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ВСТУП 

'ІаtІІ ' ШІІ'ІІІий транспорт займає провідне місце в забезпеченні нотреб ви

ІІІаа•юї сфt: ІН1 та населення України в перевезеннях. Його питома вага в 
нІІІ . ttом у щнпюкообігу всіх видів транспорту (без врахування трубопро

, ІІІ І І о ) е t<І І:ІJНН ' Х 5,0 °/о , у загальному пасажираобігу- 56,8 %. 

< ' 11 а; ~ рtвшt t:уt: ІІіш) Іюго виробництва в останньому десятиріччі минула

п о І tі пн 1\ІІКJ ІІІJ<:.Ш ·ншчне скорочення обсягів перевезень на залізнично-

тршн: ІІорті, що в сукупності з інфляційними процесами значно змен-

.І tо iiot ·o ; щхо;~11 . !Іри цьому потреба в утриманні в належному стані всієї 

. І ' t 't.' рtшІІ.ІІо-п:хІІі•ttюї ба·ш галузі, збереженні знижених тарифів на соціаль

' ' щ;о() хі; ~ІІі ІІасююІрські перевезення залишилася. Становище ускладнюва

· 'о' ні; ~t.у tІІіспо р~аJІІ>ІЮЇ фінансової підтримки з боку держави, зокрема не 

.І ~ІІНІ J Іщ· н ІЮІІІТІІ ІШ нридбання пасажирського рухомого складу, не випла

ІІ ІІІ Іщ· н комІІС ІІ t:ації ·ш веревезення пільгових категорій громадян. 

< >л ІІо•Іаt.' ІІО н Україні почали формуватися ринкові відносини, до яких 

ІІ і ' І ІІІІ'ІІІІІіі тра ІІ С ІІорт був не зовсім готовий. 

І 'анун ~ t:ташl в і;~чувати на собі значний негативний вплив зовнішніх 
. . .. .. ... . 

. rІІІІІІКtв , до яких слщ вщнести не пльки дн споживачІв транспортних по-

. . . . 
. ІУІ ' та конкурентІВ, а також стан економІки, соцІально-культурнІ, пош-

t•ші фсtктори, науково-технічний прогрес і законодавчу базу. 

ІІо;~шrання кризових явищ в економіці держави, поступове зростання 

r' С ІІіJІІ~ Іюго виробництва, підвищення життєвого рівня населення, здійс-
.. ... . 

.: ІІШІ · 1ахо;~tв з реструктуризацв зашзничного транспорту, впровадження 

кр І :tJІ і · 111 и 1 ~сю нових підходів до фінансово-економі чної діяльності заліз

а щІ . ; ~ І І .J ІІІ можливість починаючи з 2000 року збільшити обсяги переве-

· l· ІrІ ., щ(к· · ІІІ ~ 'ІІПІ1 стабільну фінансово-економічну діяльність галузі, за ко

о ІІо І іі 1 t-• рмін ІІогасити борги до бюджетів усіх рівнів та з виплати заробі
' І І ІІ І 11 І ІІІІІ І , ІЮ ' ІІЮ ' ІіІТІІ ві;~новлення технічних засобів і одночасно вкладати 

с І ІІІІІІ у внроfі ІІІІІ(тво та І Іридбання вітчизняної техніки. 

ІІ ~о" ІІІ :t ЖІІІо'ІІІ ІІа · 1ростшшя капітальних вю1адень, розміри наявних інве

ІІІц і іі ІІ l') ~остатні ;~J ІЯ ··нщоволення потреб технічного переоснащення залі

ІІІІ'ІІІш ·о їршкнорту . ІІа "Залізницях прогресує тенденція . до збільшення 

ІІ ' ІІІ'ІІІш ·о ·І ноrу й морального старіння основних фондів. Загальний 
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ступінь їх зносу у 2005 році становив більше 60 %, у тuму ЧИ{;JІІ (:І.КтиН11 

частини - 80 ... 90 %. 
Щороку на модернізацію, оновлення та капітальний ремонт основ~ 

фондів потрібно близько 4,5 млрд грн~ а Укрзалізниця може акумулювJ 
лише близько 20 відсотків вказаної суми. Зростання інвестицій за рахуНі 

внутрішніх джерел об'єктивно вимагає значного підвищення тарифів 

перевезення й скорочення витрат. Але обидва ці фактори мають істо1 

обмеження через низку суб'єктивних чинників (rшатоспроможність кор• 

тувачів ноелуг 1алізничного транспорту, податкова та бюджетна політикІ 

У ес не н умовах жорсткої конкуренції призводить до витіснення укрзІ 
. . . .. . 

CJ,JOIX '·ШЛВНИЧJІИХ переВІЗНИКІВ З МІЖНарОДНИХ рИНКІВ траНСПОрТНИХ U 

слуг, ЗJ 1ижує якість обслуговування вітчизняних підприємств і населен • 

створює реальну загрозу економічній безпеці держави. 

Залучення недержавних інвестицій в умовах діючої системи госпоЛ 

рювання ускладнено неврегульованістю ряду правових та інших питаа 

недосконалістю організаційної структури залізничного транспорту та JІ 

обхідністю надання іноземним інвесторам державних гарантій. 

За цих умов структурна реформа на залізничному транспорті У країни 

надзвичайно важливим фактором реалізації стратегічних завдань розвитІ 

галузі, швидке впровадження яких дозволило б: 

1. Створити умови для ефективного функціонування й розвитку залІ 

ничного транспорту України та його подальшого пристосування до ринКІ 

вих умов за рахунок: 

- приведення структури управління залізничного транспорту у відпо-.. 

дність до законодавства У країни та ії адаптації до ринкових умов; 

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій на залізничнq 

транспорт з метою оновлення його виробничо-технічної бази; 

-збільшення частки залізничного транспорту на ринку транспортн• 

послуг; 

- збільшення прибутковості перевезень шляхом удосконалення робо'J 

'Н\JlJЗНИЧНОГО транспорту. 

2. 'Залізничному транспорту України інтегрувати до європейської та сІІ 
., овоі транспортних систем. 

(t 



Тому наііактуальнішою сьогодні є проблема розробки та впровадження 

, оно~1 і •шої с·1 ратегії структурної реформи залізничного транспорту Укра

" · УсttІІІІІІІl'П. структурної реформи напряму пов'язана з підвищенням 

НІІ ур~н · • осІІроможності залізничного транспорту в окремих його госrю

ІJІІ 1 Н:І\. осо6ннво в насажирському, яке є збитковим. 

\' ІІJНЩt'СІ юн:JІщжсння даної проблеми були використані наукові праці 

н•ІІЇJІ.ІІІІ .'< ІІ'І 'ІІІІХ пt снеціалістів у галузі реформування залізничного 

)ІІІІ<.'ІІІІJ)J у, нн Pl'l\1il О. о. Бакаєва, А. r. Белової, А. А. Босова, т. в. Будь
І , І\ 1'. І ана ІУРJ ~ІІ , В. )~. Гсрамі, В. М. Гурнака, В. Л. Диканя, В. М. Заго

fІ ІІ.І\0, І<> Ф . І унапш, Л. О. Мазо, М. В. Макаренко, В. І. Пасічника, 

1 . < >. 1\о · s;\ШІІ о вої, О. М. Пшінька, В. М. Самсонкіна, В. І. Сенько, 

. М < 'ІІ•аа, І<> М І ~~к~това, І. М. Аксьонова, В. С. Верлоки, М. В. Гненно

:•, < > М І 'щ: ІІІІОІ о, О В. Громова, А. П. Зубка, Т. І. Єфіменко, Г. М. Кір

р, І І . М . І ' он 'СІІІІ ової, [. П. Корженевича, Ю. О. Кутаха, І. Ю. Левицька

І •, 11 t; , Манаховоі', Т. А. Мукмінової, О. В. Нікуліної, А. М. Новикової, 
І , Л . 1\t} ' ІJ\ШІІШІЮЇ, Л. А. Смаглія, В. І. Сіракова, Ю. М. Федюшина, 

І , І<> . 11 ·р<:.JЩІІ'І<:ІІІ<о та інших . 

< '11і;\ · н•уважнтн, що велика частина цих розробок присвячена вивченню 

,, р ·мих асІІСКІtв реформування системи управління залізничним транспо

' нІм (І<:.·s достатнього економічного обrру1-пування оптимальної моделі ор

tІІІі нщійної структури, організаційно-правової форми суб'єкта господа

юв:шшІ, без використання методів менеджменту та запровадження необ

І J ~ІІІІХ антикризових заходів під час здійснення структурної реформи. 

< >саювною мстою даного дослідження є підвищення конкурентоспро

ІОJtшос п 'НіJІі1Ішчноrо транспорту України в ринкових умовах за рахунок 

ttрованжсння економічно обrрунтованої структурної реформи з ураху

, f ІІІІІН~І аІІтІІкризових заходів, які необхідно виконати на перших їі етапах. 

Мщ,шрафія складається з п'яти розділів: 

V ІІt'f'"ю~rу розділі досліджується досвід реформування залізничного 

р:ІІ н ' ІІОJПУ н Уt<раїІІі та інших країнах світу. Особлива увага приділясться 

\1 ІІІОІІІІJІ.ам JІ.нщсні унравління залізничним транспортом. Описано досвід 

~t'tІІорІ\ІуваІІШІ суб'сктів природних монополій в Україні. 

V t'f'\'. ·о",. fiO 'Jдi7i наведена методологія розвитку управління залізнич

ІІШ · а ріІІІ СІюрн)м України. Згідно з правилами менеджменту зробле.п.о 
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стратегічний прогноз розвитку структурної реформи, розглянуто п 

альтернативних варіантів реформування залізничного транспорту У кра: 

У третьо.му розділі розроблені принципи реформування структ 

управління залізничним транспортом, запропоновано розподіл фун1 

між ;~сржавою та новоутвореними структурами, етапність структурної 

форми, основні напрямки реформи в Україні. 

У четвертому розділі подано економічний критерій, за яким можна 

значити найбільш раціональний варіант структурної реформи з урахуІ 
. . 

ням uсtювних чинниюв та антикризових заходІв. 

У 11 'ято.му розділі розроблені принципи реформування пасажирськ 

госно;щрства ':Ja двома варіантами: окремо від інших господарств Укрз: 
. . . 

'JJІИЦІ Та у СКJШДl ВСЬОГО ЗалІЗНИЧНОГО транспорту. 

Мсто;щчною базою даного дослідження є системний підхід, закон.11 

закономірності економічної теорії і менеджменту, результати фундамеІJ 

льних 1 прикладних наукових праць. 

У процесі підготовки видання використано результати багатьох нау 

во-дослідних робіт, які виконував Дніпропетровський національний ) 

верентет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (керівнив 

НДР був автор) на замовлення Укрзалізниці . 

Отже, у монографії зроблена спроба ознайомити наукову громадськіt 

та широке коло працівників транспорту з найбільш важливими наукови 

результатами дослідження перспективного розвитку й напрямків підJ 

щення ефективності роботи залізничного транспорту при впровадже1 

структурної реформи. 



•(Н) ~ІЛ І. ІlРИРОДНА МОНОПОЛІЯ ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1. 1. 11 ін•ш ЩСlІtІЯ конкурентоспроможності залі·зничного транспорту 

V ІІІ І ІІ'У'ІtІІІІ<У ·1 менел.жмепту [51, с. 307] наведено визначенfІ'я реструкту

' t.ІІІІІ ІІЩІІІНJ( ' Мt'тва як сукупності організаційно-економічних, правових, 

Jн>І•ІІІІ'ІtІ н·хІІі'ІІІІ1Х захол.ів, спрямованих на зміну структури підприємства, 

ІІІІ.ІІІІ ' ІІІІІІ оt•сн1 111 в11пуску конкурентоспроможної продукції та підвищепня 
ІІ'ІІ 1111\IJIH 11 ІІІІро()ІІІІЦТRа 

ІІ.11н 11 ІЩІ~ІІІІІІІІм mадом реструктуризації є корпоративна реструктуриза

" ( ІІ«~ІІІІІрсІІІІ 11а · та структурна реформа). Вона передбачає реорганізацію 

/І ІІІНІІ r-.н Іва ., 1\tетою ·~міни власника статутного фонду, створення нових 

!JІЩІІ'ІІІІІХ щ· і() itfio 11ової організаційно-правової форми діяльності. У межах 

ІІІІІ pt•t І РУ'' І УРІІ'І:tІІЇі ІНІІ(ОІІУЮТЬ: 

'11\t ІІ ІІІ ІІУ а(н І ІІОІІІІУ ІІj11ІП3ТНЗаЦіЮ; 

ІІІІ І ІІІІ tн '" '"' 11 х 11 іл11рщ · мств на частини; 

ІІщонІН 'М ІН'ІІШІ 'J всл11ких підприємств деяких підрозділів, зокрема об'єктів 

~ІІІ.ІІІІ.ІІІ> ' 'У' ''·''УJШ~Н'О 11обуту та інших вепрафільних структур; 
І ІІІІІІІ НІІаІІІІН Jto ішш1х 'Ш злиття з іншими потужними підприємствами. 

І . І І\ у ІtІІjІІІt>ратшшу реструктуризацію планується виконати па залізничному 

!'·'"\ Ін>рtt У r,раїни 3 одночасною реєстрацією єдиного суб'єкта господарювання. 

11 ро()ж~м і структурної реформи приділяється велика увага в наукових жу

ІІ:шах 1 а • ·<пстах світу. Цьому питанню присвячено багато статей описового 

.tpat<"tl'py, що в~даються в Україні або можна отримати з Інтернету, але пау

ові 11раці, у яких фундаментально досліджується реформування залізвично

о r раІІt:ІІОJ1ТУ та його наслідки, належать в основному представникам Укра

"" · Pot · rї 1 ·а Ка1ахстану. 

ІІроІІІІсма структурної реформи дуже складна і стосується пльки країн 

1 І''ІІ"' 'нн•ю або перехідною економікою, у яких залізничний транспорт став 

ІІІ' · ''ІаІІІ ( ' ІІОЇ ІІ<Ннції, конкуруючи з іншими видами транспорту. 

\ ' , , р : ІІІІ:І'< Сх.і;щої Снропи і СНД, які персходять чи тільки перейшли до 

н""' 'н"'' сІ , оІІоміюt, втрата залізничним трапспортом частки на транспорт

''' !\ '\ рІІІІІІУ ІІІ.с "" 11а6ула ·значних масштабів, проте відсутність реальної під

І JІІІІ\11 \ ІІ 'tн•І(У J ~L'ржав11 щшзвела до значного старіння основних фондів залі

ІІІІІІІІ. < ': t ІІ.н· ІІроfілсма старіння основних фондів спонукала залізничні адмі

ІІІ tр.ІІІ Їt '"" краЇІІ ІtІукати необхідні кошти на їх оновлення за рахунок 
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удосконалення менеджменту на залізничному транспорті та часткової прп 

тизації його окремих підрозділів, господарств або видів перевезень. 

Незважаючи на те що основні положення структурної реформи були 

роблені Європейським союзом ще в 1991 році, досі не визначена оптим(U .. 

організаційна структура управління залізничним транспортом, доцільн• 

його корпоратизації, організаційно-правова форма нової компанії, фо1 1 
власності, етапність реформування, взаємовідносини та розподіл фую, • 

У науковій літературі та розробках ця проблема вирішується за окрем І• 

напрямками, а не взагалі й в основному без економічного обrрунтування. 

І lроблсма структурної реформи в даній праці розглядається одночасн• 

питаннями беззбиткового функціонування майбутніх компаній-оператСІІ 

з вантажних і пасажирських перевезень, компаній інфраструктури залізн• 

та інших новоутворених структур. Тому в першому розділі роботи зна~ 

увага приділяється заходам, які пов' язані з підвищенням конкурентоспа 

можності залізничного транспорту, зменшенням збитковості пасажирсьrа 

перевезень, оновленням рухомого складу тощо. 

Автори статті [37] розглядають залізничний транспорт Німеччини пн11 

10 років реформи і відмічають, що є два підходи до вирішення питання , • 

му повинна належати інфраструктура залізниць. Перший реалізований у ІІ 

ликобританії, де об'єкти інфраструктури були передані в приватні руки 11 

негативно позначилося на діяльності залізничного транспорту країни. ~ ~ ~~ 

rим скористалися в Нідерландах, де інфраструктура залізниць залишилас rІ 

державній власності, що вирішило багато проблем, проте не виключило 11 

обхідність бюджетної дотації. На залізницях Німеччини впровадили пром 11 

ний варіант реформування, за яким інфраструктура залишається у власноа 

акціонерного товариства, а у сфері перевезень впроваджується конкуренr r• 
Для вирішення цих завдань було запропоновано три етапи реформування: 

-утворення акціонерного товариства (1994 р.- початок першого етапу); 

- його реструктуризація за видами діяльності ( 1999 р. - початок дpyrn 

етапу); 

- остаточний розподіл компаній та господарств згідно з чинним зак01• 

давством, після чого неприбуткові структури можна виставляти на торги. 

Слід сказати, що модель структурної реформи залізничного транспор 

Німеччини в основному відповідає вимогам директив ЄС, відмінність по~ 

гає в утворенні двох компаній інфраструктури - окремо для залізничної :rm.11 

та для пасажирських станцій і вокзалів. У Німеччині вокзали виконуm'1 
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\," ІІІІ' Фv•" ціІі обслуговування пасажирських перевезень, ведення торго

І•'"·"''' J 'ОІІІІ.ІІОt'Ті у вениких обсягах та надання приміщень для проведення 

"'~' ' ''"· · Іtсн•сІн.·tн·tщііі та інших заходів, завдяки чому вакзальний комплекс 

· tl' ''""' мо1t11' ІІр.ІІ\ЮЩ1ПІ 'J прибутком. Для України утворення двох компаній 

, НФІ' ' ІІ •pv•• 1 УJІІІ І ' ІІЩ економічно обrрунтувати. 

І, І" ' "'''" ІІ .' І ·~ І" ІТІІІ<Уf модель реформування залізниць Великобританії, 

· '' ' 11р11 ІІн ' ІІІІ но ' ІІІІІІКІ:ІІІІЯ обсягів перевезень та їх надійності. Автор визна

ІІ ІІ ''"' '"' • ' ІІЩ ІІуІІо ''Р'"шти'3увати інфраструктуру залізниць, так як це стало 

ІрІІ'ІІІІІоtо ' ІІ\Н'ІІІІІt'ІІІІн іІІвестицій на 1'х розвиток і сприяло тільки виплаті зна

І ІІІІ' НІШІ .J \І'ІІ J \іІ• ІІКНішІrрам. Проблеми почалися в 1999 році, коли сталася 

tfНІІІІІ·ІІІІІ НІІІ аt ' ІJН•фа у Ло11допському районі, у якій загинуло багато людей. 

Ін'"' н•·'" о ,. ,. ІІІо · •ро · tуміло, що система безпеки на залізницях потребує 

но• ІtСІІІІІІН'ІІІІІІ . І;рІІІшн.ї.кий уряд встановив контроль за діяльністю компанії 

H11tl ІІІІІ ' k)' , ІІнІіІ ІІІІJІСЖІПL> '3алізнична інфраструктура краі'ни і яка знахо-

11111·' ''' "" "'''!'' 1 (І І ІІІkрутстnа. <<Rail Track» може бути реструктурована, а нові 

І"''''' '' ' " ІІІМН " ІІ. J \ІІНЇJ\СІІдів будуть спрямовані на розвиток залізниць. Зараз 
І ІІІ І tІІІІІІ І\ІІІІ\І v1нщу сІІтуащя покращилася. 

І : І' ІІІ І ІІ н · •·•• 11 і і ннріа11т ~,;труктурної реформи є найбільш невдалим у Європі. 

І ІІІ•• •JНІІ ' І І ІІІІ в• tнн о Jtmt У країни неможливо, бо це може привести до негати

ІІІІ'< 111\t' JII)\1(11\. 

V стаІ · 1 · і \14 71 nказюю, що у найближчі кілька років Національне товарис
ІІІІ 'І І ІІІі ' ІІІІЩІ. БcmJriї (SNCB) може втратити статус монополіста, а функції 

ІІрІІІІІІіІІшІ і11фраструктурою будуть передані незалежній адміністрації. Пе

~ ~ ·,І \(ІІІ'Іа('л.си JЮ3робити та впровадити нові форми фінансового забезпечення 

ІІJІt' ( ' ІІщtіі . Су•шсtш зовнішня ситуація сприяє попиту на транспортні послуги 

І ІІJІІІІ~ 1 ~"Р" ' 'УП1.ся сталим зростанням мобільності населення. Це є основою 

~ '"' 11111 ( ' ІщіііІюt ·о уt:піху компанії. Фінансові проблеми 2003 року були на 
tll ".. t у моІІІІl'ІІЇ 11акопиченими борговими зобов'язаннями, інвестиціями 

ІІ І ІІ.ІІІІ ІІ І \ .'О 11
{ , · 16нтками від експлуатації. Але продуктивність праці зали

'""'"' 11 """·''шо, рівсJІІ, корпоративної культури був ще недостатньо розви

Іt ' ІІІІІІ ЦІІІІ 1 оІ 'о, що() прпйняти лібералізацію відповідно до директив ЄС. 

І • • ІІІІtІ\ІІІІ\ нщ ІІІІІІІІХ евролейських держав уряд Бельгії в 1990-х роках не 

ІJІІІІІІІtІІt 1111 ( с(н· (юр• ·ові зобов'язання SNCB, що ускладнило фінансування 
. . . . 

t у нІІtІІІЩtІІІІ tІІtсокошmщюсних залІзничних мереж, попршило становище за-

І І ' ІІІІІ'ІІІІІІ .І .J tміністранії. Радикальною зміною в політиці можна вважати рі

І ІІ ' ІІІІІІ УІІН.І \У 11ро утворення незалежної адміністрації інфраструктури. Це 
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продиктовано прагненням зберегти національні залізниці завдяки органі1:11 

при міністерстві транспорту департаменту, відповідального за ліцензуваНІ 

розподіл пропускної здатності та інвестиційну політику. Але з погляду ш:І 

пістрації SNCB, при такому варіанті стикаються позиції департаментів 

фраструктури й експлуатації SNCB. Аналіз зарубіжного досвіду допоміг 

рішити це питання завдяки об' єднанню двох департаментів на базі нової 

міністрації інфраструктури. 

Керівництво Укрзалізпиці підтримує новації Бельгії в цьому питаню, п 

те, ш1 ШШІ погляд, ліцензування, розподіл пропускної здатності та інвсс 

цШну волітику слід залишити у компетенції Міністерства транспор· у 

3В 'я·1ку У країни. 

У статrі [ 1 79] міністр шляхів сполучення Росії повідомляє, що уря 
у ході підготовки й впровадження структурної реформи залізничного 1 а 

порту визначив таю щш: 

- підвищення надійності роботи залізничного транспорту, його досПІ 

ність для забезпечення єдиного економічного простору країни та загальн-.. 

економІчного розвитку; 

- формування єдиної гармонічної трапспортної системи країни; 
. . 

- зниження сукупних витрат на перевезення вантажlВ зашзничпим траа 

портом; 

- задоволення зростаючого попиту на послуги зашзничного транспорту. 

Першим етапом структурної реформи на російських залізницях перед 
. . . 

чен а реалІЗацІЯ таких принцишв та завдань: 

1. Розподіл функцій державного управління та організації господарс• , • 

діяльності на залізничному транспорті з одночасним виділепням з моноп()ІІ 

ної структури конкурентних видів діяльності. 

2. Збереження єдиної державної виробничої інфраструктури залізничнt~ 

транспорту та централІЗованого диспетчерського керування. 

З. Поетапне припинення перехресного субсидування між вантажнн• 

1 пасажирськими перевезеннями. 

4. Удосконалення тарифної політики з делегуванням урядовій комісії фу-. 
цій регулювання на залізничному транспорті. 

5. Подальший розвиток конкуренції у сфері перевезень, ремонту рухом СІ 
складу, обслуговування пасажирів. 

6. Заборона злиття підприємств, що діють в потенційно конкурентному 11 

рсл.овищ1, з nщприємствами природпо-монопольного сектору. 

І' 



І . ' tо()t"НІt:'Ісtшя гарантованого не дискримінаційного доступу до інфра

І ' І Р У '' 1 УJНІ фс;~сrшн.пого залізничного транспорту незалежних компаній

""~"JНІІорш та І<Ористувачш рухомого складу. 

Н І \ащІІН'ІІmt ·,j сфери діяльності федеральних залізниць об'єктів соціаль

"" 1111t •У 1 оно1 ·о та ішного призначення для зниження невиробничих витрат. 

'' tнt•t" Іщ· •н· Іtшt фінансової прозорості усіх видів господарської діяльності 

1 , ІJ І\" ІІ , у 1 оІ\Іу •ttн · rti ведення окремих фінансових обліків. 

10. ІІщшІІІtl' ІІШt матеріальної зацікавленості працівників залізничного 

1 І'• 'ІІ' ''''Р t у 111 111 К" ІІtС•ІсІшя соціальних гарантій. 

І ІІ\ ІІМ 'ІІІІІом . ЩL' реп були підтверджені основні положення про те, що го

' І ІІІJ ІІІJН І•І\ у ; ~tн ІІІ.ІІЇt" ІІ. на залізничному транспорті буде здійснювати держав

" · ' 1 о~ІІІІІІІІІІ с Рсн ·сІІііскис железнЬІе дороrю>, 100% акцій якої будуть належа-

І І І ) 't \ І НІІ ІІt І 

ІІр•нІІtІІІІІІ ' 1 ру1 І 'Уf!ІІОЇ реформи в України, що були запропоновані Дніп-

1" 1111 ІJн•Ін 1.1, ІІІ\1 ІІіЩЮІtальним уюверситетом зашзничного транспорту 

"1 І ІІ\І ЩІї\tІі\ІІ Н JІа · шrяна в 2004 році [58, с. 87-107], в основному схожі з ро

, 1 І І' ' ' · '' ttІ\ІІІ , ащ: с · супеві відмінності в побудові організаційних структур 

\ • ІJІ ІІ ІІІІІІІІНІ 1 омщІІІі( ·ю Державною акціонерною компанією «Українські за-

іІ ІІІІІІІІ •> ()~ЛІ< «V'J>>) та їі структурними підрозділами. Передбачалось, що 

\І< « УІ рнїm~І.кі · ншізниці» буде мати дирекцію та шість основних філій, 

' ІІМІІ c· t ануп. ·щлі ·тиці України, що втратять статус юридичної особи. Крім 

.. ,, о , ; ~о 1 омщшії увійдуть інші філії. На другому етапі структурної реформи на 

,, ,. ,, )~ЛК «Y'J» сформуються три філії: компанії-оператори з перевезень паса-
. . . ,, ' 'І>"' у ;~ат~11ьому сполученнІ, примІському сполученНІ та з перевезень ванта-

І \ 111 . І ІІІ ' І рс·tм)му етапі структурної реформи на базі шести філій (у минулому 

,,,,,j шащt.) нроrюнується утворити окрему філію - компанію інфраструктури. 

І ' ' " "' "''' о1н:раторн ·3 окремих видів перевезень набувають подальшого розвит
' ,, ншt , ·нмос· ,Іііної rоботи в умовах ринку, але залишаються філіями компанії 

'І Л І "' ц v· і\• . І kp~: tворсtшя компаній-філій у окремі юридичні особи можливе пі

, 111 \ ·, рtІІІІІІ ~" І а І ЮІ. роботи на транспортному ринку. 

t 1 Л ІІІІ ' І) \ЮІІ\ ова І<іш.ка років тому вважала, що утворення єдиного акціо-

1 н " JІІІІІІ о ' І оІІ:ІJНІІ : 111а компанії «Российские железнЬІе дороги» призведе до 

""' 111 ІІІ . ІІІо І 1 {t ' ІІ'І JНІІІі ·тції управління господарською діяльністю [120]. Це су-
. .. 

"' , .. ' ІІІ 11 . ''''""ому 'jакоrюдавству, принижує статус залtзниць та ІХ структур· · 

111 1 . •ІІ J ІJІІІ ' І) ~ін і ІІ . Врсшт; -решт в особі ВАТ «РЖД» з'явиться новий моІ-н.::~ іJ 
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з правами більшими, ніж у Міністерства шляхів сполучення. На користь tl 

труктуризації залізничного транспорту існує два головних аргументи: 

1 . Реструктуризація галузі є часткою загального завдання реформува• 

економіки Росії, що приведе структуру управління федеральних залізн• 

у віююоідність до структур управління іпших видів транспорту, тобто бІ 

сщшипs s ·армоні1ацїі умов їх роботи. 

2. Маї ~ріальsю-тсхнічпа база залізниць зношена, державних інвестищиt 
' ІL'ХІІІ'ІІІС stсрсоснащепня та модернізацію не вистачає, а залучення зовнішІ 

itmcc І І щі і1 Jtля акціонунання галузі неможливе. 

3. Реформування ·нu1ізничної галузі, на думку автора вказаної статтІ 

о() 'п, 1 tшІю необхідним нроцесом, але порядок проведення реформи, їі зr. 

та стшнttсп. вирішення окремих питань повинні бути іншими. 
І 

Л . 1·. Бсловll - колишній заступник міністра шляхів сполучення Рос ії 

впрuвадження реформи) нриділяла увагу проблемам правового забезпеч с1 

структурної реформи, реструктуризації кредиторської заборгованості підп 

ємств транспорту, соціальної захищеності працівників, державного регуJ 

вання залізничного транспорту, тарифної політики та залучення інвести 

[36]. Одним з основних завдань структурвої реформи вона вважала створс 1 

умов для розвитку конкуренції у сфері перевезепня вантажів і пасажирі в 

ремонту рухомого складу. Основні складники плану дій на другому ет 

структурної реформи, на П думку, такі: 

- реорганізація ВАТ «РЖД» шляхом виділення в дочірні підприємст ~.t 

моетійних структурних підроздшш, які виконують окремі види підпри~ l\t 

цької діяльності на залізничному трапспорті (пасажирські перевезення .\ 
• • • о • • 

льпьому та примІському сполученнІ, окремІ спецtалtзоваш перевезенw1 ІJ 

• • о • • • 

тажш, послуги з ремопту вагошв, а також шш1 види дІяльностІ 

непов'язані з перевезеннями); 

-поетапне скорочення перехресного субсидування; 

- створення умов для шдвищення конкуренції у сфері вантажних , 

сажирських перевезень; 
• о • • 

- перехщ до вшьІюго цшоутворення в конкурентному секторІ; 

- створення умов для придбання компаніями-операторами магістра. ,н 

JІОІ<ОМОТИВlВ; 

·шлу•ІеІшя інвестицій для розвитку залізничного транспорту. 

У~..:і ·1ахо; ~ІІ, що нерелічені вище, необхідно виконати будь-якій країн і, 5 

tiv.J ~t · ІtІюва; ~ІПІІ структурну реформу. Різниця полягає в етап 1ос 

І І 
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