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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ З ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕ.НЬ 

ТесленкоТ. В.,к.е.н., доцент {ДНУЗТ) 

У статті проаналізовано ситуацію щодо вдоскоиалення механізму упрабЛіm!Я підприЄАtСmЄФfи 
залі·тичного транспорту України з ваитажиих перевезеиь впродовж 2012-2013 рокіб та ua перспективу, Юі 

системи заходів (програмних. правових, адміністративиих, техиічних) та сукупність підприємств залізничного 

транспорту з ваитажних перевезень, побудованих за певиою ієрархією залежно від rx функцій і взаємооії для 

ефективного виконання своєі' місії і цілей в умовах сучасного ринку. Структурнr.rлогічний аиаліз так.ож викоІІОJЮ за 

допомагою систе..миого підходу з метою отримання nрамІЖних ре~льтатів процесу реформування в умоеаr 

сформооаної структури управління реформуванням залізничного mpaucnopmy. 
Ключові слова: .мехапWн ynpatJJІiнuя, іtрархія, система Jaxoдis, місія підприс.чСІtШІ, мета JІІраs!lіНІUІ, 

функцІl·упраміиня, транспортний ринок, структура управління рефор.муsанІІЯ.44 систе.чний підхід. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТЯМИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ПО ГРУЗОВЬІМ ПЕРЕВОЗКАМ 

ТесленкоТ. В.,к.е.н., доцент {ДНУЖТ) 

Проанали.ЗІlfЮ&JІІа ситуация по совершенствооанию механиз.ма управления предпрuятиями 

железнадорожного mpa1tcnopma УкраинЬІ по грузоєьLм перевазкам на протяжении 2012-201 З годоs u на 

перспектииу, как cucmeмЬl мероприятий (програмлmЬLХ, правовЬl.Х, адмшщстративнЬLХ, техническw:) u 
савокутюсть предпрuятий железнадорожного транспорта по грузовЬІ.М перевозкам, обьедииенньv:: иерархически в 
:ювиси.мости от их функций u взаимодействия для зффектиrтого вьтолиения своей .wuccuu в условиях савре,ІИеІmо;:о 
рьLНка. Структурио-логический аІІаJІU3 таКЖ'е вьтолнен с помощью систе.чного подхода с целью получения 

промежуточньи результатоо процесса реформирования в услсжиях сформированиой структурЬl упрсюления 
рефор • .",ированшІ железнадорожного транспорта. 

Клю1JetJwe слова: .Інеханиw ynplliJJieuuя, иерар:аиl, система меропршІfnий, миссия предпри.ятия, цель 

управленu11, функции упрамени.я, транспорmІІWй рwнок, структура ynpatиenUA реформирование.ч, cucmJ! .. wnwй 
подхьд. 

IMPROVEMENT OF МЕСНАNІSМ OF МANAGEMENT OF ENTERPRISES m' 
RAJLW А У TRANSPORT ON FREIGHT TRANSPORTATIONS 

Teslenko Т. V., с. е. s., associate professor (DNUR1) 

Т11е situation of enrerprises management of Ukrainian raiJ,."·ay freigh t transporratiou for 1012-201 З }Yas analyzed 
anll long term Jystem of program, lega!, administrati\>e and technicaf measures ч.·аs corz.~idered. Also set о/ raiJ,vay freІg.~І 
traшportation e!llerprises incorpoгatecl lliвrarchically regarding their fimctions and tiІeir interaction for ej]ixti\·e 
impfemeпration of the mission under l11e modern market conditions 1vas examinєd. Пи тса:лт~:; сощ:егпіпg а!! foregoir:g 
direcJirms тч·е execllled Ьу the Ukrainian Rai!'t'йY Transport Administrarion during 2012-2013. Effectiveness о/ t}u:ir 
introducrion ,,,as estimйted [eclmical and organi:ational arrangements и•еrе paid special atrention to. Пtе rofe nf tJze 
management of Jormed structure Ьу the rшlи'ау transport reformiпg и•аs shoи'n as well. 11Іе \{'orld con.sulting companies und 
inrernational specialists "''ere engaged in its Іvork.. The stnІC/ural and logical analysis "''as also accomplished Ьу the 
compreJІen:;ive аррrоасІІ 1-..·irlz tlІe purpose of inrermediate results oblaining of tJte reformation processes under rhe term 
cJюngiпg condilion tluring the flrst reforming stage. 

Keywort/.'J·: ттшgетеІJІ mechani.~m, hierarchy, syj1em о[ metL.~ure1·, missiou of enterprise, matшgemem 
ригрш;е, trшt.vport market, мructure ofmaшzgemellf reformation. 

Постановка проблеми та ії зв 'язок 1 

науковими та ІІрактичии.ми завдання.чи. 
Уповільнення 11роцесу реформування системи 

управління залізничним транспортом України 

перешкоджає підвищенню його ефективності у 
rюсткрюовий період. Обсяги перевезень вантажів 
залізнииями України у 2013 р . становили 441 ,8 
млн . тоІ·ІН , що на 3,4 % менше nорівняно з 20 12р. 

Необхідність поетапного впровадження 

реформаційних заходів no кожному госnодарству 
відnовідно до програмних документів [4 ,6,8, IOJ 
зокрема на підприємствах зал ізничного тра~tсnорту 

з вантажних перевезе11ь з nuдапьшим аналізом 
результатів визначило мету статrі. 

AuaлiJ останніх досліджеиь І публікацій 

та виді.JІеиня невирішених частип Jllгшr ьuol· 
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проблеоки. Для зростаRІJЯ ефективності 

функціонування залізниць України необхідне 

впровадження комnлексу термінових, 

короткострокових і nерелективних заходів, які б 

забезnечували розвиток залізничного 1ранспорту 

відповідно до світових тенденuій та задоволення 

вимог вітчизняноІ економіки. Цю проблему 

досл іджувал и провідні вчені та спеціалісти в rалузі 
реформувания зал ізничного транспорту, зокрема 

Дикань В. Л., Дейнека О. Г., Еmутіс Г. Д. , Кулаєв 

Ю. Ф. , Мапахоnа Н . Б. , Макаренко М. В., 

Позд.някова Л. 0., Пшінько О. М. , Самсонкін В. 

М., Сич Є. М. , Цветов Ю. М., Аксьонов І . М., 

Бараш Ю. С. , Гненний М. В ., Колеснікава Н . М ., 

Нікуліна О. В ., Новикова А. М. , Сіраков В. І. та 

інші [І ,2,3,9]. Разом з цим необх ідно відмітити 

недостатність всебічної оuін·ки ходу 

реформаційних nроцесів, пов'язаних саме 

уnравлінням ва1rrажними перевезеннями. 

Фор.мулюваНІUІ цілей статті 
(постаиовка JавданНJІ). Основною ціллю роботи 

І ц І • j Рала Укрзалізнині j 

.. 

можна визначити аналіз системи заходів ло 

ynpaвлimnq вантажними перевезеннями 

урахуванням створеної с1руктури управління 

реформуванням залізничного трансnорту. 

ВиКІІад осповпого матеріалу 

дослідженІ/я. 
За змістом практично всі варіаtл'и 

реформування залізниць, шо викладені у 

протрамних документах , схожі. Необхідно 
зазначити, що є відмінності у визначенні ш~вного 

статусу трансnортної комnанії, апе прийнятий 

Закон «Про особливості створення Публічного 

акціонерного товариства «Укрзал.ізни.ЦЯ'І) надав 

чіткості цьому питанню. У відnовідності до 

Програми економічних реформ на 20 10-1014 рр. та 
цільової Програ~>ш реформування залізничного 

трансnорту на 20 10-2019 рр. [4,8] Укрзалізющя 
сформувала стру1<1уру управл іння реформуванням 

запіжичного транспорту, надану на рис. І . 

г-1 
Ернст енд Я11г ~ я:к координатор 3-х nроектів 

І І UЗ·І І Робоча ком ісія УЗ з І 
реформування 

-~ ЦЗ-1 І • І -іі проек-г 
Робоча група rю nроекту 1 

І Пача.rн.ннк rmtвкy ] . 
Структура ЦКР 

Псршн:й ЗЗCl)'Illi HK ~ -

• • ~~ 
2-А ІІроf:КТ ЦЗЕ І 

н Кtріuннк Облікова tюлillt!(a Робо• tа 1pyna _no "r>0t"ї)' 2 

ІІіnnnигмrтRа 
ЦФ 

' Штаб з реформування 
Штаб з реформування 

нг ~~ 
3-А нроект ЦЗЕ І Оuінка маЯиа та Робоча груnа по npocк-ry 3 

Віzшіл з реформування Перший застуnник маАtювих nрав цкм 

t t 

Рис. 1. Організація управління рефQрмувшmям залізничного транспорту 

Структура включає Раду Укрзал ізниці , до 
основних завдань якої відносяться : в изначення 

наnрямів реформування гапузі , участь у 
формуванні та реапізації державної політики у 

сфе рі залізничного транспорту, контроль за їі 
RІtконанням ; впровадження заход і в , соря мованих 

на nокращення фінансовоrо стану галузі ; 
створtння умов для інтеfl)аuії єдиної 1рансnортної 

СІ!стемн Україн и до європейської та св ітової 
t11стем. Наступний рівень займає Робоча комісія з 
реформуван ня зані'ншчного транспорту Україн-и, 
ЯІШ є консультаuійно-дорадЧІfМ органом при 

Генсралмюму директорові. До осноuн11 Х завдань 

комjсії віднесено такі: опращовання напр;;(мів і 
механізмів здійснення реформи, підготовка річних 
планів-заходів, аналіз ефективності реаліза ціі" 
державних nрограм. 

Робоча комісія, в свою 4epry, в межах сноїх 
повtюважень має право зап итувати та одержуnати 

в установленому порядку в ід структуршrх 

підрозділ ів інфор~аuію, матеріал и і докум~..:нти, 
заслуховувати звіти керіаникіА щодо стану 

реап ізації nрограм. 
Для nідВИЩеННЯ ефСКТІ10ІІОСТі ВПрОВаJlЖСІ-t ШІ 

реформ та забе'Jnеч-ення іtПСfl)ОВаного підходу та 
системного застосування міжнародного досвіду до 
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співпраці залучено консалтингові компаніУ 

світового рівня <<Ернст енд Янг» та <<Делойт енд 

ТуШ>>. Зокрема ці компанії є одними 

найпотужиіших міжнародних консультантів, 

мають багаторічний досвід практичної роботи з 

оцінки бізнесу та активів, фінансового 
моделювання й анапізу. 

Для забезпечення взаємодії та синхронізації 
виконання роб іт по всіх напрямах консалтинrових 

послуг нам ічено створити міжпроектний центр 

адміністрування на чолі з ТОВ <<Ернст енд Янг>> у 
якості координатора. В свою черrу планується, що 

КонцІ:'!rщіл Держа1$НОЇ Про ект новоїредакції 

nporpw.·nІ 3&КОН'jУкрt'ІЇНІ1 «Про 

рефор:-.-r;панн:~ з8Лі.зНИLnПn1 

зв.n.ізЮ1'f.ПіОГО трансnорт Уr.раїню> 

чнmсnорту (2006р .) 
Про ект нової редакції 

Державна nporp:nлa «Статуту ::: алізниць 

р еформування Yr.:palln1>> 
з алізн:нчноrо 

трансnорту (200&р .) ПостаноЕ а КІ'JІУ 

«Про упореНЮІ П.6 .. Т 

Лр о еr.т Д ер:оr:авної «УЗ»» 

цj..льо:вої nporpazvut 

p•фOf<'IJ"13ai0L' Стрs.теrі"і розвиnсу 

ЗаnізШ1'-ПfОГО транзиту територією 

трапсnорту на. 2010- У"!'оінИ ДО 2025р . 

20 1 5por~• (2009р.) 
Д ерж&Бна ціль о в \1. 

Прщ-рама програма розБІ1Тh"У 

економ:ічtпtх реформ націон&JП. ної мере:т:і 

з ал ОНИЦІ> У краінн на транспорnmх 

2010- 2014р . р . коридоріІІ 

P.:JзБJJto r~ 

трансn.:Jрnюї Концеrщі.ч: розr.итт.у 

інфраструхтури дер:т:авно-прн::вз.nюrо 

партерства 

Розпор:;щ:>~-:ення IO•JlY 
«Про с ~алснн..ч: Держ~на np orp:11\ora 

Транспортної му.льnDІ•ІОДііllЬНИХ Н. 

стратегії У r-рз.їни до інтермодальюtх 

2020р» (20 ! Ор .) nеревезень 

фахівці товариствв <<Делойт енд ТуШ)> навчатимуть 

керівний склад Укрзалізниці, nідприємств, установ 

та організацій з питань оцінки майна та майнових 
прав [5]. 

Необхідно зауважити, що гадузь впевнено 

рухається шляхом реформ за доnомогою 

впровадження системи заходів, що надаються на 

рнс . 2. З метою реалізацій програмних заходів 
набувають nодальшого розвитку, практпtrно, всі 

складові системи: програмні, nравові, організаціnні 

та технічні 

Пр&.ЕІ-m:а. Оном~нн.ч: вагонного 

рівнопраьноrо napl..y 

ДО СТ'JП'j ДО P•фopMj'>OIOU 

інфр•структури :вііІ'оноремонтної бази 

зan:iзюttmoro Проеt..'"І'}'ВанR.іІ ноБИХ 

трансnорту :конструхцій :в&-rон:ів 

Оnтш·Аіз ація Прогр&.Іvtа. 

орг~щійної елс:ктрифікfLції 

структури управліню1 1562юvt За.піЗНІЩЬ ДО 

2016 р . 

Вдос:коваленн."І 

Ті!.рифної nоліти1ш Інформ:атизt&ІJ}.Я 

щодо транзитних залізНІ·rчноrо 

ванта.'Юіи:< трз.нсnорту (В J>:tt:жa x 

перевезень nроrрам:и АСК ВП 

УЗ-Е) 

СтвореНІіZ Єдиної 

тарифної сітюІ СТБорення си с те!\Іtн 

ormam: праці корnора.тивноrо 

працівників ПАТ еJІЄJ:;1р 0ЮіОГО 

«УЗ» до"ументообіrу 
(СКЕдО) 

Розробка По.пожеШLч: 

про систему Лібераnізаці я. MJ·mшx 

nреt-..rіюванн.ч: процедурна 

прщівюні:s п.~.т лрtасордоmП1х 

«УЗ» СТ&1Щі3Х nри 
nеревезешrі 

РозБиток систеwш трdНЗИТНИ У. fl !lliTa:+:il: 
трансnорmоі 

лоrістит.и 

Рис. 2. Система заходів по управліппю ваитажними перевезеппя.ми 
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В межах даної праці більш детально 

розкрито суrність технічних і організаційних 

заходів по структурній реформі залізничного 

транспорту, зокрема у вапrажних перевезеннях. 

До технічних заходів щодо вдосконалення 

перевізного процесу, які впроваджує Укрзалізниця, 

в першу черrу необхідно віднести можливості 

автоматизованої системи уnравління вантажними 

nеревезеннями (АСК ВП УЗ-Е) . Наявність єдиної 

інформаційної моделі допомагає спеціалістам ДП 

«Український транспортно-логістичний центр» 

заліяти суqасні методи в робоrі з хлієнтами та 

порожніми вагонами. Головним. .комерційним 

управлінням налагоджений пропес автоматизації 

обліку затримки вагонів на шляху прямування та 

контролмю-довідкова система відстеження за 

незавершеними перевезеннями. Впровадження 

АРМів товарного касира і прийомоздавальника 

сформувало інформаційну основу для створення 

єдиного розрахункового центру Укрзал ізниці, що 

дозволило змеНІШtти qисельність працівників 

Єдиного технологічного центру обробки 

перевізних документів. В подальшому передбачено 

uентралізувати РЦП і ТехПД залізниць в єдину 
структуру з додатковою оптимЬацією штатного 

розкладу цих nідрозділів. 

Стратегія інформатизації залізничного 
трансnорту У країни включає три напрямки. 

Перший передбачає створення єдиного 

інформаційного простору. До нього входить 

створення єдиних заrальиосистемних проектів, а 

саме : 

• електронного документообігу та 
інфраструктури електронного цифрового підпису; 

• корпоративного Іmернет-порталу; 
• галузевого банку даних нормативно

довідкової інформації; 

• централізованої системи упрашт.іиня 
інформаційними і обчислювальними ресурсами; 

• побудова комплексної системи захисту 

інформації. 

Другий напркм nередбачає nодальший 

розвиток централізованих інформаційних систем 
керуванRЯ .за видами діяльності залізничного 
трансnорту, до кких відноситься автоматизована 

система управління вантажними nеревезеннями 

(АСК ВП УЗ-Е) · автоматизована система 

управління nасажирськими перевезеннями (АСК 

ППУЗ). 

Третій напрямок це створення 

uентралізованої системи управління ресурсами 

корпоації, головне завдання якої полягає в 

розробці корпоративної інформаційної аналітичної 

системи, а саме автоматизація : 

• бухгалтерського обл іку структурних 

підрозді л ів; 

• процесу формування консолідованої 

звітності; 

• бюджетування ; 

• договірної роботи; 

• управління кадровими ресурсами; 
• уnравління інфраструктурою та 

рухомим складом Укрзалізниці та nобудова 

автоматизованої системи управління матеріально

технічними ресурсами (АСУ МТР). 

В теперіnurій час проводяться роботи по 

впровадженню програмно-апаратноrо комплексу 

(ПАК АДКС) взаємодії АСК ВП УЗ-Е із системами 

залізничної автоматики (ДЦ-ДК). Ця технологія 

забезnечить обnік відсутніх в системах операцій з 

подальшим і'х відображенням на графіку 

виконаного руху. Зараз впроваджується розІІШрена 

дослjдна експлуатація на виділених дільницях 
Донецької та Південної залізниць [7]. 

Висиовки даного досліджения і 

перспективи подальших робіт у цьому иапрямку. 

Державні політика реформування та розвитку 
залізНИІІЬ України в останні роки здійснюється 

відповідно до Програми економічних реформ на 

2012-2014 роки, а також з урахуванням основюІХ 

наnрямків розвитку, визначених у Транспортній 

стратегu· України на період до 2020 року. 
2. Протягом 20J0-2012pp. сформовано 

законодавче підrрунтя для nодальшого впро

вадження реформ на залізничному трансnорті та 

здійснено низку практич.них дій щодо 
реформування і оптимІЗації діяльності 

залізнич.ноrо трансnорту, подальшої розбудови 

інфраструктури залізничних перевезень. 

З. Незважаючи на терміни, визначені 
Державною цільовою nрограмою реформування 

залізничного транспорту (перший етаn: 20J0-
2012pp.) так .і не було створене ПАТ «УЗ» і не 

прийнята Постанова КМУ «Про утворення 

публічного акціонерного товариства «Українські 

залЬниuі )))>. У зв'язку з цим відкладено такі 
заходи: nроведення інвентаризації майна 

Державної адміністрації залізничного транспорту 
України, формування вертикально інтегрованої 

виробничо-технологічної системи залізничного 
транспорту, створення організаційно-правових 

умов для функuіонування приватних 

операторських компаній з вантажних перевезень 

тощо. 

4. Необхjдно стимулювати подальші 

структурні трансформації в галузі з метою 
розвитку державно-nриватного партнерства 

(ДІШ). 
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