
ISSN 2304-6309 

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

ВАГОНОБУДУВАННЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник наукових праць 
 

РЕЙКОВИЙ РУХОМИЙ 

СКЛАД 
 

 

 

 

 

 

Випуск 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук 2017 

  



УДК 656:62 

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад»/Державне 

підприємство «Український науково-дослідний інститут вагонобудування» 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. - Вип.14. - Кременчук: 

Вид-во ДП «УкрНДІВ», 2017. - 52 с. 

Збірник містить статті, присвячені теоретичним, методологічним та 

прикладним проблемам галузі залізничного транспорту. У статтях збірника 

розглядаються питання щодо конструкцій рухомого складу залізниць, технології та 

організації транспортних процесів, математичного моделювання об’єктів 

залізничного транспорту, екологічної безпеки на транспорті, економіки 

транспортного машинобудування. 

Для науковців, дослідників, конструкторів та інженерно-технічних 

працівників транспорту та зв’язку. 

 

ISSN 2304-6309 

 

Редакційна  колегія: 

Донченко А.В., кандидат технічних наук, ст. науковий співробітник, академік 

Транспортної Академії України та Міжнародної академії наук житлово-

комунального та побутового господарства (головний редактор); 

Сафронов О.М., кандидат технічних наук; 

Хозя П.О., кандидат технічних наук; 

Шелейко Т.В., кандидат технічних наук;  

Сулим А.О., кандидат технічних наук; 

Білецький О.М. 

Шамшей Д.О. 

Гладких І.В., відповідальний секретар; 

Тишковець Д.О., комп’ютерна верстка. 

 

Збірник наукових праць зареєстрований в Державній реєстраційній службі України 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 

серії КВ № 19098-7888Р, дата реєстрації 08.06.2012 р. 

 

Статті збірника рецензували члени Редакційної колегії та Експертної  комісії по 

розгляду результатів інтелектуальної і творчої діяльності ДП «УкрНДІВ». 

Друкуються мовою оригінала. 

 

Рекомендовано до друку Редакційною колегією (протокол № 12 від 15.05.17 р.) та 

Науково-технічною радою ДП «УкрНДІВ» (протокол № 2 від 11.05.17 р.). 

Засновник і видавець - Державне підприємство «Український  

науково-дослідний інститут вагонобудування» 

E-mail: office@ukrndiv.com.ua 

www.ukrndiv.com.ua 

 

 

 

 

 

ISSN 2304-6309    © ДП «УкрНДІВ», м. Кременчук, 2017 

  



ЗМІСТ 

 

РЕЙКОВИЙ РУХОМИЙ СКЛАД 

І.А. Шаповал, К.Ю. Холод Практичні аспекти управління кадровими 

ризиками………………………………………………………………………..…4 

С.В. Кукін, А.Є. Можейко, С.А. Павлов (ДП «УкрНДІВ», м. Кременчук), 

Є.Р. Можейко (ПАТ «КВБЗ»,м. Кременчук) Дослідження гальмівної 

ефективності вагона-цистерни бункерного типу з системою роздільного 

гальмування візків……………………………………………………………....11 

В.М. Полулях, А.М. Стринжа Неруйнівний контроль на залізничному 

транспорті……………………………………………………………………….16 

О.О. Бородай, В.В. Пасько, А.М. Стринжа, В.А. Худієнко Проведення 

ресурсних випробувань швів приварки елементів кріплення кришки люка у 

напіввагоні з метою визначення їх міцності …………………………………20 

 
С. А. Чебуров Застосування неметалевих матеріалів у вагонобудуванні..…25 

 

Ж. О. Семко Управління ризиками органу з сертифікації продукції.  

Частина 1. Відповідальність за прийняття рішень………………………..…31 

 

Ж. О. Семко Управління ризиками органу з сертифікації продукції. 

Частина 2. Ідентифікація ризиків та методи їх мінімізації…………………40 

 

 

 
 
 

  




