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ФОРМУВАННЯ МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ЗАЛІЗНИЦЬ  
В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ УКРЗАЛІЗНИЦІ 

Мета. Робота присвячена дослідженню основних питань щодо формування майнового комплексу заліз-
ниць в умовах акціонування. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосо-
вувати методики, спрямовані на визначення порядку формування майнового комплексу та аналіз викорис-
тання основних засобів. Результати. У роботі наведено дослідження майнового комплексу в умовах рефор-
мування Укрзалізниці. Стаття є теоретичним дослідженням майна залізниць у процесі формування Статут-
ного капіталу АТ «Українські залізниці». Практична значимість. Впровадження певних обґрунтованих 
заходів щодо оновлення майнового комплексу залізниці в умовах акціонування призведе до покращення 
стану основних засобів всієї залізничної галузі в цілому, що у свою чергу сприятиме підвищенню якості по-
слуг залізниці та зростанню попиту на перевезення пасажирів і вантажу. 
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Постановка проблеми 

В умовах реформування залізничного тран-
спорту особлива увага приділяється формуван-
ню майнового комплексу, що перейде до акціо-
нерного товариства (АТ) «Українські залізни-
ці». 

Управління залізницями та іншими підпри-
ємствами залізничного транспорту, які нале-
жать до державної власності, здійснюється Мі-
ністерством інфраструктури України. Управ-
ління процесом перевезень у внутрішньому і 
міжнародному сполученнях, а також регулю-
вання виробничо-господарської діяльності у 
сфері організації і забезпечення цього процесу 
залізницями, підприємствами, установами та 
організаціями проводяться централізовано і 
належать виключно до компетенції Державної 
адміністрації залізничного транспорту України 
(Укрзалізниця). 

Майно, що закріплене за залізницями, під-
приємствами, установами залізничного транс-
порту загального користування є загальнодер-
жавною власністю [1]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

В умовах реформування залізничної галузі 
актуальним є питання формування майнового 
комплексу АТ «Українські залізниці». До скла-
ду майнового комплексу входять основні засо-

би, які є його визначальною частиною. Саме 
цьому питанню приділялась значна увага вче-
них, серед яких О. А. Топоркова,  
Н. І. Богомолова, Л. В. Панчук, К. Михайличе-
нко, Н. Р. Домбровська, О. Брисюк, М. А. Дем-
ченко, О. А. Наумчук, М. А. Толстих.  

Формулювання цілей статті 

Метою статті є розгляд і дослідження майна 
та основних засобів залізничної галузі в цілому. 

Виклад основного матеріалу 

Існуюча структура управління залізничним 
транспортом, стан виробничо-технічної бази 
залізниць і технологічний рівень організації 
перевезень за багатьма параметрами не відпо-
відають зростаючим потребам суспільства та 
європейським стандартам якості надання тран-
спортних послуг, перешкоджають підвищенню 
ефективності функціонування галузі та потре-
бують реформування [2]. 

Досягнення стратегічних і тактичних цілей 
залізничного транспорту, його подальший роз-
виток та конкурентоспроможність на ринку 
транспортних послуг значною мірою залежить 
від матеріально-технічної бази, складовою якої 
є основні засоби. Основні засоби на залізнич-
ному транспорті різноманітні за структурою, 
призначенням, приналежністю певним підпри-
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ємствам або структурним підрозділам. Вони 
потребують постійного обслуговування відпо-
відно до Правил технічної експлуатації. Для 
утримання рухомого складу, колії та інших 
об’єктів інфраструктури в справному стані не-
обхідно здійснювати поточний та капітальний 
ремонт та інші поліпшення основних засобів 
[3]. 

На залізничному транспорті за останній час 
майже в 10 разів скоротилися темпи оновлення 
основних засобів. Усе це призвело до значного 
погіршення стану виробничо-технічної бази 
залізничного транспорту, згортання програм 
його економічного та соціального розвитку, 
створює суттєву загрозу надійному та безпеч-
ному функціонуванню залізниць [5]. 

Подальше погіршення фінансово-
економічного стану залізничної галузі, втрата 
нею технічної та технологічної стійкості мо-
жуть призвести до неспроможності залізниць 
забезпечити у майбутньому потреби економіч-
ного зростання країни, дестабілізації та розба-
лансування транспортної системи, часткової 
втрати Україною транзитного потенціалу, нега-
тивно позначитись на збалансуванні державно-
го бюджету та створити соціальну напругу в 
суспільстві [6]. 

На першому етапі реформування протягом 
2015 року працювали експертні оцінювачі для 
переходу Укрзалізниці до ПАТ «Українська 
залізниця». 

Комітет з конкурсних торгів Укрзалізниці 
16 грудня 2014 року акцептував пропозицію 
відкритих конкурсних торгів компанії 
Deloitte&Touche з проведення незалежної оцін-
ки майна УЗ за 15 млн гривень як найкращу з 
усіх запропонованих компаніями-оцінювачами. 

Після реєстрації ПАТ «Укрзалізниця» буде 
завершено формування майнового комплексу, 
побудовано структуру управління ПАТ «Укр-
залізниця» і утворено 25 філій.  

Тобто, відбуватиметься поступовий перехід 
від територіально-функціональної структури 
управління до вертикально інтегрованої. 

До статутного фонду Компанії вноситься 
майно Державної адміністрації залізничного 
транспорту України, підприємств, установ та 
організацій залізничного транспорту загального 
користування, які входять до сфери управління 
Державної адміністрації залізничного транспо-
рту України та припиняють свою діяльність у 
зв`язку із створенням Компанії. 

Кабінет Міністрів України за поданням цен-
трального органу виконавчої влади в галузі 
транспорту та зв’язку затверджує перелік під-
приємств, установ та організацій залізничного 
транспорту загального користування, майно 
яких передається до статутного фонду Компа-
нії, та перелік господарських товариств, пакети 
акцій, часток, паїв яких вносяться до її статут-
ного фонду. 

Земельні ділянки, які пребувають у постій-
ному користуванні Державної адміністрації за-
лізничного транспорту України, підприємств, 
установ та організацій залізничного транспорту 
загального користування, за винятком земель-
них ділянок, наданих для розміщення об'єктів 
залізничного транспорту загального користу-
вання, на які встановлено обмеження щодо роз-
порядження, вносяться до статутного фонду 
Компанії в порядку і на умовах, встановлених 
чинним законодавством України [7]. 

Внаслідок реформування для залізничної 
галузі посилюється можливість залучення кре-
дитного фінансування, лізингових угод, що 
сприятиме активізації розміщення облігацій 
тощо. Крім того, у рамках єдиного господарю-
ючого суб’єкта спроститься система складних 
внутрішніх взаєморозрахунків між залізниця-
ми, численними структурними підрозділами 
[2]. 

На сьогодні оновлення Статутного капіталу 
товариства в процесі реформування буде фор-
муватися на підставі актів інвентаризації шля-
хом внесення до нього:  

− майна Укрзалізниці, підприємств, крім 
майна, яке закріплюється за товариством на 
праві господарського відання згідно із Законом 
України «Про особливості утворення публічно-
го акціонерного товариства залізничного тран-
спорту загального користування», та іншого 
майна, яке відповідно до законодавства не мо-
же бути включене до статутного капіталу; 

− 100 відсотків акцій, що належать дер-
жаві у статутному капіталі господарських това-
риств; 

− пакетів акцій (часток), що належать 
державі у статутному капіталі господарських 
товариств; 

− права господарського відання магістра-
льними залізничними лініями загального кори-
стування, тягові підстанції, контактна мережа 
та інші пристрої технологічного електропоста-
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чання, системи сигналізації, централізації, бло-
кування та управління рухом поїздів, об’єкти і 
майно, призначені безпосередньо для виконан-
ня аварійно-відновлювальних робіт; 

− права постійного користування земель-
ними ділянками, наданими для розміщення 
Укрзалізниці та підприємств [8]. 

Головна причина сучасного становища га-
лузі – порушення процесу відтворення засобів 
виробництва через постійний дефіцит інвести-
цій на відновлення основних фондів, насампе-
ред, у зв'язку з недостатністю основного дже-
рела власних коштів – амортизаційних відраху-
вань [9]. Отже, основною проблемою розвитку 
залізничного транспорту, яку необхідно вирі-
шити в процесі його реформування, є необхід-
ність збільшення інвестицій у відновлення ос-
новних фондів, насамперед поновлення прин-
ципу простого їхнього відтворення за рахунок 
власних джерел – амортизаційних відрахувань і 
прибутку, а також залучення зовнішніх інвес-
тицій, у тому числі приватних. 

Висновки 

Таким чином, сучасна стратегія розвитку 
залізничного транспорту базується на реформу-
ванні системи управління галуззю, подальшій її 
демонополізації, що в цілому стане важливим 
кроком до вирішення проблеми вкрай необхід-
ного оновлення рухомого складу, модернізацій 
інфраструктури з метою підвищення пропуск-
ної спроможності, розвитку швидкісних сполу-
чень і, як наслідок, підвищення конкуренто-
спроможності як на національному, так і на 
міжнародному ринках транспортних послуг [4].  

Після створення філій АТ «Українські заліз-
ниці»значно покращиться ефективне управлін-
ня економічною діяльністю залізничного тран-
спорту,спростяться умови фінансування, спря-
мовані на оновлення основних засобів з метою 
забезпечення надійної та ефективної експлуа-
тації залізничного транспорту у внутрішньому 
та міжнародному сполученні.  

Програма розвитку залізничного транспорту 
базується на реформуванні системи управління 
галуззю, що стане важливим етапом до вирі-
шення проблеми оновлення основних засобів та 
підвищення конкурентоспроможності на ринку 
транспортних послуг. 
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ФОРИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ЖЕЛЕЗНИХ 
ДОРОГ В УСЛОВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ УКРЗАЛИЗНЫЦИ 

Цель. Работа посвящена исследованию основных вопросов формирования имущественного комплекса 
железных дорог в условиях акционирования. Методика. Для решения задач такого класса в работе предло-
жено применять методики, направленные на определение порядка формирования имущественного комплек-
са и анализ использования основных средств. Результаты. В роботе представлено исследование имущест-
венного комплекса в условиях реформирования Укрзализныци. Статья является теоретическим исследова-
нием имущества железных дорог в процессе формирования Уставного капитала АО «Украинские железные 
дороги». Практическое значение. Внедрение конкретных обоснованных мероприятий по обновлению 
имущественного комплекса железных дорог в условиях акционирования приведет к улучшению состояния 
основных средств железнодорожной отрасли в целом, что в свою очередь будет способствовать повышению 
качества услуг железных дорог и росту спроса на перевозки грузов и пассажиров.  
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FORMING OF THE PROPERTY COMPLEX RAILWAY NETWORK IN 
THE CONDITIONS OF REFORMING OF UKRZALIZNYTSIA 

Purpose. The article is devoted to research the major issues of formation of property complex of railways in 
conditions of corporatization. Methods. To solve the tasks of such a class in the work is offered to apply methods 
aimed at the defining the procedure of formation of property complex and the analysis of use fixed assets. Results. 
The article presents research of the property complex in the conditions of reforming the Ukrainian Railways. This 
article is a theoretical research of the property of railways in the process of formation of the authorized capital of 
JSC «Ukrainian Railways». The practical significance. The implementation specific justified events on updating of 
property complex the railways in conditions of corporatization will lead to the improvement of the status fixed 
assets of the railway industry in general, which in turn will improve the quality of railway services and the growth in 
demand for passenger and freight transportation. 
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