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ПОБУДОВА СУЧАСНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ ВАНТАЖНОГО ГОСПОДАРСТВА  
В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ 

Запропоновано теоретико-методичний підхід до побудови сучасного механізму управління підприємст-
вами вантажного господарства в умовах реформування галузі за рахунок організаційної структури управлін-
ня вантажними перевезеннями та механізму розрахунків за міжнародні вантажні перевезення. 

Ключові слова: сучасний механізм управління, підприємства вантажного господарства, керуюча і керо-
вана підсистеми управління, структурна реформа, транспортна інфраструктура, ієрархія 

Предложен теоретико-методический подход по разработке современного механизма управления пред-
приятиями грузового хозяйства в условиях реформирования отрасли за счет организационной структуры 
управления грузовыми перевозками и механизма расчетов за международные грузовые перевозки. 

Ключевые слова: современный механизм управления, предприятия грузового хозяйства, руководящая и 
руководимая подсистемы управления, структурная реформа, транспортная инфраструктура, иерархия 

The theoretical-and-methodical approach to development of advanced management mechanism for enterprises 
of freight railway facilities in the conditions of reforming the branch due to the organizational structure of manage-
ment and mechanism of payments for international freight transportations is offered. 

Keywords: advanced management mechanism, enterprises of freight railway facilities, leading and led subsys-
tems of management, structural reform, transportation infrastructure, hierarchy 

ВСТУП 

Підготовка до структурної реформи заліз-
ниць України відбувається вже декілька років. 
Так, протягом 2006–2009 рр. було представлено 
цілу низку ґрунтовних документів. У 2006 р. – 
Урядом розроблено і затверджено Концепцію 
державної програми реформування залізнично-
го транспорту, у 2008 році – перший проект 
«Державної програми реформування залізнич-
ного транспорту», у 2009 році Міністерством 
транспорту та зв’язку було затверджено Дер-
жавну цільову програму реформування заліз-
ничного транспорту на 2010–2015 рр. та у  
2010 – Програму економічних реформ України 
на 2010–2014 рр. щодо розвитку транспортної 
інфраструктури. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 

Відповідно до вищевказаних документів го-
сподарству з вантажних перевезень необхідно 
удосконалити механізм управління його під-
приємствами та структурними підрозділами. 

РЕЗУЛЬТАТИ 

Оскільки енциклопедична література не міс-
тить поняття «механізму управління підприєм-
ствами» автор пропонує наступне визначення 
цього механізму управління – це система захо-
дів (програмних, правових, адміністративних, 
технічних) та сукупність підприємств залізнич-
ного транспорту з вантажних перевезень, побу-

дованих за певною ієрархією залежно від їх 
функцій та взаємодії для ефективного виконан-
ня своєї місії й цілей в умовах сучасного ринку. 

Система заходів з управління вантажними 
перевезеннями наведена на рис. 1. 

Механізм управління вантажними переве-
зеннями у відповідності із наведеним визна-
ченням надано на рис. 2. Він має наступні бло-
ки: головну мету, завдання, наявність керуючої 
та керованої підсистем управління вантажними 
перевезеннями, які функціонують за умовою 
наявності інформаційного забезпечення проце-
су управління вантажними перевезеннями. До 
складу керуючої підсистеми включені та підпо-
рядковані Правлінню компанії АТ УЗ та Депар-
таменту вантажних перевезень структури, що 
повністю відповідають принципам переходу на 
вертикальну форму управління галузевими гос-
подарствами залізниць, а саме: 

• ДП Ліски, ДП Спецвагон, ДП Укррефт-
ранс, ДП Укрвагон; 

• Розрахунковий центр міжнародних пе-
ревезень (РЦП); 

• Єдиний технологічний центр з обробки 
перевізних документів та інформації в межах 
ДАК УЗ (ЄТехПД); 

• Дочірні структурні підприємства, до 
складу яких входять структурні підрозділи з 
ремонту вантажопідйомної техніки, з обслуго-
вування засобів ваговимірювальної та іншої 
техніки, з можливістю мобільного пересування 
вантажопідйомної техніки регіоном обслугову-
вання; 
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Рис. 1. Система заходів по управлінню вантажними перевезеннями 

• Регіональні центри з вантажних переве-
зень, до яких входять технологічні центри з об-
робки перевізних документів і інформації та 
товарні контори станцій з обслуговування кліє-
нтів. 

Керована підсистема управління вантажни-
ми перевезеннями, як будь-яка система, завжди 
включає суб’єкти та об’єкти управління. До 
суб’єктів управління відносяться менеджери 
усіх рівнів ієрархії управління, а саме: інжене-
ри з виконання функцій операційного менедж-
менту різних категорій, в тому числі й логісти, 
товарні касири, прийомоздавальники вантажу, 
комерційні агенти. Слід зауважити, що в сучас-
них умовах введення електронного документо-
обігу і суттєвих змін в реалізації функцій това-

рного касира, доречно поставити питання щодо 
введення нової посади комерційного агента, яка 
за сумісництвом візьме на себе виконання фун-
кцій товарного касира і прийомоздавальника, 
що, в свою чергу, призведе до зменшення екс-
плуатаційних витрат щодо обслуговування ван-
тажних перевезень. До об’єктів управління від-
несено процеси перевезень вантажів; таксуван-
ня перевізних документів; логістика та інфор-
маційне супроводження вантажів; відносини з 
клієнтами залізниць. 

Для формування вищенаведеного механізму 
обрано науковий підхід, за допомогою якого 
можна дослідити та вирішити проблему управ-
ління підприємствами залізничного транспорту 
з вантажних перевезень. 

Система заходів 

Програмні  
заходи 

Правові 
заходи 

Організаційні 
заходи 

Технічні 
заходи 

 
Концепція Державної 
програми реформу-
вання залізничного 
транспорту (2006 р.) 
 
 
Державна програма 
реформування заліз-
ничного транспорту 
(2008 р.) 
 
 
Проект Державної 
цільової програми 
реформування заліз-
ничного транспорту 
на 2010–2015 рр. 
(2009 р.) 
 
 
Програма економіч-
них реформ України 
на 2010–2014 рр. 
Розвиток транспорт-
ної інфраструктури 
 

 
Проект Закону Укра-
їни «Про внесення 
змін до Закону Укра-
їни «Про залізничний 
транспорт» 
 
Проект нової редакції 
«Статуту залізниць 
України» 
 
Внесення змін до II 
розділу Господарсь-
кого Кодексу Украї-
ни 
 
Проект Закону Укра-
їни «Про особливості 
реформування заліз-
ничного транспорту» 

 
Створення єдиного 
суб’єкта господарю-
вання 
 
Оптимізація органі-
заційної структури 
управління 
 
Вдосконалення тари-
фної політики шля-
хом індексації тари-
фів на вантажні пере-
везення в межах 
України відповідно 
до макропоказників 
економічного розви-
тку України 
 
Надання залізницям 
України статусу мит-
ного перевізника 
 
Створення єдиної 
системи управління 
парком вантажних 
вагонів 

 
Оновлення вагонного 
парку 
 
Реформування ваго-
норемонтної бази. 
Проектування нових 
конструкцій вагонів 
 
Впровадження тех-
нологій енергозбере-
ження при вантажних 
залізничних переве-
зеннях на окремих 
напрямках 
 
Впровадження елект-
ронної автоматизова-
ної системи управ-
ління вантажними 
перевезеннями 
(«АСК ВП УЗ Е») 
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Рис. 2. Механізм управління вантажними перевезеннями за вертикально-інтегрованим принципом 

Для вирішення завдань, пов’язаних з управлін-
ням конкурентоспроможністю, автором реко-
мендовано застосування ситуаційного підходу. 

Сутність ситуаційного підходу трактується 
наступним чином: «Найбільш ефективним в 
конкретній ситуації є метод, який найбільш за 
все відповідає даній ситуації, максимально ада-

птований до неї. Застосування ситуаційного 
підходу базується на альтернативності досяг-
нення однієї й тієї ж мети під час прийняття або 
реалізації управлінського рішення з урахуван-
ням непередбачених обставин» [3]. 

На рис. 3 наведено схему застосування си-
туаційного підходу на прикладі розробки стра-
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тегії для будь-якої мети, що була відпрацьована 
в році t, а реалізована в році (t + 3). В свою чер-
гу, А1, А2, А3 – альтернативні варіанти досяг-
нення мети для конкретних ситуацій. 

Особливого змісту також набуває головна 
мета формування механізму управління під-
приємствами залізничного транспорту з ванта-
жних перевезень – підвищення ефективності 
діяльності.  

 
Рис. 3. Схема застосування ситуаційного підходу 

Шляхи її реалізації, що частково набули 
розвитку в межах даної роботи, представлені на 
рис. 4. 

 
Рис. 4. Структура заходів підвищення ефективності вантажних перевезень 

ВИСНОВКИ 

Запропоновано визначення сучасного меха-
нізму управління підприємствами вантажного 
господарства в умовах реформування галузі як 
система заходів (програмних, правових, адміні-
стративних, технічних) та сукупність підпри-
ємств залізничного транспорту з вантажних 
перевезень, побудованих за певною ієрархією 
залежно від їх функцій та взаємодії для ефекти-
вного виконання своєї місії і цілей в умовах 
сучасного ринку. 
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