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Обруч Г. В. Теоретичні основи забезпечення збалансованого розвитку послуг підприємств  
залізничного транспорту в умовах цифровізації

У статті досліджено сучасний стан і тенденції розвитку підприємств залізничного транспорту. Встановлено, що часта зміна керівництва 
АТ «Укрзалізниця» і пріоритетів його розвитку, гальмування необхідних реформаційних змін, непослідовність і безсистемність реалізованої по-
літики розвитку залізничного транспорту призвели до вкрай складного фінансового та технічного стану залізничної компанії. Результатом 
технічної деградації залізничного транспорту і зниження його пропускної та провізної спроможності стали катастрофічне погіршення якості 
послуг підприємств залізничної галузі та поступова втрата частки ринку вантажних перевезень на користь інших видів транспорту. Доведено, 
що відновлення довіри споживачів і забезпечення збалансованого розвитку послуг підприємств залізничного транспорту потребує використання 
цифрового інструментарію їх модернізації та впровадження новітніх цифрових рішень, спрямованих на покращення комунікації зі стейкхолдера-
ми. Розкрито основні вимоги споживачів до якості транспортного сервісу в розрізі сегментів діяльності підприємств залізничного транспорту. 
Сформовано теоретичні основи збалансованого розвитку послуг підприємств залізничного транспорту, що враховують тенденції цифрової 
трансформації залізничної галузі та визначають ключову роль цифрових інструментів у забезпеченні збалансованого розвитку послуг підпри-
ємств галузі. Розкрито сценарії розвитку послуг підприємств залізничного транспорту на основі впровадження інструментів цифровізації, серед 
яких визначено песимістичний, реалістичний та оптимістичний сценарії. Зокрема, песимістичний сценарій передбачає впровадження цифрових 
інструментів, що забезпечують удосконалення лише клієнтського сервісу підприємств залізничного транспорту, реалістичний – зорієнтований 
на впровадження цифрових інструментів у сегментах транспортного сервісу відповідно до формування ринку залізничних перевезень. Для реалі-
зації оптимістичного сценарію необхідно забезпечити вдосконалення існуючих і розроблення нових послуг на основі комплексного впровадження 
інструментів цифрової трансформації.
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Obruch H. V. The Theoretical Foundations of Ensuring a Balanced Development of Railway Transport Services in the Context of Digitalization
The article explores the current state and trends in the development of railway transport services. It is determined that the frequent change of the administra-
tion of JSC «Ukrzaliznytsia» and the priorities of its development, inhibition of the necessary reformation changes, inconsistency and non-systematicity of the 
implemented policy of railway transport development led to an extremely difficult financial and technical condition of the railway company. The result of the 
technical degradation of railway transport and the decrease in its throughput and transportation capacity were a catastrophic deterioration in the quality of 
services of railway enterprises and a gradual loss of the share of the freight market in favor of other types of transport. It is proved that restoring consumer 
confidence and ensuring the balanced development of services of railway enterprises requires the use of a digital instrumentarium for their modernization and 
the introduction of new digital solutions aimed at improving communication with stakeholders. The main requirements of consumers for the quality of transport 
service in terms of segments of activities of railway enterprises are disclosed. The theoretical foundations for the balanced development of services of railway 
enterprises are formed, taking into account the trends in the digital transformation of the railway industry and defining the key role of digital instruments in 
ensuring the balanced development of services of industry enterprises. Scenarios for the development of services of railway enterprises based on the introduc-
tion of digitalization instruments are presented, among which pessimistic, realistic and optimistic scenarios are identified. In particular, the pessimistic scenario 
involves the introduction of digital instruments that ensure the improvement of only the customer service of railway enterprises, realistic is focused on the 
introduction of digital instruments in the segments of transport service in accordance with the formation of the railway transportations market. To implement 
the optimistic scenario, it is necessary to ensure the improvement of existing and the development of new services based on the comprehensive implementation 
of digital transformation instruments.
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Україні, яка володіє потужним промисловим і 
транспортним потенціалом, на сьогодні так і 
не вдалося реалізувати вказані резерви забез-

печення її сталого зростання. Поряд зі скороченням 
обсягів і темпів промислового виробництва відбу-
вається падіння попиту на вантажні перевезення, 
зокрема залізничним транспортом, що є ключовим 
суб’єктом транспортного обслуговування промисло-
вих підприємств. Так, слід відзначити скорочення об-
сягу перевезень вантажів залізничним транспортом 
на 2,4% порівняно з 2019 р. (з 312,9 до 305,5 млн т) і на 
34,8% відносно 2011 р., обсяг перевезень в якому до-
сягав 468,4 млн т [1]. При цьому найбільш масштабне 
падіння вантажних перевезень характерне для тран-
зиту, обсяг якого за період 2011–2020 рр. скоротився 
з 51,0 до 12,5 млн т, тобто на 75,5%, що призвело до 
масштабного зниження доходу від вантажних пере-
везень залізничним транспортом. На сьогодні саме 
внутрішні перевезення та експорт вантажів залиша-
ються домінуючими в структурі вантажних переве-
зень АТ «Укрзалізниця» (у 2020 р. їх значення досягло 
143,4 та 113,0 млн т відповідно) і виступають ключо-
вими джерелами для отримання доходу компанією.

Часта зміна керівництва АТ «Укрзалізниця» і 
пріоритетів його розвитку, гальмування необхідних 
реформаційних змін, непослідовність і безсистем-
ність реалізованої політики розвитку залізничного 
транспорту призвели до вкрай складного фінансо-
вого та технічного стану залізничної компанії. Дохід 
останньої за 2020 р. скоротився на 16,7% порівняно 
з 2019 р. і склав 75,3 млрд грн. Своєю чергою, зби-
ток залізничної компанії оцінили у 12,4 млрд грн [2]. 
Звичайно, складна фінансова ситуація АТ «Укрзаліз-
ниця» наклала відбиток і на інвестиційну політику 
компанії. Останніми роками плани з капітального 
інвестування залізничного транспорту систематично 
не виконувалися, що призвело до подальшого погір-
шення технічного стану рухомого складу та залізнич-
ної інфраструктури і скорочення експлуатаційного 
ресурсу компанії.

Результатом технічної деградації залізничного 
транспорту і зниження його пропускної та прові-
зної спроможності стали катастрофічне погіршення 
якості послуг підприємств залізничної галузі та по-
ступова втрата частки ринку вантажних перевезень 
на користь інших видів транспорту. З огляду на зазна-
чене сьогодні вкрай важливого значення набуває від-
новлення довіри споживачів і забезпечення збалан-
сованого розвитку послуг підприємств залізничного 
транспорту на основі використання новітніх іннова-
ційних рішень у цій сфері та покращення якості пере-
везень залізничного транспорту.

Питанню розвитку послуг підприємств залізнич-
ного транспорту присвячено широке коло публікацій 
таких учених, як В. Дикань, Ю. Єлагін, Н. Каличева,  
В. Копитко, М. Корінь, В. Овчиннікова, О. Орловська, 
І. Токмакова, В. Торопова, І. Федорко та ін. [3–10]. 

Однак, відзначаючи високий рівень розглянутих нау-
кових праць, слід зазначити, що потребує більш ґрун-
товного дослідження питання збалансованого розви-
тку послуг підприємств залізничного транспорту в 
умовах трансформації середовища їх функціонування 
та реалізації цифрових змін у залізничній галузі.

Метою статті є формування теоретичного ба-
зису забезпечення збалансованого розвитку послуг 
підприємств залізничного транспорту в умовах циф-
рової перебудови середовища їх функціонування.

Незважаючи на гостру потребу реалізації змін 
у системі управління залізничним транспор-
том, які планувалося завершити у 2014 р., на 

сьогодні більшість із запланованих реформ так і не 
вдалося реалізувати. Впровадження виключно ор-
ганізаційних змін при ігноруванні потреби коригу-
вання системи управління залізничною галуззю та 
подальше використання неефективних підходів та 
інструментів стабілізації діяльності підприємств за-
лізничного транспорту призвело до вкрай складного 
їх фінансового та технічного стану і зумовило подаль-
ше поглиблення проблеми невідповідності системи 
транспортного обслуговування як вимогам клієнтів, 
так і загалом світовим принципам надання якісного 
транспортного сервісу. Багаторічне пристосування 
споживачів послуг підприємств залізничного тран-
спорту до обмежених технологічних і технічних мож-
ливостей підприємств галузі, нерозвиненість комп-
лексних транспортних послуг і низький рівень муль-
тимодальності та цифрового оснащення транспорт-
ного обслуговування зумовлює подальше зниження 
конкурентоспроможності й ефективності функціону-
вання підприємств залізничного транспорту.

Отже, на сьогодні якість послуг залізничного 
транспорту визначається, насамперед, рівнем задо-
волення потреб клієнтів. Клієнтоорієнтованість на-
разі розглядається як здатність створювати додат-
ковий прибуток за рахунок глибокого розуміння та 
задоволення потреб клієнтів у якості, доступності 
та термінах надання послуг в усіх видах діяльності.  
З огляду на широкий спектр послуг, які надаються 
підприємствами залізничного транспорту, основні 
вимоги споживачів до їх якості слід розглядати в роз-
різі окремих сегментів транспортного ринку: 
 у сфері вантажних перевезень і послуг інф-

раструктури (безпека рухомого складу, до-
тримання термінів доставки, збереження ван-
тажів, доступність послуг, гнучкість тарифів, 
мультимодальність перевезень, якісний ін-
формаційний супровід, оперативність і зруч-
ність оформлення документів та ін.); 

 у сегменті ринку пасажирських перевезень 
(збереження життя, здоров’я й особистого 
майна пасажирів, точність графіку руху по-
їздів, зручність розкладу, якісний сервіс та 
інформаційне забезпечення, диверсифікова-
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ність послуг, мультимодальність пасажир-
ських перевезень та ін.); 

 у сегменті ринку надання ремонтних послуг 
(доступність послуг, гнучкість тарифів, ши-
рокий спектр послуг з ремонту та технічної 
модернізації рухомого складу, дотримання 
термінів виконання ремонту, наявність гаран-
тійного обслуговування та ін.); 

 у сегменті інших послуг (доступність та своє-
часність надання послуг, збереження здоров’я 
та життя споживачів у процесі надання і спо-
живання послуг та ін.). 

Своєю чергою, розвиток зовнішньої клієнтоорі-
єнтованості передбачає: 
 побудову ефективної системи сегментації та 

диференціації клієнтів у кожному виді діяль-
ності, визначення та реалізацію індивідуаль-
них потреб; 

 надання клієнтам сучасних сервісів (у т. ч. 
цифрових); 

 забезпечення доступності та спрощення про-
цедур укладання договорів; 

 розвиток мультимодальних перевезень; 
 розширення портфеля наскрізних комплек-

сних послуг на основі новітніх логістичних і 
цифрових технологій; 

 розроблення та реалізацію програм лояль-
ності; 

 застосування дієвих механізмів зворотного 
зв’язку з клієнтом; 

 розвиток і застосування інструментів оціню-
вання рівня задоволеності та лояльності клі-
єнтів; 

 розроблення та впровадження інтегрованої 
інформаційно-керуючої системи у сфері вза-
ємовідносин з клієнтами; 

 уніфікацію вимог щодо якості та споживчих 
характеристик послуг, упровадження стан-
дартів якості послуг; 

 розвиток інституту менеджерів з роботи з клі-
єнтами та єдиних центрів їх обслуговування; 

 розвиток маркетингу й активного просування 
послуг; 

 удосконалення регуляторного середовища та 
правової бази у сфері вантажних перевезень; 

 підвищення рівня корпоративної культури в 
частині розвитку клієнтоорієнтованості та 
націленості на результат тощо.

Таким чином, в умовах сьогодення підпри-
ємства залізничного транспорту для забез-
печення конкурентоспроможності на тран-

спортному ринку мають проводити активну роботу 
в напрямі підвищення якості та поліпшення послуг. 
Слід відзначити, що в АТ «Укрзалізниця» протягом 
останніх років впроваджувалися певні заходи, спря-
мовані на утримання наявних і залучення нових клі-

єнтів у галузі вантажних перевезень. Філією «Центр 
транспортної логістики» проводилася оптимізація 
вантажних перевезень, удосконалення системи на-
дання транспортних послуг, поліпшення їхньої якості 
та залучення додаткових вантажопотоків. Зокрема 
було реалізовано такі заходи: 
 організовано продаж послуг подобового ви-

користання вагонів власності АТ «Укрзаліз-
ниця» із застосуванням системи «ProZorro. 
Продажі»; 

 розроблено додатковий модуль до АС 
«Клієнт-УЗ» щодо надання клієнтами дозво-
лів на використання кодів платника за їхніми 
договорами іншим відправникам й одержува-
чам і контролю застосування наданих кодів; 

 розроблено технологію розподілу критих ва-
гонів засобами АС «Управління пересилкою 
порожніх вагонів» і впроваджено в експлуата-
цію надане програмне забезпечення; 

 введено в експлуатацію актуальний Договір 
про надання послуг, що регулює взаємовід-
носини між АТ «Укрзалізниця» та клієнтами 
(перевагами укладання договору є проведен-
ня розрахунків єдиним підрозділом, спро-
щення процедури договірних відносин, зве-
дення до мінімуму кодів платників і особових 
рахунків); 

 запроваджено практику маршрутизації та ви-
значено станції, що можуть формувати від-
правницькі маршрути з вагонів-зерновозів, 
а також розроблено порядок перевезення 
зернових вантажів на особливих умовах – за 
узгодженими графіками руху маршрутних по-
їздів тощо [11; 12].

У сфері пасажирських перевезень сервіс при-
дбання проїзних/перевізних документів через 
Інтернет користується все більшим попитом. 

Оформлення проїзду пасажир може здійснити че-
рез сайт онлайн-сервісу АТ «Укрзалізниця» booking.
uz.gov.ua та через мережу агентів. На сайті booking.
uz.gov.ua забезпечено можливість оформлення про-
їзду з пересадкою (складний маршрут прямування), 
можна отримати довідку щодо можливості проїзду 
з пересадкою, оформити проїзд на обрані поїзди, а 
також придбати квитки на поїзди міжнародного спо-
лучення формування АТ «Укрзалізниця». Крім того, 
створена можливість оформлення проїзних доку-
ментів на регіональні поїзди. Контроль посадкових 
документів здійснюється засобами мобільних термі-
налів контролю документів шляхом зчитування QR-
коду [11; 12]. Також слід вказати і на запуск чат-бота у 
Viber та Telegram, який оснащений функцією прямого 
продажу квитків, з можливістю замовлення харчу-
вання під час поїздки, інформацією про розклад руху 
поїздів, про час прибуття, запізнення, платформу та 
номер колії прибуття, а також можливістю повернен-
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ня квитків тощо. Однак наразі такі послуги доступні 
лише для пасажирів швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Незважаючи на певні фрагментарні зрушення 
в напрямі покращення якості транспортно-
го обслуговування підприємств залізничного 

транспорту, залишається значний спектр невирішених 
проблем. Наразі клієнти та інші стейкхолдери відміча-
ють невідповідність транспортних послуг критеріям 
збалансованого розвитку за показниками технічного 
стану, надійності та безпеки, логістичної ефективнос-
ті, ресурсозбереження та клієнторієнтованості.

При вирішенні даної проблеми необхідно звер-
нути увагу на те, що неможливо забезпечити розви-
ток послуг, не створивши необхідні для цього умо-
ви, оскільки послуга є результатом різних дій з боку 
суб’єктів, що беруть участь у їх наданні. З огляду на це 
потребують детального вивчення фактори, що впли-
вають на розвиток послуг підприємств залізничного 
транспорту.

У контексті вивчення зовнішніх факторів впли-
ву на розвиток послуг підприємств залізничного 
транспорту слід вказати на:

1) економічні: подальша популяризація онлайн-
комерції та збільшення частки мобільної Ін-
тернет-торгівлі завдяки доступу до Інтернету; 
активізація на ринку угод злиття та поглинан-
ня, викликана потребою в розширенні масш-
табів діяльності, підвищенні ефективності та 
зниженні операційних витрат; перехід до еко-
номіки спільного споживання, що створює 
умови для більш ефективного використання 
ресурсів);

2) соціальні: зміна в поведінці споживачів – очі-
кування надійності та скорочення термінів 
поставки; переваги споживачів зміщуються 
в бік онлайн-покупок; зростають очікування 
щодо відстеження походження товарів), тех-
нологічні (розвиток базових цифрових техно-
логій, що дозволяють розробляти інноваційні 
рішення; розвиток логістичної інфраструкту-
ри, особливо за рахунок реалізації ініціативи 
«один пояс – один шлях»);

3) екологічні: акцент на екологічну стійкість і по-
силення норм викидів змушує переходити до 
екологічно чистих і безпечних рішень; скоро-
чення запасів природних ресурсів призводить 
до зростання цін на них і сприятиме популя-
ризації переробки та більш ефективному роз-
поділу ресурсів.

Ці фактори обумовлюють необхідність пере-
гляду існуючих і розвиток нових послуг підприємств 
залізничного транспорту на основі впровадження 
цифрових інструментів, шляхом створення нових 
бізнес-моделей, включаючи мобільні рішення, архі-
тектуру бізнесу, цифровізацію функцій. Таким чином, 
нові можливості в забезпеченні розвитку послуг під-

приємств залізничного транспорту надають процеси 
цифровізації, яка наразі виступає рушійним факто-
ром сталого зростання послуг підприємств залізнич-
ної галузі.

Нові продукти та послуги на основі компонентів 
цифрової трансформації стають частиною діяльності 
підприємств залізничного транспорту. Йдеться про 
можливості онлайн-оплати проїзду, мобільні систе-
ми навігації, підключення до Інтернету в поїздах про-
тягом усього маршруту та на вокзалах, і нарешті, про 
розвиток мультимодальних пасажирських переве-
зень – вбудовування залізниці в логістичний ланцю-
жок різних видів транспорту. Так, компанії Huawei та 
China Mobile застосовують технологію Multi-access 
Edge Computing (MEC), що дає можливість провайде-
рам надавати послуги на інфраструктурних об’єктах 
з великою концентрацією користувачів, таких як 
стадіони, вокзали, і запустили пілотний проєкт на 
Південному залізничному вокзалі в Пекіні, що дозво-
ляє пасажирам використовувати відеоконтент. Cisco 
впровадила мережі Wi-Fi на поїздах шотландської за-
лізниці ScotRail. Французький залізничний оператор 
SNCF використовує платформу Watson Internet of 
Things IBM, що дозволяє звести до мінімуму затрим-
ки в дорозі [13].

Слід зазначити, що глобальний ринок цифро-
вих рішень для залізниць, який включає про-
дукти та послуги систем залізничної комуніка-

ції, Інтернет-зв’язку, безпеки, інформаційні системи 
вантажо- та пасажироперевезень, зростає високими 
темпами. При цьому головними технологіями та рі-
шеннями, що останніми роками прискорили цифро-
ві перетворення в залізничному секторі, є: Інтернет 
речей (IoT); «хмарні» обчислення; аналітика великих 
обсягів даних (BDA); автоматизація та робототехніка. 
Вагомим явищем адаптації до нових умов цифрової 
економіки стала поява концепцій Industry 4.0, Railway 
4.0 і Digital Railway, що задали вектор цифрового роз-
витку залізничного транспорту.

Розглядаючи цифрову трансформацію заліз-
ничного транспорту, доцільно зосередити увагу на 
таких її основних бізнес-напрямам. Клієнтський 
блок спрямований на взаємодію з клієнтами компа-
нії. Основною метою його цифровізації є збільшення 
прибутку за рахунок кращого розуміння клієнтів і 
вирішення соціальних завдань обслуговування різ-
них категорій пасажирів. Інструментами реалізації 
цифрових змін у цьому напрямі є інтеграція цифро-
вих інструментів мультимодальних пасажирських 
і вантажних перевезень, транспортно-логістичних 
вузлів і логістичного оператора електронної комер-
ції, зокрема технологій мобільного зв’язку, управлін-
ня комунікаціями та сервісами, зорієнтованими на 
клієнта. Впровадження цих технологій сприятиме 
нарощенню пасажиропотоку, зручності та якості ро-
боти вантажовідправників.
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Виробничий блок належить до внутрішніх про-
цесів компанії та включає цифровізацію процесів 
оператора лінійної інфраструктури й управління пе-
ревізним процесом. Метою цифровізації виробни-
чого блоку є збір та аналіз інформації про поточний 
стан і місцезнаходження рухомого складу, потреби 
всіх учасників перевізного процесу, що буде врахову-
вати пропускні можливості інфраструктури. Це дасть 
можливість реалізувати один з головних принципів 
цифрової моделі бізнесу – бізнес у режимі онлайн, за-
безпечення оперативності й актуальності інформації 
для швидкого прийняття рішень у цих сферах.

До третього блоку належать так звані офісні 
забезпечуючі процеси, цифровізація яких сприятиме 
розвитку нових інструментів планування та контр-
олю на базі цифрових технологій. Це дозволить ніве-
лювати інформаційні асиметрії в діяльності підпри-
ємств залізничного транспорту, покращити процеси 
планування та відстеження ефективності реалізації 
різних заходів.

З огляду на вищезазначене доцільно сформувати 
теоретичні основі збалансованого розвитку по-
слуг підприємств залізничного транспорту, що 

враховуватимуть тенденції цифрової трансформації 
залізничної галузі (рис. 1).

Як стратегічні цілі збалансованого розвитку по-
слуг підприємств залізничного транспорту слід роз-
глядати поєднання високої швидкості та масштаб-
ності перевезень; комфортність для пасажирів; клієн-
тоорієнтованість і доступність; соціально-екологічну 
відповідальність; безумовну безпеку; безшовність в 
інтероперабельному транспортному середовищі. До 
критеріїв якості послуг підприємств залізничного 
транспорту, що забезпечуються цифровими інстру-
ментами, слід віднести: доступність, інформатив-
ність, гнучкість, мобільність, оперативність, інтегро-
ваність, персоніфікованість.

Зі стратегічної точки зору необхідно врахува-
ти і потенціал цифрової трансформації, що дозволяє 
визначити сценарії розвитку послуг на основі впро-
вадження цифрових інструментів (рис. 2). Так, песи-
містичний сценарій передбачає впровадження циф-
рових інструментів, що забезпечують удосконалення 
лише клієнтського сервісу підприємств залізничного 
транспорту.

Покращення останнього ґрунтується на цифро-
візації таких процесів, як відстеження вантажів, ваго-
нів і багажу на шляху прямування; інформування на 
шляху проходження; послуги бронювання та купівлі 
квитків; зворотний зв’язок з клієнтами; інформування 
пасажирів; інтелектуальний електронний документо-
обіг; електронний торговельний майданчик та ін.

Реалістичний сценарій, крім заходів з поліп-
шення споживчого сервісу, передбачає автомати-
зацію та інтеграцію систем управління поїздом й 
інтелектуальний моніторинг та інтелектуальну взає-
модію рухомого складу й інфраструктури. Зокрема, 

створення єдиної інтелектуальної системи управлін-
ня та автоматизації виробничих процесів на заліз-
ничному транспорті включає: 
 адаптивне автоматичне планування виробни-

чих процесів у реальному режимі часу; 
 автоматизацію наскрізних виробничих про-

цесів; 
 розроблення повнофункціональних робочих 

місць; 
 застосування єдиної інтеграційної платформи. 

Своєю чергою, інтелектуалізація управління пе-
ревізним процесом на залізничному транспорті базу-
ється на: 
 формуванні єдиної інтегрованої системи 

управління перевізним процесом на базі мо-
дернізації диспетчерських центрів і роботи 
мережі за графіком; 

 комплексній автоматизації станційних проце-
сів; 

 формуванні системи контролю місця розта-
шування вагонів, локомотивів і експлуатацій-
ного персоналу з їх автоматичною ідентифіка-
цією;

 створенні інтелектуальних систем управління 
експлуатаційною роботою.

Для реалізації оптимістичного сценарію необ-
хідно забезпечити вдосконалення існуючих і розро-
блення нових послуг на основі комплексного впрова-
дження інструментів цифрової трансформації, зокре-
ма за рахунок: 
 створення єдиного інформаційного простору 

транспортно-логістичного блоку, єдиного ін-
формаційного простору інфраструктурного 
комплексу, єдиного інформаційного простору 
пасажирського комплексу, єдиного інформа-
ційного простору для вантажоперевезень і 
управління рухом, єдиної інтегрованої авто-
матизованої системи управління сервісами; 

 розроблення та впровадження інформаційної 
системи локомотивного комплексу; 

 оптимізації корпоративних систем управлін-
ня підприємством;

 аналізу та розроблення звітності.

ВИСНОВКИ
Таким чином, аналізуючи сучасний стан і тен-

денції розвитку підприємств залізничного транспорту, 
можна дійти висновку щодо критичної технічної дегра-
дації, фінансової дестабілізації діяльності та зниження 
якості транспортного сервісу підприємств залізничної 
галузі. Зважаючи на сучасні тренди розвитку світових 
залізничних компаній, наразі як ключовий інструмент 
забезпечення збалансованого розвитку підприємств 
залізничного транспорту розглядається цифровізація 
та процеси цифрової трансформації діяльності заліз-
ничних компаній. З огляду на це сформовано теоретич-
ні основі збалансованого розвитку послуг підприємств 
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Безумовна безпека

Доступність Інформативність Гнучкість

Мобільність Оперативність Інтегрованість

Персоніфікованість

Впровадження інструментів цифрової трансформації 

Збалансований розвиток послуг підприємств залізничного транспорту

Стратегічні цілі збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту

Критерії якості послуг підприємств залізничного транспорту, що забезпечуються
цифровими інструментами

Поєднання високої швидкості
та масштабності перевезень

Комфортність
для пасажирів

Клієнтоорієнтованість
і доступність

Соціально-екологічна
відповідальність

Безшовність
в інтероперабельному

транспортному середовищі 

Рис. 1. Роль інструментів цифрової трансформації в забезпеченні збалансованого розвитку послуг підприємств 
залізничного транспорту

Джерело: авторська розробка.

Песимістичний Реалістичний Оптимістичний

Упровадження цифрових
інструментів, що забезпечують 

удосконалення клієнтського
сервісу

Упровадження цифрових
інструментів у сегментах

транспортного сервісу відповідно
до формування ринку залізничних

перевезень   

Удосконалення існуючих
і розроблення нових послуг

на основі комплексного
впровадження інструментів

цифрової трансформації

Сценарії розвитку послуг підприємств залізничного транспорту на основі впровадження
інструментів цифровізації

Рис. 2. Сценарії розвитку послуг підприємств залізничного транспорту на основі впровадження  
інструментів цифровізації

Джерело: авторська розробка.

залізничного транспорту, що враховують тенденції 
цифрової трансформації залізничної галузі, і розкри-
то сценарії розвитку послуг підприємств залізничного 
транспорту на основі впровадження інструментів циф-
ровізації. Доведено, що цифрова трансформація діяль-
ності підприємств залізничного транспорту сприятиме 
забезпеченню стійкої конкурентоспроможності послуг 
і підвищенню їх привабливості.                    
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