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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ  
З ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

Проаналізовано ситуацію щодо вдосконалення механізму управління підприємствами залізничного тра-
нспорту України з вантажних перевезень впродовж 2012-2013 років та на перспективу як системи заходів 
(програмних, правових, адміністративних, технічних) та сукупність підприємств залізничного транспорту з 
вантажних перевезень, побудованих за певною ієрархією залежно від їх функцій і взаємодії для ефективного 
виконання своєї місії і цілей в умовах сучасного ринку. Структурно-логічний аналіз також виконано за до-
помогою системного підходу з метою отримання проміжних результатів процесу реформування в умовах 
сформованої структури управління реформуванням залізничного транспорту. 
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нкції управління, транспортний ринок, структура управління реформуванням, системний підхід. 

Вступ 

Уповільнення процесу реформування сис-
теми управління залізничним транспортом 
України перешкоджає підвищенню його ефек-
тивності в посткризовий період. Обсяги переве-
зень вантажів залізницями України у 2012 р. 
становили 457,5 млн тонн, що на 2,5 % менше 
порівняно з 2011 р. і становить 89 % від рівня 
2007 року. Також повільно відбувається й оно-
влення рухомого складу. 

Постановка задачі 

Для зростання ефективності функціонуван-
ня залізниць України необхідне впровадження 
комплексу термінових, короткострокових і пер-
спективних заходів, які б забезпечували розви-
ток залізничного транспорту відповідно до сві-
тових тенденцій та задоволення вимог вітчиз-
няної економіки. Цю проблему досліджували 
провідні вчені та спеціалісти в галузі реформу-
вання залізничного транспорту, зокрема  
Дикань В. Л., Дейнека О. Г., Ейтутіс Г. Д., Кір-
па Г. М., Кулаєв Ю. Ф., Малахова Н. Б., Мака-
ренко М. В., Позднякова Л. О., Пшінько О. М., 
Самсонкін В. М., Сич Є. М., Цвєтов Ю. М., Ак-
сьонов І. М., Бараш Ю. С., Гненний М. В., Ко-

леснікова Н. М., Нікуліна О. В., Новико-
ва А. М., Сіраков В. І. та інші. 

Результати 

Відповідно до Програми економічних ре-
форм на 2010-1014 рр. та цільової Програми 
реформування залізничного транспорту на 
2010-2019 рр. Укрзалізниця сформувала струк-
туру управління реформуванням залізничного 
транспорту, надану на рис. 1.  

Структура включає Раду Укрзалізниці, до 
основних завдань якої входять: визначення на-
прямів реформування галузі, участь у форму-
ванні та реалізації державної політики у сфері 
залізничного транспорту, контроль за її вико-
нанням; впровадження заходів, спрямованих на 
покращення фінансового стану галузі; створен-
ня умов для інтеграції єдиної транспортної сис-
теми України до європейської та світової сис-
тем. Наступний рівень займає Робоча комісія з 
реформування залізничного транспорту Украї-
ни, яка є консультаційно-дорадчим органом 
при Генеральному директорові. До основних 
завдань комісії віднесено такі: опрацювання 
напрямів і механізмів здійснення реформи, під-
готовка річних планів-заходів, аналіз ефектив-
ності реалізації державних програм. 

 Т. В. Тесленко, 2013. 
56



ISSN 2309-82IX (Print), ISSN 2310-2438 (Online) 

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету 
 залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту», 2013, вип. 6. 

 
 

 
Рис. 1. Структура управління реформуванням залізничного транспорту 

Джерело: [2] 

Робоча комісія, у свою чергу, у межах своїх 
повноважень має право запитувати та одержу-
вати в установленому порядку від структурних 
підрозділів інформацію, матеріали і документи, 
заслуховувати звіти керівників щодо стану реа-
лізації програм. 

Для підвищення ефективності впровадження 
реформ та забезпечення інтегрованого підходу 
та системного застосування міжнародного дос-
віду до співпраці залучено консалтингові ком-
панії світового рівня «Ернст енд Янг» та «Де-
лойт енд Туш». Ці компанії є одними з найпо-
тужніших міжнародних консультантів, мають 
багаторічний досвід практичної роботи з оцінки 
бізнесу та активів, фінансового моделювання й 
аналізу. 

Для забезпечення взаємодії та синхронізації 
виконання робіт з усіх напрямків консалтинго-
вих послуг намічено створити міжпроектний 
центр адміністрування на чолі з ТОВ «Ернст 
енд Янг» як координатора. У свою чергу плану-
ється, що фахівці товариства «Делойт енд Туш» 
навчатимуть керівний склад Укрзалізниці, під-
приємств, установ та організацій з питань оцін-
ки майна та майнових прав. 

Необхідно зауважити, що галузь впевнено 
рухається шляхом реформ за допомогою впро-
вадження системи заходів, що надаються на 
рис. 2. З метою реалізацій програмних заходів 

набувають подальшого розвитку практично всі 
складові системи заходів: правові, організаційні 
та технічні. 

У межах даної праці детальніше розкриємо 
сутність технічних і організаційних заходів. 

До технічних заходів щодо вдосконалення 
перевізного процесу, які впроваджує Укрзаліз-
ниця, у першу чергу необхідно віднести мож-
ливості автоматизованої системи управління 
вантажними перевезеннями (АСК ВП УЗ-Е). 
Наявність єдиної інформаційної моделі допо-
магає спеціалістам ДП «Український транспор-
тно-логістичний центр» задіяти сучасні методи 
в роботі з клієнтами та порожніми вагонами. 
Головним комерційним управлінням налаго-
джений процес автоматизації обліку затримки 
вагонів на шляху прямування та контрольно-
довідкова система відстеження за незаверше-
ними перевезеннями. Впровадження АРМів 
товарного касира і прийомоздавальника сфор-
мувало інформаційну основу для створення 
єдиного розрахункового центру Укрзалізниці, 
що дозволило зменшити чисельність працівни-
ків Єдиного технологічного центру обробки 
перевізних документів. Надалі передбачено 
централізувати РЦП і ТехПД залізниць і єдину 
структуру з додатковою оптимізацією штатного 
розпису цих підрозділів. 
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Рис. 2. Система заходів з управління вантажними перевезеннями 
Джерело. Розробка автора 

Стратегія інформатизації залізничного тран-
спорту України включає три напрямки. Перший 
передбачає створення єдиного інформаційного 
простору. До нього входить створення єдиних 
загальносистемних проектів, а саме:  

- електронного документообігу та інфра-
структури електронного цифрового підпису; 

- корпоративного Інтернет-порталу; 
- галузевого банку даних нормативно-

довідкової інформації; 
- централізованої системи управління інфо-

рмаційними і обчислювальними ресурсами; 
- побудова комплексної системи захисту ін-

формації. 
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Другий напрям передбачає подальший роз-
виток централізованих інформаційних систем 
керування за видами діяльності залізничного 
транспорту, до яких належить автоматизована 
система управління вантажними перевезеннями 
(АСК ВП УЗ-Е) і автоматизована система 
управління пасажирськими перевезеннями 
(АСК ПП УЗ). 

Третій напрямок – це створення централізо-
ваної системи управління ресурсами корпора-
ції, головне завдання якої полягає в розробці 
корпоративної інформаційної аналітичної сис-
теми, а саме автоматизація: 

- бухгалтерського обліку структурних під-
розділів; 

- процесу формування консолідованої звіт-
ності; 

- бюджетування; 
- договірної роботи; 
- управління кадровими ресурсами; 
- управління інфраструктурою та рухомим 

складом Укрзалізниці та побудова автоматизо-
ваної системи управління матеріально-
технічними ресурсами (АСУ МТР). 

Зараз виконуються роботи з впровадження 
програмно-апаратного комплексу (ПАК АДКС) 
взаємодії АСК ВП УЗ-Е із системами залізнич-
ної автоматики (ДЦ-ДК). Ця технологія забез-
печить облік відсутніх у системах операцій з 
подальшим їх відображенням на графіку вико-
наного руху. Зараз впроваджується розширена 
дослідна експлуатація на виділених дільницях 
Донецької та Південної залізниць. 

Висновки 

1. Державна політика реформування та ро-
звитку залізниць України в останні роки 
здійснюється відповідно до Програми еко-
номічних реформ на 2012-2014 роки, а також з 
урахуванням основних напрямків розвитку, 
визначених у Транспортній стратегії України 
на період до 2020 року. 

2. Протягом 2010-2012 рр. сформовано за-
конодавче підґрунтя для подальшого впро-
вадження реформ на залізничному транспорті 
та здійснено низку практичних дій щодо ре-
формування і оптимізації діяльності залізнич-
ного транспорту, подальшої розбудови інфра-
структури залізничних перевезень. 

3. Незважаючи на терміни, визначені Дер-
жавною цільовою програмою реформування 
залізничного транспорту (перший етап: 2010-
2012 рр.), так і не було створене ПАТ «УЗ» і не 
прийнята Постанова КМУ «Про утворення 
публічного акціонерного товариства «Україн-
ські залізниці»». У зв’язку з цим відкладено 
такі заходи: проведення інвентаризації майна 
Державної адміністрації залізничного транс-
порту України, формування вертикально інте-
грованої виробничо-технологічної системи 
залізничного транспорту, створення ор-
ганізаційно-правових умов для функціонування 
приватних операторських компаній з вантаж-
них перевезень тощо. 

4. Необхідно стимулювати подальші струк-
турні трансформації в галузі з метою розвитку 
державно-приватного партнерства (ДПП). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ПО 
ГРУЗОВЫМ ПЕРЕВОЗКАМ 

Проанализирована ситуация по совершенствованию механизма управления предприятиями железнодо-
рожного транспорта Украины по грузовым перевозкам на протяжении 2012-2013 годов и на перспективу как 
системы мероприятий (программных, правовых, административных, технических) и совокупность предпри-
ятий железнодорожного транспорта по грузовым перевозкам, объединенных иерархически в зависимости от 
их функций и взаимодействия для эффективного выполнения своей миссии в условиях современного рынка. 
Структурно-логический анализ также выполнен с помощью системного подхода в цельях получения проме-
жуточных результатов процесса реформирования в условиях сформированной структуры управления рефо-
рмированием железнодорожного транспорта. 

 Ключевые слова: механизм управления, иерархия, система мероприятий, миссия предприятия, цель 
управления, функции управления, транспортный рынок, структура управления реформированием, систем-
ный подход 
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RAILWAY ENTEIPRISE MANAGEMENT IMPROVEMENT ON 
FREIGHT TRANSPORTATION 

The situation on perfection of the mechanism of management of the enterprises of a railway transportation of 
Ukraine on freight traffic is analysed during 2012-2013 years and on prospect, as systems of measures (program, 
legal, administrative, technical) and set of the enterprises of a railway transportation on freight traffic incorporated 
hierarchically depending on their functions and interaction for effective performance of the mission in conditions of 
the modern market. 
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