
Інформаційні матеріали про актуальні розробки кафедри Транспортні системи 

та логістика 

 

1) Назва. Технологія оцінки комерційної придатності рухомого складу. 

2) Призначення та сфера застосування. Технологія оцінки комерційної 

придатності рухомого складу призначена для використання операторами рухомого 

складу, вантажовласниками, вантажовідправниками, приватними перевізниками 

сумісно з департаментом комерційної роботи (департаментом вагонного 

господарства) в сфері організації роботи вантажних, комерційних та експедиційних 

підрозділів при забезпеченні під завантаження вагонами, що відповідають діючим 

нормативним вимогам Статуту залізниць. 

3) Основні характеристики, суть розробки. В Українському державному 

університеті залізничного транспорту розроблено сучасну технологію оцінки 

комерційної придатності рухомого складу. В запропонованих підходах визначено 

критерій оцінювання придатності вагонів у комерційному відношенні під 

навантаження певного вантажу, який залежить від інтенсивності їх використання. Це 

дозволяє визначити рівень комерційної придатності вагонів та оцінити залишковий 

термін експлуатації, необхідний для забезпечення якісного перевезення вантажу та 

задоволення потреб вантажовласників. Такий підхід є істотною складовою 

підвищення прибутку залізниць та дозволить ефективно здійснювати виконання 

заявок на перевезення в межах діючої АСУ розподілу вагонів. 

4) Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки. На даний 

час в існуючих нормативних актах та автоматизованих системах керування 

перевізним процесом практично відсутня система підтримки прийняття рішення 

щодо визначення ефективності розподілу рухомого складу з урахуванням наявності 

рухомого складу необхідної комерційної придатності для перевезення заданої 

номенклатури вантажів, як це вимагає діючий Статут залізниць. Перевагою розробки 

є скорочення експлуатаційних витрат на забезпечення навантаження придатними з 

комерційної точки зору вагонами на рівні  

5) Затребуваність на ринку. Використання технології оцінки комерційної 

придатності рухомого складу підвищить якість прийнятих управлінських рішень як у 

нормативному, так і технологічному сенсі, за рахунок раціонального використання 

внутрішніх ресурсів залізниці шляхом певного зменшення експлуатаційних витрат. 

6) Стан охорони інтелектуальної власності. На теперішний час власником 

технології оцінки комерційної придатності рухомого складу є Український 

державний університет залізничного транспорту (№ державної реєстрації технології 

0617U000059 у Державній службі інтелектуальної власності України). Отримано 

свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №78080. Дата реєстрації 

04.04.2018 р. Автори: С.В. Панченко, Д.В. Ломотько, А.О. Ковальов, О.В. Ковальова, 

Д.В.Арсененко. 

7) Ілюстративний матеріал (фото, схема, блок схема тощо). 

 



     

     
 


