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РОЗДІЛ 4 

ВИЗНАЧЕННЯ РАЙОНІВ 

ТЯЖІННЯ ТРАНСПОРТНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

4.1. Основні поняття 

 

Особливістю транспортного ринку є його територіальне розосередження 

і технологічний взаємозв’язок при реалізації транспортної продукції 

(послуг). Саме тому для вивчення транспортного ринку й визначення 

попиту на перевезення дуже важливо правильно встановити його межі 

і полігони, тобто райони тяжіння до транспорту. 

На залізницях основними об’єктами транспортного ринку з 

вантажних перевезень є станції навантаження і вивантаження вантажу, 

і залізничні напрямки (лінії) і ділянки з усіма проміжними пунктами, 

технічне облаштування і рухомим складом. На водному транспорті – 

пристані і порти, на повітряному – аеропорти, на автомобільному – 

вантажні станції. Основними суб’єктами «виробництва та реалізації» 

транспортної продукції є працівники транспорту. 

Разом з тим у більшості випадків (понад 80 % обсягу перевезень) 

процес перевезення вантажів не розпочинається і не завершується на 

залізничних станціях. Вони надходять на станцію або йдуть від неї, як 

правило, по під’їзних залізничних коліях, або підвезення й вивезення 

здійснюється автомобільним транспортом. Налив (і слив) цистерн 

нафтовими вантажами, навантаження-розвантаження річкових і морських 

суден хоча і відбувається на станціях і в портах, але підвезення і 

вивезення вантажів здійснюється також по під’їзним коліям, 

трубопроводам або автотранспортом. Таким чином, навколо кожної 

вантажної станції (порту) традиційно формується певна кількість 

вантажовідправників і вантажоодержувачів (вантажовласників), які й 

утворюють район тяжіння до залізничної станції (порту). 

Методи визначення меж районів тяжіння залізничних станцій, 

річкових портів, пристаней і вантажних автомобільних станцій схожі. 

Вони базуються на порівнянні додаткових витрат, пов’язаних із 

збільшенням відстані підвезення й вивезення вантажів до названих 
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об’єктів, з економією витрат, отриманої в результаті зниження витрат 

на виконання навантажувально-розвантажувальних і складських операцій. 

Райони тяжіння морських портів мають свої особливості, які буде 

розглянуто нижче. 

 

4.2. Райони тяжіння підприємств залізничного транспорту 

 

Економічне обстеження районів тяжіння залізниць проводиться з 

метою найбільш повного виявлення потреб вантажовласників у 

перевезеннях вантажів певної якості, вивчення перспектив розвитку 

підприємств промисловості і сільського господарства та їх транспортно-

економічних зв’язків, визначення розмірів потенційного попиту на 

транспортні послуги та потрібних транспортних ресурсів для їх 

задоволення, встановлення економічних показників транспортних 

підприємств на майбутній період: цін, тарифів, доходів, витрат і прибутку. 

Вище було зазначено загальні принципи і методи маркетингового 

вивчення попиту на транспортні послуги і визначення районів тяжіння 

залізниць. При цьому слід розрізняти порядок вивчення стратегічного 

(перспективного) та поточного (оперативного) попиту на перевезення. 

В останньому випадку широкі обстеження клієнтури не проводяться, а 

використовується так званий ситуаційний аналіз районів тяжіння, 

вивчення динаміки відправлення і прибуття вантажів по окремим 

вантажовласникам, збір та аналіз заявок (замовлень) відправників на 

перевезення вантажів на майбутній рік з розбивкою за кварталами. 

Велике значення має вивчення динаміки місячних планів перевезень. 

Досвідчені працівники лінійних станцій можуть з великою точністю 

надати відомості про майбутні обсяги перевезень. Найважливішими 

джерелами інформації про майбутні перевезення є господарські 

договори на постачання палива, сировини, матеріалів, комплектуючих 

виробів і готової продукції, які укладаються щорічно між постачальниками 

і споживачами, плани матеріально-технічного постачання підприємств, 

документи про товарні угоди на товарно-сировинних і спеціалізованих 

біржах, угоди про міжреспубліканські поставки в рамках СНД та 

зовнішньоекономічних зв’язків. Поточний або оперативний попит на 

перевезення визначається шляхом безпосередніх контактів з вантажо-

власниками. 

Визначення перспективного попиту на перевезення здійснюється 

на базі великомасштабного економічного обстеження районів тяжіння 

залізниць. Для проведення обстеження на дорозі створюється робоча 

група, яка включає працівників економічної, комерційно-маркетингової і 

статистичної служб і очолюється заступником начальника залізниці з 
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економіки (або маркетингу). Робоча група на основі програми 

обстеження виготовляє і розсилає всім підприємствам-вантажовласникам 

«Анкети маркетингового обстеження» через керівників відділень і 

вантажних станцій залізниці. Останні спільно з вантажовласниками в 

місячний термін заповнюють реквізити анкети-опитувальника і 

висилають її в управління залізниці. 

У процесі обстеження фахівці, що займаються економічною, 

вантажною та комерційною роботою на місцях, виявляють фактори, 

що впливають позитивно або негативно на зміну обсягів перевезень, 

можливість залучення нової клієнтури, передовий досвід роботи з 

вантажовідправниками і вантажоодержувачами в ринкових умовах, 

умови конкуренції і взаємодії з іншими видами транспорту. У 

необхідних випадках проводяться техніко-економічні розрахунки з 

уточнення меж місцевих районів тяжіння і визначення ефективності 

концентрації вантажної роботи на меншій кількості станцій (із 

врахуванням інтересів вантажовласників та залізниці).  

Усі ці матеріали у вигляді пояснювальної записки щодо анкет 

також передаються в робочу групу управління дороги. 

Матеріали анкет обробляються робочою групою управління 

дороги. На основі цих даних і додаткових матеріалів з місць, робоча 

група готує узагальнені матеріали економічного обстеження та 

пояснювальну записку до них. 

Ці дані повинні містити: 

– коротку характеристику району тяжіння дороги і його 

адміністративно-територіальну структуру; 

– аналіз розміщення і перспективи розвитку продуктивних сил 

району тяжіння, у тому числі з основних вантажних галузей; 

– характеристику розміщення підприємств матеріально-технічного 

постачання, торгівлі, розподільних, заготівельних та інших баз і складів; 

– конкретні обсяги відправлення і прибуття вантажів з основних 

станцій району тяжіння, «шахматки» транспортно-економічних 

зв’язків з відправлення і прибуття вантажів (за видами вантажів та 

встановленим терміном виконання); 

– сегментацію ринку транспортних послуг і аналіз тенденцій 

зміни попиту на перевезення вантажів (за основними видами і 

регіонами); 

– аналіз ресурсного забезпечення залізниці для задоволення 

ринку транспортних послуг, потреби в розвитку провізної і пропускної 

спроможності; 

– аналіз транспортної забезпеченості та доступності району 

тяжіння, роль залізниці в обслуговуванні вантажовласників; 
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– аналіз роботи промислового та інших видів транспорту 

регіону та можливості розвитку ринку транспортних послуг; 

– економічні, правові та соціальні проблеми роботи дороги в 

перспективі; 

– основні положення стратегії розвитку дороги з метою 

забезпечення прибутковості та рентабельності роботи її структурних 

підрозділів, у тому числі й за рахунок підсобно-допоміжної діяльності. 

У комплексі маркетингових досліджень за матеріалами економічного 

обстеження слід особливо виділити 3 позиції: 

– визначення ємності ринку транспортних послуг; 

– сегментація ринку транспортних послуг; 

– виявлення розмірів незадовільного попиту на транспортні 

послуги. 

На залізницях прийнято розрізняти місцеві і транзитні райони 

тяжіння. Місцевий район тяжіння залізничної станції охоплює територію 

підприємств, кооперативів і фірм вантажовласників, а також населених 

пунктів, які відправляють і отримують вантажі через цю станцію. 

Місцевий район тяжіння ділянки, напрямку (лінії) або залізниці 

являє собою сукупність місцевих районів тяжіння до всіх станцій 

ділянки, лінії або всієї дороги. 

Транзитними районами тяжіння залізниці або її полігону 

називаються райони, перевезення між якими відбуваються через дану 

дорогу або її полігон. Визначення транзитних районів тяжіння для 

конкретної дороги здійснюється зазвичай за найкоротшою відстанню 

перевезення.  

Транзитні райони тяжіння за своїми розмірами набагато перевершують 

місцеві райони тяжіння і визначаються відносно нескладними 

розрахунками, особливо на полігонах зі слабо розвиненою мережею 

залізниць.  

У районах з високою густотою залізничних ліній для таких 

розрахунків можна використовувати відомий «Альбом схем найкоротших 

напрямків» або персональні комп’ютери із закодованою транспортною 

мережею. 

Більш складними є розрахунки з визначення меж місцевих районів 

тяжіння. Наприклад, при збільшенні районів тяжіння залізничних 

станцій у зв’язку із закриттям малодіяльних станцій і концентрацією 

вантажної роботи на опорних (районно-вантажних) станціях порівнюються 

витрати, пов’язані зі збільшенням відстані перевезень вантажів 

автотранспортом (ΔСавт), і економія поточних витрат транспорту, 

пов’язаних з механізацією навантажувально-розвантажувальних робіт 

(Ем), прискоренням просування поїздів і вантажів (Еп), скороченням 
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стоянок збірних поїздів (Езп) на станціях ділянки, покращенням умов 

зберігання вантажів (Езв): 

ΔСавт = Ем + Еп + Езп + Езв.    (4.1) 

При позитивному вирішенні питання зміни району тяжіння станції 

є доцільною.  

У цьому випадку необхідне встановлення способів компенсації 

клієнтурі додаткових витрат, пов’язаних із зміною пункту ввезення-

вивезення її продукції. Розрахунки повинні проводитися в порівнянних 

цінах. 

 

4.3. Райони тяжіння підприємств морського транспорту 

 

Особливості організації роботи морського транспорту наводяться з 

урахуванням таких рекомендацій. 

Найбільша ефективність роботи морського транспорту як і зараз, 

так і особливо в перспективі пов’язана з рівнем і масштабами розвитку 

транспортно-технологічних систем (ТТС). Деякі з них вже завоювали 

право на більш широке впровадження практичними результатами 

роботи. Це, перш за все, пакетна, контейнерна, ролкерна, поромна, 

ліхтеровізна ТТС та інші. 

Ролкери – судна з безкрановою або горизонтальною системою 

вантаження.  

Ліхтери – несамохідні морські судна для перевезення вантажів, а 

також для безпричальних вантажних операцій при вивантаженні або 

розвантаженні на рейді суден з глибокою посадкою, які не можуть 

увійти в порт. 

Транспортна схема – це замкнутий цикл роботи судна з 

переміщення вантажу з порту відправлення до порту призначення за 

рекомендованою найкоротшою відстанню з мінімальними втратами 

між послідовними переходами з вантажем. 

Для формування транспортних схем роботи флоту басейн 

Світового океану попередньо розбивають на Рендж. Таке районування 

Світового океану та узбережжя материків виконувалося багаторазово 

для різних цілей. Так, при розробці таблиць морських відстаней 

зроблено кілька схем нарізки карт басейнів. Ренджі, утворені в результаті 

цього, не можуть застосовуватися при формуванні транспортних схем, 

оскільки в один Рендж включено порти різної пропускної здатності та 

ступеня оснащеності для виробництва вантажних робіт. 

Рендж – обмежений географічний район морського або океанського 

узбережжя, що включає берегову межу однієї або декількох прилеглих 

одна до іншої країн, що мають однаковий рівень економічного 



Н. М. Іщенко 

 

57 

розвитку та подібні навігаційні умови, в портах якої вантажоодержувачі і 

вантажовідправники забезпечуються рівноцінними транспортними 

послугами. 

Ділянка – складова частина транспортної схеми, що включає 

перехід судна від порту однієї країни Рендж до порту іншої країни 

цього або іншого Рендж. 

Транспортні схеми формуються під впливом різних факторів, як 

постійно діючих, так і змінних. Відносно постійними можна вважати 

географічні фактори: напрямок, дальність і сезонність перевезення 

вантажів. 

До змінних факторів ТТС слід віднести обсяг, номенклатуру та 

транспортну характеристику вантажів, що перевозяться, типи 

експлуатованих суден. 

При плануванні перспективних вантажопотоків країни ділять на 

укрупнені групи залежно від географічного розташування, рівня 

економічного розвитку. 

При розбивці Світового океану на Рендж повинні враховуватися 

такі фактори: 

– фізико-географічне положення зарубіжних країн; 

– історично сформовані зовнішньоторговельні зв’язки, обсяг і 

географічне розміщення зовнішньої торгівлі; 

– стан морського транспорту даної країни; 

– поточні та перспективні вантажопотоки за видами перевезень 

із зазначенням країни призначення вантажу. 

При визначенні Рендж важливим є врахування практики міжнародної 

торгівлі, судноплавства і комерційних питань. Рендж повинен 

включати в себе райони, що забезпечують однакові транспортні умови 

для вантажовласників. Крім того, при формуванні Рендж враховують 

розташування країн у басейні одного моря або в розташованих поруч 

районах узбережжя океану. Країни одного Рендж повинні мати 

відносно схожий рівень економічного розвитку та структуру експорту 

та імпорту, що визначає рівень устаткування морських портів і 

відповідно норми вантажних робіт. 

При визначенні меж Рендж важливим є врахування вантажопотоків, 

що доповнюють більш потужні, які можуть бути використані на судах 

одного призначення (наприклад, вантажопотоки імпортних рослинних 

олій, насипних вантажів при перевезенні наливних вантажів). 

Крім того, межі Рендж і склад країн, що входять в певний Рендж, 

можуть бути непостійними і залежати від змін у кон’юнктурі світової 

торгівлі і морських перевезень. Таким чином, визначення Рендж у 

даному випадку викликане уточненням напрямків перевезень і 
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конкретизацією портів вантаження і вивантаження для подальшого 

формування схем роботи флоту. 
Вибір розрахункових портів для транспортних схем має деякі 

методологічні особливості. Так, на вибір портів країн СНД впливають 
такі фактори: вид перевезень – експортно-імпортні, великий чи малий 
каботаж; ступінь універсалізації чи спеціалізації порту; басейн країни, 

звідки здійснюється перевезення даного вантажу, та країна призначення. 
Вибір закордонних розрахункових портів визначається географічним 

Рендж, ступенем пристосованості порту для прийому заданого 

вантажу, відстанню від розрахункового порту. 
Порт, вибраний в якості розрахункового, повинен відповідати 

наступним вимогам: 
– мати максимально можливу універсальність, тобто забезпечувати 

перевантажувальні операції з найбільшим за номенклатурою кількістю 
вантажів; 

– посідати за можливістю середнє географічне положення 

протягом берегової риси Рендж, для того, щоб в розрахункових умовах 
згладжувати можливі відхилення, що виникають у реальних умовах 
експлуатації флоту; 

– мати мінімум обмежень навігаційного характеру для прийому 
суден будь-якого призначення. 

Якщо в заданому зарубіжному Рендж немає порту, універсального з 
точки зору переробки різнорідних вантажів, то для розрахунку 

приймається спеціалізований порт. 
Для визначення портів, які є одночасно початковими і кінцевими 

пунктами розрахункових транспортних схем, необхідні дані про 

морський басейн, на якому формується морський вантажопотік 
конкретного вантажу. Це викликано тим, що по ряду вантажів 
експортні потоки формуються постійно з одних і тих же економічних 

районів країни, що власне для нафтових вантажів. 
Розвиток ТТС орієнтується на розширення використання таких 

інтенсивних технологій, як накатні, перевезення у великовантажних 
модулях (блок-пакетах, ліхтерах тощо); на проведення вантажопереробки 

з багатоярусним укладанням вантажних місць (контейнерів, напів-
контейнерів тощо); на нарощування обсягів вантажних операцій у 
рейдових умовах із застосуванням вертольотів і використанням 

техніки на повітряній подушці, особливо для забезпечення надійної 
доставки вантажів у райони Крайньої Півночі і Далекого Сходу. 

Однак в організації транспортно-технологічних систем ще не 
досліджено багато проблем, основні методологічні принципи 

оптимізації ТТС, критерії та показники, створення спеціалізованих 
систем тощо. 
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При формуванні ТТС недостатньо враховується вплив таких 

найважливіших факторів як особливості міжнародного поділу праці, 

формування господарських та міжгосподарських зв’язків вантажних 

потоків тощо. Складність і високий рівень спеціалізації технічних 

засобів, що входять до складу систем, необхідність забезпечення 

узгодженого розвитку та оптимальної взаємодії складових частин ТТС 

між собою, а також інші особливості систем висувають підвищені 

вимоги до системності, точності та комплексності аналізу. 

Формування ТТС має базуватися на принципах транспортної 

логістики, що враховує інтереси вантажовідправника, транспортного 

підприємства, вантажоодержувача і дозволяє забезпечити доставку 

товарів у зазначені пункти точно в строк при мінімальних витратах 

трудових і матеріальних ресурсів. Це дозволить підвищити ефективність 

розроблювальних ТТС і збільшити конкурентоспроможність морського 

транспорту. 


