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Стаття присвячена проблемі забезпечення взаємовигідної співпраці між вантажовлас-
никами та вантажоперевізниками у сфері залізничних перевезень в Україні. У дослідженні 
використано такі методи: монографічний, порівняння та систематизації, експертних 
оцінок. У результаті дослідження запропоновано формування інформаційної бази 
вантажовласників із проведенням їх анкетування щодо визначення ступеня задоволеності 
рівнем якості перевізної роботи операторів вантажних перевезень. Така діяльність 
сприятиме вдосконаленню системи моніторингу задоволеності споживачів транспортних 
послуг. Запропоновано методичні підходи до визначення пріоритетних напрямків пере-
візної роботи українських залізниць у сфері вантажних перевезень, які передбачають сис-
тему моніторингу з відповідним опитувальником та методикою обробки результатів.  

Ключові слова: вантажні перевезення, оператори рухомого залізничного складу, 
вантажовласники, вантажоперевізники, залізниці, анкетування, моніторинг. 

Постановка проблеми 
В період з 2011 по 2018 рр. відбулося скорочення обсягів перевезень за всіма видами вантаж-

них перевезень залізницями України, крім імпорту [1]. Довідково: зростання перевезень імпорту у 
2018 порівняно з 2011 роком склало більш ніж 40 %, тоді як транзитні перевезення скоротилися на 
66 %, внутрішні – майже на 23 %, експортні – майже на 12 %. У досліджуваний період не було знач-
них стрибків, спостерігалися стійкі тенденції до зменшення вантажообігу за виключенням імпорту. 
Зокрема, за досліджуваний період частка вантажообігу залізничного транспорту порівніяно з 
іншими видами транспорту скоротилася на 5 % [2]. 

Актуальність дослідження 
Сьогодні, враховуючи мінливість зовнішнього середовища та складні виклики функціонуван-

ня систем залізничних перевезень, важливо володіти повною інформацією про всіх суб’єктів таких 
відносин. Визначення рівня задоволеності вантажовласників якістю перевізної роботи має прямий 
вплив на формування конкурентних переваг підприємств, що працюють на ринку залізничних пере-
везень, така діяльність сприятиме вдосконаленню системи моніторингу задоволеності споживачів 
транспортних послуг. Відповідний аналіз дозволить визначати пріоритетні напрямки у сфері обслу-
говування вантажовласників українськими залізницями та підвищити обґрунтованість відповідних 
управлінських рішень. 
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Формулювання мети і завдань 
Метою дослідження є визначення пріоритетів у сфері обслуговування вантажовласників укра-

їнськими залізницями для забезпечення обґрунтованості відповідних управлінських рішень керів-
ництвом операторів рухомого залізничного складу в сфері вантажних перевезень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Проведене дослідження наукових публікацій за цією проблемою, засвідчило, що вітчизняні та 

закордонні вчені також вивчали аналогічні питання. Так, деякі автори використовують опитування 
клієнтів громадського морського транспорту для оцінки рівня задоволеності його послугами [3]. 
Для забезпечення належної якості перевезень автором [4] запропонована методологія аналізу стану 
залізничної мережі, планування заходів з реконструкції тощо. 

З метою дотримання стандартів у сфері залізничної інфраструктури, науковцями [5], дос-
ліджено перспективи використання багатовимірного аналізу, які сприяють розробці раціональних 
технічних рішень.  

Після підписання у 2014 році Україною «Угоди про асоціацію між Україною з одної сторони, 
та ЄС і його державами-членами з іншої» наша держава зобов’язалася лібералізувати сферу транс-
портних послуг у напрямку наближення до європейського законодавства. Отже, до кінця 2021 року 
залізниці мали запрацювати за принципами лібералізації. Ці принципи базуються на відокремленні 
операторів залізничної інфраструктури від перевізної роботи, створенні конкурентного ринку пере-
візників вантажів українськими залізницями, забезпеченні рівного доступу до залізничної інфра-
структури з передбаченою оплатою відповідних послуг [6]. 

Зазначимо, що в Україні активно розвиваються майданчики для об’єднання провідних заліз-
ничних світових брендів (вантажоперевізників) із вантажовласниками. Серед таких майданчиків – 
Rail EXPO у форматі В2В [7]. Такі події покращують комунікацію між операторами рухомого залі-
зничного складу та власниками вантажів, посередниками, виробниками, державними структурами і 
науково-дослідними установами тощо. 

У статті [8] автори наголошують на важливості створення логістичних ланцюгів доставки ван-
тажів за умов забезпечення максимальної ефективності комплексу окремих складових перевізного 
ланцюга. Причому, вибір раціонального варіанту здійснюють всі учасники транспортного ринку.  

В повідомленні представників залізничного комітету громадського об’єднання «Бізнес-Вар-
та» [9] йдеться про необхідність співпраці між вантажовласниками та операторами вантажних пе-
ревезень України. Така співпраця має передбачати встановлення економічно обґрунтованої перевіз-
ної плати, дотримання термінів доставки, компенсацію збитків унаслідок порушення умов збері-
гання вантажів та  інших договірних зобов’язань. 

На думку інших авторів [10], у нас сьогодні переважає конкуренція між вантажовласниками 
та транспортними підприємствами, а не їхня взаємодія. Однак, конкуренція є стимулом розвитку 
транспортного бізнесу. 

На необхідності взаємовигідної співпраці між вантажовласниками та залізницями наголошують 
автори монографії [11]. Це, своєю чергою, сприятиме активізації економіки України та виведення її 
на бажаний рівень розвитку.  

В офіційному документі, який був схвалений на засіданні Антимонопольного комітету Украї-
ни, під назвою «Звіт про результати дослідження ринку перевезення вантажів залізничним транспо-
ртом за 2017–2018 роки» [12], вказується на  домінуюче становище АТ «Укрзалізниця» у сфері на-
дання послуг з використання залізничної інфраструктури, магістрального рухомого складу, переве-
зення вантажів. Цей документ містить результати аналізу інформації, отриманої від вантажовлас-
ників із характеристикою проблем взаємодії основних учасників ринку транспортних послуг у 
сфері вантажних перевезень. 
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Виклад основного матеріалу 
Інформаційна база проведеного дослідження включала опитування вантажовласників щодо 

ступеня задоволеності та якості співпраці з операторами рухомого складу. Розроблено анкету для 
проведення експертного опитування клієнтів (споживачів) як важливих стейкхолдерів. З цією ме-
тою було проведено анонімне опитування керівництва 30 перевізників, з якими укладено договори 
про організацію внутрішніх та міжнародних перевезень.  

Для формування обсягу вибіркової сукупності було обрано принципи малих вибірок та достатно-
сті інформації. Серед інших основних параметрів проведеного опитування щодо дослідження оцінки 
стану перевізної роботи залізничного транспорту, якості управління перевізною роботою, ступеня їх 
задоволеності співпрацею з операторами рухомого складу, виокремлено такі: форма проведення – ано-
німне індивідуальне опитування, періодичність проведення для цілей даного дослідження – одноразове, 
вид експертної оцінки – опитування-думка. Анкета складалась із 10 питань. Питання були відкритого і 
закритого типів. Результати анкетування дозволили провести оцінку рівня задоволеності вантажовлас-
ників якістю послуг, які надаються залізницями України у сфері вантажних перевезень. 

Зміст методичних підходів до визначення пріоритетних напрямків перевізної роботи україн-
ських залізниць у сфері вантажних перевезень передбачає виконання таких процедур: 

1. Упровадження системи моніторингу задоволеності вантажовласників рівнем сервісу опе-
раторів рухомого складу в сфері вантажних перевезень.  

1.1. Така система має включати розробку анкети із переліком питань для забезпечення відпо-
відного зворотного зв’язку вантажовласників з системою управління перевізною роботою. Система 
показників перевізної роботи включає 6 показників:  кількість вагонів, вагу вантажу,  провізну пла-
ту, дохідну ставку, середню дальність перевезення та середнє завантаження. Отже, частина питань 
запропонованої анкети містить посилання на ці показники. 

1.2. Обробка результатів із групуванням відповідей вантажовласників.  
2. Систематизація отриманих результатів.  
Кожна з цих процедур була практично реалізована.  
1. Експертна оцінка відбувалася шляхом розробки відповідної анкети, погодження її змісту і 

форми із керівниками відповідних структурних підрозділів АТ “Укрзалізниця”. Після формування 
відповідної Google-форми для проведення опитування, була здійснена її розсилка вантажовлас-
никам, керівництву та менеджерам транспортно-експедиторських компаній та іншим вантажовлас-
никами. Результати анкетування були оброблені та систематизовані у вигляді рис. 1–6. 

Більше, ніж 70 % респондентів (вантажовласників) вважають, що оператори рухомого складу 
надають вагони в достатній кількості (рис. 1). Але більше ніж для 20 % цей сервіс є недостатнім. 

 
Рис 1. Чи є в наявності необхідна кількість вагонів для перевезення Ваших вантажів за Вашим запитом? 
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При відповіді на питання «Чи завжди Ви могли замовити  перевезення тої кількості (ваги) ва-
нтажу, який планували?» (рис. 2) тільки 42 % респондентів констатували, що рідко виникали непо-
розуміння. Але кожен п’ятий вантажовласник із опитуваних інколи зіштовхувався з труднощами, а 
кожний третій завжди стикався із труднощами перевезення необхідної кількості вантажу. Така си-
туація засвідчує певні проблеми щодо ступеня важливості цього питання керівництвом АТ «Укрза-
лізниця». 

 
Рис 2. Чи завжди Ви могли замовити  перевезення тієї кількості (ваги) вантажу, який планували? 
 
Тільки 20 % респондентів вважають, що провізна плата за перевезення вантажів відповідає 

співвідношенню «ціна–якість». Хоча більша половина (майже 65 %) опитаних вважає, що провізна 
плата є середньою. Можна припустити, що ці вантажовласники мають досвід співпраці з іншими 
видами транспорту. Тільки 15 % вважає, що провізна плата є високою (рис. 3). 

 
Рис. 3. Наскільки, на Вашу думку, провізна плата за перевезення вантажів відповідає Вашим очікуванням? 

 
Половина респондентів при відповіді зазначили, що дохідна ставка є частково обґрунтова-

ною, 28 % – необґрунтованою. Тільки 14 % респондентів вважають цей показник повністю обґрун-
тованим, інші – частково, або необґрунтованим взагалі. 
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Рис. 4. Чи є обґрунтованою величина дохідної ставки АТ «Укрзалізниця»  

по видах вантажів, які Ви перевозить Ваша компанія? 

 

 
Рис. 5. Наскільки для Вас є важливим показник «середня дальність перевезення вантажів залізницями»? 

 
Щодо показника середньої дальності перевезення вантажів, то він є важливим для кожного 

п’ятого вантажовласника. Для більш ніж половини з опитуваних він є важливим, але залежить від 
виду вантажу.  

З рис. 6 можна зробити висновок, що середня завантаженість 1 вагона відповідає потребам 
більш ніж 85 % респондентів. Решта 15 % – це вантажовласники великогабаритних та негабаритних 
вантажів, які зацікавлені в розвитку такого сервісу.  

Впровадження такої системи моніторингу рівня задоволеності вантажовласників сервісом АТ 
«Укрзалізниця» дозволить знаходити гнучкі рішення для покращення співпраці з операторами ру-
хомого складу.  
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Рис. 6. Чи показник «середня завантаженість одного вагону» відповідає Вашим потребам? 

Висновки 
В статті зроблено спробу звести до мінімуму суб’єктивізм у прийнятті управлінських рішень 

керівництвом та відповідальними особами відповідних структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» 
за рахунок залучення вантажовласників до співпраці. Така співпраця може стати систематичною, 
впорядкованою діяльністю, якщо орієнтуватися на проведення моніторингів за запропонованою у 
дослідженні послідовністю та системою показників. 

За результатами проведеного анкетування діагностовано низку проблем у системі комунікації 
між вантажовласниками та операторами рухомого складу:  

1) майже 20 %  вантажовласників визнали, що відчувають дефіцит кількості вагонів для пе-
ревезення своїх вантажів;  

2) більше половини з них незадоволені обмеженістю обсягів перевезень;  
3) тільки кожен п’ятий респондент вважає, що провізна плата за перевезення вантажів відпо-

відає співвідношенню «ціна–якість»;  
4) обґрунтованість розміру дохідної ставки очевидна тільки для 14 % опитаних.  

Перспективи подальших досліджень 
В якості пропозиції для керівництва АТ «Укрзалізниця» вбачаємо за доцільне на основі про-

веденого анкетування створити систему моніторингу ступеня задоволеності вантажовласників рів-
нем сервісу операторів рухомого залізничного складу у сфері вантажних перевезень. 
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METHODICAL APPROACHES TO DETERMINING THE PRIORITY DIRECTIONS  

OF TRANSPORTATION OF RAILWAY ROLLING STOCK OPERATORS  
IN THE FIELD OF FREIGHT 
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In recent years decrease in volumes for all types, except imports by types of freight transporta-

tion by the railways of Ukraine. The article is devoted to the problem of ensuring mutually beneficial 
cooperation between cargo owners and freight carriers in the field of railway transportation in 
Ukraine. The purpose of the article is to determine the priorities in the area of servicing freight owners 
by Ukrainian railways to ensure the validity of relevant management decisions by the railway rolling 
stock operators. In the study, we used several research methods – monographic, methods of compari-
son and systematization, the method of expert evaluation. Results: to achieve this goal, it is proposed 
to form an information base with a survey of cargo owners on the degree of their satisfaction with the 
management level of transport work on the railways. Such activities will help improve the system of 
monitoring the satisfaction of consumers of transport services. Methodological approaches to deter-
mining the priority directions of transportation of Ukrainian railways in the field of freight transport, 
which provide a monitoring system with an appropriate questionnaire and methods of processing re-
sults, were proposed. According to the survey results, the communication system between cargo own-
ers and Ukrainian railways was diagnosed: almost 20% of cargo owners admitted that they have a 
shortage of cars to transport their goods; more than half of them are dissatisfied with the limited vol-
ume of traffic; only one in five respondents believes that the fare for the carriage of goods corresponds 
to the “price-quality” ratio; the validity of the size of the income rate is evident only for 14% of re-
spondents. As a proposal for the management of JSC “Ukrzaliznytsia,” we see it suitable to create a 
system of monitoring the degree of satisfaction of cargo owners with the level of service of Ukrainian 
railways in the field of freight transportation based on the survey. It is concluded that the application 
of the proposed approaches will determine the priority areas in the field of service of freight owners by 
Ukrainian railways and increase the validity of relevant management decisions. 

Keywords: freight transportation, railway rolling stock operators, cargo owners, freight carri-
ers, railways, questionnaires, monitoring. 

 
 


