишь прообраз будущей станции. Однако, 
экономическая оценка структурных схем может 
указывать на соотношение стоимости эксплуа-
тации соответствующих им станций. Это по-
зволит выделить область эффективных схем-
ных решений, что значительно сократит коли-
чество рассматриваемых при проектировании 
вариантов. То есть, выбранный критерий может 
быть использован в качестве эвристики, сокра-
щающей число вариантов схем станций, при-
нимаемых как рабочие к последующим стадиям 
проектирования. 

Провести экономическую оценку структуры 
железнодорожной станции возможно благодаря 
тому, что синтезируемые структуры однознач-
но увязаны с величиной и структурой поездо- и 
вагонопотока. При этом они будут иметь резерв 
пропускной способности и для сравнения вари-
антов между собой необходимо привести их к 
условиям полной загрузки. Для этого величина 
критерия экономической оптимальности делит-
ся на коэффициент загрузки синтезированной 
структуры. Необходимость такой операции 
обусловлена тем фактом, что как нагрузка, так 
и пропускная способность железнодорожной 
станции являются величинами дискретными. 
Поэтому близкие по пропускной способности 
схемы могут иметь весомые различия величины 
экономического критерия. И при недоучете ре-
зерва пропускной способности из рассмотрения 
могут выпасть экономичные схемы, имеющие 
при заданной структуре поездо- либо вагонопо-
тока бόльшую, чем требуемая, пропускную 
способность. 

Станция объединяет множество подразделе-
ний различных отраслевых хозяйств железной 

дороги. Поэтому структура затрат на содержа-
ние станции является очень сложной. Все из-
держки на эксплуатацию станцию делятся на 
следующие большие группы: 

 затраты на персонал: оплату труда и со-
циальные выплаты; 

 материальные затраты на материалы, то-
пливо и электроэнергию; 

 затраты на амортизацию; 
 прочие затраты. 

Оценка путевого развития  
и технического развития 

По результатам структурного синтеза к рас-
смотрению принимаются вариантные структу-
ры станции. Они позволяют оценить путевое 
развитие железнодорожной станции: точно оп-
ределить число стрелочных переводов и оце-
ночно длину путей стоянки и соединительных 
путей станции. 

Число стрелочных переводов, входящих в 
станционные горловины, определяется точно в 
ходе синтеза структур. Стрелочные переводы, 
входящие в станционную подсистему, рассчи-
тываются по следующему принципу: 

 число путей, входящих в подсистему, ми-
нус единица; 

 в случае, когда подсистема имеет сквоз-
ные пути, полученное число стрелочных пере-
водов умножается на два. 

Число путей в подсистеме вычисляется, ис-
ходя из потребной пропускной способности 
подсистемы. Порядок расчета параметров для 
вариантных структур станции должен быть 
одинаков, что является необходимым условием 
их сопоставимости. 

Длины путей можно определить лишь оце-
ночно: соединительных путей в горловинах – в 
зависимости от числа стрелочных переводов в 
горловине, путей стоянки в подсистемах – по 
стандартной длине путей определенной спе-
циализации (приемоотправочных, сортировоч-
ных, тракционных и прочих). 

Путевое развитие станции определяет мно-
жество поездных и маневровых маршрутов, от 
числа которых зависит наличие на станции све-
тофоров. 

Полученная таким образом оценка сложно-
сти путевого развития и технического оснаще-
ния позволяет произвести расчет издержек на 
его содержание. 

Затраты на персонал 

Суммарная сложность путевого развития 
определяет трудоемкость его содержания, от 

263



которой в прямой зависимости находится пер-
сонал хозяйства пути. 

Как было отмечено выше, путевое развитие 
станции определяет число поездных и маневро-
вых маршрутов, что совместно с числом стре-
лочных переводов позволяет определить чис-
ленность персонала хозяйства сигнализации и 
связи, необходимого для функционирования 
систем централизации, блокировки и связи. 

Число подсистем «Парк путей для поездной 
работы», а также число и загрузка станционных 
маршрутов определяют численность персонала 
хозяйства перевозок и локомотивного хозяйст-
ва. Персонал хозяйства перевозок состоит из 
оперативных работников, обеспечивающих 
безопасность движения поездов и управление 
поездной и маневровой работы (зависит, преж-
де всего, от сложности путевого развития стан-
ции), а также работников станционного техно-
логического центра обработки поездной ин-
формации и перевозочных документов (привя-
зывается к вагонообороту). 

Из персонала локомотивного хозяйства в 
расчете учитываются машинисты маневровых 
локомотивов, число которых зависит от числа и 
загрузки маневровых и поездных маршрутов. 

Численность персонала конторы передач ва-
гонов в межгосударственном сообщении зави-
сит от поездопотока в межгосударственном со-
общении, от вагонопотока в местном сообще-
нии зависит численность персонала товарной 
конторы. Рассмотренные подразделения отно-
сятся к хозяйству грузовой и коммерческой ра-
боты. 

Вагонопоток и порядок его поступления в 
подсистему «Парк путей для поездной работы» 
определяет численность персонала пунктов 
технического обслуживания (вагонное хозяйст-
во) и коммерческого осмотра вагонов (подраз-
деление военизированной охраны). 

Сложность технического оснащения путево-
го развития станции определяет количество и 
мощность потребителей электроэнергии, от че-
го зависит персонал хозяйства электроснаб-
жения. 

Взаимосвязь элементов, влияющих на чис-
ленность персонала станции, приведена на  
рис. 1. 

Стоит отметить, что численность персонала 
подразделений хозяйств пути, сигнализации и 
связи, электроснабжения, а также перевозок 
являются условно-независимыми от объемов 
поездо- или вагонопотока, затраты по осталь-
ным хозяйствам – условно-зависимыми. 

При этом меньшая доля условно-
независимых затрат на персонал указывает на 

потенциально более адаптивную схему стан-
ции. Этот критерий необходимо учитывать там, 
где нагрузка на станцию определяется в основ-
ном транзитным поездо- либо вагонопотоками, 
когда неизбежны сезонные колебания этой на-
грузки. Весомость этого критерия будет все 
возрастать с повышением уровня оплаты труда 
персонала и доли затрат на персонал в общих 
расходах на эксплуатацию станции. 

Материальные затраты 

Число и загрузка поездных и маневровых 
маршрутов позволяет оценить необходимое 
число маневровых локомотивов для осуществ-
ления нормативной технологии работы стан-
ции. Это позволяет рассчитать необходимые 
для их работы материалы и топливо, относя-
щиеся непосредственно к маневровой работе на 
станции. 

Техническое оснащение путевого развития 
определяет его сложность и состав. Это позво-
лит оценить затраты материалов и электроэнер-
гии, необходимой для его функционирования и 
технического обслуживания. Они, в свою оче-
редь, зависят от нормативного срока и режима 
их эксплуатации. 

Численность персонала различных подраз-
делений, участвующих в работе станции, по-
зволяет рассчитать потребные площади быто-
вых помещений, к которой привязываются за-
траты на их содержание, освещение и отопле-
ние. 

Дополнительно затраты электроэнергии 
обуславливаются функционированием инфор-
мационных систем, обслуживающих основной 
производственный процесс железнодорожных 
станций. А также оборудования, обеспечиваю-
щего выполнение требований правил охраны 
труда: вентиляторов, кондиционеров и прочего 
оборудования. 

Затраты на амортизацию 

В рассматриваемой задаче затраты на амор-
тизацию учитываются только для того обору-
дования, которое участвует в расчете числен-
ности персонала и материальных затрат. Обо-
собленный учет затрат на амортизацию позво-
ляет применять эффективные схемы финан-
сирования инфраструктурных проектов: прове-
дение ремонтов различной сложности, закупка 
нового оборудования и прочее. Недоучет необ-
ходимости амортизационных отчислений ведет 
к значительной погрешности экономических 
расчетов в условиях значительной фондоемко-
сти железнодорожной отрасли. 
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Рис. 1. Взаимосвязь элементов, влияющих на численность персонала станции 

Выводы 

Таким образом, по результатам структурно-
го синтеза возможно экономически оценить 
синтезированные структурные схемы. Эконо-
мическая оценка позволит сократить число рас-
сматриваемых вариантов станции и принять к 
проектированию не только технически и техно-
логически, но и экономически обоснованную 
схему станции. 

В случае оценки существующей схемы 
станции сложность путевого развития и техни-
ческого оснащения берется фактическая. При 
этом методика расчета не изменяется, а лишь 
увеличивается точность расчетов. В этом слу-
чае возможно установление несоответствия 
фактических затрат с оценочными, что может 
послужить основанием для пересмотра числен-
ности персонала или норм затрат материалов, 
топлива и электроэнергии. 

Перспективами исследований в данной об-
ласти является разработка единой методики 
бюджетирования работы железнодорожных 
станций различной сложности, которая должна 

явиться основой для планового научно-
обоснованного финансирования станции, учи-
тывающего колебания величины и структуры 
нагрузки на станцию. 
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УДК 656.27 

О. В. СЕМЕНЦОВА (УкрДАЗТ, Харків) 

ДІАЛЕКТИКА РИНКУ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПРИМІСЬКИХ 
ПАСАЖИРІВ 

Досліджено відповідність побудови, функціонування та розвитку ринку послуг з перевезень приміських 
пасажирів основним законам діалектики: взаємному переходу кількісних змін у якісні, єдності та боротьбі 
протилежностей та запереченню заперечення. 

Исследовано соответствие построения, функционирования и развития рынка услуг по перевозкам приго-
родных пассажиров основным законам диалектики: взаимному переходу количественных изменений в каче-
ственные, единству и борьбе противоположностей и отрицанию отрицания. 

The accordance of formation, functioning and development of market of services on suburban passenger trans-
portations with main dialectics laws (inter-transition of quantitative changes to qualitative ones, unity and fight of 
oppositions, negation of negation) is investigated. 

Постановка проблеми та її зв’язки  
з науковими та практичними завданнями 

Усі процеси у живій природі та суспільстві 
відповідають законам діалектики. Філософські 
дослідження вчених щодо дії загальних законів 
розвитку матерії та суспільства відомі ще з да-
вніх часів. Підходи до вивчення будь-якої про-
блеми з філософської точки зори дає можли-
вість більш ґрунтовно її дослідити та знайти 
більш правильний розв’язок, у тому числі для 
залізничної галузі і приміського комплексу зо-
крема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
на які спирається автор з посиланнями  

на джерела 

Питанням вивчення ринку приміських залі-
зничних пасажирських перевезень присвячено 
роботи багатьох як вітчизняних, так і закордон-
них вчених. Вони піднімали різні питання: ва-
ріанти оплати послуг інфраструктури при здій-
сненні перевезень у приміському сполученні 
[1]; соціально-економічну ефективність підви-
щення швидкостей руху приміського залізнич-
ного комплексу [2]; організацію приміських 
пасажирських перевезень в умовах реструкту-
ризації [3]; транспортне забезпечення населен-
ня у приміському сполученні [4]; підвищення 
ефективності таких перевезень [5]; укріплення 
їх економічної стабільності [6] тощо. 

Виділення невирішених частин загальної 
проблеми, котрій присвячується стаття 

Незважаючи на різноманітність проблем, 
піднятих та розв’язуваних в періодичній та на-

уковій літературі, актуальним та малорозкри-
тим лишається питання щодо відповідності 
розвитку залізничного комплексу України ос-
новним положенням законів діалектики. Одні-
єю з найцікавіших робіт цього напрямку є ро-
бота Балаки Є. І. та Васильєва О. Л. [7], що ви-
світлює діалектику інфраструктурних утворень. 
Але питання щодо діалектики ринку послуг  
з перевезень залізницею пасажирів у примісь-
кому сполученні є мало вивченими. 

Формування цілей статті  
(постановка завдання) 

Метою даної статті є обґрунтування того, 
що побудова, функціонування та розвиток рин-
ку послуг з перевезень приміських пасажирів 
як складної системи (рис. 1), елементами кот-
рої є: 

- пасажири, 
- залізниця (або оператор залізничних пере-

везень), 
- конкуренти (автоперевізники), 
- органи влади, у т. ч. місцевого самовряду-

вання, 
- власники підприємств, де працюють меш-

канці приміських зон, 
відповідає основним законам діалектики: взає-
мному переходу кількісних змін у якісні, єдно-
сті та боротьбі протилежностей та запереченню 
заперечення. 

Виклад основного матеріалу дослідження  
з обґрунтуванням отриманих наукових  

результатів 

Промислові центри (міста) мають тенденцію 
до укрупнення.  У  всьому  світі  така тенденція  
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Рис .  1 .  Складові частини ринку послуг з перевезень приміських пасажирів 

до агрегування факторів виробництва (продук-
тивних сил) призводить до зростання потреби у 
робочій силі, нестачу якої залучають з числа 
мешканців приміської зони. З плином часу по-
дальше розширення промислових центрів при-
зводить до збільшення попиту на приміські па-
сажирські перевезення. Крім того, територіаль-
не розширення промислових центрів призво-
дить до «вростання» приміських (особливо 
залізничних) транспортних ліній у межі міста і 
виконують вже функцію примісько-міських 

ліній. А зростаюча кількість приміських пере-
везень веде до підвищення вимог пасажирів 
щодо відповідності ціни якості послуг щодо їх 
переміщення. Конкурентні переваги за якістю 
перевезень приміських пасажирів залізницею 
можуть бути досягнуті у напрямках (рис. 2): 
- підвищення швидкості доставки, 
- підвищення комфортності, 
- зручності розташування зупинок, 
- періодичності можливості користування по-
слугою (доступу до користування послугою). 

 

 

Рис. 2. Основні напрямки підвищення якості послуг з перевезення пасажирів у приміському сполученні 
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Прагнення операторів, що конкурують на 
ринку послуг з перевезень приміських пасажи-
рів, до задоволення зростаючих вимог спожи-
вачів та намагання перемогти у ході конкурен-
тної боротьби за функціонування на ринку з 
перевезень приміських пасажирів і, як її наслі-
док, збільшення обсягів перевезень, призводить 
до появи нових транспортних засобів та спосо-
бів надання послуг з перевезень приміських 

пасажирів, а отже, до нової якості надання по-
слуги. Таким чином, виявляється дія першого 
закону діалектики: взаємний перехід кількісних 
змін у якісні. 

Кожен елемент системи, що зображено на 
рис. 1, являє собою цілісний механізм, що має 
власні інтереси, котрі вступають у протиріччя з 
інтересами інших елементів даної системи  
(рис. 3). 
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Рис .  3 .  Інтереси та протиріччя суб’єктів ринку послуг з перевезень приміських пасажирів 
Так, на сьогодні, інтереси держави (у т.ч. і 

місцевих органів самоврядування) є в тому, 
щоб, по-перше, утримувати тарифи на примісь-
кі залізничні пасажирські перевезення на мак-
симально низькому рівні, а по-друге, надавати 
багаточисельним категоріям пасажирів пільгові 
умови оплати за проїзд. Таким чином, держава 
надає залізничним приміським перевезенням 
статус «соціально значущих». 

Така позиція держави вступає у протиріччя 
з інтересами приміського залізничного паса-
жирського комплексу, котрий завдяки такій 
політиці вимушений отримувати збитки від 
своєї діяльності. 

У свою чергу, пасажирів цікавить не лише 
максимально низький рівень тарифів, а і якість 
послуги. У випадку, якщо рівень якості послуги 
(див. рис. 2) недостатній, то пасажир змінює 
вид транспорту. 

Конкурентні виді транспорту зацікавлені в 
збереженні існуючої політики держави віднос-
но приміського залізничного пасажирського 
комплексу, тобто збереження функцій «соціа-
льного перевізника». Це не забезпечує умов не 
тільки розширеного відтворення, але і просто-
го, та різко знижує рівень конкурентної стійко-
сті залізниць. А отже, дає можливість отриман-
ня конкурентам за незначного підвищення рів-
ня якості послуги високого притоку пасажирів 
і, як наслідок, більшої кількості додаткового 
прибутку. 

Інтереси ж власників підприємств поляга-
ють у тому, що низька вартість перевезень у 
приміському сполученні дозволяє їм залучати 
більш дешеву робочу силу з приміських зон.  
А, отже, отримувати додаткові прибутки. 

І хоча, як це було зазначено вище, кожен 
елемент вказаної системи може у тому чи ін-
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шому ступені розглядатися окремо, все одно у 
нинішніх економічних умовах виокремлення з 
системи одного з елементів може привести до 
розбалансування системи в цілому, що природ-
нім чином негативно відобразиться на функці-
онуванні нині діючої системи і призведе до її 
руйнування. 

Отже, виявляється дія другого закону діале-
ктики: єдність та боротьба протилежностей. 

Сьогодні в Україні назріла ситуація, коли 
функціонування вищезазначеної системи еле-
ментів ринку приміських пасажирських заліз-
ничних перевезень у існуючому складі та з ти-
ми ж інтересами у майбутньому є неможливим. 
Причиною цьому є зміна форми суспільного 
устрою держави. У теперішніх умовах держава, 
що вже переважно не є власником засобів ви-
робництва, а і відповідно виробленої продукції 
(робіт, послуг), не зацікавлена у стримуванні 
зростання вартості продукції (робіт, послуг) за 
рахунок стримування зростання в ній частки 
заробітної плати. Таким чином, відпала необ-
хідність надання приміським пасажирським 
залізничним перевезенням статусу «соціально 
значущих» − надавати значній кількості катего-
рій громадян пільгові умови користування по-
слугами приміського пасажирського залізнич-
ного комплексу та встановлювати тарифи на 
максимально низькому рівні. 

Головна мета функціонування будь-якої ор-
ганізації в умовах ринку, зокрема і приміського 
залізничного пасажирського комплексу, є 
отримання прибутку. Сьогодні ж весь тягар по-
криття збитків від перевезень приміських паса-
жирів, що викликано політикою держави, ви-
мушено несе залізничний транспорт, що при-
зводить до критичного стану і не відповідає 
ринковим умовам функціонування організацій.  

В Україні у даний час почалися процеси ре-
формування залізничної галузі, які невдовзі 
призведуть до якісної зміни системи елементів 
ринку з надання послуг по переміщенню паса-
жирів у приміському сполученні. Нова система 
заперечує попередню, перейнявши всі її попе-
редні найкращі якості. 

Таким чином, виявляється дія третього за-
кону діалектики: заперечення заперечення. Йо-
го методологічна значущість полягає у тому, 
що він дає надійний критерій визначення на-
прямків розвитку систем та об’єктів, дозволяю-
чи вірно оцінити масштаби, можливості та тем-
пи його розвитку [8, c. 254]. 

Висновки даного дослідження і перспективи 
подальших робіт у цьому напрямку 

Проведене дослідження дає змогу ствер-
джувати, що побудова, функціонування та роз-

виток ринку послуг з перевезень приміських 
пасажирів як складної системи, елементами 
котрої є: пасажири, залізниця (або оператор 
залізничних перевезень), конкуренти (автопе-
ревізники), держава (у т.ч. місцеві органи само-
врядування), власники підприємств тощо, від-
повідає основним законам діалектики: взаєм-
ному переходу кількісних змін у якісні, єдності 
та боротьбі протилежностей та запереченню 
заперечення. 

Управлінські рішення в області організації 
роботи приміського залізничного комплексу 
повинні будуватися у відповідності із законами 
діалектики. Неврахування цих законів призво-
дить до зниження ефективності цієї системи та, 
як наслідок, зростання ефективності конкурую-
чих систем. 
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ 
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

У статті розглянуті деякі питання щодо реформування системи оподаткування суб’єктів малого підпри-
ємництва, розв’язання яких може покращити економіку України через збільшення кількості малих підпри-
ємств. 

В статье рассмотрены некоторые вопросы по поводу реформирования системы налогообложения субъ-
ектов малого предпринимательства, решение которых может улучшить экономику Украины через увеличе-
ние количества малых предприятий. 

In the article some questions are considered concerning reformation of the taxation system of small businesses, 
the solution of them can improve the economy of Ukraine through the increase of quantity of small enterprises. 

В умовах переходу економіки України до 
ринкових відносин на момент вступу у Світову 
Організацію Торгівлі (СОТ) в країні за спроще-
ною системою оподаткування працюють майже 
3 млн громадян. Її переваги полягають у скоро-
ченні документообігу суб’єктів підприємниць-
кої діяльності та спрощенні механізму оподат-
кування шляхом заміни певних податків на 
єдиний податок. 

На користь спрощеної системи оподатку-
вання свідчить також те, що з кожним роком 
простежується зміцнення тенденції до зростан-
ня основних показників діяльності суб’єктів, 
які її застосовують. Це, своєю чергою, позитив-
но позначається на динаміці надходжень до 
бюджету та сприяє створенню робочих місць. 

Підтримка малого підприємництва, в тому 
числі через систему оподаткування, є одним із 
шляхів подолання економічної кризи в еконо-
міці України після її вступу до СОТ. Отже, 
спрощена система оподаткування є дієвою 
формою державної підтримки суб’єктів малого 
підприємництва. 

В Україні оподаткування громадян - 
суб’єктів підприємницької діяльності здійсню-
ється на загальній системі оподаткування, опо-
даткуванні по єдиному та фіксованому подат-
ках. Особливістю оподаткування по єдиному 
податку є те, що доки суб’єкти господарювання 
ведуть спрощений облік та звітність за резуль-
татами своєї діяльності, вони сплачують фіксо-
вану ставку податку з доходів (обороту). 

З метою реалізації державної політики щодо 
розвитку й підтримки малого підприємництва, 
підвищення його ролі в розвитку національної 
економіки внесені зміни в оподаткування 
суб’єктів малого підприємництва (Указом Пре-
зидента України від 3 липня 1998 року №727/98 

«Про спрощену систему оподаткування обліку 
та звітності суб’єктів малого підприємництва»). 
Згідно цього Указу спрощена система оподат-
кування запроваджується для таких суб’єктів 
малого підприємництва: 

1) фізичних осіб; 
2) юридичних осіб. 
1) Суб’єкт підприємницької діяльності - фі-

зичні особи, які здійснюють підприємницьку 
діяльність без створення юридичної особи, ма-
ють право вибрати спосіб оподаткування дохо-
дів за єдиним податком шляхом отримання сві-
доцтва про сплату єдиного податку. 

Ставка єдиного податку для фізичних осіб 
встановлюється місцевими радами за місцем 
державної реєстрації суб’єкта підприємницької 
діяльності залежно від виду діяльності і місця її 
здійснення і не може становити менше 20 гри-
вень і більше 200 гривень за календарний мі-
сяць. 

Умови для переходу фізичних осіб на спро-
щену систему оподаткування: 

- кількість працюючих у фізичної особи, що 
займається підприємницькою діяльністю без 
створення юридичної особи, і у трудових від-
носинах з якою, включаючи членів їх сімей, 
протягом року перебуває не більше 10 осіб; 

- обсяг виручки від реалізації продукції (то-
варів, робіт, послуг) за рік не перевищує  
500 тис. грн; 

Можливість такого вибору не поширюється 
на: 

- фізичних осіб, які відповідно до законо-
давства України сплачують фіксований пода-
ток; 

- фізичних осіб - суб’єктів підприємницької 
діяльності, які займаються підприємницькою 
діяльністю без створення юридичної особи і 
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здійснюють торгівлю підакцизними товарами 
(крім сфери громадського харчування). 

Крім того, сплата єдиного податку не звіль-
няє від придбання торгового патенту відповід-
но до Закону України «Про патентування де-
яких видів підприємницької діяльності» від 
23.05.1996 р. при здійсненні торгівлі за готівко-
ві кошти у пунктах продажу товарів. 

Якщо платник податку займається підпри-
ємницькою діяльністю з використанням найма-
ної праці чи за участю в підприємницькій дія-
льності членів його сім’ї, розмір єдиного пода-
тку збільшується на 50 відсотків за кожну лю-
дину. 

Суб’єкт підприємницької діяльності - фізи-
чна особа, яка сплачує єдиний податок, звіль-
няється від обов’язку нарахування, відрахуван-
ня та перерахування до державних цільових 
фондів зборів, пов’язаних з виплатою заробіт-
ної плати працівникам, які перебувають з ним у 
трудових відносинах, включаючи членів його 
сім’ї. 

Фізичних осіб-суб’єктів підприємництва, які 
зупинили свій вибір на спрощеній системі опо-
датковування, приваблює можливість: 

- зменшення кількості податків і зборів; імо-
вірності допущення порушень податкового за-
конодавства і помилок при складанні звітності; 

- легко підрахувати податкові зобов’язання; 
- не застосовувати регістр розрахункових 

операцій; 
- повернутися за власним бажанням на зага-

льну систему оподатковування; 
- перейти на сплату фіксованого податку; 
- бути неплатником податку на додану вар-

тість; 
- скорочення витрат часу на заповнення та 

представлення звітності. 
2) Суб’єкти підприємницької діяльності - 

юридичні особи будь-якої організаційно-
правової форми та форми власності поряд з ді-
ючою системою можуть самостійно обирати 
спосіб оподаткування доходів за єдиним подат-
ком за умови: 

- якщо за рік середньооблікова чисельність 
працюючих не перевищує 50 осіб; 

- об’єм виручки яких від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує  
1 млн грн. 

Спосіб оподаткування вибирається один раз 
і залишається незмінним протягом року. Юри-
дична особа, яка перейшла на спрощену систе-
му оподаткування, обліку та звітності, само-
стійно обирає одну з наступних ставок єдиного 
податку: 

- 6 відсотків суми виручки від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) без урахуван-
ня акцизного збору у разі сплати податку на 
додану вартість згідно із Законом України «Про 
податок на додану вартість» (168/97-ВР); 

- 10 відсотків суми виручки від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком 
акцизного збору, у разі включення податку на 
додану вартість до складу єдиного податку. 

Спрощена система оподаткування, обліку та 
звітності для суб’єктів малого підприємництва 
може застосовуватися поряд з діючою систе-
мою оподаткування, обліку та звітності, перед-
баченою законодавством, на вибір суб’єкта ма-
лого підприємництва. 

Спрощена система оподаткування, обліку та 
звітності суб’єктів малого підприємництва не 
поширюється на: 

- суб’єктів підприємницької діяльності, які 
проводять діяльність у сфері грального бізнесу 
(в тому числі діяльність, пов’язану із влашту-
ванням казино, інших гральних місць, гральних 
автоматів з грошовим або майновим виграшем, 
проведенням лотерей (у тому числі державних) 
та розіграшів з видачею грошових виграшів у 
готівковій або майновій формі), здійснюють 
обмін іноземної валюти; 

- суб’єктів підприємницької діяльності, які є 
виробниками підакцизних товарів, здійснюють 
господарську діяльність, пов’язану з експор-
том, імпортом та оптовим продажем підакциз-
них товарів, оптовим та роздрібним продажем 
підакцизних пально-мастильних матеріалів; 

- суб’єктів підприємницької діяльності, які 
здійснюють: видобуток та виробництво доро-
гоцінних металів і дорогоцінного каміння, до-
рогоцінного каміння органогенного утворення; 
оптову, роздрібну торгівлю промисловими ви-
робами з дорогоцінних металів, що підлягають 
ліцензуванню відповідно до Закону України 
«Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності»; 

- суб’єктів підприємницької діяльності, на 
яких поширюється дія Закону України «Про 
патентування деяких видів підприємницької 
діяльності» у частині придбання спеціального 
торгового патенту; 

- довірчі товариства, страхові компанії, бан-
ки, інші фінансово-кредитні і небанківські фі-
нансові установи; 

- суб’єктів підприємницької діяльності, в 
статутному фонді яких частки, що належать 
юридичним особам-учасникам і засновникам 
даних суб’єктів, які не є суб’єктами малого 
підприємництва, перевищують 25 відсотків. 
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Суб’єкти малого бізнесу, незалежно від тех-
нології та наявності виробництва продукції 
(робіт, послуг), його матеріаломісткості та кі-
лькості здійснюваних за місяць господарських 
операцій (обсягу документообороту), можуть 
обрати один з таких варіантів ведення спроще-
ної форми бухгалтерського обліку: 

- просту форму бухгалтерського обліку; 
- форму бухгалтерського обліку з викорис-

танням (веденням) регістрів обліку майна мало-
го підприємства. 

Проте за час існування спрощеної системи 
оподаткування було прийнято ряд законодав-
чих актів, нормами яких внесено суттєві зміни 
до порядку оподаткування суб’єктів підприєм-
ницької діяльності та сплати ними внесків на 
загальнообов’язкове соціальне та пенсійне 
страхування. 

Усталена сьогодні в Україні система конт-
ролю та нагляду з боку держави є недоскона-
лою: 

- по-перше, чинним законодавством чітко не 
визначено ні обов’язки органів контролю, ні їх 
відповідальності в процесі перевірок; 

- по-друге, юридичною підставною для пе-
ревірок є велика кількість прийнятих у різний 
період законодавчих актів (6 кодексів, 39 зако-
нів України, 6 указів Президента України, 19 
постанов Кабінету Міністрів України, 29 ві-
домчих актів центральних органів виконавчої 
влади); 

- по-третє, перевірки суб’єктів господарю-
вання (найбільш поширена форма контролю) 
здійснюються багатьма бюджетними організа-
ціями та установами (близько 40). 

Основними недоліками цих нормативно-
правових актів, які регулюють питання здійс-
нення перевірок, є: 

- відсутність вичерпного переліку видів та 
цілей перевірок; 

- відсутність повного переліку органів, упо-
вноважених на проведення перевірок, та чітко 
визначених меж цих повноважень; 

- нечіткість визначення підстав для прове-
дення перевірок тощо. 

Таким чином, зазначена система оподатку-
вання потребує додаткового реформування. 

У якості деяких заходів покращення систе-
ми контролю та нагляду можна запропонувати 
наступне: 

- створити належні правові умови для нала-
годження паритетних відносин між контролю-
ючими органами і суб’єктами господарювання; 

- обмежити можливості для зловживань з 
боку представників контролюючих органів, а 

також забезпечити підвищення рівня захище-
ності прав суб’єктів господарської діяльності; 

- обмежити державне втручання в господар-
ську діяльність суб’єктів господарювання; 

- сприяти покращенню бізнес-середовища в 
Україні; 

- посилити кримінальну відповідальність 
чиновників за перешкоджання підприємницькій 
діяльності. 

Сьогодні гострою залишається проблема 
примусового залучення коштів суб’єктів під-
приємницької діяльності в різноманітні благо-
дійні, відомчі та інші фонди, що негативно 
впливає на розвиток бізнес-середовища в країні 
загалом. Необхідно посилити кримінальну від-
повідальність чиновників за перешкоджання 
підприємницькій діяльності, яке виявляється у 
вимозі про перерахування суб’єктами підпри-
ємництва коштів до фондів, формування яких 
згідно із законодавством здійснюється на доб-
ровільній основі. 

Тому необхідно: 
- поліпшити підприємницький клімат в 

Україні; 
- установити кримінальну відповідальність 

за вимогу про перерахування суб’єктами під-
приємництва коштів до фондів, формування 
яких згідно із законодавством здійснюється ви-
ключно на добровільній основі; 

- зменшити прояви опосередкованого хаба-
рництва та унеможливити безпідставний тиск 
на суб’єктів підприємницької діяльності з боку 
чиновників. 

Крім того, існує низка проблем, вирішення 
яких уже зараз дозволить значно покращити 
податкову політику, не чекаючи податкової ре-
форми. До таких проблем слід віднести: 

а) безкарність підприємців за порушення 
чинного законодавства; 

б) зменшення недосконалостей самої подат-
кової системи; 

в) більш чітке та зрозуміле визначення баз 
оподаткування; 

г) пов’язування деяких баз оподаткування, 
крім доходів фізичних осіб, з фондом заробіт-
ної плати та обсягом реалізації продукції; 

д) забезпечення певної постійності законо-
давчо-нормативної бази; 

е) усунення негативного впливу високих 
ставок податків та загальної суми стягнень на 
процес прийняття економічних рішень; 

ж) можливість суттєвого збільшення сум 
податкових надходжень в бюджет від податку з 
доходів фізичних осіб за рахунок збільшення 
частки витрат на оплату праці в собівартості 
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виробленої продукції (виконаних робіт, нада-
них послуг). 

Для фізичних осіб-підприємців, з метою 
уніфікації, пропонується об’єднати єдиний та 
фіксований податки, які дублювали один одно-
го, та встановити загальний, узявши за основу 
єдиний податок. При цьому ставки податку 
пропонується встановити у фіксованому розмі-
рі на рівні, встановленому діючим законодавст-
вом. 

Граничний обсяг виручки від реалізації для 
фізичних осіб повинен коригуватися у залеж-
ності від ситуації на ринку. Стосовно кількості 
осіб, що перебувають у трудових відносинах з 
фізичною особою-платником єдиного податку, 
то пропонуємо залишити чисельність на рівні 
10 найманих працівників. 

Крім того, переглянути розмір надбавки, яка 
застосовується до ставок єдиного податку і сьо-
годні становить 50 % за кожного найманого 
працівника фізичної особи-платника податку. 
Передбачити зниження такої ставки до 25 %. 

Разом з тим, необхідно запровадити меха-
нізм усунення існуючих схем мінімізації подат-
кових зобов’язань та забезпечення своєчасної 
сплати єдиного податку. Зокрема, для тих під-
приємців, що перевищили граничний обсяг 
отриманого доходу, пропонується передбачити 
відповідальність у вигляді оподаткування сум 
перевищення доходу за такою шкалою: пере-
вищення граничного річного обсягу до 20 % – 
диференційовано відповідно до відсотків пере-
вищення – не менше 5 % для фізичних осіб та 
10 % для юридичних осіб; понад 20 % – за ста-
вкою 15 % для фізичних осіб та 25 % для юри-
дичних осіб. 

Пропонується диференціація єдиного пода-
тку для новостворених юридичних осіб з метою 
регульованого розвитку підприємств і окремих 
галузей народного господарства, тобто змен-
шення розміру відсоткових ставок єдиного по-
датку у два рази (із 6 та 10 до 3 та 5) з одночас-
ним введенням єдиного соціального внеску. Це 
пов’язано з тим, що існуючий порядок оподат-
кування єдиного податку не підтверджує сут-
ність спрощеної системи оподаткування у 
зв’язку з необхідністю проведення додаткових 
нарахувань до Пенсійного Фонду України та 
фондів соціального страхування. 

Також необхідно створити інформаційно-
консультаційний центр розвитку малого під-
приємництва, де будуть проводитись: 

- роз’яснення щодо внесень змін до деяких 
законодавчих актів, що призведе до удоскона-
лення правового регулювання і функціонування 
дозвільної системи у сфері господарської дія-
льності, діяльності в частині порядку видачі 
документів дозвільного характеру; 

- публічні обговорення проектів регулятор-
них актів, яке призведе до досягнення позитив-
них економічних результатів виконання регу-
ляторних актів; 

- розроблення та забезпечення виконання 
освітньої програми з питань провадження під-
приємницької діяльності для підприємців та 
широких верств населення. Це призведе до 
отримання знань, необхідних для започатку-
вання та ведення власної справи, підвищення 
ефективності діяльності суб’єктів малого під-
приємництва; 

- організація професійного навчання безро-
бітних за навчальними планами та програмами, 
що сприяють розвитку малого підприємництва 
та започаткування власної справи; 

- залучення до підприємницької діяльності 
інвалідів, жінок, молоді, безробітних, жителів 
сільської місцевості, що призведе до збільшен-
ня кількості суб’єктів малого підприємництва 
серед слабо захищених верств населення; 

- забезпечення функціонування в регіонах 
інформаційної служби «гаряча лінія» для під-
приємців; 

- проведення Всеукраїнського конкурсу біз-
нес-планів підприємницької діяльності серед 
молоді; 

- проведення конференцій, нарад, засідань 
за круглим столом, форумів, виставок та ярма-
рків за участю представників малого підприєм-
ництва, відзначення Дня підприємця. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 
УКРАЇНИ 

В даній статті досліджено деякі проблеми системи оподаткування України в сучасних умовах та, врахо-
вуючи досвід зарубіжних країн, запропоновано рекомендації щодо вдосконалення механізму оподаткування 
фізичних і юридичних осіб. 

В данной статье исследованы некоторые проблемы системы налогообложения Украины в современных 
условиях и, учитывая опыт зарубежных стран, предложены рекомендации относительно совершенствования 
механизма налогообложения физических и юридических лиц. 

In this article some problems of the taxation system of Ukraine in modern conditions are investigated and, taking 
into account the experience of foreign countries, the recommendations related to the perfection of taxation mecha-
nism for physical and juridical persons are offered. 

В наш час, коли в Україні відбуваються кар-
динальні перетворення в соціально-економічній 
та політичній сферах, а одним із важливих 
шляхів підвищення ефективності функціону-
вання українських підприємств є вдосконален-
ня механізму оподаткування, то актуальність 
обраної теми є очевидною. 

Закони, що регламентували податкову сис-
тему в Україні, весь час змінювались з метою їх 
погодження з процесами, які мали місце у жит-
ті суспільства, за відсутності єдиної податкової 
політики. Станом на 01.07.2006 р. до Закону 
України «Про податок на прибуток підпри-
ємств» вносилися поправки майже 130 разів, до 
Закону «Про податок на додану вартість» − 122 
рази, до Декрету про Державну митницю – 89 
разів [2]. На жаль, немає статистики на 2008 
рік, проте безперечно цифри будуть більш вра-
жаючі. За таких умов суб’єкти господарювання 
опиняються в критичному становищі – біль-
шість громадян в державі просто не в змозі 
встигнути за змінами, вони не знають, що саме, 
коли і за яким механізмом вони повинні спла-
чувати. 

В Україні діють 28 загальнонаціональних і 
14 видів місцевих податків і зборів. Середнє 
підприємство сплачує 9…12 видів податків і 
зборів [1]. На даний час в Україні при чесній 
сплаті податків і зборів згідно Закону України 
«Про систему оподаткування» підприємство 
повинно платити до бюджету 40…46 % його 
доданої вартості [3]. Але за принципом Лафера 
перевищення 35 % межі призводить до перехо-
ду значної частини економіки у тінь. Навіть 
розвиненим країнам із стабільним соціально-
економічним становищем такий рівень не влас-

тивий і, як правило, це призводить до низьких 
темпів економічного зростання. 

Намагаючись вирішити проблему податко-
вого тиску та надмірного адміністративного 
контролю, господарюючі суб’єкти переносять 
відносини між споживачем та виробником, а 
також свої доходи у тіньовий сектор економіки, 
частка якого за різними підрахунками стано-
вить від 45 до 85 % валового внутрішнього 
продукту [2]. Результатом цього стає недоот-
римання державою частини податкових надхо-
джень та намагання компенсувати це знову ж за 
рахунок введення нових податків та зборів. Але 
збільшення податкового навантаження означає 
або банкрутство платників податків, або, знач-
но більшою мірою, їх відхід до тіньової еконо-
міки. Таким чином, діюча податкова система – 
це та сила, яка підриває національну економіку. 

Всі ці проблеми вказують на недосконалість 
та неефективність чинної податкової системи, 
на те, що вона сприяє поглибленню економіч-
ної кризи. Отже, виникає необхідність прове-
дення податкової реформи. 

Таким чином, в Україні розпочався новий 
етап на шляху її інтеграції у світове товариство. 
5 лютого 2008 р. у Женеві було підписано про-
токол про членство України у Світовій органі-
зації торгівлі (СОТ). Отримавши такий розши-
рений доступ до світових ринків, виникає необ-
хідність щодо внесення деяких змін у діючу 
систему оподаткування. У зв’язку з цим вини-
кає необхідність внесення змін у законодавст-
во, які б створювали для вітчизняних виробни-
ків умови діяльності, аналогічні існуючим у 
країнах - членах СОТ. 

В Україні створено таку систему оподатку-
вання, яка за своїм складом та структурою по-
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дібна до податкових систем розвинутих євро-
пейських країн. Закони з питань оподаткування 
розроблено з урахуванням норм європейського 
податкового законодавства, а також аспектів 
податкової політики СОТ та інших міжнарод-
них економічних організацій. 

Проте, існуюча податкова система України 
характеризується також наступними негатив-
ними рисами: 

1. Велика чисельність нормативних докуме-
нтів та невідповідність законів та підзаконних 
актів, які регулюють податкові відносини. 

2. Нестабільність податкового законодавст-
ва, а саме численні зміни та поправки до існу-
ючих законів. 

3. Відсутність регулюючої функції та зосе-
редження на фіскальній ролі податків.  

4. Наявність законів, які належать до інших 
галузей права, але зачіпають питання регулю-
вання податкових відносин. 

5. Відсутність достатніх правових гарантій 
для учасників податкових відносин.  

Податкові системи деяких країн Європи 
мають як спільні риси, так і відмінності. Для 
податкової системи України було б доцільно 
використання зарубіжного досвіду функціону-
вання податкової системи. 

Одним з прикладів може бути досвід досить 
розвинутої країни – Швейцарії. На чолі функці-
онування системи оподаткування стоїть право-
ва основа, тобто законодавча. В Швейцарії це 
питання вирішують універсальні для всіх пода-
ткові закони. Ця особливість полягає в тому, 
що всі учасники податкового процесу можуть 
самостійно розбиратись в змісті законів, вирі-
шувати для себе, тобто своєї діяльності, прові-
дні напрямки функціонування, тощо. Економі-
чні думки з цього питання приймаються в пер-
шу чергу (попереду юридичних, наприклад). 
Будь-які юридичні конструкції – це улюблений 
засіб в Швейцарії – стають другорядними, якщо 
з’являються економічні тлумачення. Що стосу-
ється конфліктних ситуацій, то діють різні су-
дові рівні. Перший – на рівні общин. Якщо пи-
тання не вдається вирішити на цьому рівні, 
рішення приймає кантональний суд. При відсу-
тності згоди питання обговорюється в федера-
льному суді. На цьому рівні може бути розгля-
нуте будь-яке питання. Надаючи таку само-
стійність підприємцям і іншим платникам по-
датків, уряд Швейцарії значно зменшує відтік 
капіталу у тіньову економіку [4]. Підприємцю у 
Швейцарії простіше вибрати для себе певний, 
прийнятний для нього, напрям функціонування 
в рамках закону, ніж порушувати податкове 

законодавство і ризикувати своїми матеріаль-
ними здобутками чи свободою. В Україні ж 
ситуація зовсім інша. Прийняття податкових 
законів іноді має неповну форму, тому вони 
постійно доповнюються, змінюються, а також 
іноді перероблюються. Підприємці в Україні не 
впевнені у завтрашньому дні, тому що біль-
шість податкових законів в нас приймається в 
інтересах окремого кола людей, наближених до 
апарату управління. Платникам податку на 
прибуток необхідні гарантії, які забезпечувати-
муть їм нормальну діяльність. На даний момент 
ми маємо трактування будь-яких суперечностей 
у податковому законодавстві на користь держа-
ви. Вважається, що відсутність таких гарантій з 
боку держави й корумпованість податкових 
структур і є однією з основних причин тінізації 
українського бізнесу. 

Другим прикладом застосування податково-
го досвіду Швейцарії може бути самостійність 
кантонів (територіальних одиниць) у відно-
шенні до податків. Інша особливість – конку-
ренція серед кантонів, бо кожен з них само-
стійно визначає податкові ставки, діючі на його 
території. Якщо податкові ставки будуть збі-
льшені, тоді відповідно кантон отримає більше 
грошових коштів, але, з іншого боку, завдяки 
високим ставкам його населення може просто 
переїхати в більш «дешевий» кантон. Ось така 
конкуренція між податковими системами різ-
них кантонів і є ефективним засобом зниження 
податкових ставок на території усієї Швейцарії. 
Локальність при цьому дає можливість швидко 
реагувати на зміни, які відбуваються в конкре-
тному регіоні і поліпшувати становище на мік-
рорівні. В Україні, звичайно, існує деяка само-
стійність регіонів (місцеві податки і збори), 
однак вона значно обмежена. Адже встанов-
лення розмірів і ставок податків здійснюється 
на загальнодержавному рівні й не має локаль-
ного характеру. Таким чином, одним з напрям-
ків використання світового досвіду може стати 
надання свободи регіонам в прийнятті необхід-
них законів, у встановленні податкових ставок 
та розмірів податків тощо. 

Проведений аналіз чинних систем оподат-
кування України та зарубіжних країн дозволяє 
визначити резерви вдосконалення механізму 
оподаткування і підвищення ефективності його 
регулюючого впливу на розвиток підприємств. 

Податкова система нашої держави змінюва-
лась з кожним приходом нової влади. Тому, з 
метою забезпечення стабільності податкового 
законодавства після закінчення проведення 
податкової реформи передбачається встанов-
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лення 5-річного мораторію на внесення змін до 
законодавчих актів з питань оподаткування, 
якщо такі зміни торкаються основних складо-
вих податкової системи (переліку податків і 
зборів, їх ставок (крім акцизів), принципів на-
рахування, заборони безспірного стягнення 
коштів з рахунків платників податку). Після 
закінчення терміну мораторію нормативно-
правові акти, які регулюють податкові право-
відносини, будуть прийматися не пізніше, ніж 
за шість місяців до початку нового бюджетного 
року, та набирати чинності не раніше, ніж з 
початку нового бюджетного року. 

Сьогодні ключове місце в процесі адаптації 
національного податкового законодавства до 
норм та вимог угод СОТ i виконання 
обов’язків, узятих на себе українською сторо-
ною перед державами - членами Європейського 
Союзу (ЄС), відводиться прийняттю Податко-
вого кодексу України – документа, що уособ-
лює основні зусилля з реформування податко-
вого законодавства нашої країни.  

Отже, слід суттєво зменшити економічно 
необґрунтовані розбіжності між нормами Зако-
ну України «Про оподаткування прибутку під-
приємств» і положеннями (стандартами) бухга-
лтерського обліку щодо визнання і оцінки до-
ходів та витрат. В Україні діють спеціальні 
податкові правила визнання доходів і витрат (за 
першою з подій, що сталася раніше), що супе-
речать загальноприйнятому при розрахунку 
фінансових результатів принципу відповідності 
і методу нарахування в бухгалтерському облі-
ку. Застосування цих податкових правил підри-
ває концептуальні засади оподаткування при-
бутку. Тому пропонується, як один зі шляхів 
подальшого вдосконалення розрахунку оподат-
ковуваного прибутку за методом «витрати-
випуск», перехід на загальноприйняті способи 
визнання доходів і витрат. 

Ще одним цікавим моментом є те, що до ва-
лових витрат підприємства не відносяться ви-
трати на вакцинацію робітників проти грипу 
[5]. У листі від 16.02.2004 р. № 2444/7/15-1117 
до ДПА України «Щодо витрат на охорону 
праці» вказано, що переліком заходів та засобів 
з охорони праці, витрати на здійснення та при-
дбання яких включаються до валових витрат, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 червня 2003 р. № 994 установ-
лено, які заходи та засоби охорони праці відно-
сяться до складу валових витрат. Вказаним 
Переліком такі заходи, як проведення профіла-
ктичних щеплень проти грипу, не передбачено і 

тому витрати на такі заходи не відносяться до 
складу валових витрат. 

Вартість вакцини на одну людину складає 
близько 80 грн. Тому виходить цікава ситуація, 
коли для підприємства з економічної точки 
зору (щодо некритичних працівників) є вигід-
нішим, коли працівники цього підприємства 
будуть хворіти на грип, адже витрати підпри-
ємства на оплату перших 5 днів хвороби на 
підставі лікарняного листка вільно і без про-
блем можна включати до валових витрат, а 
понесені витрати з вакцинації проти грипу для 
забезпечення здоров’я працівників в період 
епідемії грипу – ні. Вихід є, але наразі не у нас. 
І вихід цей зроблено у всіх цивілізованих краї-
нах і називається він медичним страхуванням 
працівників за рахунок роботодавця. Саме такі 
страховки передбачають вакцинацію за рахунок 
плати за страховку. Але в нашій країні він ще 
не працює. Оскільки згідно з пп. 5.4.6 п. 5.4  
ст. 5 Закону України «Про оподаткування при-
бутку підприємств», до складу валових витрат 
включаються будь-які витрати зі страхування 
ризиків загибелі врожаю; транспортування 
продукції платника податку; цивільної відпові-
дальності, пов’язаної з експлуатацією транспо-
ртних засобів, що перебувають у складі основ-
них фондів платника податку; екологічної та 
ядерної шкоди, що може бути завдана платни-
ком податку іншим особам; майна платника 
податку; кредитних та інших ризиків платника 
податку, за винятком страхування життя, здо-
ров’я або інших ризиків, пов’язаних з діяльніс-
тю фізичних осіб, що перебувають у трудових 
відносинах з платником податку, 
обов’язковість якого не передбачена законо-
давством або будь-які витрати зі страхування 
сторонніх фізичних чи юридичних осіб. 

Передумовою забезпечення конкуренто-
спроможності продукції національних вироб-
ників є використання сучасного обладнання та 
технологій. З цією метою доцільне використан-
ня прискореної амортизації та зменшення її 
термінів. Адже, надаючи права прискореної 
амортизації за тими чи іншими видами основ-
них фондів, держава тимчасово втрачає доходи, 
проте у підприємства накопичуються ресурси 
для модернізації та технічного переоснащення 
виробництва, що у кінцевому підсумку забез-
печує його розширення, підвищення швидкості 
обертання грошей на підприємстві, збільшення 
прибутків і, відповідно, доходів бюджету. Вза-
галі така система нарахування амортизації до-
зволила б зменшити вартість вітчизняних това-
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рів, що значно підвищило б їх конкуренто-
спроможність. 

Джерелом фінансування оновлення матеріа-
льно-технічної бази підприємств може стати 
збільшення сум амортизації за рахунок збіль-
шення балансової вартості основних засобів до 
їх ринкової вартості. 

Щодо малого і середнього бізнесу, якому, за 
переконаннями влади, у нас створені сприятли-
ві умови, то вони повинні сплатити до бюджету 
56…58 % доданої ними вартості. В результаті 
на розвиток бізнесу, після відрахування матері-
альних витрат, виплати заробітної плати на 
рівні не менше прожиткового мінімуму і ви-
плати соціальних податків, нічого не залиша-
ється. Зараз більшість підприємств виживає 
лише тому, що роками приховує свій дійсний 
прибуток, обсяг виробництва і кількість пра-
цівників. За офіційними підрахунками експер-
тів, їх обороти відрізняються від офіційної ста-
тистики в два-три рази [6]. 

Враховуючи ці недоліки й досвід розвину-
тих європейських країн, доцільно буде розпо-
всюдити дію загальної системи оподаткування 
прибутку на всіх суб’єктів господарювання. 
Однак слід зберегти чинну систему фіксованих 
ставок єдиного податку виключно для фізичних 
осіб - підприємців з невеликим рівнем доходів, 
які займаються роздрібною торгівлею на рин-
ках та наданням побутових послуг населенню й 
запровадити оподаткування інших фізичних 
осіб - підприємців єдиним податком за принци-
пом оціночного доходу. Слід також забезпечи-
ти суб’єктам малого підприємництва можли-
вість ведення спрощеної системи бухгалтерсь-
кого обліку і звітності та звільнення деяких 
видів підприємств від необхідності ведення 
звітності про результати господарської діяль-
ності. 

Окрім того, вважається за доцільне запрова-
дити режим, який сприятиме створенню нових 
підприємств і їх діяльності на початковому 
етапі. Як свідчить практика, цей період не по-
винен перевищувати 3…5 років. Податкові 
пільги повинні бути диференційовані по роках, 
зменшувати тягар початкових витрат на органі-
зацію справи, налагодження збуту, і в той же 
час налаштовувати менеджерів підприємства на 
вихід з зони пільгового сприяння. Слід також 
вжити заходів, які надали б можливості вільно-
го і швидкого розвитку підприємництва в Укра-
їні, унеможливлюючи при цьому будь-які зло-
вживання з боку податкових чиновників. Оскі-
льки тепер Україна є членом СОТ, такі умови 

слід надавати усім суб’єктам підприємницької 
діяльності, як вітчизняним, так і зарубіжним. 

Слід зазначити, що сумнівним є поширене 
твердження про те, що, чим меншою є кількість 
податків, тим ефективнішою є податкова сис-
тема і тим краще виконується регулююча фун-
кція оподаткування. Реальність та досвід дово-
дять, що господарська діяльність в сучасному 
світі настільки різноманітна, що невеликою 
кількістю засобів бюджетно-податкової політи-
ки регулювати їх неможливо. Для успішного 
управління економікою доцільно буде затвер-
дити адекватний набір інструментів у вигляді 
податків, податкових пільг та спеціальних по-
даткових програм. 

На сьогодні непрямі податки, а саме податок 
на додану вартість і акцизний збір набули ши-
рокого застосування. В усьому світі акцизний 
збір є податком «на багатство», тобто на пред-
мети розкоші. В нашій країні – це податок на 
високорентабельні та монопольні товари (про-
дукцію), перелік яких включає навіть продукти 
харчування. Щодо ПДВ, то він є важливою 
складовою податкових систем у понад 40 краї-
нах світу, в тому числі в 17 європейських краї-
нах. Ставки податку встановлюються в відсот-
ках, які коливаються від 12 % у Люксембурзі та 
Іспанії, до 22 % у Данії і 25 % в Ірландії. Кіль-
кість ставок досить різна від однієї (в Данії) до 
семи (у Франції). Найнижча ставка – 2,1 % у 
Франції на продовольчі товари, і найвища – 
33,3 % щодо товарів, які є предметами розкоші 
[7]. Буде доцільним ввести таку систему дифе-
ренціації ПДВ і в Україні. Це не лише збіль-
шить доходи до бюджету, а й знизить ціни на 
товари широкого вжитку, що суттєво покра-
щить добробут небагатих верств населення. 
Наприклад, у Франції в 1988 р. діяло 4 ставки 
ПДВ: 5,5 % − на товари і послуги першої необ-
хідності (продукти харчування, медикаменти, 
житло, транспорт і т.д.); 7 % − скорочена ставка 
на товари культурного побуту (книги); 18,6 % − 
нормальна ставка на всі види товарів і послуг; 
33,33 % − гранична ставка на предмети розко-
ші, машини, алкоголь і тютюн. 

Для поступової адаптації до податкового за-
конодавства країн - членів СОТ та переходу до 
застосування і виконання положень нового 
податкового законодавства України органами 
виконавчої влади слід забезпечити широке оз-
найомлення громадськості з новою законодав-
чою базою та відпрацювати механізм контролю 
за належним справлянням податків за запропо-
нованими нормами. 
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Платник податків має знати, що його кошти, 
які надійшли до бюджету, не розкрадено, а ви-
користано суворо за цільовим призначенням. 
На цьому тлі дуже цинічно виглядає реклама-
заклик одного з чергових урядів: «Заплати по-
датки й спи спокійно!». Лише уряд, який забез-
печить суворо цільове використання бюджет-
них коштів, матиме моральне право запитати в 
кожного платника податків: «Ти заплатив пода-
тки?». Цього ми і прагнемо. 

Отже, не потрібно концентрувати увагу ли-
ше на негараздах, які чекають на наших вироб-
ників із входженням до Світової організації 
торгівлі. Не ми перші, і не ми останні. Колишні 
республіки СРСР вже проторували шлях до 
СОТ, і Україна тут не найгірша. Якщо виника-
ють проблеми, їх потрібно вирішувати – і руха-
тися вперед. Україна – європейська країна,  
і повинна це довести всьому світові. 
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УДК 656.2.001.73 

О. М. ШИРОКОВА (УкрДАЗТ, Харків) 

НОВІ ПІДХОДИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
УКРАЇНИ 

У статті викладені головні результати аналізу роботи залізничного транспорту. Визначено структуру, ді-
яльність якої не є досить ефективною. Запропоновано інноваційний захід проведення реструктуризації залі-
зничної галузі Укрзалізниці. 

В статье изложены основные результаты анализа работы железнодорожного транспорта. Определена 
структура, деятельность которой не является достаточно эффективной. Предложено инновационное меро-
приятие проведения реструктуризации железнодорожной отрасли Укрзализныци. 

In the article the basic results of analysis of railway transport work are presented. The structure, activity of 
which is not enough effective, is determined. The innovative measure of conducting of restructuring the railway 
industry of Ukrzaliznytsia is suggested. 

Постановка проблеми. Питання, пов’язані 
з реструктуризацією залізничного транспорту, 
широко обговорюються в останній час. Пропо-
нуються заходи проведення цього процесу та 
прогнозуються ймовірні результати. Але до 
сьогодні реалізація конкретних пропозицій не 
знайшла свого відображення на практиці. Це 
може бути викликано різними факторами, се-
ред яких: зацікавленість окремих суб’єктів, не-
достатня дієвість пропонованих заходів та ін. 
Тому з метою не тільки пропонування варіанту 
реструктуризації, але й забезпечення його діє-
вості та доцільності впровадження, слід прово-
дити глибокий аналіз роботи залізничного 
транспорту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Перегляд останніх досліджень та публікацій 
показав, що над системним аналізом економіч-
ного стану залізничного транспорту, над тен-
денціями його розвитку працюють багато слу-
жбовців та науковців, таких як: В. В. Козак,  
А. Д. Лашко, Ю. С. Бараш, Т. А. Мукмінова,  
І. М. Аксьонов, Л. О. Позднякова та ін. 

Дослідженнями встановлено, що на сучас-
ному етапі розвитку залізничного транспорту 
існує низка проблем, таких як: 

- великий ступінь зносу основних виробни-
чих фондів, який становить близько 78 % (ак-
тивної частини – 84,4 %), що створює загрозу 
втрати технологічної стійкості галузі. До пере-
шкод вирішення цієї проблеми належить: не-
відповідність вартості основних фондів ринко-
вій вартості, що призводить до скорочення 
амортизаційних відрахувань; недостатня інвес-
тиційна привабливість галузі обмежує можли-
вість залучення інвестицій; збитковість паса-
жирських перевезень, що є наслідком низьких 

пасажирських тарифів, які регулюються орга-
нами державної та місцевої влади, та наявністю 
пільг на проїзд для 25 категорій громадян; 

- невідповідність організаційно-правової си-
стеми управління залізничним транспортом 
вимогам ринкової економіки; 

- експлуатація на залізницях України не 
тільки фізично, але й морально застарілого ру-
хомого складу; 

- невідповідність якості послуг залізничного 
транспорту зростаючим споживчим вимогам та 
міжнародним стандартам; 

- недостатній рівень мотивації працівників 
через відсутність чіткого зв’язку між оплатою і 
результатами праці, низька заробітна плата  
[1−3]. 

Формулювання мети статті. Існуючі про-
блеми функціонування залізничного транспор-
ту потребують негайного вирішення з метою 
виведення залізничної галузі на принципово 
новий рівень розвитку за рахунок впроваджен-
ня реструктуризації залізничного транспорту 
України. Але розробка конкретних реструкту-
ризаційних заходів потребує більш глибокого 
аналізу економічних показників роботи заліз-
ничного транспорту, які недостатньо представ-
лені у роботах вітчизняних науковців.  

У зв’язку з цим метою даної статті є деталь-
ний аналіз показників роботи залізничного 
транспорту, виявлення на його основі проблем-
них місць та неефективних структур, а також 
розробка пропозицій щодо поліпшення ефекти-
вності роботи залізничного транспорту. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Для реалізації мети статті було виконано 
аналіз показників роботи залізничного транс-
порту, який охоплює період 1996…2007 рр. та, 

279



зокрема, включає в себе співвідношення обся-
гових показників між залізницями України, 
аналіз чисельності управлінського персоналу 
та ін. Аналіз проведено за методом динамічних 

рядів за рахунок визначення середніх рівнів і 
середніх показників інтенсивності зміни рівнів 
рядів та представлено на рис. 1 – 4.  
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Рис. 1. Середній рівень відправлення вантажів по залізницях за період 1996…2007 рр. 
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Рис. 2. Середній рівень тарифного вантажообігу по залізницях за період 1996…2007 рр. 
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Рис. 3. Середній рівень тарифного вантажообігу залізниць за видами роботи за період 1996…2007 рр. 
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Рис. 4. Структура апарату управління за видами діяльності по залізницях 

Аналіз середнього рівня за період по заліз-
ницях виявив, що розмір цього показника по 
Донецькій та Придніпровській залізницях має 
найбільший вплив на загальне відправлення 
вантажів по Укрзалізниці. А саме, в загальному 
обсязі відправлення вантажів Донецька залізниця 
має частку більшу 40 %, а Придніпровська – рівну 
30 %. Перевезення вантажів іншими залізниця-
ми не мають великого впливу на загальний об-
сяг відправлення вантажів. Тенденції серед-
нього абсолютного приросту відповідні серед-
ньому рівню за період.  

Дещо інша ситуація спостерігається при 
аналізі вантажообігу по залізницях України. 
Найменші обсяги перевезень мають Південна 
та Львівська залізниці. З питомою вагою по  
10 %. 

Недостатній рівень зростання вантажообігу 
є наслідком значного коливання обсягів ввозу 
та вивозу вантажів. Стабілізаційним фактором є 
досить рівномірне зростання перевезення ван-
тажів за рахунок транзиту та перевезення ван-
тажів у місцевому сполученні. 

Аналіз ввозу, вивозу, транзиту та місцевої 
роботи, а саме аналіз структури вантажообігу 
за видами роботи також відіграє важливу роль 
у визначенні проблем, які уповільнюють розви-
ток залізничного транспорту, та дозволяє впро-
вадження більш ефективних принципів функці-
онування галузі. 

Аналіз структури тарифного вантажообігу 
за видами роботи показав, що такі залізниці як: 
Південна, Південно-Західна, Одеська та Львів-
ська, є транзитними залізницями, оскільки пи-
тома вага транзитної роботи складає відповідно 
71, 74, 80, 66 %. 

В ринкових умовах функціонування заліз-
ничний транспорт повинен відповідати ряду 
обов’язкових умов з метою підвищення ефек-
тивності його роботи. До таких умов належить 
відповідність ефективності використання усіх 
ресурсів до обсягів роботи. Значне місце нале-
жить використанню трудових ресурсів. Тому 
кваліфікаційних рівень повинен відповідати 
рівню науково-технічного прогресу, розвитку 
залізничного транспорту.  

Аналіз взаємозалежності чисельності від об-
сягу перевезень дозволив вставити, що контин-
гент в цілому перевищує розрахунковий. Особ-
ливо значно перевищує контингент апарату 
управління.  

Аналіз динаміки апарату управління заліз-
ниць свідчить про незначну його зміну. Так, 
апарат управління залізниць з урахуванням всіх 
видів діяльності у 2007 р. налічував більш як 
9 тис. чол. Визначена чисельність охоплює рі-
вень управлінь залізниць та не враховує кіль-
кість управлінського персоналу на рівні госпо-
дарств та структурних підрозділів. 

Встановлено, що найбільша чисельність 
апарату управління утримується на Південній 
залізниці, хоча обсяги перевезень не є найбіль-
шими.  

Комплексний аналіз чисельності працюю-
чих та рівня заробітної плати за виконану робо-
ту, для визначення рівня відповідності залізни-
чного транспорту необхідним вимогам, виявив 
перевищення чисельності керівників та робіт-
ників, постійне збільшення заробітної плати. 
Все це потребує невиправданих витрат та при-
зводить до збільшення питомої ваги витрат  
на фонд оплати праці у структурі загальних  
витрат. 
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Проведений аналіз дає змогу зробити виснов-
ки про те, що з шести залізниць найбільшу дис-
пропорцію у співвідношенні показників має 
Південна залізниця: при найменших обсягах 
відправлення вантажів та вантажообігу, при 
виконанні переважно транзитної роботи, вона 
утримує найбільший апарат управління. 

Встановлені проблеми функціонування 
окремої ланки залізничного транспорту – Пів-

денної залізниці, дає право внести пропозицію 
щодо впровадження кардинальних змін у прин-
ципах роботи всього залізничного транспорту, 
а саме провести реструктуризацію галузі шля-
хом поєднання Південної та Донецької заліз-
ниць, з ліквідацією апарату управляння першої 
та передачею керуючих функцій Донецькій за-
лізниці (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Карта залізниць України 

Запропонований захід є науковою новизною 
та матиме подальший розвиток у наступних 
роботах автора, спрямованих на виробіток про-
позицій щодо реструктуризації галузі. 

Висновки з даного дослідження й перспе-
ктиви подальших досліджень у даному на-
прямку. Таким чином, запропонований захід в 
рамках реструктуризації залізничного транспо-
рту України дозволить реалізувати програму 
дій, спрямовану на підвищення ефективності 
функціонування залізничного транспорту: ско-
ротити кількість управлінських ланок, скороти-
ти чисельність управлінського персоналу, від-
повідно, витрати на їх утримання, досягти спів-
відношення між темпами продуктивності праці 
та заробітної плати. 
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УДК 657.471.7 

А. В. ШУЛЬГА, Я. В. СЕМЄЙКО (ДІІТ) 

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА 

Розглянуто проблему пошуку методів управління витратами виробництва та запропоновано деякі шляхи 
її вирішення. 

Рассмотрена проблема поиска методов управления затратами производства и предложены некоторые пу-
ти её решения. 

The problem of search of the methods of management of production expeuditures has been examined and some 
ways of its solving have been proposed. 

Зі зміною економічної моделі господарю-
вання підприємств у зв’язку з переходом до 
ринкових умов значна увага повинна бути при-
ділена питанням оптимізації витрат підприєм-
ства. Саме зменшення собівартості продукції 
прямо впливає на ціноутворення щодо конкре-
тних видів продукції (робіт, послуг), конкурен-
тоспроможність і прибутковість. 

В управлінні витратами використовуються 
різні методи. Їх різноманіття зумовлює потребу 
в розгляді їх сутності. Питанням освітлення 
методів управління витратами виробництва 
приділив свою увагу цілий ряд науковців, серед 
яких можна назвати Герасименка І. М., Голо- 
ва С. Ф., Зоріну В. Н., Сеніну Г. В., Ніколає- 
ву С. А., Славнікова Д., Р. Ентоні [1−6]. 

Мета статті – пошук ефективних методів 
управління витратами, найбільш доцільними 
для конкретних умов і цілей господарської дія-
льності підприємства. 

Одним із способів визначення собівартості 
продукції є калькулювання. Методи калькулю-
вання нерозривно пов’язані зі способами обчи-
слення собівартості продукції. Кожному спосо-
бу аналітичного групування витрат відповідає 
певний спосіб визначення собівартості. На да-
ний період існують наступні способи кальку-
лювання: 

- спосіб нагромадження (сумування) витрат; 
- спосіб розподілу витрат; 
- спосіб виключення витрат; 
- спосіб прямого розрахунку. 
Спосіб нагромадження витрат полягає в то-

му, що собівартість калькуляційного об’єкту і 
одиниці виміру визначається сумуванням ви-
трат за продукцією в цілому, за процесами, пе-
реділами. Цей спосіб застосовується у вироб-
ництвах неоднорідної продукції, у таких галу-
зях, як металургія, машинобудування та інших 
галузях промисловості. 

Спосіб розподілу витрат застосовується у 
тих виробництвах, де відсутня супутня продук-
ція, тобто всі види виробленої продукції є ос-
новними. Цей спосіб використовується у виро-
бництвах комплексної переробки сировини при 
випуску декількох видів продукції з одного 
процесу і неможливості прямого обліку витрат 
за кожним калькуляційним об’єктом. 

Спосіб виключення витрат застосовується 
при розмежуванні витрат і визначенні собівар-
тості основної і супутньої продукції, які отри-
муються в одному процесі. 

Спосіб прямого розрахунку полягає в тому, 
що зібрані витрати виробництва у розрізі каль-
куляційних об’єктів підрозділяються за кальку-
ляційними статтями або елементами витрат. 
Цей спосіб є універсальним і завжди викорис-
товується в кінцевому розрахунку собівартості 
продукції. 

В літературних джерелах відмічають й інші 
види собівартості. Так, відомий фахівець з ви-
робничого обліку, професор США Р. Ентоні ще 
в 1961 р. писав: «Для більшості компаній необ-
хідними є три види собівартості: 1) собівартість 
по центрах відповідальності, яка використову-
ється для планування і контролю за діяльністю 
відповідального виконавця; 2) повна «програ-
мована» собівартість, яка використовується для 
ціноутворення та інших оперативних рішень 
при специфічних обставинах, наприклад, коли 
керівництво має намір використовувати неза-
вантажені потужності» [6, р. 42]. 

Сьогодні можна впевнено говорити, що ко-
жному підприємству потрібні всі три види со-
бівартості. 

В управлінні витратами використовують рі-
зноманітні методи управління: директ-костінг, 
таргет-костінг, кайзен-костінг, CVP-аналіз та 
інші. 

Інформаційно-аналітичні можливості ди-
рект-костінгу дозволяють використовувати йо-
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го для прийняття раціональних управлінських 
рішень в області беззбитковості виробництва, 
ціноутворення. Головна особливість директ-
костінга полягає в розподілі затрат в залежності 
від характеру їх взаємозв’язку з обсягами виро-
бництва продукції. Так, згідно американського 
«Довідника бухгалтера-калькулятора» директ-
костінг можна визначити як «… розподіл виро-
бничої собівартості на постійні затрати і на за-
трати, що змінюються пропорційно зміні обся-
гу виробництва. Тільки основні затрати і пере-
мінні накладні витрати використовуються для 
оцінки запасів і реалізованої продукції. Останні 
витрати відносяться прямо на прибутки і збит-
ки» [4]. 

Основними характеристиками директ-
костінга є наступні: 

- обов’язкова класифікація витрат на по-
стійні і перемінні; 

- калькулювання скороченої собівартості (на 
основі лише перемінних витрат) по об’єктах 
або по центрах відповідальності; 

- особлива схема побудови звіту про доходи 
(маржинальний підхід); 

- оцінка запасів незавершеного виробництва 
і готової продукції по скороченій собівартості. 

Для того, щоб продукція могла утримувати 
свої позиції на ринку, вона повинна бути кон-
курентоспроможною, що передбачає поєднання 
в неї, на перший погляд, непоєднуваних харак-
теристик − якості і відносної дешевизни. Ефек-
тивним шляхом досягнення цього є такий ме-
тод управління, як таргет-костінг, який пред-
ставляє собою концепцію управління цільовою 
собівартістю. Головною відмінністю даного 
методу оптимізації витрат від інших методів є 
специфічний підхід до формування собівартос-
ті. Замість того, щоб звичайним шляхом фор-
мувати витратну частину продукції на підпри-
ємстві і вимагати до неї прибуток у споживача, 
в центрі уваги потрібно ставити тільки його 
готовність платити за товар, який пропонується 
[5]. При вирахуванні цільових витрат традицій-
ні калькуляції, які визначають ціну продукту, 
виходячи із потрібних витрат і прогнозованого 
прибутку, повинні бути замінені іншою розра-
хунковою схемою, яка передбачає: 

1. Визначення потенційної ринкової ціни 
(цільової ціни). 

Цільова ціна – це така ціна, яку споживачі 
готові заплатити за продукт. За методикою тар-
гет-костінга вона обов’язково повинна бути 
визначена ринком або через спеціальні марке-
тингові дослідження, або шляхом співставлен-
ня з цінами і умовами конкурентів. 

2. Визначення цільового прибутку. 
Досягнута цільова ціна, визначена керівниц-

твом підприємства, зменшується на величину 
цільового прибутку. Прибуток – це показник, 
який завчасно прогнозується підприємством.  
В ідеалі величина цільового прибутку повинна 
задовольняти потреби підприємства на його 
розвиток і запроси власників. 

3. Визначення прийнятних витрат. 
Різниця між цільовою ціною і цільовим 

прибутком дає прийнятні витрати, які теорети-
чно не можна перевищувати при виробництві 
продукції для того, щоб гарантувати ринковий 
успіх продукту в довгостроковій перспективі. 
Такий рівень витрат при встановленій ціні на 
практиці, як правило, досягається. 

4.Визначення прогнозних нормативних ви-
трат. 

Скороченню підлягають витрати, які отри-
муються як різниця між прийнятними і норма-
тивними (реальними витратами). Це досягаєть-
ся поетапно за рахунок своєчасного викорис-
тання спеціальних інструментів управління. 

5. Встановлення нормативних витрат. 
В залежності від конкурентоспроможності і 

економічної стратегії підприємства цільові ви-
трати, до яких воно наближається, будуть зна-
ходитись між прийнятними і нормативними 
витратами. В більшості випадків система ці-
льового управління витратами в обов’язковому 
порядку агрегує з елементами функціонально-
вартісного аналізу, що продиктовано ринковою 
стратегічною орієнтацією таргет-костінга. Цен-
тральним пунктом функціонально-виробничого 
метода таргет-костінга є визначення функцій 
продукту і їх значимості для споживачів. Зна-
чимість функцій – це відправний пункт для де-
композиції сумарних цільових витрат. Доля 
витрат, яка приходиться на кожну функцію, 
повинна відповідати рівню її важливості. Якщо 
витрати на забезпечення якої-небудь функції 
перевищують цей рівень, необхідно знайти мо-
жливість їх скорочення. При добре реалізованій 
функції рівень значимості вище рівня витрат. 
Потім необхідно з’ясувати, яка частина корис-
ності продукту приходиться на кожну функцію. 

Практичне застосування таргет-костінгу по-
винно відбуватися по наступних кроках: 

1-й крок: Визначення функціональної струк-
тури продукції. 

Вимоги ринку необхідно редукувати на фу-
нкції продукції. При цьому, крім технічних і 
робочих критеріїв, слід враховувати також 
суб’єктивно-емоційні вимоги до продукту з бо-
ку клієнтів. 
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2-й крок: Визначення важливості функцій 
продукту. Функції оцінюються за їх значенням. 
З допомогою анкетування споживачів продук-
ції, послуг підприємства. 

3-й крок: З’ясування загального внеску ком-
понентів продукту в реалізацію його функцій 
проводиться колективно спеціалістами підпри-
ємства. 

4-й крок: Визначення корисності кожного 
компонента. 

Для цього цифрове значення важливості 
кожної функції перемножується на відсоток 
кожного компонента в її реалізації. При цьому 
ми отримуємо відповідь на питання: наскільки 
важливий даний компонент, виходячи із пере-
ваг споживачів? 

5-й крок: Визначення питомої витратоємно-
сті компонентів продукту. На даному етапі роз-
раховується відсоткова доля кожного компоне-
нта у визначених раніше витратах. 

6-й крок: Визначення індексів цільових ви-
трат. 

Основним інструментом контролю витрат в 
системі таргет-костінга є індекс цільових ви-
трат, який розраховується як частка від ділення 
долі кожного компонента в собівартості на по-
казник його корисності. Відсоткове значення 
корисності кожного компонента співставляєть-
ся з фактичною долею витрат, які приходяться 
на нього при виробництві продукції. Індекс ці-
льових витрат необхідний для порівняння фун-
кціональних характеристик товару з урахуван-
ням витрат виробництва. Процес декомпозиції 
цільових витрат по компонентах і вирахування 
індексу цільових витрат дають можливість під-
приємству подивитися на витрати з точки зору 
споживачів продукції. Цей індекс показує шля-
хи превентивного зниження собівартості за ра-
хунок корекції якостей продукту, яким спожи-
вачі не приділяють особливої уваги при виборі 
товару. 

7-й крок: Побудова діаграми цільових ви-
трат. 

Після розрахунку індексу цільових витрат 
можна починати аналіз продукції в рамках кон-
цепції таргет-костінга. Для того, щоб полегши-
ти цей процес і зробити його більш наглядним, 
необхідно використовувати спеціальний ін-
струмент – діаграму цільових витрат, на якій в 
єдиній координатній площині співставляються 
корисність і витратність компонентів. 

В ідеальному випадку індекс цільових ви-
трат повинен бути рівним одиниці, що означає 
повну відповідність витрат на компонент і його 
функціональної корисності, визнаної ринком 

(споживачами). Але на практиці, очевидно, це 
важко виконати для всіх компонентів. Виходя-
чи з того, що ідеальний випадок визначається 
дуже вузьким стандартом, то має сенс встанов-
лювати зону цільових витрат (кордони терпи-
мості), в яку повинні входити окремі компоне-
нти. Зона цільових витрат задається двома кри-
вими, які обмежують можливості відхилення 
індексу цільових витрат кожного компонента 
від ідеального випадку (індекс цільових витрат 
= 1). Ширина відхилень на діаграмі вибираєть-
ся так, щоб зона цільових витрат визначалась 
вже при зростанні корисності компонента, так 
як в цьому випадку спостерігається також збі-
льшення його витратності і, відповідно, вплив 
на собівартість. 

Одним із варіантів вирішення задачі кордо-
ну зони цільових витрат є застосування наступ-
ної математичної функції: 

( )2 2
1y х q= +   і  ( )2 2

2y х q= − , 

де  у1 − верхній рівень зони цільових витрат; 
у2 − нижній рівень зони цільових витрат; 
х − корисність компонента; 
q − критерій можливості для визначення зо-

ни цільових витрат, що задається керівництвом 
підприємства [5]. 

Зона цільових витрат показує допустимий 
рівень відхилення компонентів продукції від 
ідеальної лінії. Параметр q, який визначає ши-
рину такої зони, залежить від наступних умов: 

- чим більше орієнтація цільових витрат 
всього продукту на ринково допустимі, тим 
більш вузькою повинна бути ця зона і меншою 
величина параметру q; 

- при накопиченні на підприємстві досвіду 
досягнення цільових витрат їх допустима зона 
на діаграмі може примусово звужуватися, а па-
раметр q – зменшуватися. 

Якщо компонент товару знаходиться вище 
ідеальної лінії (зони цільових витрат), то він 
перецінений і витрати на нього необхідно ско-
ригувати. Робити це потрібно до тих пір, поки 
індекс цільових витрат не наблизиться до оди-
ниці. Якщо ж компонент нижче ідеальної лінії, 
то необхідно перевірити рівень реалізації його 
функціональної частини. 

Така методологія управління витратами до-
зволяє виключити зі складу собівартості норма-
тивні (реальні витрати), які збільшують вели-
чину собівартості продукції, знижуючи при 
цьому рівень конкурентоспроможності підпри-
ємства. 
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Наступним методом управління витратами є 
кайзен-костинг, який ідейно схожий з таргет-
костингом. Він також застосовується для дося-
гнення цільової собівартості, але, на відміну від 
таргет-костингу, полягає в постійному вдоско-
налюванні якості процесів на всьому підприєм-
стві за участю всіх його працівників. Концепція 
кайзен-костингу передбачає наявність окремих 
працівників, основним завданням яких є техні-
чне й організаційне вдосконалення бізнес-
процесів підприємства [1]. 

Взаємодія методів таргет-костингу та кай-
зен-костингу дасть змогу ефективно управляти 
собівартістю. 

Ще одним методом управління витратами є 
CVP-аналіз (аналіз точки беззбитковості), який 
ґрунтується на зіставленні трьох величин – ви-
трат підприємства, доходу від реалізації й 
отримуваного прибутку, залежність яких дає 
змогу визначити обсяг реалізації, що за відомих 
величин постійних витрат підприємства і змін-
них витрат на одиницю продукції забезпечить 
беззбитковість діяльності або запланований 
фінансовий результат. 

CVP-аналіз дає змогу визначити обсяг про-
дажу, при якому досягається беззбитковість 
виробництва або заданий фінансовий результат, 
являється простим, наочним і оперативним ме-
тодом. 

Підсумовуючи результати дослідження, мо-
жливо зробити наступні висновки: 

1. Ефективність діяльності підприємства 
значною мірою залежить від зниження витрат 
на одиницю продукції при збереженні й підви-
щенні її якості. Значне зниження витрат мож-
ливе в умовах доведення до кожного центру 

відповідальності принципів противитратного 
механізму діяльності підприємства. 

2. Для обрання найкращого методу управ-
ління витратами необхідно проводити глибокі 
дослідження по підприємству з усіх питань йо-
го функціонування. 

3. Для ефективного управління витратами 
необхідно використовувати сукупність декіль-
кох методів, наприклад, взаємодія методів тар-
гет-костінгу та кайзен-костінгу дасть змогу 
ефективно управляти собівартістю. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК 
1. Герасименко І. М. Про методи обліку витрат в 

умовах ризику // Проблемы повышения эффек-
тивности функционирования предприятий раз-
личных форм собственности: Сб. науч. тр. До-
нецкой гос. академии управления и ИЭП НАН 
Украины. – Донецьк: ДонДАУ ІЕП НАН Украї-
ни, 2001. – С. 126-132. 

2. Голов С. Ф. Управлінський облік: Підр. – К., 
2003. – 704 с. 

3. Зоріна В. Н. Формування та калькулювання со-
бівартості продукції (робіт, послуг) в галузях 
народного господарства: Навч. пос. / В. Н. Зо-
ріна, Г. В. Сеніна. – К.: Центр навчальної літе-
ратури, 2005. – 240 с. 

4. Николаева С. А. Особенности учета затрат в 
условиях рынка: система «директ-костинг»:  
Теория и практика. – М., 1993. 

5. Славников Д. Таргетирование затрат на практи-
ке // Справочник экономиста, 2007, март. –  
С. 7-11. 

6. Antony R. N. Planning and Control System: A. 
Framework for Analysis. – Boston: Graduate 
School of Business Administration, Harvard 
University, 1965. – 180 pp.  

 
Надійшла до редколегії 15.05.2008. 

 

286



УДК 658.003:656.2 

Я. В. ЯНЧИЦКАЯ (БелГУТ, Гомель, Республика Беларусь) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АУТСОРСИНГА НА 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Застосування аутсорсингу в якості однієї із стратегій розвитку Білоруської залізниці дозволить скороти-
ти витрати, підвищити якість послуг, що надаються, а також скоротити інвестиції в непрофільні види діяль-
ності. 

Применение аутсорсинга в качестве одной из стратегий развития Белорусской железной дороги позволит 
сократить затраты, повысить качество предоставляемых услуг, а также сократить инвестиции в непрофиль-
ные виды деятельности. 

Application of outsourcing as one of the Belarus Railway development strategies will allow to reduce expenses, 
to raise quality of given services, and also to reduce investments into non-profile kinds of activity. 

Аутсорсинг – это выполнение сторонней 
организацией определенных задач или некото-
рых бизнес-процессов, обычно не являющихся 
профильными для деятельности предприятия, 
но, тем не менее, необходимых для его полно-
ценного функционирования.  

Аутсорсинг представляет собой комплекс-
ное стратегическое решение, направленное 
на реструктуризацию организации, с переда-
чей отдельных функций или целых бизнес-
процессов внешним исполнителям [1, с. 21]. 
Аутсорсинг позволяет полностью пересмотреть 
подходы к построению бизнес-системы и 
управлению этой системой для повышения ее 
эффективности и достижения конкурентных 
преимуществ. 

Методология аутсорсинга состоит в выделе-
нии из всех бизнес-процессов тех, которые по-
могают организации сохранить свои уникаль-
ные качества и главное отличие от конкурен-
тов. Все остальные бизнес-процессы могут 
быть переданы аутсорсерам. «Пригодными» 
для использования аутсорсинга являются «зре-
лые» функции, т.е. такие, в которых не прогно-
зируется инновация, способная дать компании 
стратегические преимущества в будущем. Ис-
пользование аутсорсинга приводит в этом слу-
чае к следующим положительным результатам: 
экономия собственных ресурсов; получение 
услуги высокого качества; повышение имиджа 
компании при использовании услуг известного 
поставщика. 

Современный бизнес невозможно предста-
вить без аутсорсинга. Для этого существует 
минимум две причины: 

1. Большинство современных компаний 
стремится к использованию всех новейших 
достижений науки, техники и технологии, что-
бы выпускать качественную и конкурентоспо-
собную продукцию, наилучшим образом отве-
чающую потребностям покупателей. 

2. Современные технологии, знания и опыт 
находятся, как правило, в руках специалистов, 
которые с выгодой для себя и клиента предос-
тавляют необходимые услуги компаниям на 
условиях аутсорсинга. Это удобно для обеих 
сторон, так как каждая из них может сосредо-
точить собственные ресурсы на развитии своих 
сильных сторон и перспективных направлений 
деятельности. Это приводит к существенному 
сокращению расходов на производство конеч-
ного продукта, так как каждая сторона выпол-
няет именно ту работу, которую лучше всего 
умеет делать, не прикладывая дополнительных 
усилий и не вкладывая дополнительных 
средств в освоение новых видов деятельности. 
Наконец, это соответствует интересам потреби-
телей, так как они получают продукт наилуч-
шего качества по доступной цене. 

Отношения в рамках аутсорсинга связывают 
организацию-производителя продуктов и/или 
услуг, которая является заказчиком или клиен-
том, и аутсорсера, то есть организацию-
исполнителя, располагающую необходимыми 
ресурсами, например: 

1) профессиональными (аутсорсер имеет 
высококвалифицированных специалистов, ко-
торых нет у компании-клиента); 

2) производственно-технологическими (аут-
сорсер располагает необходимыми производст-
венными мощностями или технологиями); 

3) финансово-административными (аутсор-
сер умеет управлять некоторыми проектами 
так, чтобы снизить их стоимость и ускорить 
выполнение); 

4) региональными (в некоторых странах или 
регионах аналогичная работа стоит дешевле)  
и т.п. 

Аутсорсинг – широкое понятие, объеди-
няющее различные формы взаимовыгодного 
сотрудничества. К аутсорсингу, в частности, 
можно отнести: 
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1) использование услуг специализирован-
ных организаций для решения внутренних про-
блем компании (например, разработки проек-
тов, кадрового обеспечения, обучения персона-
ла); 

2) приобретение у сторонних компаний ус-
луг по реализации отдельных бизнес-процессов 
(например, в сфере логистики, информацион-
ного и финансового обслуживания); 

3) вынесение производства (частично или 
полностью) в регионы с более дешевой рабочей 
силой; 

4) реализацию проектов (частично или пол-
ностью) силами внешних организаций, распо-
лагающих необходимыми ресурсами, в том 
числе высококвалифицированным персоналом; 

5) вынесение части активов за пределы 
предприятия, создание дочерних фирм и совме-
стных предприятий для выполнения отдельных 
видов деятельности. 

Вследствие того, что кроме основной дея-
тельности по перевозке грузов и пассажиров 
предприятиями Белорусской железной дороги 
выполняется значительный объем вспомога-
тельного производства, которое призвано обес-
печивать всем необходимым основное произ-
водство, издержки железной дороги остаются 
высокими при недостаточно высоком качестве 
выполнения некоторых видов работ. Становит-
ся всё яснее, что без привлечения внешних ре-
сурсов предприятиям железной дороги сложно 
оставаться конкурентоспособными в условиях 
развивающегося рынка.  

Серьезной проблемой для Белорусской же-
лезной дороги является высокая степень износа 
основных средств (около 64,1 %), поэтому не-
обходимость их замены, в том числе и во вспо-
могательном производстве, будет приобретать 
все большую актуальность. Передача некото-
рых видов деятельности на аутсорсинг может 
значительно сократить инвестиции в непро-
фильные виды деятельности. Полезным в дан-
ном случае представляется изучение опыта 
применения аутсорсинга для развития и повы-
шения эффективности деятельности ОАО «Рос-
сийские железные дороги». 

В программе реформирования ОАО «Рос-
сийские железные дороги» аутсорсинг обозна-
чен как один из приоритетных способов повы-
шения эффективности работы железных дорог. 

Аутсорсинг применительно к ОАО «Рос-
сийские железные дороги» – это способ опти-
мизации деятельности филиалов компании за 
счет концентрации усилий на основной дея-
тельности и передачи непрофильных, вспомо-
гательных функций внешним специализиро-
ванным организациям (аутсорсерам) на дого-
ворной основе с соответствующим сокращени-
ем персонала предприятия, занятого выпол-
нением непрофильной, вспомогательной функ-
ции. 

ОАО «РЖД» использует сторонние органи-
зации-аутсорсеры для выполнения определен-
ных работ, к основным из которых относятся: 

1) сопровождение проводниками подвижно-
го состава; 

2) мойка-уборка подвижного состава; 
3) путевые работы; 
4) уборка производственных помещений; 
5) охрана объектов; 
6) станционные работы [2, с. 59]. 
В настоящее время аутсорсинг применяется 

на всех железных дорогах Российской 
Федерации. По договорам работают уже около 
90 аутсорсинговых компаний. 

По прогнозным оценкам ОАО «РЖД», эко-
номический эффект от применения аутсорсинга 
в 2008 г. составит около 11 % стоимости работ, 
выполняемых собственными силами. В некото-
рых филиалах существует возможность опти-
мизации затрат при более эффективном ис-
пользовании аутсорсинга как за счет увеличе-
ния объемов работ, передаваемых на аутсор-
синг, так и за счет увеличения экономического 
эффекта от его использования. 

Согласно Положению о применении аутсор-
синга на железных дорогах-филиалах ОАО 
«РЖД», использование аутсорсинга филиалом 
должно обеспечивать достижение следующих 
целей: 

1) повышение экономической эффективно-
сти и снижение издержек хозяйственной дея-
тельности филиалов; 

2) снижение потребности филиалов в инве-
стициях на развитие непрофильных видов дея-
тельности; 

3) создание условий для удовлетворения се-
зонной потребности филиалов в дополнитель-
ном персонале; 

4) повышение качества выполнения отдель-
ных работ (услуг), которые передаются на аут-
сорсинг; 

5) решение стратегических задач ОАО 
«РЖД». 

При привлечении аутсорсера филиалы 
должны соблюдать следующие условия: 

1) выбор аутсорсера на конкурсной основе; 
2) затраты филиала на оплату работ (услуг), 

выполняемых аутсорсером, должны быть 
меньше затрат на выполнение этих работ (ус-
луг) собственными силами; 

3) обеспечение экономической безопасности 
ОАО «РЖД» и сохранение его рыночных пози-
ций; 

4) сохранение и повышение качества вы-
полняемых работ (услуг); 

5) сокращение персонала филиала, занятого 
выполнением работ (услуг), передаваемых аут-
сорсеру. 

Расчет эффективности аутсорсинга строится 
на сопоставлении затрат на производство про-
дукции или услуг собственными силами и за-
трат на приобретение данной продукции или 
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услуг у сторонних организаций. Аутсорсинг 
считается эффективным в том случае, если 
можно передать функции по вспомогательным 
видам деятельности, заплатив за это меньший 
или тот же объем средств в размере не более 
фонда оплаты труда, который сегодня тратится 
на штатных работников. 

Согласно Методике расчета экономической 
эффективности от использования аутсорсинга в 
ОАО «РЖД», экономическая эффективность от 
использования аутсорсинга для определенного 
вида работ (услуг) обеспечивается, если затра-
ты ОАО «РЖД» на аутсорсинг меньше затрат 
ОАО «РЖД» на выполнение этого вида работ 
(услуг) собственными силами. 

Предлагается дополнить Методику, приме-
няемую на Российских железных дорогах, и 
расчет экономической эффективности передачи 
определенного вида работ на аутсорсинг про-
водить в два этапа. 

Во-первых, необходимо сопоставить расхо-
ды железной дороги на оплату услуг сторонней 
организации (аутсорсеру) и затраты железной 
дороги на выполнение вспомогательной функ-
ции собственными силами согласно Методике 
расчета экономической эффективности исполь-
зования аутсорсинга в ОАО «РЖД», учитывая 
затраты, связанные с увольнением и приемом 
сотрудников, выполняющих функции, выводи-
мые на аутсорсинг, а также величину мини-
мального эффекта от применения аутсорсинга 
(5…10 % затрат железной дороги на выполне-
ние работ собственными силами). В случае, ес-
ли затраты на аутсорсинг окажутся ниже, чем 
затраты на выполнение работ собственными 
силами, применение аутсорсинга признается 
эффективным и необходимым. 

В случае, если затраты на аутсорсинг пре-
вышают собственные затраты предприятия, 
необходимо установить необходимость замены 
оборудования по причине морального и физи-
ческого износа и какая сумма денежных 
средств понадобится предприятию для закупки 
оборудования, которое обеспечит выполнение 
данного вида работ с необходимым для данного 
предприятия качеством. Затраты на приобрете-
ние оборудования необходимо привести мето-
дом дисконтирования к настоящему моменту 
времени. 

Затем необходимо рассчитать предполагае-
мую рентабельность инвестиций в данный не-
профильный вид деятельности отношением 
эффекта, который образуется из разницы меж-
ду стоимостью услуг аутсорсера и себестоимо-
стью работ, выполняемых железной дорогой, к 
приведенной к настоящему времени стоимости 
оборудования, покупка которого представляет-
ся необходимой. 

При передаче рассматриваемого вида работ 
на аутсорсинг средства, необходимые для вос-

становления оборудования в необходимом в 
современных условиях качестве, могут быть 
расходованы на другие цели, например, связан-
ные с основной деятельностью предприятия. В 
результате предприятие также может получить 
некоторый экономический эффект, выражаю-
щийся, например, в сокращении затрат на ре-
монт подвижного состава при расходовании 
средств на его приобретение. Также результа-
том вложения средств в основную деятельность 
железной дороги можно считать повышение 
безопасности перевозочного процесса или по-
вышение комфортности поездки пассажиров, 
которые также могут быть преобразованы в 
показатели экономического эффекта. Повыше-
ние безопасности может быть выражено в со-
кращении потерь, вызванных сбоями в перево-
зочном процессе. Повышение комфортности 
поездки пассажиров может быть выражено в 
повышении доходов пассажирского комплекса. 
Все эффекты должны быть приведены методом 
дисконтирования к настоящему времени и про-
суммированы. К этой сумме эффекта необхо-
димо прибавить рыночную стоимость оборудо-
вания, которое можно реализовать вследствие 
передачи непрофильного вида деятельности на 
аутсорсинг или возможный эффект от его аль-
тернативного применения, а также возможный 
эффект от повышенного качества работ, вы-
полняемых аутсорсером, которое не может 
быть достигнуто железной дорогой вследствие 
каких-либо технических причин. От суммы эф-
фекта следует отнять дополнительные затраты, 
связанные с применением аутсорсинга, затраты 
на увольнение части персонала. 

Таким образом, отношением эффекта к не-
обходимым капитальным затратам можно вы-
числить альтернативную рентабельность инве-
стиций. В качестве альтернативной рентабель-
ности инвестиций может выступать ставка бан-
ковского процента. 

Решение о возможности применения аут-
сорсинга может быть скорректировано в случае 
превышения альтернативной рентабельности 
инвестиций над рентабельностью инвестиций в 
рассматриваемый непрофильный вид деятель-
ности. 
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УДК 658.012.011 (045) 

І. М. ЯРОВИЙ (НАУ) 

ХАРАКТЕРИСТИКА АЛГОРИТМУ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ 
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИМИ ВІДНОСИНАМИ 
ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ 

Соціально-трудові відносини на підприємствах авіаційного транспорту досліджено з позицій їх існуван-
ня у відкритій економічній системі. Розглянуто складові елементи механізму управління соціально-
трудовими відносинами на підприємствах цивільної авіації України. Охарактеризовано сукупність парамет-
рів алгоритму формування механізму управління соціально-трудовими відносинами.  

Социально-трудовые отношения на предприятиях авиационного транспорта исследованы с позиций их 
существования в открытой экономической системе. Рассмотрены составляющие элементы механизма 
управления социально-трудовыми отношениями на предприятиях гражданской авиации Украины. Дана ха-
рактеристика совокупности параметров алгоритма формирования механизма управления социально-
трудовыми отношениями. 

Social-labour relations at the enterprises of aviation transport from positions of their existence in the open eco-
nomic system are investigated. The component elements of management mechanism of social-labour relations at the 
enterprises of civil aviation of Ukraine are considered. The set of parameters of algorithm of forming the manage-
ment mechanism of social-labour relations is characterized. 

Постановка проблеми 

Розвиток партнерських відносин на рівні 
окремих суб’єктів авіаційної діяльності та й 
авіаційної галузі в цілому має бути спрямова-
ний на підвищення якості трудового життя. Ви-
рішення цієї очевидної, але складної задачі мо-
жливе шляхом узгодженої співпраці всіх сторін 
соціально-трудових відносин.  

Поряд із проблемами узгодженості інтересів 
сторін, реалізації процедур досягнення соціаль-
ного партнерства можна виокремити і пробле-
му алгоритму формування складових організа-
ційно-економічного механізму управління соці-
ально-трудовими відносинами. Адже недоско-
налість методичного забезпечення побудови 
механізму управління значно зменшує ефекти-
вність впливу керуючої підсистеми на керова-
ну, а відтак, погіршує результативність взаємо-
дії праці і капіталу. 

Актуальність дослідження механізму ре-
гулювання соціально-трудових відносин зумо-
влюється пріоритетною роллю людського чин-
ника в соціально-економічному розвитку 
суб’єктів авіаційної діяльності. 

Зв’язок теми із важливими  
практичними завданнями 

Підвищення ефективності кадрової і соціа-
льної роботи, як доводить практика господарю-
вання, значною мірою залежить від цілеспря-

мованого управління взаємодією праці і капіта-
лу. Тому необхідною умовою дієвості управ-
ління виступає формування організаційно-
економічного механізму, який забезпечував би 
узгодженість інтересів соціальних партнерів і 
тим самим сприяв би підвищенню якості тру-
дового життя колективу, з одного боку, і еко-
номічній ефективності капіталу власників 
суб’єкта авіаційної діяльності, з іншого. 

Ступінь розробленості теми 
та основні публікації за нею 

Дослідженню механізмів управління зага-
лом, і соціально-трудовими відносинами зок-
рема, присвячено велику кількість наукових 
праць. Слушним є дослідження І. Ю. Вольвач 
[1], яка вважає, що в основу формування еле-
ментів організаційно-економічного механізму 
трудових відносин покладена загальна концеп-
ція, яка полягає у визнанні значення людського 
чинника для функціонування підприємства та 
організації таких відносин між роботодавцем та 
найманим працівником, коли їх економічні ін-
тереси спрямовуються в одному напрямі. До 
складу механізму науковець відносить: 
суб’єкти, рівні та об’єкти відносин, цільові фу-
нкції, критерії ефективності, механізм та про-
цедури реалізації.  

Велику увагу в управлінні соціально-
трудовими відносинами в європейських країнах 
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відводиться параметрам ефективності механіз-
му, зокрема, якості. На думку А. Вайлер [2], 
якість у соціально-трудових відносинах вклю-
чає здатність соціальних партнерів на всіх рів-
нях солідарно займатися як спільними, так і 
конфліктуючими інтересами на основі взаємо-
зв’язків між суб’єктами та встановленими чи 
новими процедурами. Соціальний діалог і 
якість соціально-трудових відносин займають 
найважливіше місце у європейській соціальній 
моделі [3].  

Соціально-економічні відносини виражають 
відносини економічної власності на фактори 
виробництва і реалізуються як соціально-
трудові відносини між власниками капіталу і 
власниками робочої сили. Збалансованість ін-
тересів учасників ринку праці в ринковій еко-
номіці може бути забезпечена на основі досяг-
нення граничної продуктивності факторів ви-
робництва – праці і капіталу, яка визначає рі-
вень прибутку власників засобів виробництва і 
рівень заробітної плати найманих працівників 
відповідно до затрат праці [4]. 

Серед останніх досліджень окремих елемен-
тів механізму управління соціально-трудовими 
відносинами в цивільній авіації відзначимо 
ґрунтовну працю колективу українських вчених 
[5], яка присвячена розгляду концептуальних 
питань підготовки персоналу для Украероруху 
на всіх стадіях навчання. Підвищенню потенці-
алу керованої підсистеми соціально-трудових 
відносин приділяється визначна увага в системі 
управління трудовими ресурсами підприємства 
цивільної авіації, що базується на використанні 
людського потенціалу (капіталу).  

Виділення невирішених раніше частин  
загальної проблеми, котрим присвячується 

стаття 

Методика алгоритму формування механізму 
управління соціально-трудовими відносинами 
має базуватися на системному підході до хара-
ктеристики його елементів. Автор зосереджує 
увагу на дослідженні логічної побудови скла-
дових механізму, виявленні їх характерних 
особливостей в авіатранспортних підприєм-
ствах. 

Новизна статті полягає в уточненні конце-
пції підприємства як відкритої економічної си-
стеми, поширенні відомих результатів на новий 
вид відносин – соціально-трудові відносини, 
уточненні інструментів управління персоналом 
авіатранспортного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Авіатранспортне підприємство є відкритою 
економічною системою, основною задачею якої 
є перетворення ресурсів на вході (трудових, 
матеріальних, фінансових) у ресурси на виході 
(авіаційні роботи, послуги). Ефективність дія-
льності суб’єкта авіаційної діяльності виража-
ється через співвідношення ресурсів на виході з 
ресурсами на вході. Як відомо, процес перетво-
рення входу системи на її вихід передбачає вза-
ємодію зазначених ресурсів, а відтак і їх влас-
ників.  

Соціально-трудові відносини в концепції 
відкритої економічної системи можна тракту-
вати як відносини між власниками ресурсів ка-
піталу (роботодавці) і власниками робочої сили 
(наймані працівники) з приводу зайнятості, оп-
лати праці, режиму праці і відпочинку, охорони 
праці, соціальних гарантій, пільг та компенса-
цій, гарантій діяльності профспілок тощо. 

Механізм управління соціально-трудовими 
відносинами в авіатранспортних підприємствах 
– відкрита система, яка визначається об’єктами, 
суб’єктами і характером взаємозв’язків між 
ними, що породжує нову якість трудового жит-
тя. В якості об’єктів виступають: на індивідуа-
льному рівні – певні сторони в трудовому житті 
людини, на рівні колективних відносин – кад-
рова політика. В якості суб’єктів виступають 
роботодавець, наймані працівники і держава, 
які в процесі соціально-трудових відносин ма-
ють можливість свідомо приймати рішення. 
Механізм включає весь спектр соціально-
економічних відносин даних суб’єктів, а також 
організаційно-правових, соціально-психологі-
чних, фінансово-економічних, технологічних 
прийомів, методів та інструментів, що забезпе-
чать їх функціонування в системі соціально-
трудових відносин авіапідприємств.  

Алгоритм – система правил (програма), що 
вказує, які з цих правил і в якій послідовності 
треба виконати, щоб після певної кількості 
операцій розв’язати будь-яку задачу даного ти-
пу. Формування механізму управління соціаль-
но-трудовими відносинами в авіатранспортних 
підприємствах України автор вбачає через за-
стосування наступного алгоритму (див. рис. 1). 

Розглянемо складові механізму управління 
соціально-трудовими відносинами і охаракте-
ризуємо параметри алгоритму, враховуючи по-
ложення [6]. 
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Рис. 1. Алгоритм формування механізму управління соціально-трудовими відносинами  

в авіатранспортних підприємствах України 
Крок 1. Характеристика мети і цілей механі-

зму. 
Мета організаційно-економічного механізму 

управління соціально-трудовими відносинами в 
авіатранспортних підприємствах полягає у фо-
рмуванні таких відносин між роботодавцем та 
найманим працівником, коли їх соціально-
економічні інтереси спрямовуються в одному 
напрямку і підвищують якість трудового життя 
працівників та фінансовий стан авіапідпри-
ємств.  

Реалізація мети соціально-трудових відно-
син значною мірою залежить від створення від-
повідних умов для забезпечення стабільного 
розвитку галузі. Зокрема: 

- спрямовування діяльності на співробітниц-
тво, створення умов для забезпечення стабіль-
ної та ефективної роботи підприємств;  

- наявності в галузевих програмах соціаль-
но-економічного розвитку та планах реструкту-
ризації підприємств окремого розділу з вирі-
шення соціальних питань, зокрема, проблем 
зайнятості, збереження та створення робочих 
місць, працевлаштування працівників, що виві-
льняються;  

- розробки стратегії підвищення ефективно-
сті виробництва та соціально-економічного 
розвитку підприємств; 

- занесення до колективного договору вимог 
контракту з керівниками підприємств щодо за-
безпечення обсягів робіт та своєчасної виплати 
заробітної плати працюючим; 

- здійснення згідно вимог галузевих норма-
тивних актів та чинного законодавства перепід-
готовки та підвищення кваліфікації працівників 
цивільної авіації; 

- щоквартального інформування трудових 
колективів про результати фінансово-го-
сподарської діяльності підприємства та перспе-
ктив його розвитку; 

- участі працівників в управлінні підприємс-
твом та для розвитку їх технічної творчості; 

- участі профспілкових представників у ро-
боті комісій з приватизації, реструктуризації, 
реорганізації, санації та ліквідації суб’єктів го-
сподарювання; 

- участі представників профспілок у розроб-
ці положень статутів та внутрішніх документів 
підприємств (правил трудового розпорядку, 
програм розвитку персоналу тощо); 

- участі повноважних представників проф-
спілкової сторони в роботі і засіданнях керів-
них органів підприємств у межах їх повнова-
жень. 

Для досягнення мети механізму управління 
вважаємо за необхідне визначити цілі стосовно 
окремих сторін і складових соціально-трудових 
відносин (табл. 1). 

Крок 2. Характеристика обмежуючих фак-
торів зовнішнього і внутрішнього середовища, 
які необхідно враховувати при побудові меха-
нізму.  

До обмежуючих факторів, які впливають на 
ефективність соціально-трудових відносин в 
аеропортах України, слід віднести: 

- малі обсяги перевезень не дозволяють до-
сягти рівня доходів, за якого можливо виділяти 
кошти на підвищення якості трудового життя; 

- недостатність обігових коштів не дає змоги 
аеропортам не тільки своєчасно заміняти мора-
льно застаріле і фізично зношене обладнання, а 
й підтримувати основні фонди в експлу-
атаційному стані, що може призвести до змен-
шення зайнятості в аеропортах; 

- без фінансової підтримки з боку місцевих 
органів та залучення додаткових коштів розви-
ток людського фактору аеропортів неможли-
вий. 

- недостатність обігових коштів не дає змоги 
утримувати в належному стані соціальну ін-
фраструктуру аеропортів, а відтак погіршують 
соціальні гарантії, пільги та компенсації пра-
цюючих. 

Крок 1. Характеристика мети і цілей механізму

Крок 2. Характеристика обмежуючих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища,  
які необхідно враховувати при побудові механізму 

Крок 3. Характеристика параметрів організації системи соціально-трудових відносин 

Крок 4. Характеристика параметрів організованості системи соціально-трудових відносин 

Крок 5. Характеристика управлінських інструментів організації процесу управління соціально-трудовими відносинами
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Суттєвим фактором, що зумовлює погір-
шення безпеки польотів, а відтак і стану охоро-
ни праці більшості українських авіакомпаній, є 

стан парку повітряних суден, його фізичне 
спрацювання і моральне старіння.  

 
Таблиця  1  

Цілі сторін соціально-трудових відносин в авіатранспортних підприємствах 

Елемент  
соціально-
трудових  
відносин 

 

Цілі представника власника  
авіатранспортного підприємства 

 

Цілі профспілок 
Спільні цілі  

представника власника 
і профспілок 

1 2 3 4 

Зайнятість - удосконалення шляхів та механі-
змів здійснення політики зайнято-
сті і соціального захисту праців-
ників, які вивільнятимуться, збе-
реження та створення нових робо-
чих місць; 
- розроблення та виконання галу-
зевої програми зайнятості; 
- щорічний аналіз зайнятості у 
галузі на основі статистичних зві-
тів підприємств; 
- розробка науково обґрунтованої 
програми визначення потреб авіа-
підприємств у спеціалістах різних 
професій з урахуванням реальної 
ситуації на ринку праці; 
- залучення молоді на підприємст-
ва, її навчання та підвищення ква-
ліфікації; 
- не допускати на підприємствах 
масових звільнень працівників за 
ініціативою роботодавців тощо.  
 

- здійснювати контроль за 
виконанням на підприєм-
ствах законодавчих та 
нормативних актів з пи-
тань зайнятості працівни-
ків, використанням і за-
вантаженням робочих 
місць; 
- надавати членам проф-
спілок безкоштовну пра-
вову допомогу, консуль-
тації з чинного законо-
давства. При необхідності 
відстоювати права членів 
профспілок у державних 
органах і судах. 

- зберігати права, пільги та 
гарантії, передбачені колекти-
вними договорами, за праців-
никами, які працюють в режимі 
неповного робочого часу; 
- не допускати звільнення пра-
цівників за скороченням чисе-
льності в разі приватизації під-
приємства протягом 6 місяців 
після завершення приватизації; 
- надавати на прохання праців-
ників, яких офіційно попере-
джено про звільнення у зв’язку 
із скороченням чисельності або 
штату, протягом двох останніх 
місяців роботи один день на 
тиждень вільний від роботи з 
оплатою його у розмірі серед-
нього заробітку працівника в 
зручний для обох сторін час 
для вирішення питань власного 
працевлаштування. 

Оплата  
праці 

- встановити мінімальну тарифну 
ставку робітника першого розряду 
(посадовий оклад) у розмірі не 
менш як 120 відсотків розміру 
мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом; 
- встановити мінімальний посадо-
вий оклад техніка без категорії на 
рівні не нижче місячної тарифної 
ставки робітника третього розря-
ду; 
- виплачувати працівникам циві-
льної авіації щомісячну винагоро-
ду за вислугу років згідно з Поло-
женням про порядок і умови ви-
плати щомісячної винагороди за 
вислугу років працівникам циві-
льної авіації України. 

- здійснювати контроль за 
дотриманням на підпри-
ємствах законодавчих, 
нормативних актів з пи-
тань оплати праці і відпо-
відних положень Галузе-
вої угоди; 
- захищати і відстоювати 
інтереси працівників га-
лузі на всіх рівнях управ-
ління; 
- сприяти запровадженню 
на підприємствах прогре-
сивних норм праці та ор-
ганізаційно-технічних 
заходів, що забезпечують 
реальне зростання проду-
ктивності праці. 

- щоквартальний розгляд стану 
погашення заборгованості із 
виплати заробітної плати з 
прийняттям ефективних захо-
дів щодо її ліквідації; 
- норми колективного договору 
щодо рівня оплати праці не 
повинні бути нижчими від ра-
ніше прийнятих на підприємс-
тві; 
- розподіл і використання кош-
тів на соціально-культурні за-
ходи роботодавцям розглядати 
спільно з профспілковими ор-
ганами; 
- забезпечувати на підприємст-
вах гласність внутрішніх по-
ложень про преміювання, до-
плати, заохочувальні виплати 
тощо і як обов’язкові додатки 
включити до колективних до-
говорів.  
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Таблиця  1  (продовження )  
1 2 3 4 

Режим  
праці та  

відпочинку 

- узгоджувати з профспілковою 
стороною будь-які зміни тривало-
сті робочого дня (тижня), режиму 
праці і відпочинку на підприємст-
ві, в окремих підрозділах, для ка-
тегорій або окремих працівників; 
- забезпечувати надання щорічної 
оплачуваної основної відпустки 
працівникам тривалістю не менше 
24 календарних днів, а окремим 
категоріям – і додаткових оплачу-
ваних відпусток, соціальних від-
пусток. 

- здійснювати контроль за 
виконанням положень 
відповідного розділу  
Галузевої угоди. 

- забезпечувати додержання 
встановленої законодавством 
тривалості робочого часу і від-
починку; 
- встановлювати тривалість 
щоденної роботи (зміни) згідно 
з Правилами внутрішнього 
трудового розпорядку і графі-
ками змінності, затвердженими 
роботодавцем за погодженням 
з відповідним профспілковим 
органом підприємства з ураху-
ванням специфіки виробницт-
ва. 
 

Охорона 
праці 

- забезпечувати виконання заходів, 
спрямованих на поліпшення стану 
безпеки, гігієни праці та виробни-
чого середовища на підприємствах 
цивільної авіації; 
- вдосконалювати галузеву норма-
тивну базу з охорони праці відпо-
відно до чинного законодавства та 
з урахуванням пріоритетних за-
вдань, що стосуються цієї сфери; 
- забезпечувати фінансування за-
ходів з охорони праці; 
- забезпечити функціонування 
служби охорони праці на підпри-
ємствах. 

- здійснювати громадсь-
кий контроль за дотри-
манням законодавства 
про охорону праці, ство-
ренням безпечних і не-
шкідливих умов праці, 
належних виробничих та 
санітарно-побутових 
умов; 
- представляти інтереси 
членів профспілки у ви-
рішенні питань охорони 
праці; 
- інформувати працівни-
ків про їх права і гарантії 
у сфері охорони праці. 
 

- щорічно розглядати на засі-
даннях вищих органів управ-
ління стан охорони праці на 
виробництві, виробничого тра-
вматизму, професійної захво-
рюваності та вживати відпові-
дних заходів щодо його поліп-
шення; 
- розробляти та реалізовувати 
комплексні заходи для досяг-
нення встановлених нормати-
вів і підвищення існуючого 
рівня охорони праці. 

Соціальні 
гарантії,  
пільги та 

компенсації 

- здійснення обов’язкового стра-
хування своїх працівників згідно з 
чинним законодавством України; 
- виділяти кошти на покращення 
медичного обслуговування, зміц-
нення здоров’я працюючих, оздо-
ровлення дітей працівників, про-
ведення культурно-масових, спор-
тивних та оздоровчих заходів; 
- здійснювати щоквартальний ана-
ліз стану тимчасової непрацездат-
ності на підприємстві та причин 
захворюваності. 

- сприяти проведенню 
оздоровлення, сімейного 
відпочинку та лікуванню 
працівників, організації 
оздоровлення дітей у ди-
тячих оздоровчих закла-
дах; 
- здійснювати контроль за 
правильним нарахуван-
ням і своєчасним надан-
ням працівникам матеріа-
льного забезпечення та 
соціальних послуг; 
- здійснювати громадсь-
кий контроль за дотри-
манням житлового та 
трудового законодавства, 
за об’єктами соціальної 
сфери, забезпеченням 
соціальних гарантій пра-
цівників і надавати їм 
безкоштовно консульта-
тивну допомогу з цих 
питань. 
 

- організовувати проведення 
оглядів-конкурсів колективів 
художньої самодіяльності та 
спартакіад колективів фізкуль-
тури підприємств галузі. 
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Значна кількість авіакомпаній на українсь-
кому ринку авіаційних перевезень та незначний 
обсяг перевезень, що виконують більшість з 
них, незначна чисельність їх персоналу свід-
чать про значну розпорошеність українського 
ринку, низьку дієвість профспілок. 

Низька конкурентоспроможність вітчизня-
них перевізників сприяє збільшенню на внут-
рішньому авіаційному ринку перевезень частки 
іноземних авіакомпаній, що може призвести до 
ще більшої різнонаправленості інтересів сторін, 
погіршення  поінформованості про доцільність 
узгодження інтересів сторін, ускладнення ро-
зуміння інтересів іншого учасника соціально-
трудових відносин, зменшення мотивації до 
узгодження інтересів, призупинення розвитку 
ціннісно-орієнтаційної єдності колективу авіа-
компанії. 

Крок 3. Характеристика параметрів органі-
зації системи соціально-трудових відносин. 

Основними параметрами організації систе-
ми соціально-трудових відносин, на думку ав-
тора, є: 

- керуюча підсистема;  
- керована підсистема; 
- взаємодія керуючої і керованої підсис-

тем. 
Керуюча підсистема уособлює роботодавців 

(їх об’єднання) і представлена інтересами влас-
ника. До них відносяться: Державна служба 
України з нагляду за забезпеченням безпеки 
авіації, Фонд державного майна, Асоціація 
«Аеропорти України» цивільної авіації. Вдос-
коналення керуючої підсистеми лежить у пло-
щині вдосконалення виконання управлінських 
функцій, прийняття управлінських рішень, вдо-
сконалення самоменеджменту керівників. 

Керована підсистема уособлює профспілки і 
представлена інтересами трудових колективів. 
До них відносяться: Професійна спілка авіа-
працівників України, Професійна спілка-
асоціація льотного складу цивільної авіації 
України, Федерація профспілок авіадиспетчерів 
України, Всеукраїнська профспілка «Федерація 
профспілок авіапрацівників радіолокації, ра-
діонавігації і зв’язку України». Вдосконалення 
керованої підсистеми лежить у площині вдос-
коналення виконання функцій профспілок, під-
вищенні кваліфікації кадрів. 

Взаємодія керуючої і керованої підсистем 
проявляється у процесі пошуку соціального 
партнерства. Автор [7] визначає поняття соціа-
льного партнерства у сфері праці у широкому і 
вузькому розумінні. У широкому розумінні со-
ціальне партнерство являє собою систему взає-

мовідносин працівників і роботодавців через 
представницькі органи (організації) або через 
органи соціального партнерства відповідних 
рівнів за участю органів державної влади і ор-
ганів місцевого самоврядування з метою досяг-
нення соціального миру. У більш вузькому ро-
зумінні поняття соціального партнерства у сфе-
рі праці є системою колективних трудових від-
носин щодо: участі трудових колективів в 
управлінні підприємствами (установами, орга-
нізаціями), у встановленні й зміні умов праці, 
застосуванні трудового законодавства; укла-
дення і виконання колективних договорів; дія-
льності профспілок у сфері праці із представ-
ництва і захисту прав та інтересів найманих 
працівників; діяльності організацій роботодав-
ців у соціально-трудовій сфері; вирішення ко-
лективних трудових спорів. Соціальне партнер-
ство є процесом досягнення згоди сторін 
(суб’єктів) соціально-трудових відносин в 
пріоритетах якості трудового життя через сис-
тему переговорів. Одночасно з цим воно є ре-
зультатом взаємодії сторін (суб’єктів) соціаль-
но-трудових відносин, що виражений в угодах 
різного рівня і колективних договорах.  

Крок 4. Характеристика параметрів органі-
зованості системи соціально-трудових відно-
син. 

Основними параметрами організованості 
системи, на думку автора, є: 

- сукупність принципів управління − до-
тримання трудових норм; розробки стратегії 
зайнятості; професійної підготовки; створення 
робочих місць та розвитку підприємств; відро-
дження та відновлення; більшої кількості робо-
чих місць кращої якості для жінок; багатонаці-
ональних підприємств; збільшення обсягів та 
ефективності систем соціального захисту; охо-
рони праці; демократії і соціальної стабільнос-
ті; свободи об’єднань; гідних умов зайнятості і 
доходів в кадровій політиці авіапідприємств 
України. Основним принципом соціального 
партнерства є ведення конструктивного діало-
гу. Слід зауважити, що соціально-трудові від-
носини мають бути спрямовані не на конфрон-
тацію сторін, а на пошук і досягнення соціаль-
ного консенсусу, на забезпечення оптимально-
го балансу в реалізації різних інтересів його 
сторін. Саме в таких відносинах мають бути 
зацікавлені всі соціальні групи, оскільки при 
них досягається соціальна стабільність авіапід-
приємства, його прогресивний економічний 
розвиток; 

- сукупність критеріїв оцінки ефективно-
сті соціально-трудових відносин – забезпече-
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ність трудовими ресурсами; соціальна культура 
колективу; ціннісно-орієнтаційна єдність коле-
ктиву; нормальність умов праці; рівень мотива-
ційного поля; оплата праці та побутові умови; 
задоволення потреб духовного і фізичного роз-
витку членів колективу; розвиток громадської 
активності працівників; соціальні відносини в 
колективі; наявність колективного договору, 
спільної декларації, соціальних угод; 

- сукупність показників для аналізу – 
плинність кадрів; участь співробітників у вирі-
шенні управлінських питань; мотивованість 
персоналу; навчання та службове просування 
працівників; показники рівня організації праці; 
показники оцінки поділу управлінської праці; 
показники оцінки кооперації управлінської 
праці; статистика з кількості конфліктних ситу-
ацій, скарг, звільнень; показники зацікавленості 
у проведенні змін; показники рівня та динаміки 
доходів і якості життя; показники чисельності 
адміністративно-управлінського персоналу; 
показники, що характеризують організаційну 
структуру управління; показники якості роботи 
органів управління; аналітичні дані щодо впли-
ву управлінських рішень на якість соціально-
трудових відносин; показники трудової та ви-
конавчої дисципліни; показники ініціативності 
та ін.; 

- сукупність методів економічної роботи 
щодо соціально-трудових відносин – економіч-
ний аналіз результатів господарсько-фінансової 
діяльності; прогнозування економічного і соці-
ально-трудового розвитку авіапідприємства; 
розробка цільових програм соціально-
трудового розвитку; планування економічного і 
соціального розвитку трудових ресурсів; вияв-
лення резервів підвищення ефективності соціа-
льно-трудових відносин і розробка заходів для 
їх реалізації; оформлення економічних рішень у 
вигляді наказів, рішень правлінь, розпоря-
джень, інструкцій, вказівок, трудових і колек-
тивних угод та інших документів; 

- сукупність форм економічної роботи 
щодо соціально-трудових відносин – виконання 
службових обов’язків посадовими особами і 
службами; участь трудових колективів і окре-
мих працівників у плануванні, раціональній 
організації виробництва, зміцненні технологіч-
ної і трудової дисципліни, покращенні умов 
праці та побуту, виявленні і реалізації резервів 
ефективного використання трудових ресурсів; 
економічна діяльність громадських організацій. 

Крок 5. Характеристика управлінських ін-
струментів організації процесу управління со-
ціально-трудовими відносинами. 

Управлінський вплив керуючої підсистеми 
на керовану в рамках функціонування соціаль-
ного партнерства має здійснюватися за допомо-
гою сучасних науково обґрунтованих засобів, 
направлених на зростання продуктивності та 
ефективності праці, підвищення ефективності 
виробництва та закріплення мотивів сприяння 
підприємництву. Основними інструментами 
механізму управління соціально-трудовими 
відносинами, на думку автора, є: 

- організаційно-правові інструменти; 
- соціально-психологічні інструменти; 
- фінансово-економічні інструменти; 
- технологічні інструменти.  
Організаційно-правові інструменти – зміна 

системи найму робочої сили, яка заснована на 
гнучкому використанні форм зайнятості відпо-
відно зі здібностями, професійною підготовкою 
та кваліфікацією найманих працівників; зміна 
системи внутрішнього управління фірми, пере-
хід від елітарно-адміністративного правління 
до гнучкого «паритетного»; зміни використан-
ня робочого часу; вдосконалення законодавчої і 
нормативно-правової бази функціонування со-
ціально-трудових відносин.  

Соціально-психологічні інструменти – сис-
тема заходів щодо якісного оновлення трудово-
го менталітету у напрямі розвитку партнерсь-
ких орієнтацій, адаптації до ринку, засвоєння 
корпоративної культури, пов’язуючи в єдину 
мотиваційну систему інтереси працівників, ро-
ботодавців, держави; соціальний аудит. 

Фінансово-економічні інструменти – поси-
лення диференціації заробітної плати та інших 
форм трудового доходу в залежності від освіт-
нього та кваліфікаційного рівня працівників; 
використання прогресивних норм і нормативів 
використання праці; бюджетування соціально-
трудових відносин; інвестування розвитку пер-
соналу авіатранспортних підприємств. 

Технологічні інструменти – зміна системи 
внутрішньої ієрархії, перехід від відносин па-
нування-підпорядкування до системи відносин 
демократизації та партнерства; двостороння 
розробка галузевих угод; вдосконалення пере-
говорного процесу.  

Головні висновки 

Соціально-трудові відносини в авіатранспо-
ртних підприємствах як відкритій економічній 
системі є відносинами між власниками ресурсів 
праці та капіталу на вході і виході системи. До-
сягнення соціального партнерства, задоволення 
потреб і реалізація інтересів соціальних парт-
нерів стають більш результативними завдяки 
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впровадженню механізму управління соціаль-
но-трудовими відносинами.  

Алгоритм побудови механізму управління 
має відображати логічно завершену систему 
взаємодії праці і капіталу, враховувати як спі-
льні, так і відмінні інтереси та цілі роботодав-
ців і найманих працівників, відображати пара-
метри організації системи соціально-трудових 
відносин, параметри її організованості та 
управлінські інструменти організації процесу 
управління соціально-трудовими відносинами.  

Перспективи використання результатів 
дослідження полягають у їх застосуванні при 
побудові моделі організаційно-економічного 
механізму, прогнозуванні проблем, аналізі ста-
ну, визначенні тенденцій розвитку управління 
соціально-трудовими відносинами в авіатранс-
портних підприємствах України у майбутньо-
му. 
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УДК 625.173 

И. П. КОРЖЕНЕВИЧ (ДИИТ), Т. Г. ТОДУА (Marabda-Kartsakhi Railway, Грузия) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЛАНА НА 
ПЕРЕВАЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

Розглядається вплив нормативних вимог на вартісні показники перебудови плану. 

Рассматривается влияние нормативных требований на стоимостные показатели переустройства плана. 

The influence of normative requirements on the cost indices of plan reorganization is considered. 

При решении вопроса переустройства плана 
железнодорожного пути на сложных участках, 
к которым, безусловно, относятся перевальные, 
возникает проблема выполнения некоторых ре-
комендаций нормативных документов. 

В частности, рекомендуется железнодорож-
ные кривые устраивать однорадиусными с 
симметричными переходными кривыми. Неко-
торые проектировщики воспринимают такое 
требование буквально и в проекте реконструк-
ции плана закладывают переустройство всех 
кривых в симметричные однорадиусные. 

Например, на сайте ЖЕЛДОРПРОФИ 
(http://jeldorprofi.ru) проектировщики при обсу-
ждении вопросов проектирования реконструк-
ции плана заявляют, что существующий план 
их не интересует и они нарисуют те радиусы и 
длины переходных кривых, которые им нужны. 
Таким образом, стоимость реконструкции пла-
на и возможность ее технической реализации 
во внимание не принимаются. 

Одна из причин требования симметричных 
однорадиусных кривых заключается в том, что 
такие кривые проще контролировать и содер-
жать. 

Действительно, при проектировании и 
строительстве новых линий в проекте практи-
чески всегда закладывались однорадиусные 
симметричные кривые. В процессе строитель-
ства далеко не всегда такие кривые укладыва-
лись в строгом соответствии с проектом. В по-
следующей эксплуатации при выправке плана 
выполнялось, как правило, простое его сглажи-
вание. При использовании тяжелой путейской 
техники во время капитальных ремонтов план 
линии зарихтовывался до такой степени, что 
реальные кривые все меньше соответствовали 
проектным. 

Одна из причин такого положения – «не-
уважительное» отношение строителей и путей-
цев к процессам измерения. Неточные измере-

ния приводили к неточным расчетам, а неточ-
ная реализация этих расчетов – к достаточно 
далекому от проектного положению плана ли-
нии. Вторая причина заключается в отсутствии 
в те годы методов расчета сложных несиммет-
ричных многорадиусных кривых. 

Таким образом, план железнодорожного пу-
ти большинства линий сегодня состоит из мно-
горадиусных несимметричных кривых, которые 
соединены участками, достаточно отдаленно 
напоминающими прямые. 

Современные проектировщики имеют на 
вооружении достаточно точную и высокопро-
изводительную геодезическую технику, кото-
рая позволяет получить достоверную информа-
цию о плане пути. Появившиеся в последнее 
время программные продукты позволяют дос-
таточно точно выполнить расчет переустройст-
ва плана при любой его сложности. А програм-
ма РВПлан [1] позволяет выполнять поиск оп-
тимального решения переустройства плана же-
лезнодорожного пути по критерию стоимости 
работ на приведение пути в проектное положе-
ние. 

Требование заказчиков относительно сим-
метричных однорадиусных кривых понятно, но 
внедрение современных геоинформационных 
систем и мониторинг пути на их основе позво-
ляют снять проблему контроля и содержания 
сложных участков плана. 

Оценим, к чему может приводить требова-
ние обеспечения однорадиусных симметрич-
ных кривых на перевальных участках. В каче-
стве примера рассмотрим некоторые кривые 
линии Марабда-Ахалкалаки, реконструкция ко-
торой сейчас проектируется. 

При оптимизации проектного решения в 
РВПлан будем использовать критерий в виде 
стоимости работ по переустройству плана. В 
этом случае при оптимизации учитываются за-
траты на рихтовку пути, перекладку пути, до-
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полнительный балласт, перенос контактной се-
ти и устройств СЦБ, дополнительную отсыпку 
земляного полотна. Необходимость выполне-
ния тех или иных дополнительных работ опре-
деляется программно в зависимости от рихтов-
ки в данной точке. Программа позволяет ис-
пользовать информацию о рабочих отметках и 
поперечниках в каждой точке, но в исследова-
тельских целях мы примем одинаковыми рабо-
чую отметку и косогорность по всем участкам. 

На участке длиною около 160 км имеется 
более 130 кривых. Радиусы некоторых кривых 
составляют около 200 м. При реконструкции 
плана техническим заданием предусмотрено 
минимальное значение радиуса 350 м, чтобы 
можно было использовать железобетонные 
шпалы. В особо трудных случаях разрешается 
использование радиусов до 300 м. 

Были выполнены предварительные расчеты 
реконструкции плана участка в соответствии с 
этими требованиями. Переустройство плана по 
предварительным оценкам потребует дополни-
тельных расходов около 3 млн долларов США. 

Не для всех кривых удалось обеспечить тре-
бование однорадиусности и симметричности. 
Данные об этих 59 кривых приведены в табл. 1. 

В таблице показано размещение кривой по 
длине участка (S), предлагаемое количество ра-
диусов (nR), стоимость переустройства (C) в 
долларах США и максимальная скорость (V), 
которая допускается на данной кривой после 
переустройства. 

Также в таблице показаны стоимости пере-
устройства кривых, если принимать только од-
норадиусные кривые и симметричные. 

Для этих случаев в таблице также показано 
увеличение стоимости и скорости по сравне-
нию с предыдущим вариантом. Так, в колонке, 
обозначенной ∆C1, приведено удорожание, ко-
торое возникнет при переходе от многорадиус-
ных кривых к однорадиусным. Соответственно 
в колонке, обозначенной ∆C2, приведено удо-
рожание, которое возникнет при выполнении 
требования о симметричности переходных  
кривых. 

Таблица  1  

Стоимости переустройства отдельных кривых, тыс. долларов США 

Однорадиусная несимметричная  
кривая 

Однорадиусная симметричная кривая № S nR C V 

C V ∆C1 ∆V1 C V ∆C2 ∆V2 

1 7 3 1,5 95 322,2 95 320,7 0 329,7 95 9,0 0 

2 26 3 1,2 70 151,5 75 150,3 5 270,7 90 120,4 15 

3 39 2 3,0 80 324,8 85 321,8 5 470,9 85 149,1 0 

4 40 5 4,8 80 152,9 85 148,1 5 267,2 85 119,1 0 

5 41 1 187,4 60 187,4 60 0 0 251,0 60 251,0 0 

6 41 3 0,6 70 4257,2 70 4256,6 0 5234,7 80 978,1 10 

7 42 3 1,5 105 685,5 125 684 20 701,3 125 17,3 0 

8 47 3 26,6 60 69,8 70 43,2 10 79,3 70 36,1 0 

9 61 2 1,2 80 113,5 85 112,3 5 248,6 90 136,3 5 

10 62 3 8,0 75 239,9 80 231,9 5 428,0 85 196,1 5 

11 63 2 22,2 70 55,4 70 33,2 0 246,7 75 213,5 5 

12 64 1 50,6 70 50,6 70 0 0 103,3 75 103,3 5 

13 71 3 0,8 75 28,0 80 27,2 5 45,2 85 18,0 5 

14 73 3 0,8 100 25,4 100 24,6 0 40,7 100 16,1 0 

15 74 2 0,2 75 129,9 90 129,7 15 192,8 100 63,1 10 

16 75 3 0,4 80 182,2 105 181,8 25 211,6 110 29,8 5 

17 76 2 0,5 70 7,7 70 7,2 0 102,5 70 95,3 0 
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Таблица  1  (продолжение )  

Однорадиусная несимметричная  
кривая 

Однорадиусная симметричная кривая № S nR C V 

C V ∆C1 ∆V1 C V ∆C2 ∆V2 

18 77 4 13,9 85 96,9 95 83,0 10 138,5 95 55,5 0 

19 81 6 2,9 100 291,6 125 288,7 25 294,0 125 5,3 0 

20 88 3 0,5 85 3,6 95 3,1 10 19,1 95 16,0 0 

21 89 3 0,6 90 31,0 105 30,4 15 54,9 105 24,5 0 

22 92 2 0,6 100 58,8 100 58,2 0 89,1 105 30,9 5 

23 93 4 0,4 95 25,5 105 25,1 10 49,5 105 24,4 0 

24 95 5 3,0 85 360,2 90 357,2 5 436,2 90 79,0 0 

25 97 2 0,6 105 11,3 105 10,7 0 52,9 105 42,2 0 

26 99 3 1,8 90 20,4 95 18,6 5 28,8 95 10,2 0 

27 101 3 1,2 70 75,2 85 74,0 15 75,2 85 1,2 0 

28 102 3 0,8 80 123,7 85 122,9 5 201,9 85 79,0 0 

29 103 4 0,8 100 160,2 100 159,4 0 243,8 100 84,4 0 

30 104 5 1,1 95 207,3 95 206,2 0 232,1 100 25,9 5 

31 106 1 115,9 75 115,9 75 0 0 157,8 75 157,8 0 

32 108 2 76,2 60 92,6 60 16,4 0 155,3 75 138,9 15 

33 109 2 0,2 75 37,1 75 36,9 0 41,8 80 4,9 5 

34 110 3 0,5 80 44,4 85 43,9 5 92,4 85 48,5 0 

35 112 3 0,8 100 74,6 100 73,8 0 177,4 100 103,6 0 

36 113 2 0,7 90 97,8 90 97,1 0 227,8 90 130,7 0 

37 114 1 1,4 90 1,4 90 0 0 58,8 100 58,8 10 

38 115 3 0,8 65 114,0 75 113,2 10 139,2 80 26,0 5 

39 116 3 19,8 100 253,9 105 234,1 5 253,9 105 19,8 0 

40 118 2 0,5 100 0,8 100 0,3 0 69,7 100 69,4 0 

41 124 3 0,5 80 68,1 105 67,6 25 76,7 105 9,1 0 

42 125 2 0,7 80 58,6 85 57,9 5 68,7 90 10,8 5 

43 125 1 0,2 80 0,2 80 0 0 43,2 90 43,2 10 

44 126 2 29,6 65 41,6 75 12,0 10 101,2 75 89,2 0 

45 126 3 0,8 75 70,7 85 69,9 10 79,0 85 9,1 0 

46 127 1 243,4 65 243,4 65 0 0 253,7 65 253,7 0 

47 127 1 7,8 65 7,8 65 0 0 75,8 75 75,8 10 

48 128 1 788,0 60 788 60 0 0 803,3 60 803,3 0 

49 129 3 0,4 70 50,3 85 49,9 15 60,5 90 10,6 5 

50 132 2 169,5 70 1717,8 75 1548,3 5 2138,3 75 590,0 0 

51 134 3 4,4 105 213,0 110 208,6 5 236,0 110 27,4 0 
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Таблица  1  (окончание)  

Однорадиусная несимметричная  
кривая 

Однорадиусная симметричная кривая № S nR C V 

C V ∆C1 ∆V1 C V ∆C2 ∆V2 

52 135 1 0,8 65 0,8 65 0 0 120,9 80 120,9 15 

53 135 1 0,5 80 0,5 80 0 0 63,4 85 63,4 5 

54 136 2 20,8 60 68,1 65 47,3 5 83,9 75 36,6 10 

55 137 1 205,4 70 205,4 70 0 0 224,4 70 224,4 0 

56 139 4 28,0 70 203,0 100 175,0 30 290,5 100 115,5 0 

57 144 3 1,9 80 172,5 90 170,6 10 205,0 95 34,4 5 

58 153 2 1,6 85 51,2 90 49,6 5 91,7 100 42,1 10 

59 160 2 2,0 80 9220,9 120 9218,9 40 10082,3 120 863,4 0 

Сумма затрат 2062,6  22464,0  20401,4  27612,8  7211,4  
 
Как видно из табл. 1, переход к применению 

только однорадиусных кривых будет стоить 
дополнительно 20,4 млн долларов США, а ис-
пользование при этом симметричных схем рас-
положения переходных кривых еще 7,2 млн 
долларов США. В то же время выигрыш в ско-
рости будет незначительным. Учитывая, что на 
перевальном участке при движении на подъем 
скорость и так ограничена мощностью локомо-
тива, а при движении на спуск – тормозным 
оборудованием, более высокие скорости дви-
жения на участке и не потребуются. Платить же 

дополнительных 27,6 млн долларов за необос-
нованное требование однорадиусности и сим-
метричности явно нецелесообразно. 
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