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Характеристика концепції щодо впровадження раціонального забезпечення 

регіонального вантажного АТП запасними частинами 
 

Розглянуто раціональний підхід щодо організації забезпечення запасними частинами 

вантажних АТП регіону. Підвищення надійності функціонування вантажних АТЗ, які виконують 

міжнародні перевезення на далекі відстані, ускладнюється використанням регіональними АТП 

рухомого складу виробництва країн Європейського Союзу. Більшість означених автомобілів вже 

експлуатувалися протягом декількох років. Їх купівля є за часом випадковою подією. Відновлення 

працездатності названих транспортних засобів, після раптової відмови під час тривалого руху 

за міжнародним маршрутом, є складною подією, що обумовлює значущі порушення вартості і 

термінів доставки вантажів та часу ремонту. Розвиток транспортного виробництва можна 

зробити стабільним, якщо можливе вчасне інвестування коштів для планового придбання 

підприємством автомобілів, що мають раціональні технічні характеристики. У різних умовах 

використовуються внутрішні кошти АТП або зовнішні ресурси, а також лізинг. Відсутність 

інвестування обумовлює деградацію підприємства, а розглянутий випадковий сценарій оновлення 

рухомого складу не включає механізму вчасного отримання на складі АТП необхідної кількості 

та номенклатури запасних частин. Пропонується суттєво знизити негативні наслідки, 

спричинені раптовими відмовами АТЗ, за рахунок виконання упереджуючих посилених технічних 

впливів перед перевезеннями на далеку відстань, що, в свою чергу, неможливо без застосування 

сучасних інтелектуальних підходів до забезпечення запасними частинами. Такі підходи 

дозволять додержуватися логістичної концепції мінімізації запасів запасних частин з 

забезпеченням заданого рівня показників надійності.  

Ключові слова: запасна частина; матеріально-технічне забезпечення; надійність; 

технічний вплив; логістичний ланцюг. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі перманентного оновлення конструкції автомобілів, 

існуюча система технічної експлуатації АТЗ потребує необхідного вдосконалення та обґрунтування 

нових підходів до її розвитку. 

Підвищення надійності функціонування вантажних АТЗ, які виконують міжнародні перевезення на 

далекі відстані, ускладнюється використанням регіональними АТП рухомого складу виробництва країн 

ЄС. Більшість означених автомобілів вже експлуатувалися протягом декількох років. Їх купівля є за 

часом випадковою подією.  

Поповнення перевізними засобами АТП регіону здійснюється таким чином, що структура рухомого 

складу (РС) формується значущими сукупностями автомобілів, технічний стан (ТС) яких змінюється 

випадково та термін події визначається кон’юктурою ринку продажу АТЗ та грошовими коштами 

власників автопідприємств, які є стохастичними величинами (рис. 1). 
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Рис. 1. Мнемосхема, що візуалізує можливий вплив поповнення (зміни) РС, 

на функцію надійності структури РС АТП 

 

Заштриховані області зони 1 та зони 3, в яких поповнюється (змінюється) РС можуть обумовити 

необхідність корекції раціональної кривої надійності РС АТП в цілому (крива А). 
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Відновлення працездатності названих транспортних засобів, після раптової відмови під час 

тривалого руху за міжнародним маршрутом, є складною подією, що обумовлює значущі порушення 

вартості і термінів доставки вантажів та часу ремонту. 

Розвиток транспортного виробництва можна зробити стабільним, якщо можливе вчасне інвестування 

коштів для планового придбання підприємством автомобілів, що мають раціональні технічні 

характеристики. У різних умовах використовуються внутрішні кошти АТП або зовнішні ресурси, а також 

лізинг [1]. Відсутність інвестування обумовлює деградацію підприємства, а випадковий сценарій 

оновлення рухомого складу АТП розглянутий в роботах [2–4] не включає механізму вчасного отримання 

на складі АТП необхідної кількості та номенклатури запасних частин (ЗЧ). У роботах [5, 6] розглядається 

питання щодо рухомого складу автомобільної техніки тільки конкретного закордонного виробника та 

тільки конкретних агрегатів та вузлів. 

Мета роботи – розробка концепції щодо обґрунтування забезпечення регіонального вантажного 

АТП запасними частинами. 

Основна частина. Мнемосхема запропонованого  варіанту концепції наведена на рисунку 2. 

Інструментами для реалізації механізму концепції вибрані наступні процеси:  

 

Мета концепції – розроблення механізму раціонального забезпечення запасними частинами складу вантажного АТП 

регіону на основі визначення необхідної номенклатури та кількості ЗЧ, з урахуванням випадковості часу придбання та 

технічного стану АТЗ, що поповнюють рухомий склад підприємства.
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Рис. 2. Схема складових концепції щодо обґрунтування раціонального забезпечення складу 

технічної служби вантажного АТП регіону запасними частинами 
 

– поглиблення сумісної  взаємодії фрагментів теорій надійності та логістики, з урахуванням діючої 

практики щодо визначення дійсних «горизонтів», яких можна досягти; 

– розроблення конкретної методики визначення номенклатури та кількості запасних частин для 

відновлення технічного стану АТЗ; 

– створення інформаційно-аналітичного підрозділу (ІАП) у великому регіональному АТП. 

Дуже важливою складовою концепції є критерії ефективності досягання мети, а саме: 

– наявність вигоди для користувача АТЗ: водія і технічної служби АТП або індивідуального 

власника автомобіля; 

– існування соціально-економічної вигоди для розвитку регіону; 

– окупність фінансових коштів на формування та функціонування ІАП в складі великого АТП. 

Для створення концепції використана низка основних принципів, які дозволили виконати дане 

дослідження та розробити механізм вчасного отримання раціональної кількості та номенклатури ЗЧ для 

складу вантажного АТП, з метою виконання попередніх посилених технічних впливів [2]. Нижче 

розглянуті всі означені принципи. 
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Принцип ефективності є наріжним в роботі, тому що розглядаються економічно ефективні сценарії 

забезпечення ЗЧ регіонального вантажного АТП. 

Сукупність суб’єктів, співпраця яких обумовлює функціонування інформаційно-аналітичного 

підрозділу великого регіонального АТП, може сумісно ефективно працювати тільки за умови використання 

двох принципів: взаємодії та взаємоконтролю. Останній є необхідним і дозволяє без помилок та відхилень, 

визначити рівень фінансових вкладень в певні ЗЧ, з урахуванням інтересів усіх сторін.  

Використання принципу збалансованості дозволяє організувати інформування для регіональної 

державної адміністрації за визначенням фінансових вкладень в придбання ЗЧ, що обумовлює можливість 

надавати державні гарантії приватному інвестору або кредитору, а також забезпечити можливість участі 

держави у фінансуванні закупок ЗЧ для відновлення працездатності АТЗ щодо соціальних перевезень. 

Дуже важливим є принцип компенсації вкладень, що забезпечують вдале функціонування механізму 

отримання ЗЧ, тими користувачами, які отримали прибуток від поліпшення процесу забезпечення ЗЧ. 

Останнім, в умовах сьогодення, розглянутий принцип інноваційності, який обумовлює рішення 

проблеми шляхом переходу до технічного переоснащення підприємств автомобільно-дорожнього 

комплексу до європейського рівня та надання процесу відновлення працездатності АТЗ належної 

електронної і комп’ютерної підтримки. 

Досягнення мети концепції може бути ефективним тільки при наявності сучасного та достатнього 

нормативно-правового забезпечення реформування та розвитку автомобільного транспорту та 

автомобільних доріг, тобто двох основних складових, що функціонують в дуалістичній єдності. Аналіз 

зазначеного забезпечення свідчить про послідовну роботу у напрямі, шо розглядається. Існують такі 

складові забезпечення: 

– Закон України: «Про автомобільні дороги» [7], «Про автомобільний транспорт» [8], «Про 

дорожній рух» [9]; 

– Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України до 2020 року [9];  

– Транспортна стратегія України на період до 2020 року [10]. 

Щоб використання концепції обумовило ті результати, що від неї очікують, вона розроблена з 

урахуванням реальних ситуацій, які зустрічаються при виконанні вантажних перевезень між вінницьким 

регіоном та країнами ЄС. Були ураховані результати аналізу низки спеціалістів, а саме: 

– представників автотранспортних підприємств області, що вирішують конкретні питання з 

перевезень; 

– представників наукових та проектних організацій регіону у сфері економіки й логістики. 

Висновки. Раціональний підхід щодо організації забезпечення запасними частинами вантажних АТП 

регіону є можливим. В умовах сьогодення варто розглянути сферу пересічення двох наук: надійності та 

логістики. Означене рішення проблеми формується шляхом організації матеріального потоку запасних 

частин , кількість та номенклатура яких визначається методами теорії надійності та супроводжується й 

підтримується логістичними інформаційним та фінансовим потоками. 
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