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Аңдатпа. Бұл мақалада теміржол көлігінің интеллектуалды технологияларды қолдана отырып тасымалдау 

процессін жеңілдету көрсетілген. Орындалатын тасымалдарға байланысты ағындарды өткізетін көлік 

кеңістігінің құрылымы қарастырылады: ақпараттық, қаржылық, материалдық, сондай-ақ олардың өту кезеңділігі 

белгіленеді. Көлік құжаттары транзакцияларды үйлестірудің ақпараттық құрамдас бөлігі ретінде 

қарастырылады. Теміржол көлігінде интелектуалды технологияларды қолдану ұсыныстар одан әрі ғылыми 

зерттеулерде қолданылуы мүмкін. 

Аннотация. В данной статье показано упрощение перевозочного процесса железнодорожного транспорта с 

использованием интеллектуальных технологий. В зависимости от выполняемых перевозок предусматривается 

структура транспортного пространства, пропускающего потоки: информационные, финансовые, материальные, 

а также устанавливается периодичность их прохождения. Транспортные документы рассматриваются как 

информационная составляющая координации транзакций. Рекомендации по применению интеллектуальных 

технологий на железнодорожном транспорте могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях. 

Abstract. This article shows the simplification of the transportation process of railway transport using intelligent 

technologies. Depending on the transportation carried out, the structure of the transport space that passes through the 

flows is provided: informational, financial, material, and also the frequency of their passage is established. Transport 

documents are considered as an informational component of transaction coordination. Recommendations on the use of 

intelligent technologies in railway transport can be used in further scientific research. 
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Халықаралық бизнес саласындағы логистиканың маңыздылығын асыра бағалау қиын. Қазіргі әлемде айқын 

байқалатын жаһандану үрдісі логистикалық жүйелердің дамуына ықпал етеді. Қазіргі заманғы халықаралық 

логистика халықаралық сауданың негізі болып табылатын және үйлестірілген іс-қимылдың күрделі реттілігі 

болып табылатын мемлекетаралық жеткізу тізбектерін басқарумен тікелей байланысты. Логистикалық 

процестер жүк тасымалдауды, қойма операцияларын, кедендік рәсімдерді, өзара есеп айырысуларды және басқа 

да қосалқы функцияларды ұйымдастыруды қамтиды. Логистикалық операцияларды негізінен жеке операторлар 

жүргізсе де, халықаралық логистика мәселелері көптеген мемлекеттердің үкіметтерінің алаңдаушылығы болып 

табылады, өйткені мемлекеттің араласуынсыз және логистикалық мәселелерді халықаралық деңгейде шешпей, 

логистикалық процестерді оңтайландыру және тиімді жұмыс істеу мүмкін емес. 

Көптеген елдердің дамуының біркелкі емес деңгейі халықаралық логистиканың тиімді дамуына кедергі 

келтіреді. Жүк ағындарын басқаруды ұйымдастыратын логистикалық сала мамандары өз қызметі барысында 

көптеген мемлекеттердің шектеулерін жеңіп, әртүрлі ақпараттық жүйелерді қолдануға мәжбүр. Халықаралық 

логистиканың дамуы әлемдік нарық үрдістерімен тікелей байланысты. Дамыған елдерде көлік логистикасының 

үлесі орта есеппен ЖІӨ-нің 13-14% - ын құрайды. Ирландияда бұл көрсеткіш 14,2% — ға, Гонконгта-13,7% - ға, 

Сингапурда-13,9% - ға, Германияда-13% - ға жетеді. Көлік логистикасының әлемдік нарығы 2,7 триллион АҚШ 



долларына бағаланады, яғни әлемдік ІЖӨ-нің шамамен жеті пайызы. Бұл көптеген елдер ұлттық табыс 

көздерінің бірі ретінде осы сектордың дамуына ерекше назар аударатынын көрсетеді. Жаһандық логистикалық 

тұжырымдамаларды енгізе отырып, ірі компаниялар өндірісті оңтайландыру, еңбек өнімділігін арттыру және 

дайын өнімді саралау арқылы бәсекелестік артықшылықтарға ие болады деп үміттенеді. Халықаралық 

логистика белгілі бір қарқынмен дамуда. Логистикалық процесті оңтайландыру саласында әртүрлі елдердің 

күшімен көп нәрсе жасалғанына қарамастан, жаһандық логистика жолында көптеген кедергілер бар. Қаржылық 

кедергілерге, жекелеген мемлекеттің өткізу нарықтары мен бәсекелестігінің бірегей ерекшеліктеріне 

байланысты проблемалар барынша өткір тұр. Қаржылық кедергілер, ең алдымен, халықаралық саяси жағдайдың 

күрделі болжамдылығымен және халықаралық нарықта қалыптасқан үрдістермен байланысты. Кейде белгілі бір 

мемлекеттің экономикалық саясатты қалай жүргізетінін, кедендік рәсімдер мен ережелер қалай өзгеретінін 

болжау қиын. Әртүрлі елдердің сыртқы экономикалық қызметінің ерекшеліктерінің ірі заңнамалық және 

Ұлттық айырмашылықтары халықаралық логистиканы дамыту үшін елеулі кедергілер болып табылады. 

Қосымша қиындықтар логистикалық операторлардың банктер, жүк тасымалдаушылар, сақтандыру және 

консалтингтік компаниялар сияқты қосалқы делдалдармен өзара әрекеттесу қажеттілігін қосады. Төлемдердің әр 

түрлі мерзімдері, инфляцияның тұрақсыз қарқынымен қатар, логистикалық процестің жүйелі жұмысына 

айтарлықтай нұқсан келтіруі мүмкін. 

Орнатылған датчиктерден алынған деректер оңтайлы маршруттар құру және оларды ағымдағы жол 

жағдайларын ескере отырып қайта жоспарлау, сондай-ақ отын шығынын басқару үшін де пайдаланылуы 

мүмкін. 

Техникалық жүйелер тұрғысынан қазіргі уақытта GPS көмегімен жабдық айтарлықтай өсті. Автокөлік 

құралдарында, теміржол пойыздарында (GSM-R), компьютерлік техникада және ұялы байланыста GPS-тің көп 

таралуын ескере отырып, жолаушылар тасымалы мен жүк тасымалы туралы егжей-тегжейлі ақпарат алу үшін 

осы технологияны пайдалану мүмкіндіктерін бағалау қажет. Азаматтық мақсаттарда GPS және GLONASS 

жаһандық навигациялық спутниктік жүйелерін (ГНСС) пайдалану ИКЖ пайдалануда жаңа дәуір ашты: 

стационарлық және мобильді объектілердің орналасқан жері туралы ақпаратты кез келген жерде және кез келген 

уақытта алу мүмкіндігі пайда болды. Мұнда Galileo еуропалық спутниктік навигациялық жүйесін пайдалануға 

берудің үлкен перспективалары ашылуда.  

Осылайша, халықаралық логистиканың маңызды міндеті-тасымалдау шығындарын азайтуға және 

өндірушіден тұтынушыға дейінгі тауардың жүру уақытын едәуір қысқартуға мүмкіндік беретін сенімді 

логистикалық тізбектерді құру. Осы аспектіде тиімді шешімдерді жүзеге асыру үшін әртүрлі мемлекеттердің 

өкілдері осы міндеттерді халықаралық деңгейде шешуі, тауарлардың үлкен сапасын тасымалдау және сақтау 

жөніндегі қызметті жүзеге асыру кезінде логистикалық операцияларға, өзара есеп айырысуларға, қоршаған 

ортаға ұқыпты қарау мәселелеріне байланысты бірыңғай стандарттарды әзірлеуі және енгізуі қажет. 

Халықаралық логистика проблемаларын шешудің маңызды факторы логистикалық процестерге қатысатын 

барлық деңгейдегі мамандардың білім сапасын арттыру болып табылады. Бұдан басқа, сыртқы экономикалық 

қызмет саласындағы барлық жаңалықтар логистикалық процеске жедел енгізілуі тиіс. Ақпараттық жүйелерді 

дамыту мен жетілдіру, бизнес-процестер жүйесінің икемділігі мен бейімділігі, сондай-ақ ақпараттық 

технологиялардың логистиканың көп қырлы кезеңдерімен үздіксіз байланысын қамтамасыз ететін сауатты және 

уақтылы іс-қимылдар қазіргі әлемде әлі де бар халықаралық логистиканың көптеген проблемаларын шешуге 

ықпал етеді. 
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