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Копитко В.И., Дацкив Ю.О. Прогнозирование объемов грузовых 
перевозок железных дорог в регионах 

Рассмотрено использование маркетиговых исследований для прогнозирования 
объемов грузовых перевозок с использованием материалов Львовской дирекции же-
лезнодорожных перевозок Львовской железной дороги. Предложен выбор вариантов 
прогноза, использовав нелинейную функцию тренда для определения прогнозиро-
ванного эксплуатационного грузооборота на следующий период, что позволит зара-
нее планировать оптимальные маршруты их доставки и содействовать руководите-
лям транспортных предприятий в улучшении системы управления перевозочным 
процессом. Доказано, что прогнозирование показателей грузовых перевозок суще-
ственно влияет на ритмичность процесса его функционирования и увеличения эко-
номической эффективности. 

Ключевые слова: грузовые перевозки, прогнозирование объемов, транспор-
тные предприятия, рынок перевозок, деятельность транспорта, эксплуатационный 
грузооборот. 

Kopytko V.I., Datskiv Yu.O. Predicting the volume of freight railroads 
in the region 

The article discusses the use of marketing studies to predict the volume of freight 
traffic using the materials of the Lviv railway directorate Lviv railway. A choice of options 
predicted using the nonlinear function to determine the trend forecasted operating turnover 
for the next period, which will pre-plan the best routes of delivery and to promote mana-
gers of transport companies to improve management of transportation process. We prove 
that the forecasting of freight transport affects the rhythm of its operations and increase ef-
ficiency. 

Keywords: freight, volume forecasts, transport companies, transport market, 
transport activities, operational throughput. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ДЛЯ 
РОЗРАХУНКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 
Конкурентоспроможність продукції є одним з головних чинників, який визна-

чає успіх ринкової діяльності товаровиробників. Забезпечення обґрунтованого вибо-
ру конкурентоспроможного зварювального обладнання належить до найбільш прі-
оритетних цілей вітчизняних підприємств. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, ефективність, зварювальний напів-
автомат, споживчі характеристики. 

Вступ. Питання конкурентоспроможності розглянуто в роботах ба-
гатьох іноземних і вітчизняних учених, зокрема: М. Портер, В. Алещенко, 
Б. Кузін, В. Юр'єв, Г. Шахдінаров, А. Воронкова, Б. Губський, Г. Скудар, 
Р. Фатхутдінов та ін. 
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Воронкова А. [5], розглядаючи поняття конкурентоспроможності вва-
жає, що джерела конкурентоспроможності об'єкта визначаються ефективніс-
тю бізнес-процесів, а досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності 
реалізується завдяки управлінню конкурентними перевагами. Р. Фатхутдінов 
[7] визначає конкурентоспроможність як властивість об'єкта, яка характери-
зується ступенем реального або потенційного задоволення ним конкретної 
потреби, порівняно з іншим об'єктом. 

Конкурентоспроможність характеризує не тільки власне товар (зварю-
вальний напівавтомат), а й ступінь відповідності його характеристик і влас-
тивостей, передпродажного і післяпродажного сервісу до потреб та запитів 
певних (цільових) груп споживачів у певний проміжок часу. У ситуації, яка 
склалася на ринку зварювального обладнання, фахівці зштовхнулися з тим, 
що вітчизняні зварювальні напівавтомати не забезпечують відповідний сту-
пінь задоволення споживачів за прийнятного рівня витрат на придбання і ви-
користання. 

Теперішній час в економічній літературі разом з наявністю досить ве-
ликої кількості визначень конкурентоспроможності існує також і велике роз-
маїття засобів оцінки конкурентоспроможності. Але навіть тепер ми не 
маємо загальноприйнятої методики оцінки конкурентоспроможності зварю-
вального обладнання. На підставі проведеного дослідження визначено, що в 
Запорізькому, Донецькому, Київському та в деяких інших регіонах України 
найчастіше використовують зварювальні напівавтомати фірм: "Селма" (Укра-
їна); "Фроніус" (Австрія); "Kемпі" (Фінляндія). Це було підставою до вибору 
об'єктів дослідження відносного рівня конкурентоспроможності зварюваль-
них напівавтоматів. 

Звичайно, одночасно забезпечити найвищий ступінь задоволення ко-
ристувачів обладнання за мінімальних витрат на придбання і споживання то-
вару важко. Тому варто дотримуватися певного компромісу між рівнем задо-
волення і ціною споживання, яка повинна відповідати цьому рівню, тобто бу-
ти справедливою, насамперед з погляду споживачів. 

Постановка завдання. Метою дослідження є оцінка конкурентоспро-
можності зварювального обладнання за допомогою окремих характеристик 
та інтегральних показників конкурентоспроможності. 

Результати. Розглянемо методику оцінки конкурентоспроможності 
зварювального обладнання за допомогою інтегральних показників. За нею 
оцінка конкурентоспроможності товару виконується у такій послідовності: 

1. Збирання та аналіз інформації про споживачів (покупців), мотиви їх по-
ведінки, тенденції розвитку ситуації на ринку, конкурентів тощо. 

2. Вибір оцінних показників конкурентоспроможності з огляду на специфі-
ку товару і споживацьких запитів (техніко-економічні показники, показ-
ники рівня сервісу, іміджу тощо), а також вимоги стандартів (нормативні 
показники). Для зварювального обладнання це може бути – споживання 
енергії, тривалість включення, наявність сервісного обслуговування, 
напрацювання на підмову, струм зварювання, потужність і т. ін. 

3. Визначення вагомості оцінних показників. Оскільки якість товару оцінюють 
споживачі (сприймають чи не сприймають її), то кращим способом визна-
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чення вагомості оцінних показників є опитування споживачів. При цьому 
зазвичай потрібно зважати на думку розробників і товаровиробників. 
Натомість, вагомість оцінних показників також може бути визначена 

тлом експертних оцінок, наприклад методом Делфі. 
Табл. 1. Таблиця для визначення вагомості показників  

конкурентоспроможності зварювального напівавтомата  
Показник 1 2 3 4 5 6 7 8 Сума

1. Якість продукції  1 1 1 1 1 1 1 7 
2. Рівень цін 0  1 1 1 1 1 1 6 
3. Надання знижок і пільг 0 0  1 1 0 1 1 4 
4. Комплектація на вимогу замовника 0 0 0  1 0   1 
5. Розвиненість збутової мережі 0 0 0 0  0   0 
6. Термін гарантійного обслуговування 0 0 1 1 1  1 1 5 
7. Рівень сервісу 0 0 0 1 1 0  1 3 
8. Імідж 0 0 0 1 1 0 0  2 

Для визначення вагомості показників конкурентоспроможності порів-
нюваних товарів застосовано підхід, що базується на парному порівнянні по-
казників (табл. 1). Оцінки в клітинках табл. 1 проставляли, виходячи з такого: 
0 – якщо показник у стовпчику є важливішим за показник у рядку; 1 – якщо 
показник у рядку є важливішим за показник у стовпчику. 

Далі підраховано суму балів у всіх рядках, вона становила S=28. Ваго-
мість кожного показника визначено як частку від ділення суми у відповідно-
му рядку на величину S. Відповідно, вагомості показників становлять: якість 
продукції – 0,25; рівень цін – 0,21; надання знижок і пільг – 0,14; комплекта-
ція на вимогу замовника – 0,04; розвиненість збутової мережі – 0; термін га-
рантійного обслуговування – 0,18; рівень сервісу – 0,11; імідж – 0,07. 

До недоліків цього підходу відносять те, що показник, який за резуль-
татами попарного порівняння залишився на останньому місці, виключається 
з розгляду, оскільки його сумарна оцінка дорівнює 0. Але за достатньо вели-
кої кількості показників ця методика є цілком прийнятою. 

Розглянутий підхід також використовується для ранжування показни-
ків конкурентоспроможності з метою вибору найбільш пріоритетних серед 
них. Ранг показника визначається сумою у відповідному рядку. Показник, що 
отримав найбільшу суму балів, має і найвищий ранг. 

4. Оцінка кожного з товарів конкурентів за окремими показниками. 
Спочатку рекомендують виконати оцінку відповідності показників то-

вару до нормативних значень (оцінку конкурентоспроможності за норматив-
ними показниками) [1]. 

Після цього виконується відносна оцінка показників апаратів-конку-
рентів порівняно з кращими з показників усіх порівнюваних зварювальних 
напівавтоматів. Порівнюють як фактичні значення показників, які можна оці-
нити чисельно (вагу, енергоспоживання, ціну), так і ті значення, що оціню-
ють якісно (дизайн, якість передпродажного та післяпродажного сервісу, від-
повідність певному стилю тощо). В останньому випадку якісні оцінки попе-
редньо переводять у бальні (табл. 1). 
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Відносну оцінку конкурентоспроможності – Ij за окремими показника-
ми визначають за формулою 

 
max

ij
j

PI
P

= .  (1) 

Більше значення показника свідчить про вищу конкурентоспромож-
ність. 

 min
j

ij

PI
P

= . (2) 

Менше значення показника свідчить про нижчий рівень конкурентос-
проможності обладнання, де значення Pi значення і-го товару; Pmax та Pmin – 
найбільше і найменше зі значень і-го показника з усіх порівнюваних товарів 
відповідно. При цьому окремо оцінюють: 

● технічні, експлуатаційні, сервісні, маркетингові показники (далі їх будемо 
умовно називати технічні характеристики обладнання); 

● економічні показники. Економічні показники за наведеними вище формулами 
1 і 2 можна оцінювати окремо: ціну, елементи експлуатаційних витрат (нап-
риклад, на електроенергію, запчастини, ремонт), витрати на утилізацію тощо. 
Однак можна порівнювати і комплексні економічні оцінки товарів – ціни 
споживання. Максимальною оцінкою є 1, коли значення порівнюваного по-
казника конкретного товару відповідає еталонному (найкращому показнику з 
усіх порівнюваних товарів). 

5. Далі виконується комплексна оцінка за всіма показниками: окремо за 
технічними характеристиками (Ітех), окремо – за економічними (Іек) усіх 
товарів-конкурентів: 

 
1
Im

n
тех i i

i
I Вт

=
= ⋅∑ ,  (3) 

 
1
Ie

n
ek i i

i
I Вe

=
= ⋅∑ ,   (4) 

де: Iтех та Iек – відносні одиничні оцінки відповідно і-го технічного та і-го еко-
номічного показників; Вті, та Веі – їх вагомості. 

6. Інтегральну оцінку конкурентоспроможності кожного з товарів за тех-
нічними і економічними характеристиками виконують за формулою: 

 тех ekK I I= ⋅ .  (5) 
Той з товарів-конкурентів, який отримає вищу оцінку, є більш конку-

рентоспроможним з усієї їх порівнюваної сукупності. Максимальною є оцін-
ка 1, при цьому Іmeх= 1 і Іek = 1, тобто порівнюваний виріб є кращим за техніч-
ними й економічними характеристиками. 

Результати оцінки є підставою для розроблення рекомендацій щодо 
підвищення конкурентоспроможності товару (у разі необхідності). 

Розрахунок комплексних показників конкурентоспроможності вико-
нувався за технічними характеристиками наданими в табл. 1 [2]. Експерти 
призначили спеціалістів-зварювальників, керівників відповідних підрозділів 
підприємств-розробників та користувачів. За допомогою методу "Фокус-гру-
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пи" було проведено опитування, результатами якого є визначені вагомості 
технічних характеристик: вага зварювального напівавтомату – 0,1, тривалість 
включення – 0,15, рівень післяпродажного сервісу – 0,05, максимальна про-
дуктивність – 0,30, коефіцієнт корисної дії (ККД) – 0,2, потужність – 0,1. 
кількість комірок для зберігання режимів зварювання – 0,1. Для оцінки кон-
курентоспроможності було відібрано три напівавтомати одного класу з одна-
ковим значенням струму зварювання – 400 А. 
Табл. 2. Характеристики товарів-конкурентів (зварювальних напівавтоматів) 

Зварювальні н/с, марка, виробник 
Селма ПДГ 

421 ВДГ 401, 
Україна 

Фроніус 
VS 4000, 
Австрія 

Kемпі ТМ 
FastmigКМ 

400, Фінляндія
ціна, грн 18852 29062 42350 

вага комплекту, кг 187 147 152 
тривалість включення, % 50 60 80 

наявність сервісного обслуговування, % 10 10 5 
продуктивність, м/хв 16 18 25 

ККД, % 75 80 87 
потужність, кВа 14,5 13 19,5 

П
ок
аз
ни
ки

 

кількість комірок для зберіг. режимів 
зварювання 0 10 1 

Зварювальний напівавтомат "Селма" 
147 50 10 16 75 14,5 00,1 0,15 0,05 0,3 0, 2 0,1 0,1
187 80 10 25 87 19,5 10техI = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  

=0,08 +0,09 + 0,05+0,1 +0,17 + 0,07 = 0,65. 
Зварювальний напівавтомат "Фроніус" 

147 60 10 25 80 13,0 100,1 0,15 0,05 0,3 0, 2 0, 2 0,1
147 80 10 25 87 19,5 10техI = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  

=0,1+ 0,11+ 0,05+0,3 +0,18+ 0,06+0,1 = 0,9 . 
Зварювальний напівавтомат "Кемпі" 

147 80 5 18 87 19,5 10,1 0,15 0,05 0,3 0, 2 0,1 0,1
152 80 10 25 87 19,5 10техI = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  

=0,09+0,15 + 0,025+0,22+ 0,2+0,10,01 = 0,79 . 
Таким чином, за технічними параметрами найбільш конкурентоспро-

можним є зварювальний напівавтомат компанії "Фроніус", найменш – зварю-
вальний напівавтомат виробництва "Селма". 

7. Розрахунок комплексних показників конкурентоспроможності за еконо-
мічними характеристиками: 

● "Селма":  18852 1
18852ekI = = . 

● "Фроніус":  18852 0,65
29062ekI = = .  
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● "Кемпі":  18852 0, 45
42350ekI = = . 

За економічними параметрами кращим є виріб "Селма", гіршим –
"Кемпі" 

8. Розрахунок інтегральних показників конкурентоспроможності за техніч-
ними й економічними характеристиками у комплексі: 

К"Селма" = 0,66 · 1 = 0,66. 
К"Фроніус" = 0,9 · 0,65 = 0,58. 
К"Кемпі" = 0,79 · 0,45 = 0,35. 

Висновки. Таким чином, найбільш конкурентоспроможним за техніч-
ними показниками є напівавтомат фірми "Фроніус" Ітех=0,9.,, а за інтеграль-
ними показниками (завдяки найменшому рівню ціни) лідирує зварювальний 
напівавтомат "Селма", К'Селма" = 0,66. Хоча його рівень конкурентоспромож-
ності за технічними показниками становить лише Ітех = 0,66. Найменш кон-
курентоспроможним на ринку України є зварювальний напівавтомат фірми 
"Кемпі", К'Кемпі" = 0,35. Це пояснюється занадто високою ціною Фінського об-
ладнання. 

За своєю основою конкурентоспроможність зводиться до ефективнос-
ті, а ефективність обов'язково пов'язується з конкурентною ситуацією. Таким 
чином, можна рекомендувати користувачеві зварювального обладнання про-
водити вибір на підставі власних можливостей та вимог виробництва, що від-
повідає законам ринкової економіки. 
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Кругликова В.В., Ткаченко Ю.М. Использование интегрального по-
казателя для расчета конкурентоспособности сварочного оборудования 

Конкурентоспособность продукции является одним из главных факторов, кото-
рый определяет успех рыночной деятельности товаропроизводителей. Обеспечение 
обоснованного выбора конкурентоспособного сварочного оборудования принадле-
жит к наиболее приоритетным целям отечественных предприятий. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, эффективность, сварочный полуав-
томат, потребительские характеристики. 
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Kruglikova V.V., Tkachenko Yu.M. Use of integral index for the 
calculation of competitiveness of welding equipment 

A competitiveness of products is one of main factors, which determines success of 
market activity of commodity producers. Providing of the grounded choice of competitive 
welding equipment belongs to the most priority aims of domestic enterprises. 

Keywords: competitiveness, efficiency, welding semi-automatic device, consumer 
descriptions. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ ВИРОБНИЦТВА  
ГІДРОЛІЗНОГО СПИРТУ 

Україна має великі можливості промислового виробництва спиртів, одним із 
методів є гідролізний, внаслідок якого отримують низку побічних продуктів, утилі-
зація яких є однією з основних проблем цієї галузі. Одним із напрямків використан-
ня таких відходів є застосування їх як добавок до палив: дизпалива, бензину. Тому 
розглядаємо спосіб використання фузелі – побічного продукту виробництва гідроліз-
ного спирту з відходів деревини для підвищення цетанового індексу дизпалива і пок-
ращення характеру горіння палива. 

Одним із методів утилізації відходів лісотехнічної промисловості є ви-
робництво гідролізного спирту з відходів деревини. Виробництво гідролізно-
го спирту охоплює дві стадії: сірчанокислотний гідроліз деревини з утворен-
ням целюлози та розклад целюлози з утворенням спирту. На другій стадії 
цього виробництва утворюється побічний продукт – фузель, який можна ви-
користати як добавку до дизельних палив. 

Для експериментальних досліджень готували суміші дизельного пали-
ва (зимового та літнього) з добавками фузелі кількістю 5, 8, 10, 12, 20 % від 
об'єму. Проводили перегонку дизпалива і приготовлених сумішей, під час 
якої відзначали температуру початку кипіння, температури википання 10 %-, 
і 50 %-х точок, а також визначали в'язкість та густину зразків. Аналізували 
одержані фракційні склади та визначали цетанові індекси для чистого дизпа-
лива і приготовлених сумішей. 

Цетановий індекс (ЦІ) – показник дизпалива, який використовується 
на рівні з цетановим числом для характеристики дизпалива, визначали аналі-
тично-розрахунковим методом (ГОСТ 27768-88). Цей метод передбачає роз-
рахунок ЦІ дизпалив через відомі значення густини (ρ4

15) і точки фракційного 
складу для температури википання 50 % (t50) бензину). Цетановий індекс за 
цим методом розраховували за формулою 

ЦІ = 454,74 – 1641,416·ρ + 774,74·ρ2 – 0,554·t + 97,803 (lgt)2, 
де: ρ – густина дизпалива за 15 °С, г/см3; t – температура кипіння 50 %-ї (за 
об'ємом) ° С. Густину дизпалива та сумішей визначали пікнометричним ме-
тодом. В'язкість усіх зразків визначали за допомогою віскозиметра типа ВЗ-1. 
Результати експериментальних даних та розрахунків для чистого дизпалива 
та сумішей його з домішками фузелі наведено в табл. 


