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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Залізничний транспорт у колишньому СРСР займав 

провідне місце в забезпеченні потреб населення в перевезеннях. Після здобуття 

Україною незалежності він поступово втрачає свої позиції. Спад рівня суспіль-

ного виробництва, порушення економічних зв’язків з країнами пострадянського 

простору в дев’яностих роках минулого століття викликали значне скорочення 

обсягів перевезень на залізничному транспорті, що в сукупності з інфляційними 

процесами значно зменшило його доходи. 

Водночас в Україні розвиваються ринкові умови, до яких залізнична га-

лузь не пристосувалася та своєчасно не провела реформування. Суттєво зни-

жуються обсяги пасажирських перевезень, що пов’язано із зубожінням насе-

лення, міграцією за кордон, зростанням смертності та зниженням народжувано-

сті. 

Недостатнє державне фінансування, зменшення ефективності роботи за-

лізничного транспорту за рахунок втрати частини обсягів перевезень, збере-

ження низького рівня тарифів на соціально спрямовані пасажирські перевезен-

ня призвели до зростання збитковості пасажирських перевезень як у дальньому, 

так і в приміському сполученні. 

У цих умовах катастрофічно наростає знос основних фондів і особливо 

рухомого складу. Новий пасажирський рухомий склад практично не закупову-

ється. Кількість поїздів та пасажирських вагонів у них поступово зменшується, 

якість наданих послуг у поїздах не відповідає європейським нормам. Як наслі-

док залізничний транспорт на ринку транспортних пасажирських послуг посту-

пово почав програвати автомобільному в приміському сполученні. 

У найбільш критичному стані перебуває господарство приміських пере-

везень, оскільки його збитковість коливається в межах 86–88 %. Виправити це 

становище, як передбачено Програмою Президента України, за 4 роки, немож-

ливо, оскільки пасажирські перевезення в приміському сполученні потребують 
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значної бюджетної підтримки, якої уряд країни та місцеві органи виконавчої 

влади зараз не можуть забезпечити. 

Для підвищення ефективності функціонування приміських пасажирських 

перевезень в умовах реформування залізничної галузі необхідно: 

– удосконалити існуючий механізм управління приміськими пасажирсь-

кими компаніями-операторами в умовах реформування галузі; 

– запропонувати ефективні моделі управління пасажирськими примісь-

кими перевезеннями; 

– запропонувати удосконалений теоретико-методичний підхід до визна-

чення собівартості приміських пасажирських перевезень, який дозволить ефек-

тивно впливати на зниження їх збитковості. 

Окремі питання цієї проблеми в різні періоди розв’язували у своїх пра-

цях: А. П. Абрамов, І. В. Бєлов, В. Г. Галабурда, М. І. Бєщєв, М. Н. Біленький, 

О. В. Дмитренко, М. У. Дмитрієв, Ф, П. Кочнєв, М. В. Правдін, Н. Г. Сміхова, 

В. Л. Дикань, Ю. Ф. Кулаєв, Є. М. Сич, М. В. Макаренко, Ю М. Цвєтов,  

О. Г. Дейнека, В. П. Гудкова, І. М. Аксьонов, Ю. С. Бараш, Н. М. Колесникова, 

В. М. Самсонкін, Є. І. Балака, О. М. Кривопішин, О. М. Гудков, О. В. Семенцо-

ва, К. В. Шерепа, О. О. Карась, Л. В. Костюченко та ін. 

Актуальність цих напрямків, їх недостатнє теоретичне, методологічне й 

практичне опрацювання визначили вибір теми дисертаційного дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота ви-

конана відповідно до положень таких документів:  

– Концепції розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на се-

редньостроковий період та до 2020 року, затвердженої рішенням Колегії Мін-

трансу від 23.10.2001 р. (наказ МТУ від 05.11.2001 р. № 764);  

– Концепції державної програми реформування залізничного транспорту 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 651); 

– Державної цільової програми реформування залізничного транспорту 

України на 2010–2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів Укра-

їни від 16 грудня 2009 року № 1390; 
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– Транспортної стратегії України на період до 2020 року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року № 2174; 

– Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільст-

во, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава – 2010»; 

– Указу Президента України № 504/2011 «Про Національний план дій на 

2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 ро-

ки». 

Дисертаційне дослідження виконано в рамках наукових робіт Галузевої 

науково-дослідної лабораторії «Економіка та управління транспортом» Дніпро-

петровського національного університету залізничного транспорту імені акаде-

міка В. Лазаряна: 

Мета й завдання дослідження. Метою  дослідження є розробка теоре-

тичних і методичних засад удосконалення механізму управління залізничними 

пасажирськими перевезеннями в приміському сполученні в сучасних ринкових 

умовах. 

Мета дослідження зумовила розв’язання таких завдань: 

– аналіз наукових праць, наукових розробок та закордонного досвіду сто-

совно розвитку пасажирських перевезень у приміському сполученні; 

– аналіз існуючого стану й організаційної структури пасажирських примі-

ських перевезень та перспектив їх розвитку; 

– визначення альтернативних варіантів підвищення ефективності функці-

онування приміських перевезень; 

– удосконалення принципів побудови приміських пасажирських компаній 

в умовах реформування залізничної галузі; 

– розробка теоретико-методичного підходу до оцінки економічної ефек-

тивності створення та функціонування приміських пасажирських залізничних 

компаній (ППЗК); 

– визначення принципів оптимізації витрат на приміські пасажирські пе-

ревезення. 
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Об’єктом дослідження є пасажирські приміські перевезення на мережі 

залізниць України. 

Предметом дослідження є теоретичні й практичні аспекти удосконален-

ня механізму управління залізничними пасажирськими перевезеннями в примі-

ському сполученні за рахунок впровадження нових моделей управління компа-

ніями та оптимізації витрат на перевезення. 

Методи дослідження. Методичною основою дослідження є теоретичні 

положення економічної науки, зокрема теорії менеджменту, ефективності ви-

робництва й ресурсів, аналізу й оцінки діяльності підприємств залізничного 

транспорту, законодавчі й нормативні акти Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Міністерства інфраструктури України щодо розвитку стра-

тегічно важливих для економіки та обороноздатності держави галузей, зокре-

ма залізничного транспорту. 

Для вирішення поставлених завдань використовувалися методи: 

– математичної статистики – для обробка статистичних даних роботи за-

лізничного транспорту за звітний період; 

– математичного аналізу – для визначення закономірностей роботи залі-

зничного транспорту у звітному періоді; 

– теорії ймовірностей – для обробки та прогнозування перспективних 

даних роботи залізничного транспорту; 

– прийняття рішень, стратегічного планування та системний підхід – для 

виконання наукових досліджень стосовно визначення оптимальної моделі уп-

равління приміськими пасажирськими компаніями; 

– імітаційного моделювання – для побудови аналогової та математичної 

моделей фінансових потоків майбутньої приміської пасажирської компанії; 

– порівняльного економічного аналізу – для прогнозування перспектив-

них показників роботи нових транспортних структур за різними моделями; 

– організаційно-розпорядчий – для побудови організаційних структур 

управління пасажирськими перевезеннями. 
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Наукова новизна результатів дослідження полягає в подальшому роз-

витку теоретичних основ і методичних підходів щодо реформування механіз-

му управління приміськими залізничними перевезеннями в умовах ринку, а 

саме: 

Удосконалено: 

– класифікацію моделей реформування пасажирських залізничних пере-

везень у приміському сполученні, які, на відміну від існуючих, враховують ре-

гіон обстеження, ступінь самостійності, відомчу підпорядкованість та кіль-

кість власників майбутньої компанії, що дало можливість визначити їх перева-

ги й недоліки, зони оптимального застосування та запропонувати раціональні 

організаційні структури управління ними; 

– механізм управління приміськими залізничними пасажирськими ком-

паніями, який додатково враховує їх взаємодію із зовнішнім середовищем, но-

рмативно-правовою базою, внутрішнім середовищем організації відповідно до 

її головної мети та, на відміну від існуючого, враховує можливість функціону-

вання підприємств різних форм власності, з різними обсягами транспортних 

послуг, ступенями самостійності та додатковими видами діяльності, що дало 

можливість підвищити ефективність функціонування приміського пасажирсь-

кого господарства в умовах сучасного ринку; 

– теоретико-методичний підхід до порівняння різних варіантів моделей 

приміських компаній з урахуванням усіх зовнішніх фінансових потоків та 

внутрішніх витрат, що дає можливість оптимізації експлуатаційних витрат 

ППЗК з метою зниження їх збитковості; 

– термінологічне поняття «механізм управління пасажирськими залізни-

чними перевезеннями в приміському сполученні», що надає можливість роз-

робки альтернативних моделей їх реформування, організаційних структур по-

будови ППЗК та вдосконалення механізму управління приміськими переве-

зеннями в умовах сучасного ринку. 

Дістали подальший розвиток: 
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– підходи до реформування пасажирських залізничних перевезень у 

приміському сполученні за рахунок впровадження нових моделей: 

 інтеграційної, коли регіональні приміські компанії не є юридични-

ми особами або є дочірніми підприємствами-юридичними особами) 

і підпорядковані Департаменту приміських перевезень у складі 

Державної акціонерної компанії «Українські залізниці»; 

 державного  холдингу, коли регіональні компанії є юридичними 

особами  і підпорядковані холдингу, 100 % акцій якого належать 

Державній акціонерній компанії «Українські залізниці»; 

 регіонального холдингу, коли регіональні компанії є юридичними 

особами й підпорядковані холдингу, основними власниками якого є 

Державне акціонерне товариство залізничного транспорту, органи 

місцевої влади та приватні компанії;  

 приміської пасажирської залізничної компанії, яка утворюється за 

умови об’єднання майна Укрзалізниці або її правонаступника, гро-

шових коштів місцевих органів влади та приватних підприємств, 

що розташовані в одній, двох або трьох споріднених областях.  

Практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень 

дозволяють оцінити необхідність і можливість створення різних видів з примі-

ських пасажирських компаній на окремому полігоні залізниці, прогнозувати 

економічні результати діяльності цього підприємства з різними організаційно-

виробничими й правовими формами. 

Результати досліджень, що запропоновані в дисертаційній роботі, були 

впроваджені Галузевою науково-дослідною лабораторією «Економіка та уп-

равління залізничним транспортом» Дніпропетровського національного універ-

ситету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в таких науково-

дослідних роботах, що виконувалися на замовлення Укрзалізниці: 

1. Розробка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) та програми ре-

формування пасажирського господарства (УДК 625.42.003.13,  

№ державної реєстрації 0103U007781, Харків-Дніпропетровськ, 2003); 
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2. Дослідження перспективної моделі управління залізничним транспор-

том в ринкових умовах з визначенням оптимальної організаційно-правової фо-

рми суб’єкта господарювання (УДК 658.5.014.1:656.2.07, № державної реєстра-

ції 0103U007280, Дніпропетровськ, 2004); 

3. Проведення наукових досліджень та розробка розділів проекту техно-

логії ефективного використання пасажирських поїздів за рахунок підвищення 

населеності вагонів (УДК 629.45.016.003.13, № державної реєстрації 

0105U001795, Дніпропетровськ, 2005); 

4. Розробка порядку визначення ефективності курсування пасажирських 

поїздів (УДК 656.003.13, № державної реєстрації 0111U007615, Дніпропет-

ровськ, 2011); 

5. Розробка методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів залі-

зничним транспортом у приміському сполученні (УДК 656.23, № державної ре-

єстрації 0111U007616, Дніпропетровськ, 2011). 

У вказаних роботах дисертант був відповідальним виконавцем та автором 

звітів. 

Основні положення дисертаційної роботи були використані автором у 

навчальному процесі Дніпропетровського національного університету залізни-

чного транспорту імені академіка В. Лазаряна для написання конспекту лекцій 

та підготовки практичних занять з дисциплін «Економіка залізничного транс-

порту», «Економіка виробництва», «Основи менеджменту» та в дипломному 

проектуванні.  

Особистий внесок здобувача. Сформульовані в роботі наукові результа-

ти, висновки, рекомендації і пропозиції, а також поняття належать особисто ав-

тору і є його науковими розробками. 

Дисертація є одноосібно виконаною науковою працею, у якій автором 

самостійно розроблені наукові положення, методичні підходи та практичні ре-

комендації щодо реформування механізму управління приміськими залізнич-

ними перевезеннями в умовах ринку. 
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У наукових працях, які надруковані у співавторстві, у роботі використані 

лише ті положення та ідеї, що є результатом власних досліджень. Особистий 

внесок здобувача в наукові результати є таким: 

СТАТТІ У ФАХОВИХ НАУКОВИХ ВИДАННЯХ 

1. Задоя В. О. Визначення місії та цілей реформування структури управ-

ління приміських пасажирських перевезень / В. О. Задоя // Проблеми підви-

щення ефективності інфраструктури: зб. наук. пр. – К. : КУЕТТ, 2006. – № 12. – 

С. 184–195. 

2. Задоя В. О. До питання про акціонування залізничного транспорту Ук-

раїни / В. О. Задоя // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад.  

В. Лазаряна. – Д., 2006. – Вип. 11. – С. 223–229. 

3. Задоя В. О. Організація приміських пасажирських перевезень в умовах 

реструктуризації залізничного транспорту України / В. О. Задоя, Л. О. Кучер // 

Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2006. – 

Вип. 10. – С. 170–172. 

4. Задоя В. О. Оцінка економічної ефективності створення і функціону-

вання приміської пасажирської компанії / В. О. Задоя // Проблеми економіки 

транспорту : зб. наук. пр. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп.  

ім. акад. В. Лазаряна, 2011. – Вип. 2. – С. 40–48. 

5. Задоя В. О. Концептуальні підходи до побудови механізму управління 

пасажирськими приміськими перевезеннями / В. О.Задоя // Вісн. Дніпропетр. 

нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2011. – Вип. 37. –  

С. 260–263. 

6. Задоя В. О. Визначення структури витрат і доходів пасажирських ком-

паній у залізничних приміських перевезеннях / В. О. Задоя // Вісн. Дніпропетр. 

нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2011. – Вип. 36. –  

С. 242–247. 
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кому сполученні / В. О. Задоя, Л. О. Кучер // Проблеми економіки транспорту : 

тези доп. 6-ї Міжнародної наук. конф. – Д. : ДІІТ, 2007. – С. 119. 
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8. Задоя, В. О. Оцінка механізму управління приміськими пасажирськими 

компаніями на сучасному етапі / В. О. Задоя // Проблеми економіки транспорту 

: зб. наук. тез доп. 7-ї Міжнародної наук. конф. – Д., 2008. – С. 34. 

9. Задоя, В. О. Економічні проблеми пасажирського господарства в умо-

вах реформування залізничної галузі / В. О. Задоя, Л. О. Кучер. // Проблеми 

економіки транспорту : зб. наук. тез доп. 8-ї Міжнародної наук. конф. –  

Д., 2009. – С. 24. 

10. Задоя, В. О. Удосконалення механізму управління залізничними па-

сажирськими перевезеннями в приміському сполученні / В. О. Задоя // Вісн. 

економіки транспорту і промисловості : зб. наук. тез доп. – Х. : УкрДАЗТ, 2011. 

– Вип. 34. – С. 44–45. 

11. Задоя В. О. Існуючий стан та перспективи реформування організацій-

ної структури  залізничного транспорту / В. О. Задоя // Проблемы экономики и 

управления на железнодорожном транспорте ЭКУЖТ – 2010 : тезисы докл.  

5-й Международной научн. конф. – Д., 2010. – С. 29. 

Апробація результатів роботи. Основні положення дисертаційної ро-

боти доповідалися: 

– на V, VI, VIІ, VIІІ, IХ, Х міжнародних конференціях «Проблеми еконо-

міки транспорту», які проходили у Дніпропетровському національному універ-

ситеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна відповідно у 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010 роках; 

– ІІІ науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвит-

ку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління», яка про-

ходила в Київському університеті управління і технологій транспорту  

у 2005 році; 

– 65-й Міжнародній науковій конференції «Проблемы и перспективы раз-

вития железнодорожного транспорта», що проходила в Дніпропетровському 

національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лаза-

ряна відповідно у 2005 році; 
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– засіданні кафедри «Економіка та менеджмент» Дніпропетровського на-

ціонального університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

21 грудня 2010 року. 

– засіданнях міжкафедрального наукового семінару кафедр «Економіка та 

менеджмент», «Фінанси та банківська справа», «Економічна теорія», «Облік і 

аудит», «Комп’ютерні інформаційні технології», «Прикладна математика» 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна у 2011 р. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 17 наукових праць, у тому 

числі 6 статей у наукових фахових виданнях ВАК України загальним обсягом 

3,8 друк. арк., з них особисто автору належить 3,6 друк. арк. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновку, списку використаних джерел і додатків. Обсяг основного 

тексту – 204 сторінки, у тому числі 29 таблиць; 29 рисунків. Крім того, 

вступ на 11 сторінках, висновки на 15 сторінках, список використаних дже-

рел, який включає 158 найменувань, та 6 додатків на 15 сторінках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


