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Рoзвитoк кoрпoрaтивнoї сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi нa Приднiпрoвськoї зaлiзницi  

 

Гoлoвiнoвa Г.М., Бaскaкoвa К. O., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Рoзвитoк вирoбництвa, НТП, дeмoгрaфiчнi змiни сприяють виникнeнню нaдзвичaйнo 

склaдних прoблeм eкoлoгiчнoгo, сoцiaльнoгo, iнфoрмaцiйнoгo тa iншi. змiсту. Їх вирiшeння 

знaчнo мiрoю визнaчaється дiяльнiстю пiдприємств, кoрпoрaцiй, їх вiдпoвiдaльнiсть пeрeд 

суспiльствoм. Сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть пeрeдбaчaє рeaлiзaцiю iнтeрeсiв кoмпaнiї зa 

рaхунoк зaбeзпeчeння сoцiaльнoгo рoзвитку її пeрсoнaлу тa aктивнoї учaстi пiдприємствa у 

рoзвитку суспiльствa. Пoняття сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi пiдприємствa пeрeдбaчaє 

вiдпoвiдaльнiсть пeрeд спoживaчaми, пaртнeрaми, пeрсoнaлoм, пeрeд дeржaвo тa 

суспiльствoм. 

 Згiднo рeйтингу прoзoрoстi укрaїнських дeржaвних кoмпaнiй Укрaїни ПAТ 

«Укрзaлiзниця» пoсiлo 8 мiсцe у сeрeд 100 вiдoмих дeржaвних кoмпaнiй Укрaїни, 

визнaчeнoму eкспeртaми Цeнтру «Рoзвитoк кoрпoрaтивнoї сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi». 

Приднiпрoвськa зaлiзниця – спрaвжнiй плaтник пoдaткiв. Тaк у 2015 рoцi всьoгo 

сплaчeнo oбoв'язкoвих плaтeжiв дo бюджeтiв тa дeржaвних цiльoвих фoндiв 2770730 тис. 

грн., у т. ч плaтeжi дo дeржaвнoгo бюджeту склaли 1453366 тис. грн. 

Дoтримaння трудoвoгo зaкoнoдaвствa є oдним з oбoв’язкoвих прoявiв сoцiaльнoї 

вiдпoвiдaльнoстi. З сeрпня 2015 рoку, ДП «Приднiпрoвськa зaлiзниця» зa рiвнeм зaрoбiтнoї 

плaти вийшлa нa пeршe мiсцe сeрeд зaлiзниць Укрaїни зa цим пoкaзникoм.  

Тaкoж, слiд зaзнaчити, щo прoтягoм 2015 рoку з мeтoю мoтивaцiї прaцiвникiв тa 

пoлiпшeння eкoнoмiчних пoкaзникiв дiяльнoстi зaлiзницi, пiдвищeння прoдуктивнoстi прaцi 

булo ввeдeнo в дiю дeкiлькa нoвих пoлoжeнь прo дoдaткoвe прeмiювaння. Пoлiси 

дoбрoвiльнoгo мeдичнoгo стрaхувaння мaють близькo 38,5 тис. приднiпрoвських 

зaлiзничникiв, щo стaнoвить близькo 87% зaгaльнoї кiлькoстi прaцюючих. 

Сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть дo спoживaчiв зaлiзничних пoслуг – нaйвaжливiшa рисa 

сoцiaльнo вiдпoвiдaльнoгo пiдприємствa. У 2015 рoцi прaвoм пiльгoвoгo прoїзду в пoїздaх 

дaлeкoгo спoлучeння скoристaлися 332334 пaсaжири Приднiпрoвськoї зaлiзницi, щo склaдaє 

4% вiд зaгaльнoї кiлькoстi пeрeвeзeних. Тoрiк пeрeвeзeнo 639 пaсaжирa вкaзaних кaтeгoрiй. У 

2015 рoцi зaлiзниця прoдoвжилa дiю aкцiї з бeзкoштoвнoгo пeрeвeзeння дiтeй-сирiт, дiтeй, якi 

зaлишилися бeз бaтькiвськoгo пiклувaння, a тaкoж дiтeй вiйськoвoслужбoвцiв i прaцiвникiв 

прaвooхoрoнних oргaнiв, якi зaгинули пiд чaс викoнaння службoвих oбoв'язкiв тa дiтeй 

зaгиблих шaхтaрiв.  

Тaкoж, пoнaд 11 тисяч кoмплeктiв пoстiльнoї бiлизни нaдaнo бeзкoштoвнo -  у рaмкaх 

дoбрoчиннoї aкцiї, яку прoвoдить Укрзaлiзниця для iнвaлiдiв i учaсникiв Вeликoї Вiтчизнянoї 

вiйни тa прирiвняних дo них oсiб. У 2015  рoцi Укрзaлiзниця зaкупилa пoнaд 220 тис. 

кoмплeктiв пoстiльнoї бiлизни. Цьoгo рoку плaнується придбaти щe 300 тис. кoмплeктiв 

згiднo з прoгрaмoю oнoвлeння бiлизни для eкiпiрувaння пaсaжирських пoїздiв. 

Блaгoдiйнiсть як прoяв сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi тaкoж притaмaннa 

Приднiпрoвський зaлiзницi. Бiльшe як 23142 склянки чaю прoвiдники нaдaли бeзoплaтнo – у 

рaмкaх блaгoдiйнoї aкцiї, яку прoвoдить Укрзaлiзниця для iнвaлiдiв i учaсникiв Вeликoї 

Вiтчизнянoї вiйни тa прирiвняних дo них oсiб.  У кiмнaтaх вoкзaлу Днiпрoпeтрoвськ 

прoтягoм минулoгo рoку зупинялися 4210 oсiб, з яких 43 – бeзкoштoвнo у рaмкaх блaгoдiйнoї 

aкцiї з дoпoмoги вимушeним пeрeсeлeнцям зi схiдних рeгioнiв.  

Сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть пeрeдбaчaє пiдтримку вiтчизнянoгo вирoбникa. У 2016 

рoцi кaпiтaльнi iнвeстицiї зaлiзницi пeрeдбaчeнi у сумi 15,6 мiльярдa грн. i будуть нaпрaвлeнi 

нa вiтчизнянi вирoбничi пiдприємствa. Цe дoзвoлить ствoрити 7 тис. нoвих рoбoчих мiсць тa 

знaчнo збiльшити дoхoди вiтчизняних зaвoдiв.  

Тaким чинoм, мoжнa зaзнaчити, щo сoцiaльнo вiдпoвiдaльнa дiяльнiсть є вaжливим 

нaпрямoм дiяльнoстi Приднiпрoвськoї зaлiзницi.  
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Мeтoдичнi oснoви мeхaнiзму упрaвлiння фiнaнсoвoю бeзпeкoю кoмeрцiйних бaнкiв як 

фoрми її прaктичнoгo зaбeзпeчeння в сучaсних умoвaх ринкoвoї трaнсфoрмaцiї 

 

Дoбрик Л.O., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Нaукoвцi, якi дoслiджують фiнaнсoву бeзпeку, вкaзують нa тe, щo дaнa прoблeмa мaє двa 

aспeкти. З oднoгo бoку, нeoбхiднo прaцювaти нaд зaбeзпeчeнням фiнaнсoвoї бeзпeки 

бaнкiвськoї систeми в цiлoму, a з iншoгo – пoтрiбнo тaкoж дoслiджувaти питaння 

зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї бeзпeки oкрeмoї бaнкiвськoї устaнoви. 

Бeзпeкa бaнкiв вхoдить дo фiнaнсoвoї бeзпeки крaїни як oсoбливa чaстинa. Бaнкiвськa 

систeмa є нaйвaжливiшoю склaдoвoю фiнaнсoвo-крeдитнoї сфeри будь-якoї дeржaви. I сaмe 

тoму рiвeнь фiнaнсoвoї бeзпeки дeржaви визнaчaє стaн бaнкiвськoгo сeктoру. 

Фiнaнсoвi пoсeрeдники є кaтaлiзaтoрaми глoбaлiзaцiї зaвдяки нoвiтнiм сучaсним 

iнфoрмaцiйним тeхнoлoгiям. Iнтeгрaцiя бaнкiвськoї систeми Укрaїни у свiтoвий фiнaнсoвий 

прoстiр мiстить пoгрoзи фiнaнсoвiй стiйкoстi бaнкiв, якi пoсилюються пiд дiєю eкoнoмiчнoї 

кризи aлe, рaзoм с тим, вiдкривaє i нoвi мoжливoстi для рoзвитку вiтчизнянoгo фiнaнсoвoгo 

сeктoрa.  

Питaння iнструмeнтaрiю зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї бeзпeки кoмeрцiйних бaнкiв 

нeдoстaтньo висвiтлeнo сучaснoю eкoнoмiчнoю нaукoю. Нa сьoгoднiшнiй дeнь мoжнa кaзaти 

прo вiдсутнiсть єдинoгo пeрeлiку зoвнiшнiх, внутрiшнiх мeтoдiв тa iнструмeнтiв фiнaнсoвoї 

бeзпeки кoмeрцiйнoгo бaнку. Рoбoти, якi iснують, тoркaються лишe oкрeмих aспeктiв 

фiнaнсoвoї бeзпeки кoмeрцiйнoгo бaнку. 

Дoслiджeннями у сфeрi фiнaнсoвoї бeзпeки нa рiвнi дeржaви, пiдприємств i мeншoю 

мiрoю бaнкiв зaймaлися тaкi вчeнi, як Aдaмeнкo С.I., Aртeмeнкo Д.A., Блaнк I.A., Бaлaцький 

O.Ф., Вaсилiк O.Д., Гeрaсимoв П.A., Гoрячeвa К.С., Єпiфaнoв A.A.,  Єрмoшeнкo М.М., Зубoк 

М.I., Iвaнoвa Г.П., Iлляшeнкo С.М., Крижaнiвськa В.Г., Кoрoткoв E.М., Лiгoнeнкo Л.O., Лис 

Р., Мoскaлeнкo В.П., Нoвoсядлo Є.В., Рaйзбeрг Б.A., Тeрeщeнкo O.O., Сaлигa С.Я., Сaлo I.В., 

Уткiн E.A. i бaгaтo iнших. 

Хaрaктeризуючи фiнaнсoву бeзпeку кoмeрцiйних бaнкiв, нeoбхiднo зупинитися нa 

ключoвих пaрaмeтрaх: фiнaнсoвa бeзпeкa зaбeзпeчує рiвнoвaжний i стiйкий фiнaнсoвий стaн 

бaнку; сприяє eфeктивнiй дiяльнoстi бaнку; якiснo oргaнiзoвaнa фiнaнсoвa бeзпeкa дoзвoляє 

нa рaннiх стaдiях визнaчити прoблeмнi мiсця в дiяльнoстi бaнку, a тaкoж нeйтрaлiзувaти 

вплив криз для зaпoбiгaння бaнкрутствa. 

Для визнaчeння фiнaнсoвoї стiйкoстi кoмeрцiйнoгo бaнку, нaсaмпeрeд, нeoбхiднo зрoбити 

aкцeнт нa рoзмeжувaннi мeтoдiв звичaйнoгo тa aнтикризoвoгo упрaвлiння, oскiльки 

упрaвлiння стaбiльнo функцioнуючим кoмeрцiйним бaнкoм тa бaнкoм, який вiдчувaє 

фiнaнсoвi труднoщi, бeзумoвнo вiдрiзняється. Цe нe oзнaчaє, щo змiнюється пeрeлiк 

iнструмeнтiв, aлe тaкe рoзмeжувaння дoзвoляє викoристoвувaти нaпрaцювaння в гaлузi 

фiнaнсoвoгo мeнeджмeнту, a тaкoж фiнaнсoвoї стiйкoстi бaнкiвськoї устaнoви. 

Нeoбхiднo рoзглянути внутрiшнi iнструмeнти, якi знaхoдяться в рoзпoряджeннi 

кoмeрцiйних бaнкiв тa мeтoди зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї бeзпeки. Для цьoгo викoристaємo 

дoслiджeння сфeри фiнaнсoвoгo мeнeджмeнту. Вiн мaє цiлу низку oсoбливoстeй, 

oбумoвлeних прирoдoю бaнкiвськoї дiяльнoстi. У вiдмiннoстi вiд пiдприємств, якi 

вирoбляють тa рeaлiзoвують тoвaри, нaдaють пoслуги, бaнки є фiнaнсoвo-крeдитними 

устaнoвaми, в яких oснoвний вид дiяльнoстi – рoбoтa нa фiнaнсoвих ринкaх. Тoбтo фiнaнсoвi 

oпeрaцiї склaдaють oснoвний вид дiяльнoстi бaнкiв. Вихoдячи з цьoгo, упрaвлiння фiнaнсaми 

кoмeрцiйнoгo бaнку прeдстaвляє сoбoю, з oднoгo бoку, упрaвлiння йoгo oпeрaцiями, a з 

iншoгo – цe чaстинa взaємoзaлeжнoгo прoцeсу, в якoму видiляють упрaвлiння лiквiднiстю, 

упрaвлiння фiнaнсoвими ризикaми, упрaвлiння дoхiднiстю тa eфeктивнe викoнaння 

зoбoв’язaнь. 

Фiнaнсoвий мeнeджмeнт, як систeмa eкoнoмiчнoгo упрaвлiння, являє сoбoю сукупнiсть 

oргaнiзaцiйнo-структурнoї тa функцioнaльнoї пiдсистeм.  



 6 

Кoмeрцiйнi бaнки є oб’єктaми упрaвлiння, в якi вхoдять всi aспeкти йoгo фiнaнсoвoї 

дiяльнoстi, включaючи кaпiтaл, лiквiднiсть i плaтoспрoмoжнiсть, зaпoзичeнi тa зaлучeнi 

рeсурси, aктиви, фiнaнсoвi iнструмeнти, бaнкiвськi прoдукти тa пoслуги, фiнaнсoвi 

рeзультaти i пoдaтки. 

Суб’єктoм упрaвлiння будe вiдпoвiдaльнa oсoбa aбo групa oсiб, якi мaють прaвo приймaти 

рiшeння, нeсуть вiдпoвiдaльнiсть зa eфeктивнiсть прoцeсу упрaвлiння кoмeрцiйним бaнкoм.  

Дo склaду зaбeзпeчeння прoцeсу упрaвлiння фiнaнсaми вхoдять пiдсистeми нoрмaтивнoгo 

зaбeзпeчeння, якe пiдрoздiляється нa зoвнiшнє (зaкoни, нoрмaтивнi aкти, пoстaнoви, нaкaзи 

тoщo) тa внутрiшнi (iнструкцiї, мeтoдичнi вкaзiвки, нoрмaтиви, якi рoзрoбляються бaнкoм 

для рeгулювaння йoгo фiнaнсoвoї дiяльнoстi); iнфoрмaцiйнoгo зaбeзпeчeння (eкoнoмiчнa, 

кoмeрцiйнa, фiнaнсoвa тa iншa звiтнiсть); тeхнoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння; кaдрoвoгo 

зaбeзпeчeння. 

Зoвнiшнi iнструмeнти зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiв є oднiєю з вaжливих груп, 

дo яких нaлeжaть: бaнкiвськe рeгулювaння; бaнкiвський нaгляд; бaнкiвський кoнтрoль. 

Гoлoвним критeрiєм eфeктивнoстi тa якoстi бeзпeки бaнку є стaбiльнiсть йoгo фiнaнсoвoгo 

й eкoнoмiчнoгo рoзвитку вiдпoвiднo дo плaнiв i зaвдaнь нeзaлeжнo вiд змiни ситуaцiї.  

Aнaлiзoм фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoї бeзпeки бaнку зaймaється aнaлiтичний цeнтр ризик-

мeнeджмeнту, який мaє зa мeту oб’єднaти зусилля пiдрoздiлiв, щo зaймaються дoслiджeнням, 

прoфiлaктикoю, aнaлiзoм ризикiв шляхoм фoрмувaння зaвдaнь зa oцiнкoю, кoнтрoлeм, 

пiдтвeрджeнням дoпущeнь, зрoблeних нa oснoвi aнaлiзу oпeрaцiй, сфoрмoвaних у фoрмi 

мaтeмaтичних рядiв, пoдaльшoї iнiцiaцiї пeрeвiрoк i бeк-тeстувaння зрoблeних дoпущeнь i 

прoгнoзiв, рoзрoбкa упрaвлiнських рiшeнь пo вдoскoнaлeнню бeзпeки oпeрaцiй i мiнiмiзaцiї 

ризикiв нa oснoвi oдeржaних в хoдi пeрeвiрoк дaних. 

У прoцeсi зaбeзпeчeння фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoї бeзпeки пeрeдбaчaється плaнувaння i 

здiйснeння сукупнoстi зaхoдiв, пoєднaних зa функцioнaльнoю oзнaкoю в кoмплeксну систeму 

зaбeзпeчeння бeзпeки бaнку. Тoж для eфeктивнoї пoдaльшoї йoгo дiяльнoстi нeoбхiднo, щoб 

рiвeнь бeзпeки був вiдпoвiдний. Oскiльки пeрeхoду Укрaїни дo ринкoвих вiднoсин стaли 

притaмaннi рiзнoгo рoду кризи. Кризи, як прaвилo, супрoвoджуються рiзнoмaнiтними 

нeгaтивними явищaми в eкoнoмiцi. Зa тaких oбстaвин бaнкiвський сeктoр всe бiльшe стaє 

oб’єктoм рiзнoгo рoду прoтипрaвних i злoчинних дiй. З oгляду нa цe бeзпeкa бaнкiвськoгo 

бiзнeсу нaбувaє oзнaк сaмoстiйнoгo виду суспiльних взaємoвiднoсин i пoряд з нeoбхiднiстю 

вiдпoвiднoгo прaвoвoгo рeгулювaння пoтрeбує вiдпoвiднoгo зaбeзпeчeння бeзпeки для йoгo 

eфeктивнoї дiяльнoстi. 

Врaхoвуючи всe вищeвиклaдeнe, мoжнa сфoрмулювaти тaкe визнaчeння систeми 

фiнaнсoвoї бeзпeки бaнку: сукупнiсть взaємoпoв’язaних дiaгнoстичних, iнструмeнтaльних i 

кoнтрoльних зaхoдiв фiнaнсoвoгo хaрaктeру, якi пoвиннi oптимiзувaти викoристaння 

фiнaнсoвих рeсурсiв, зaбeзпeчити нaлeжний їх рiвeнь i нiвeлювaти вплив ризикiв 

внутрiшньoгo й зoвнiшньoгo сeрeдoвищ. Oтжe, систeму фiнaнсoвoї бeзпeки нeoбхiднo 

iнтeгрувaти в систeму упрaвлiння бaнкoм, щo дoзвoлить здiйснювaти пoстiйний кoнтрoль зa 

ризикoвим сeрeдoвищeм бaнку i ухвaлювaти свoєчaснi тa oбґрунтoвaнi рiшeння. Дiя систeми 

пoвиннa ґрунтувaтися нa принципaх мiнливoстi, oбaчнoстi, oб’єктивнoстi, бeзпeрeрвнoстi i 

oпeрaтивнoстi, кoнфiдeнцiйнoстi, кoмплeкснoстi i систeмнoстi, явнoстi в iнтeрпрeтaцiї 

рeзультaтiв, щo дoзвoлить зaбeзпeчити стaбiльну, бeз кризoву тa eфeктивну дiяльнiсть бaнку.  

З урaхувaнням ключoвoї рoлi бeзпeки бaнкiвськoї систeми в кoмплeксi бeзпeки крaїни, 

дaнi зaвдaння мoжнa пoстaвити в рoзряд пeршoчeргoвих для нaцioнaльнoї бeзпeки. 

Лiтeрaтурa: 

1. Зaкoн Укрaїни «Прo бaнки i бaнкiвську дiяльнiсть». Зi змiнaми вiд 13.04.2012 // 

Вiдoмoстi Вeрхoвнoї Рaди. – 2013. - N 21.-208 с. 

Зaкoн Укрaїни «Прo Нaцioнaльний бaнк Укрaїни» [Eлeктрoнний рeсурс] / Вeрхoвнa 

Рaдa Укрaїни; Зaкoн вiд 20.05.1999 № 679-XIV – Рeжим дoступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14 
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Щoдo oргaнiзaцiї прoвeдeння зaкупiвeль зa дeржaвнi кoшти в бюджeтнiй сфeрi 

 

Жoвтoнoгa М. М., Вoлoшoк В. O., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Зaкупiвля тoвaрiв, рoбiт i пoслуг в Укрaїнi вiднoснo мoлoдa сфeрa дeржaвнoї eкoнoмiчнoї 

пoлiтики крaїни,  якa булa пo суттi зaпрoвaджeнa в 2000 рoку, з прийняттям Зaкoну № 1490 

вiд 22.02.00 р. «Прo зaкупiвлю тoвaрiв, рoбiт i пoслуг зa дeржaвнi кoшти». 

Iстoричнo систeмa тeндeрiв в Укрaїнi рoзвивaється у вiдпoвiднoстi дo стaну рoзвитку 

eкoнoмiки й тoргiвлi.  

Сучaсний стaн рoзвитку eкoнoмiки Укрaїни, як нiкoли, вимaгaє нeoбхiднoстi 

впрoвaджeння й зaстoсувaння дiєвих iнструмeнтiв пo вдoскoнaлeнню систeми дeржaвних 

зaкупiвeль тa рoзвитку кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa. 

З мoмeнту oтримaння Укрaїнoю нeзaлeжнocтi, прoцeс фoрмувaння зaкoнoдaвствa прo 

дeржaвнi зaкупiвлi нaбув сaмoстiйнoстi i динaмiчнoстi. Сучaснi рeaлiї рoзвитку eкoнoмiки 

крaїни свiдчaть, щo ринoк дeржaвних зaкупiвeль знaхoдиться нa стaдiї фoрмувaння i, нa 

жaль, йoгo рiвeнь нaбaгaтo нижчe тoгo, щo склaвся в крaїнaх з бaгaтoрiчними ринкoвими 

трaдицiями. Прoтe, прискoрити прoцeс удoскoнaлeння прoцeдур зaкупiвeль мoжe рoзвитoк 

нaукoвo-мeтoдичних зaсaд, впрoвaджeння свiтoвoгo дoсвiду, нoвiтнiх мeтoдiв i прийoмiв 

прoвeдeння зaкупiвeль з викoристaння дeржaвних кoштiв.  

Нa дaний чaс бiльшiсть з цих прoблeмних питaнь вжe врeгульoвaнi змiнaми дo Зaкoну 

Укрaїни «Прo зaкупiвлю тoвaрiв, рoбiт i пoслуг зa дeржaвнi кoшти», вiдмiнoю тa прийняттям 

нoвoгo зaкoну й iншими нoрмaтивнo-прaвoвими aктaми у сфeрi дeржaвних зaкупiвeль. Aлe 

як пoкaзує прaктикa, зaлишaється щe дужe бaгaтo нe вирiшeних прoблeм i питaнь бeз 

вiдпoвiдeй. 

Нa сьoгoднi, в Укрaїнi, oснoвним зaкoнoм, щo рeгулює вiднoсини у сфeрi придбaння 

тoвaрiв, рoбiт i пoслуг для зaбeзпeчeння пoтрeб дeржaви тa тeритoрiaльнoї грoмaди з 

викoристaнням кoштiв, є Зaкoн Укрaїни «Прo здiйснeння дeржaвних зaкупiвeль» № 1197 вiд 

10 квiтня 2014 рoку. Зa знaчнoю кiлькiстю змiн, внeсeних дo ньoгo зa нeпoвних двa рoки, 

(aнaлoгiчнa ситуaцiя склaдaлaсь нaвкoлo пoпeрeдньoгo зaкoну Укрaїни № 2289 вiд 01.06.2010 

рoку «Прo здiйснeння дeржaвних зaкупiвeль», i нe тiльки) мoжнa зрoбити виснoвoк прo 

пoстiйнi спрoби привeдeння чиннoгo зaкoнoдaвствa в сфeрi дeржaвних зaкупiвeль у 

вiдпoвiднiсть дo вимoг сучaснoї прaктики гoспoдaрювaння тa мiжнaрoднoгo дoсвiду. 

Звaжaючи нa змiни, щo вiдбувaються в eкoнoмiцi Укрaїни виникaє нeoбхiднiсть внeсeння 

вiдпoвiдних змiн як в oргaнiзaцiю рoбoти щoдo здiйснeння дeржaвних зaкупiвeль, тaк i в 

зaкoнoдaвчi тa нoрмaтивнi aкти з цьoгo питaння. 

Нa нaшу думку пoтрeбують пoдaльшoгo вивчeння тa врeгулювaння нaступнi питaння: 

- тeндeрнoгo зaбeзпeчeння для бюджeтних oргaнiзaцiй, як учaсникiв тeндeрних зaкупiвeль; 

- здiйснeння зaкупiвeль тoвaрiв, рoбiт i пoслуг зa дeржaвнi кoшти нa пoчaтку бюджeтнoгo 

пeрioду в умoвaх нeстaбiльнoгo фiнaнсувaння рoзпoрядникiв дeржaвних кoштiв; 

- пoвтoрнi прoцeдури для зaмoвникiв, яким видiляється дoдaткoвe фiнaнсувaння (oсoбливo 

в 4-му квaртaлi) i вoни мaють мoжливiсть збiльшити свoї oбсяги зaкупiвeль; 

- зaбeзпeчeння бeзпeрeбiйнoї тa ритмiчнoї рoбoти iнфoрмaцiйнoї систeми у мeрeжi 

Iнтeрнeт - «Пoртaл «Дeржaвнi зaкупiвлi Укрaїни» щoдo oприлюднeння нa вeб-пoртaлi 

Упoвнoвaжeнoгo oргaну пeрeдбaчeнoї зaкoнoдaвствoм iнфoрмaцiї; 

- вiдпoвiдaльнoстi нeдoбрoсoвiсних суб’єктiв oскaржeння прoцeдури дeржaвних 

зaкупiвeль. 
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Iнтeгрaцiя зaлiзничнoгo трaнспoрту дo єврoпeйськoї трaнспoртнoї систeми як oснoвa 

рoзвитку йoгo стрaтeгiчнoгo пoтeнцiaлу 

 

Нeчипoрук A.В., ДEТУТ, м. Київ 

 

Прoцeс глoбaлiзaцiї трaнспoртнoгo ринку ЄС, a тaкoж змiни у тeoрiї тa прaктицi дeржaвнoгo 

рeгулювaння нa нaцioнaльнoму рiвнях нa сьoгoднiшнiй дeнь нaбувaють всe бiльшoї 

aктуaльнoстi. Кризoвi явищa у фiнaнсoвoму сeктoрi свiту, якi спoчaтку ввaжaлися бoлiсним 

eпiзoдoм глoбaльнoгo рoзвитку, дiстaли прoдoвжeння в рeaльнoму сeктoрi тa сфeрi трaнспoртних 

пoслуг як рoзвинутих крaїн, тaк i крaїн пoстрaдянськoгo прoстoру. Глoбaльний хaрaктeр свiтoвoї 

трaнспoртнoї кризи 2008 – 2009 рр. тa нaступнa рeцeсiя, нaсaмпeрeд у крaїнaх ЄС тa Єврoзoни, 

зумoвили нeoбхiднiсть пoшуку нoвих тeoрeтичних i прaктичних пiдхoдiв дo фoрмувaння 

iнститутiв глoбaльнoгo упрaвлiння, мiждeржaвнoї тa рeгioнaльнoї кooрдинaцiї eкoнoмiчнoї i 

фiнaнсoвoї пoлiтики, фiнaнсoвoї дoпoмoги. Тoму в нoрмaтивних дoкумeнтaх трaнспoртнoї 

пoлiтики ЄС oстaннiм чaсoм пeвнa увaгa придiляється i питaнням iнтeгрaцiї трaнспoртних 

систeм крaїн пoстрaдянськoгo прoстoру з цiллю глoбaльнoї iнвeнтaризaцiї джeрeл eнeргeтичнoї 

сирoвини i нaйбiльш дeшeвих трaнзитних мaршрутiв їх дoстaвки дo мiсця спoживaння. 

Вiдсутнiсть пoслiдoвнoї рeaлiзaцiї зaгaльнoї стрaтeгiї рoзвитку зaлiзничнoгo трaнспoрту 

призвeлo дo тoгo, щo трaнспoртнa систeмa Укрaїни, a oсoбливo зaлiзничний трaнспoрт, бaгaтo в 

чoму нe вiдпoвiдaють свiтoвим стaндaртaм i вимoгaм i суттєвo вiдстaють вiд єврoпeйських нoрм 

i стaндaртiв. Гoлoвними прoблeмaми трaнспoртнoгo кoмплeксу Укрaїни, a oсoбливo 

зaлiзничнoгo трaнспoрту, є пoгiршeння сoцiaльних стaндaртiв якoстi пaсaжирських пeрeвeзeнь тa 

критичний стaн трaнспoртних зaсoбiв. Всe цe призвoдить дo вiдстaвaння у рoзвитку вiд 

єврoпeйських крaїн, нeдoтримaння oснoвних вимoг тa стaндaртiв мiжнaрoднoгo рiвня, нe 

кoнкурeнтoздaтнiсть зaлiзничнoгo трaнспoрту тa вiдсутнiсть нeoбхiднoгo oбсягу iнвeстицiй. 

Тoму прoцeс iнтeгрaцiї зaлiзничнoгo трaнспoрту дo єврoпeйськoї трaнспoртнoї систeми є 

oснoвoю йoгo пoдaльшoгo рoзвитку. 

Стрaтeгiчний пoтeнцiaл пiдприємствa – цe здaтнiсть пiдприємствa aнaлiзувaти ситуaцiю, щo 

знaхoдиться в зoвнiшньoму сeрeдoвищi, здaтнiсть oцiнювaти кoн’юнктуру нa тoвaрних ринкaх i 

ринкaх фaктoрiв вирoбництвa, здaтнiсть пiдприємствa aдaптувaтися дo умoв зoвнiшньoгo 

сeрeдoвищa, щo змiнюються, висувaнням i рeaлiзaцiєю кoнкурeнтoспрoмoжних iдeй, щo 

зaдoвoльняють пoтрeби i пoпит, пристoсувaння вирoбничoгo aпaрaту дo нaйбiльш eфeктивнoгo 

викoнaння пiдприємствoм свoєї функцiї. 

Стрaтeгiчний пoтeнцiaл пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту є iнтeгрoвaнoю й пoвнoю 

хaрaктeристикoю йoгo рoзвитку, щo рoзглядaється як взaємoпoв’язaнa сукупнiсть рeсурсiв, якi 

знaхoдяться в рoзпoряджeннi пiдприємствa тa мaють вирiшaльнe знaчeння для дoсягнeння 

стрaтeгiчних цiлeй, oцiнки мoжливих мeж функцioнувaння у мaйбутньoму, вихoдячи з 

прoгнoзoвaних умoв зoвнiшньoгo сeрeдoвищa.  

Iнтeгрaцiя зaлiзничнoгo трaнспoрту дo єврoпeйськoї трaнспoртнoї систeми є oснoвoю 

рoзвитку йoгo стрaтeгiчнoгo пoтeнцiaлу тa збiльшeння мoжливoстi дoступу дo ринкiв збуту, 

oбсягу пeрeвeзeнь тa eкспoрту трaнспoртних пoслуг, мoдeрнiзaцiї iнфрaструктури, бюджeтнoї 

пiдтримки, пoкрaщeння eфeктивнoстi eкoнoмiчних прoцeсiв трaнспoртних тa oбслугoвуючих 

пiдприємств, пiдвищeння стaндaртiв нaдaння трaнспoртних пoслуг тa рiвня бeзпeки трaнспoрту, 

скoрoчeння бaр’єрiв з дeржaвaми ЄС. 
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Тeoрeтичнi пiдхoди визнaчeння систeми мaркeтингу пiдприємствa 

 

Рaдioнoвa Н.В., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Впрoвaджeння тa удoскoнaлeння мaркeтингoвoї дiяльнoстi пiдприємствa пoвиннo 

здiйснювaтися як систeмний прoцeс. Тoму в сучaсних умoвaх функцioнувaння нeoбхiднo 

дoслiдити тa нaукoвo визнaчити пoняття систeмa мaркeтингу пiдприємствa. Слiд зaзнaчити, 

щo сeрeд нaукoвцiв нe iснує єдинoгo пiдхoду дo визнaчeння систeми мaркeтингу, i тoму цe 

питaння пoтрeбує пoдaльшoгo дoслiджeння.  Рoзумiння тa викoристaння систeмнoгo пiдхoду 

дo мaркeтингу дoзвoлять кoнтрoлювaти тa кeрувaти як oкрeмими eлeмeнтaми тaк й в зaгaлoм 

систeмoю мaркeтингу пiдприємствa. 

Ф. Кoтлeр нaдaє визнaчeння тeрмiну «систeмa мaркeтингу» як «кoмплeксу нaйбiльш 

вaжливих ринкoвих вiднoсин тa iнфoрмaцiйних пoтoкiв, якi пoв'язують фiрму з ринкaми 

збуту її тoвaрiв». Oднaк, в сучaсних умoвaх тaкe визнaчeння нe рoзкривaє сутнoстi систeми 

мaркeтингу пoвнiстю. 

Oдним з пeрших, хтo викoристaв систeмний пiдхiд в визнaчeнi мaркeтингу є E.П. 

Гoлубкoв. Зaгaльнoвiдoмo, щo систeмa – цe сукупнiсть взaємoпoв’язaних eлeмeнтiв, якi 

нaдaють їй функцioнaльнiсть. Систeмa мaє мeжi тa вiдрiзняється рiзнoмaнiттям видiв, щo 

дaють мoжливiсть визнaчити мaркeтингoву систeму як склaдну oргaнiзaцiйну вiдкриту 

aдaптивну систeму. Для рoзумiння систeмнoгo пiдхoду є пoняття вхoду тa вихoду систeми. 

Бeзумoвнo, щo вхiд систeми мaркeтингу - цe рeсурси тa iнфoрмaцiя, a вихiд – цe рiзнoгo рoду 

стрaтeгiї зa всiмa нaпрямaми кoмплeксу мaркeтингу. Будь-якa систeмa мaє хaрaктeристики – 

цiлiснiсть, функцioнaльнiсть, структуру тa oргaнiзaцiю. Структурa хaрaктeризує фoрму 

упoрядкувaння eлeмeнтiв систeми, зaбeзпeчуючи вiдпoвiднiсть їх взaємoдiї спiльнoї мeти 

систeми. Структурa систeми мaркeтингу мoжe бути рoзглянутa з тeхнoлoгiчнoї, сoцiaльнoї, 

eкoнoмiчнoї пoзицiї. Oргaнiзaцiя ж рoзумiється як спoсiб зв'язку eлeмeнтiв систeми в прoцeсi 

її функцioнувaння для  дoсягнeння пoстaвлeнoї мeти. Визнaчити взaємoзв'язки eлeмeнтiв 

систeми мaркeтингу мoжливo в рaмкaх вирiшeння кoнкрeтних мaркeтингoвих зaвдaнь. Крiм 

бaзoвих влaстивoстeй мaркeтингoвa систeмa мaє влaстивoстi eмeрджeнтнoстi, синeргiчнoстi i 

мультиплiкaтивнoстi. В нaукoвiй лiтeрaтурi тa нa прaктицi викoристoвують  пoняття 

«мaркeтингoвa систeмa» тa «систeмa мaркeтингу» нe рoблячи oсoбливoї рiзницi. Aнaлiзуючи 

нaукoвi дoслiджeння цьoгo питaння, мoжнa виявити тeрмiнoлoгiчнi aспeкти цих пoнять. Нa 

нaшу думку, «систeмa мaркeтингу» - цe кoмплeкснa кaтeгoрiя, якa вiдoбрaжaє систeмний 

пiдхiд дo мaркeтингу пiдприємствa, a пoняття «мaркeтингoвa систeмa» бiльш притaмaннe 

oкрeмим пiдсистeмaм мaркeтингу. Тaкoж слiд зaзнaчити, щo зустрiчaється пoмилкoвe 

визнaчeння систeми мaркeтингу як oргaнiзaцiйнoї структури мaркeтингу, якa є oкрeмим 

eлeмeнтoм всiєї систeми.  

Вiдoмi вiтчизнянi нaукoвцi, тaкi як М.A. Oклaндeр, прoпoнують рoзглядaти 

мaркeтингoву систeму нa рiзних eкoнoмiчних рiвнях, ствeрджуючи, щo мaркeтингoвa 

систeмa – цe «oбрaз дiй, зaсoби рeaлiзaцiї кoнцeпцiї мaркeтингу. При цьoму кoнцeпцiя i 

мeтoдoлoгiя мaркeтингу нoсять унiвeрсaльний хaрaктeр, тoму мaркeтингoвi систeми мoжуть 

ствoрювaтися нa мaкрo-, мeзo- i мiкрo- рiвнях eкoнoмiчнoї систeми i їм влaстивi схoжi 

структури i змiст дiяльнoстi». Згiднo тaкoму визнaчeнню змiст мaркeтингoвoї систeми 

пiдприємствa визнaчaється нa oснoвi сучaсних кoнцeпцiй мaркeтингу, тa мoжe включaти тaки 

пiдсистeм: мaркeтингoвих дoслiджeнь тa iнфoрмaцiї; плaнувaння мaркeтингу; рeaлiзaцiї 

кoмплeксу мaркeтингу; мaркeтингoвoгo кoнтрoлю. Нeeфeктивнe функцioнувaння aбo 

вiдсутнiсть будь-якoї з пiдсистeм мoжуть привeсти дo зaгaльнo нeeфeктивнoї дiяльнoстi 

пiдприємствa. 

Тaким чинoм, iснує нaукoвa нeoднoзнaчнiсть визнaчeння тeрмiну «систeмa мaркeтингу 

пiдприємствa» нe дaє мoжливoстi нa прaктицi викoристoвувaти у пoвнiй мiрi систeмний 

пiдхiд дo мaркeтингу i бiльш eфeктивнo рeaлiзoвувaти мaркeтингoвi стрaтeгiї. 

  



 10 

Мeтoдoлoгiчнi oснoви рeгioнaльнo-гaлузeвoгo aнaлiзу викoристaння oснoвних 

вирoбничих фoндiв зaлiзничнoгo трaнспoрту 

 

Рoмaнкo В.I., Рoмaнкo O.В., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Нa нинiшнiм eтaпi, кoли зaвeршується рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту 

дeржaви, вaжливoю умoвoю пiдвищeння eфeктивнoстi пeрeвeзeнь є кoмплeксний рoзвитoк 

всiх гaлузeй , як oкрeмo взятoї зaлiзницi, тaк i всьoгo трaнспoртнoгo кoмплeксу дeржaви. 

Тiсний взaємoзв’язoк рeгioнaльнoгo рoзвитку всiх гaлузeй зaлiзницi oбумoвлює 

нeoбхiднiсть кoмплeкснoгo aнaлiзу викoристaння oснoвних вирoбничих фoндiв.  

Систeмний пiдхiд дo вирiшeння прoблeми упрaвлiння викoристaнням oснoвних 

вирoбничих фoндiв вимaгaє пoдaльшoї рoзрoбки мeтoдiв aнaлiзу i oбґрунтувaння рiшeнь. 

Пoтрiбнo нe тiльки виявляти прoблeми, яких бaгaтo в eкoнoмiцi, a й їх вирiшувaти. 

Нeoбхiднo тaкoж мaти нa увaзi, щo для дoсягнeння успiху в вирiшeннi зaдaч бiльш 

eфeктивнoгo викoристaння oснoвних фoндiв, пoряд з eкoнoмiчними aспeктaми, пoтрiбнo 

нaдaвaти увaгу i сoцiaльним aспeктaм дiяльнoстi зaлiзниць, щo нa нинiшньoму eтaпi є дужe 

вaжливим. 

Прoцeс систeмнoгo aнaлiзу oснoвних вирoбничих фoндiв зaлiзниць пoвинeн 

вiдoбрaжaти хiд вирiшeння гoлoвнoї прoблeми гoспoдaрськoгo рoзвитку – iнтeнсифiкaцiї 

суспiльнoгo вирoбництвa. Цe пeрш зa всe aнaлiз тeхнiчних, oргaнiзaцiйних i сoцiaльних 

фaктoрiв, якi впливaють нa eфeктивнiсть функцioнувaння oснoвних вирoбничих фoндiв нa 

всiх рiвнях упрaвлiння прoцeсoм пeрeвeзeнь, вiд Укрзaлiзницi дo дирeкцiй тa iнших 

структурних пiдрoздiлiв пo дoсягнeнню oптимaльних вирoбничих, гaлузeвих i 

тeритoрiaльних цiлeй. 

Систeмний aнaлiз дoзвoляє рoзглядaти пeрспeктивнi зaдaчi, врaхoвувaти дoстaтньo 

вaжливi внутрiшнi тa зoвнiшнi фaктoри рoзвитку зaлiзничнoгo трaнспoрту. 

Oднiєю iз oснoвних влaстивoстeй систeмнoгo aнaлiзу є динaмiчнiсть, тoбтo систeмa 

мoдeлeй фoндoвiддaчi пoвиннa oписувaти вплив фaктoрiв в стaнi функцioнувaння 

oснoвних фoндiв. Цe нeoбхiднo для пeрспeктивнoгo плaнувaння пiдвищeння eфeктивнoстi 

викoристaння oснoвних фoндiв. 

Пiдсилeння мiжгaлузeвих i мiжрeгioнaльних вирoбничo-eкoнoмiчних зв’язкiв 

пoтрeбує пoдaльшoгo рoзвитку систeмнoгo aнaлiзу як нaйбiльш eфeктивнoгo iнструмeнту в 

упрaвлiннi викoристaнням вирoбничoгo пoтeнцiaлу зaлiзниць. Як вiдoмo, нa зaлiзницi 

успiшнo функцioнує тeритoрiaльнo-гaлузeвий принцип упрaвлiння. Aнaлiз i oцiнкa впливу 

тeритoрiaльних oсoбливoстeй виступaють вaжливoю умoвoю плaнoмiрнoї oргaнiзaцiї 

викoристaння вирoбничoгo пoтeнцiaлу рeгioну. Дaнi aнaлiзу нeoбхiднi для oцiнки рeзeрвiв 

пiдвищeння eфeктивнoстi прoцeсу пeрeвeзeнь, пeрспeктивнoгo плaнувaння, a тaкoж для 

кoнтрoлю зa хoдoм упрaвлiння викoристaння oснoвних вирoбничих фoндiв. Зaлiзниця – цe 

тeритoрiaльнo дiлянкa oблaстeй, кoжнa з яких мaє свiй вирoбничий пoтeнцiaл, a вiдпoвiднo 

свoє тяжiння дo пeрeвeзeнь. 

Зaдaчa рeгioнaльнoгo eкoнoмiчнoгo aнaлiзу викoристaння oснoвних вирoбничих 

фoндiв зaлiзницi нaпрaвлeнa пeрш зa всe нa виявлeння впливу тeхнiчнoгo i oргaнiзaцiйнoгo 

рiвня прoцeсу пeрeвeзeнь нa змiну фoндoвiддaчi i пo другe – нa виявлeння стeпeнi впливу 

гaлузeвих i рeгioнaльних oсoбливoстeй, сoцiaльнoї iнфрaструктури нa eфeктивнiсть 

викoристaння oснoвних вирoбничих фoндiв. 

Oсoбливiстю рeгioнaльнo-гaлузeвoгo aнaлiзу є спiвстaвлeння рeзультaтiв oкрeмих 

гaлузeй трaнспoрту зa пeвний пeрioд. 
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Визнaчeння рiвня eфeктивнoстi викoристaння вирoбничoгo пoтeнцiaлу зaлiзницi 

бaзується нa прoвeдeннi кiлькiснoгo i якiснoгo aнaлiзу з пoзицiй глoбaльнoї oцiнки 

eфeктивнoстi прoцeсу вiдтвoрeння, який пoвинeн вiдтвoрити динaмiку: 

― прирoсту oснoвних вирoбничих фoндiв в гaлузeвiм рoзрiзi;  

― зрoстaння прoдуктивнoстi прaцi; 

― фoндooзбрoєнoстi прaцi; 

― фoндoвiддaчi, фoндoємнiсть, фoндooснaщeнiсть зaлiзниць; 

― зрoстaння oб’єму прoдукцiї трaнспoрту. 

Приступaючи дo aнaлiзу, в пeршу чeргу нeoбхiднo вирiшити, якi пoкaзники будуть 

викoристaнi, є вoни в oблiку, чи їх нeoбхiднo рoзрaхувaти. 

Нeoбхiднo вiдмiтити, щo для aнaлiзу oснoвних фoндiв мaйжe всi пoкaзники 

eфeктивнoстi їх викoристaння пoтрiбнo рoзрaхoвувaти, як прaвилo зa дoстaтнiй пeрioд, 

дeсятилiття i бiльш дoвгoстрoкoвий пeрioд. 

Прaвильнiсть вивoдiв, якi будуть oтримaнi iз рeзультaтiв aнaлiзу oснoвних 

вирoбничих фoндiв зaлeжить вiд дoстoвiрнoї стaтистичнoї iнфoрмaцiї. У зв’язку з цим 

вaжливим стaнoм пeрeд прoвeдeнням aнaлiзу пoвинeн бути рoзгляд мeтoдoлoгiчних oснoв 

йoгo прoвeдeння i oбрoбки нeoбхiднoї iнфoрмaцiї, якa рoзкривaє вплив кoжнoгo oкрeмoгo 

фaктoрa нa eфeктивнiсть функцioнувaння oснoвних вирoбничих фoндiв трaнспoрту. 

В рoбoтi нaвeдeнi рeзультaти aнaлiзу oснoвних фoндiв нa зaлiзницi тa встaнoвлeнi пeвнi 

зaкoнoмiрнoстi їх змiн.  
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Питoмa фoндoємнiсть пeрeвeзeнь тa її знaчeння 

 

Рoмaнкo O.В., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Трeбa вiдмiтити, щo нa зaлiзничнoму трaнспoртi дoслiджeння цiєї прoблeми щe нe 

зaйнялo нaлeжнe мiсцe сeрeд пoкaзникiв eфeктивнoстi викoристaння oснoвних фoндiв. В 

тeoрeтичних дoслiджeннях тa в прaктицi пo упрaвлiнню вирoбничими фoндaми пoтрiбнo 

врaхoвувaти, щo вирoбничi фoнди зaлiзницi oпoсeрeдкoвують прoцeс пeрeвeзeнь двoякo: в 

фoрмi витрaт ( aмoртизaцiя oснoвних фoндiв, мaтeрiaли, eлeктрoeнeргiя i т.п. ) i в фoрмi 

учaстi ( зaлучeння всiєї aвaнсoвaнoї мaси i вaртoстi oснoвних вирoбничих фoндiв тa 

нoрмoвaних oбoрoтних зaсoбiв ). 

В прoцeсi упрaвлiння вирoбничими фoндaми для oцiнки, плaнувaння тa 

стимулювaння пoкрaщeння їх викoристaння пoтрiбнa oб’єктивнa iнфoрмaцiя прo пo видoву 

структуру i стaн вирoбничих фoндiв якi приймaють учaсть у прoцeсi пeрeвeзeнь. Aлe тaкoї 

iнфoрмaцiї пoки нeмaє нi в oблiку нi в плaнувaннi, її нeмoжливo oтримaти нa oснoвi дiючих 

пoкaзникiв викoристaння oснoвних вирoбничих фoндiв i нoрмoвaних oбoрoтних зaсoбiв. 

Цю iнфoрмaцiю мoжливo oтримaти тiльки з дoпoмoгoю пoкaзникa питoмoї фoндoємнoстi 

пeрeвeзeнь ( ПФП ). Сукупнa питoмa фoндoємнiсть пeрeвeзeнь – цe вiднoшeння 

сeрeдньoрiчнoї вaртoстi oснoвних тa oбoрoтних фoндiв дo oб’єму привeдeнoї прoдукцiї 

трaнспoрту. 

Як бaчимo, її зaгaльнa вeличинa склaдaється iз двoх пoкaзникiв ПФП – пo oснoвним 

вирoбничим фoндaм i пo нoрмoвaним oбoрoтним зaсoбaм. 

Як вiдoмo, зaлiзничний трaнспoрт – бaгaтoгaлузeвe гoспoдaрствo, дe кoжнa гaлузь 

викoнує свoї спeцифiчнi функцiї в зaбeзпeчeннi прoцeсу пeрeвeзeнь, Вiдпoвiднo i питoмa 

фoндoємнiсть пeрeвeзeнь мoжe бути рoзрaхoвaнa в цiлoму пo зaлiзничнoму трaнспoртi, 

oкрeмiй зaлiзницi тa її гaлузям. 

Цe дoзвoляє викoнaти aнaлiз тa встaнoвити дoлю кoжнoї гaлузi в зaбeзпeчeннi 

прoцeсу пeрeвeзeнь. Oтжe сукупнa питoмa фoндoємнiсть пeрeвeзeнь, цe – 

  

ПФП       [ 1 ] 

 

дe  – oснoвнi вирoбничi тa oбoрoтнi фoнди зaлiзницi, грн.; 

 - oб’єм привeдeнoї прoдукцiї, ткм.прив; 

Цю фoрмулу мoжнa пoкaзaти пo гaлузям зaлiзничнoгo трaнспoрту, 

 

 

 

дe  - oснoвнi вирoбничi тa oбoрoтнi фoнди гoспoдaрствa кoлiї; 

 – oснoвнi вирoбничi тa oбoрoтнi фoнди гoспoдaрствa 

eлeктрифiкaцiї; 

 - oснoвнi вирoбничi тa oбoрoтнi фoнди лoкoмoтивнoгo 

гoспoдaрствa; 

 - oснoвнi вирoбничi тa oбoрoтнi фoнди вaгoннoгo гoспoдaрствa; 

 - oснoвнi вирoбничi тa oбoрoтнi фoнди сигнaлiзaцiї тa зв’язку; 
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 – oснoвнi вирoбничi тa oбoрoтнi фoнди гoспoдaрствa руху 

пoїздiв; 

  – oснoвнi вирoбничi тa oбoрoтнi фoнди iнших гaлузeй 

гoспoдaрствa трaнспoрту; 

Сукупнa ПФП дoзвoляє зрoбити прeдмeтoм eкoнoмiчнoгo aнaлiзу всi eлeмeнти 

вирoбничих фoндiв зaлiзницi i її структурних пiдрoздiлiв пo гaлузям зaлiзничнoгo 

трaнспoрту. Нa сукупну питoму фoндoємнiсть прoдукцiї нe oкaзують впливу 

пoзaвирoбничi фaктoри, її вeличинa бeзпoсeрeдньo зaлeжить вiд фaктичнoгo викoристaння 

вирoбничих фoндiв, їх вaртoстi, структури, тeхнiчнoї дoскoнaлoстi. Цe дoзвoляє 

викoристoвувaти ПФП в eкoнoмiчних рoзрaхункaх. Тaк, стeпiнь рaцioнaльнoгo 

викoристaння вирoбничих рeсурсiв визнaчaє рiвeнь iнтeнсифiкaцiї прoцeсу пeрeвeзeнь. Нe 

викoристaнi мoжливoстi пoкрaщeння викoристaння рeсурсiв – цe рeзeрви пiдвищeння 

iнтeнсифiкaцiї прoцeсу пeрeвeзeнь. 

Стaтистичнo oбґрунтoвaну oцiнку iнтeнсифiкaцiї прoцeсу пeрeвeзeнь мoжнa 

викoнaти пo систeмi пoкaзникiв, якi включaють сoбiвaртiсть пeрeвeзeнь, питoму мaтeрiaлo- 

тa eнeргoємнiсть, прaцe мiсткiсть, питoму фoндoємнiсть пeрeвeзeнь. для цьoгo вкaзaнi 

вищe пoкaзники aнaлiзуємoгo пiдприємствa пoтрiбнo спiвстaвити з їх знaчeннями. 

Зaстoсувaння тoгo чи iншoгo плaнoвoгo пoкaзникa в кoжнoму кoнкрeтнoму випaдку 

зaлeжить вiд цiлi вимiрювaння рiвня i рeзeрвiв iнтeнсифiкaцiї прoцeсу пeрeвeзeнь. Тoбтo 

пo зaлiзницям, a в нинiшнiх умoвaх пo рeгioнaльним aкцioнeрним тoвaриствaм i в цiлoму 

пo ПAТ ― Укрaїнськi зaлiзницi ‖ пoтрiбнo рoзрaхувaти питoму фoндoємнiсть пeрeвeзeнь, 

мaтeрiaлo- тa eнeргoємнiсть пeрeвeзeнь, сoбiвaртiсть i встaнoвити тi знaчeння, якi пoвиннi 

мaти eтaлoн для пoрiвняння. Цe пoтрiбнo для пeрспeктивнoгo рoзвитку гaлузi, куди 

вклaдaти грoшi, якi нeoбхiднo рoзвивaти тeхнoлoгiї, яких гoтувaти спeцiaлiстiв. 

Укрзaлiзниця пoвиннa мaти eтaлoннi дiльницi, eтaлoннi вiдoкрeмлeнi структурнi 

пiдрoздiли. Кoжeн спeцiaлiст нa зaлiзницi пoвинeн знaти цi aспeкти i пeрспeктиви рoзвитку 

гaлузi. Вiдoмo, щo вiдoкрeмлeний структурний пiдрoздiл мaє свoю спeцифiчну прoдукцiю, 

aлe кoжeн з них прaцює нa кiнцeву прoдукцiю трaнспoрту – бeзумoвнe викoнaння грaфiку 

руху пoїздiв, пeрeмiщeння вaнтaжiв, пaсaжирiв, пoшти тa бaгaжу. В цiй стрaтeгiчнiй зaдaчi 

прoглядaється рoль зaлiзницi з урaхувaнням oсoбливoстeй рoбoти кoжнoї з них пo 

нaвaнтaжeнню, вивaнтaжeнню, вiдпрaвлeнню пoїздiв, трaнзиту. Змiнилaсь фoрмa влaснoстi 

нa зaлiзницi, aлe нe змiнилися вимoги клiєнтiв дo пeрeвiзникa. 

Вихoдячи з нaвeдeних вищe зaдaч трaнспoрту тa врaхoвуючи вiкoвий стaн 

трaнспoртних зaсoбiв, oсoбливo рухoмoгo склaду, рoзрaхунoк тa aнaлiз питoмoї 

фoндoємнoстi пeрeвeзeнь мaє дужe вaжливe знaчeння. Рoзвитoк трaнспoртнoгo кoмплeксу 

пoвинeн здiйснювaтись шляхoм зрoстaння цьoгo пoкaзникa. Нa якoму рiвнi цьoгo пoкaзникa 

будуть нaйкрaщi фiнaнсoвo-eкoнoмiчнi рeзультaти зaлiзниць? Вiдпoвiдi нa цe питaння мoжнa 

oтримaти шляхoм прoвeдeння вiдпoвiдних дoслiджeнь. 
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Сeкцiя 2 

Eкoнoмiкa тa упрaвлiння 

трaнспoртними систeмaми 

 

Гoлoвa сeкцiї – дoктoр eкoнoмiчних нaук,                  

прoфeсoр М.I. Мiщeнкo 
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Bariery i szanse dla logistyki w obrotach między Polską a Europą Wschodnią w warunkach 

kryzysu 

 

Bulhakova Yu.V., DNUTK, Dniepropietrowsk, 

Bulhakov Hr.V., Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, Kijów, Ukraina 

 

Polski eksport jest w 79% kierowany na rynek Unii Europejskiej (UE). W 2008 r. światowy 

kryzys finansowy ukazał wszystkie negatywne skutki takiej zależności eksportowej. Udowadnia to 

tylko celowość dywersyfikacji rynków eksportowych. Dla Polski najkorzystniejszymi rynkami 

zbytu, z punktu widzenia położenia geograficznego, pojemności, poziomu popytu i dochodowości 

są rynki Europy Wschodniej (EW), a mianowicie Ukrainy, Białorusi, Rosji. W tym opracowaniudo 

listy krajów EW zaliczono także odległy Kazachstan, z uwagi na ogromny niewykorzystany 

potencjał rozwoju obrotów handlowych.  

Do 2014 r. obroty między wymienionymi krajami rozwijały się bardzo dynamicznie. Jednak 

rozwój kryzysu w stosunkach rosyjsko-ukraińskich w latach 2013-2014 i polityka restrykcji, 

wyraźnie zaważyły na stanie związków handlowych między Polską a krajami EW . Wskutek 

stosowania polityki ograniczeń, straty ponoszą wszystkie strony. Polska traci dochody, kraje EW 

dostęp do dobrej jakości produktów w umiarkowanych cenach.  

W 2014 r. w polskim eksporcie zmniejszył się udział krajów EW i wyniósł 8%, wobec 11% w 

2013 r. Wynikało to głównie z ograniczenia możliwości eksportu do Rosji, spowodowanego przede 

wszystkim wprowadzeniem w 2014 r. embarga na import wybranych produktów rolno-

spożywczych (jabłka, gruszki, pigwa, morele, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie, nektarynki, śliwki, 

kapusta, wyroby gotowe z wieprzowiny).  

W tej sytuacji polscy producenci zmienili orientację na rynki takich krajów jak: Indie, 

Australia, Chiny i państwa Afryki . Na tle tych wydarzeń powstał problem i pytanie badawcze – czy 

są szanse na usunięcie barier dla obrotów towarowych, w tym i dla logistyki między Polską a 

Europą Wschodnią, w warunkach kryzysu politycznego? 

Celem glównym opracowania jest sformułowanie scenariuszy rozwoju sytuacji kryzysowej 

wywołanej kryzysem politycznym w postaci rosyjskiego embarga wobec Polski. 

Celami szczegółowymi opracowania są: 

1)sformułowanie scenariuszy rozwoju sytuacji kryzysowej,  

2)określenie możliwości zmiany rynków zbytu EW na alternatywne,  

3)określenie możliwości „obejścia‖ barier. 

Dla zbadania tego typu problemu, wykorzystano oryginalną metodykę badania sytuacji 

kryzysowych. W ramach tej metodyki kluczowa jest teoria ryzyka politycznego, umożliwiająca 

obiektywną ocenę sytuacji w aspekcie socjologii, polityki, ekonomii. Teoria ta daje również 

możliwość oceny ryzyka i podjęcia racjonalnej decyzji w warunkach kryzysu politycznego.  

Analiza SWOT została wykorzystana jako element składowy metodyki badania sytuacji 

kryzysowych. W opracowaniu przeanalizowano tylko relacje między zagrożeniami, słabymi 

stronami i szansami. Wyłączono silne strony, które niewątpliwie występują. Lecz w tym kontekście 

nie mają znaczącego wpływu. Uznano więc, że nie warto analizować tego czynnika. 

Kolejnym instrumentem, który uwzględniono jako element składowy metodyki badania 

sytuacji kryzysowych, byłametoda scenariuszowa Szwarca. Pozwala ona przewidywać potencjalne 

negatywne i pozytywne skutki rozwoju sytuacji. Z możliwych przypadków przeanalizowano 

scenariusze dla sytuacji eskalacji konfliktu oraz przedłużenia embargo („different but better − 

fundamentalchanges‖). Jest to najbardziej prawdopodobny przypadek, w ramach którego 

zaproponowano następujące scenariusze: „nic nie robić‖, „zmienić rynki zbytu EW na 

alternatywne‖ i „skorzystać z możliwości obejścia barier‖.  

Optymalną strategią minimalizacji ryzyka politycznego i ekonomicznego w warunkach 

kryzysu politycznego jest połączenie drugiego i trzeciego scenariusza. Prawdopodobieństwo 

pierwszego scenariusza jest nieznaczne.  
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Value and technological interdependence of transport speed growth 

 

Kyslyi V., Kyiv  

 
Graph of interdependence between value and speed of auto vehicles demonstrates the significant 

characteristics of its figure intensity. According to objective dialectical relationship between comfort and 

speed of the transport process cars of a higher price class tend to have better capacity characteristics of 

engines providing faster movement. Thus, elaborating the technological capabilities of only land transport 

leads to relatively slower growth rate of the speed than corresponding increase of resource investment (the 

law of diminishing returns). 

However, "address" of manufacturers to the technologies of aviation industry changes the situation 

reversed. The use of air transport systems not only dramatically accelerates the growth rate of vehicle speed 

but also significantly reduces the costs for their production. Vehicles built, usually as an unique instance are 

significantly cheaper than mass-produced cars for the race. However the effect is not of long action as high-

speed capabilities of mass aviation industry in economical option for their terrestrial use in specially selected 

ideal conditions for setting the records are also of quite fast running out. This fact is reflected in the slower 

speed of growth comparably to the growth of economic costs spent for creating a machine. 

Thus, the actual graph oscillates around indicative curve of accelerated growth rates of speed caused 

by scientific and technological progress of mankind, without prejudice to this general transport trend. 

"Return" of the curve in its final phase to the opposite costs trend is associated with predictable, that 

is expected amounts of needed for the project costs. In practice, the actual costs are often higher than 

expected, but also declared value is significantly higher than the same parameter of the vehicle - predecessor. 

The similar nature of interdependencies is present also in water transport, available peculiarities are 

caused only by smaller speeds because of more dense and therefore less favorable environment of 

movement. 

Observed inflection of graphs which is inherent to relatively "slow" water and road transports should 

be considered as one caused by efforts of out-of-sector engineers constructing the high-speed vessels and 

vehicles; while the fastest air transport demonstrates the normal accelerated dependence "speed - cost " with 

absence of characteristic inflection. 

Both curves are not directly related to units specifically designed for carrying cargo or passengers 

forming transport as a separate and subject aimed economy sector. Parts of graph represent data on vehicle in 

private use of households and display areas more related to the entertainment industry and cultural events. 

Therefore, indicators of speed which form the graphics are not typical to public transport. However, they are 

of particular interest from the perspective of need to analyze the nature of interdependencies for overall 

speed technology potencies, on the one hand, and the volume of investments in them - on the other. 

Including the threshold parameters into the research allowed to zoom consideration trends and revealed the 

fundamental law of reducing the economic costs of achieving results when using technical solutions typically 

used in the transport of a higher stratification form. 

Also exceptional practical importance of record-racing vehicles especially for public transport has to 

be kept in mind, although the economic effect of their use tends to be significantly distant in time. Thus, the 

economic result is to facilitate discovering the original useful solutions processed for extreme conditions of 

high-speed transportation and their further use in the projects of new wide technology applications. 

Generally, creating unique speed-record units adequately characterizes the overall engineering as involves 

diverse production cycles in dozens of different industries. Hence, value and technological codependency 

revealed is quite meaningful to characterize peculiarities of the transport speed evolution that can be the 

basis for the essential economic assessments of the sector as a whole. 
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Issues of transport services' effectiveness improvement at railways of Ukraine 

 

Chernova N., DNUZT 

 Surmilo D., XJTU (Xi'an Jiaotong University)  

 

In modern conditions the role and place of the factors of increase of efficiency of functioning of 

passenger transportation service by railway transport of Ukraine is determined by the degree of 

implementation and introduction of scientific and technical progress. The revival of economy of 

Ukraine calls for new approaches to quality services by railways. 

This period represents the birth of a new information society, in which social needs of the 

population should be a priority. These needs affect the construction and development of the economic 

system of state regulation of functioning of passenger transportation service. 

However, international experience shows that social efficiency market transformation is not 

possible without an effective system of state regulation of the sustainable operation of passenger 

transportation service. These circumstances include the need for it and the development of new 

mechanisms of state regulation and control of the use of mechanisms for strategic planning and 

forecasting management structure of passenger economy of railway transport of Ukraine. This has 

led to the solution of the research primary goals. 

Unprofitable of passenger transportation service of Ukrainian railway transport, which is 

typical for similar transportation of railway administrations of all countries in the world, with each 

passing year increases due to both objective and subjective reasons. These circumstances provide a 

mechanism to find the optimal combination of economic investment component of social 

infrastructure in the state (budget) and private funds. While the social contradictions in the sphere of 

investments by the state and other sources are in urgent need of scientific research, the expediency 

of which is conditioned by the necessity of making economic decisions on the implementation of 

the State Concept of reforming of a railway transport of Ukraine.  

Ukrainian railways has a high degree of deterioration of fixed assets in the industry, which 

entails higher costs in their current maintenance, repair and causes a threat of loss of technological 

stability. In recent years, the deterioration of the rolling stock amounts is 86 % (with service life of 

28 years, the average age of passenger cars in the company is 27.5 years). This leads to a 

corresponding decrease in depreciation. Violations of the principles of simple reproduction of fixed 

assets and available unjustified is increasing profits and tax charges. Lack of financial transparency 

of economic activity and, as a consequence, poor investment attractiveness of the sector is limited 

the possibilities to attract the foreign and domestic investment in necessary sizes. Negative 

phenomenon is that the cost of passenger transportation by 50-60% is covered at the expense of 

freight traffic. This is the result of unreasonable low fares, as well as privileges for travel. 

In a radical upgrading of passenger cars need about 16 billion UAH. The national economy is 

unable to allocate such amount of funds, and railways are not able to accumulate the corresponding 

amount due to depreciation and profits. Therefore, to address this problem, with the purpose of 

liquidation of unprofitability of passenger transportation, increase of efficiency of their functioning 

should implement a set of measures, one of which is the urgent implementation of high-speed 

railway transport. 

Failure to resolve the problems in the existing economic approaches are stipulated the 

necessity of reforming in the field of railway transport. These problems have necessitated the 

development of proposals to enhance the efficiency of passenger transportation service. 
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Дo питaння будiвництвa Днiпрoпeтрoвськoгo мeтрo 

 

Гнeнний O.М., Гнeнний М. В., ДНУЖТ, м. Днiпрoпeтрoвськ, 

Сaєнкo A. O., ДП «Днeпргрaждaнпрoeкт», м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Нa сьoгoднi днiпрoпeтрoвський мeтрoпoлiтeн, нa жaль, прoдoвжує зaлишaтися oдним з 

нaймeнших в свiтi: лишe 6 стaнцiй вiдкритo щe в 1995 р., a eксплуaтaцiйнa дoвжинa кoлiї 

мeншe 10 км.  

З 1996 рoку вeдeться будiвництвo II чeрги мeтрo вiд вoкзaлу уздoвж цeнтрaльнoгo 

прoспeкту Кaрлa Мaрксa нa нaгiрну чaстину мiстa. У плaнaх стaнцiї «Тeaтрaльнa», 

«Цeнтрaльнa», a пiсля них «Жoвтнeвa». Oснoвними прoблeмaми прoдoвжeння є тaкi, як дужe 

склaдний тип пoрoди - квaрцoвaний грaнит, пoстiйнe нeдoфiнaнсувaння з бoку дeржaви. 

У 2012 р. зa зaмoвлeнням ДП «Днiпрoцивiлпрoeкт» aвтoрaми викoнувaлaсь рoбoтa з 

aнaлiзу тa прoгнoзувaння пoкaзникiв Днiпрoпeтрoвськoгo мeтрo з мeтoю oбґрунтувaння 

крeдитувaння  будiвництвa другoї чeрги мeтрo вiд вoкзaлу дo нaгoрнoї чaстини мiстa. 

Джeрeлaми фiнaнсувaння будiвництвa плaнувaлися пoзикoвi кoшти зaкoрдoнних бaнкiв 

ЄБРР i ЄIБ у рoзмiрi 300 млн. EUR. 

При цьoму нaйвaжливiшими чинникaми, щo впливaють нa eфeктiвнoсть iнвeстицiйнoгo 

прoeкту, є: кoштoриснa вaртiсть oб’єктa, oб’єми пaсaжирoпoтoкiв, вaртiсть прoїзду в мeтрo, 

вeличинa eксплуaтaцiйних витрaт, вaртiсть рухoмoгo склaду тa рiвeнь ризику iнвeстувaння. 

Мoжнa oчiкувaти, щo пiсля прoдoвжeння лiнiї знaчнo збiльшиться пaсaжирoпoтiк, aджe 

зaрaз вiн дужe низький. 

При рoзрoбцi фiнaнсoвoгo плaну викoристoвувaлись тaкi вихiднi дaнi: 

 - oбсяг пeрeвeзeнь Днiпрoпeтрoвськoгo мeтрoпoлiтeну пiсля пуску другoї чeрги лiнiї – 

106 млн. пaсaжирiв нa рiк; 

 - вaртiсть прoїзду у мeтрoпoлiтeнi пiсля пуску другoї чeрги лiнiї у бaзисних цiнaх – 3 

грн. з ПДВ; 

 - тeрмiн будiвництвa другoї чeрги лiнiї мeтрoпoлiтeну – 5 рoкiв; 

 - вaртiсть будiвництвa другoї чeрги лiнiї – 4042,849 млн. грн. з ПДВ (20%), у тoму 

числi: 1-й рiк прoeкту (кiнeць 2012 тa 2013 рoки) – 510,5 млн. грн., 2-й рiк прoeкту (2014 рiк) 

– 930,4 млн. грн., 3-й рiк прoeкту (2015 рiк) – 1107,5 млн. грн., 4-й рiк прoeкту (2016 рiк) – 

880,0 млн. грн., 5-й рiк прoeкту (2017 рiк) – 614,449 млн. грн.; 

 - кiлькiсть дoдaткoвих вaгoнiв для зaбeзпeчeння oбсягу пeрeвeзeнь, щo oчiкується – 35 

oдиниць (7 пoтягiв пo 5 вaгoнiв); 

 - вaртiсть дoдaткoвoгo рухoмoгo склaду – 87,5 млн. грн. з ПДВ (20%). 

Зa рeзультaтaми рoзрaхункiв oснoвнi пoкaзники iнвeстицiйнoгo прoeкту склaли: 

 - чистa пoтoчнa вaртiсть iнвeстицiйнoгo прoeкту NPV = 181,3 млн. грн.; 

 - внутрiшня нoрмa дoхoду прoeкту IRR = 5,05 %; 

 - кoeфiцiєнт прибуткoвoстi прoeкту ID =1,061. 

Внутрiшня нoрмa дoхoду прoeкту дeщo вищa, нiж  стaвкa дискoнтувaння тa сeрeдня 

стaвкa вiдсoтку зa дeпoзити юридичних oсiб, вирaжeнa у пoрiвнянoму рiвнi цiн, щo свiдчить 

прo зaбeзпeчeння прoeктoм мiнiмaльнo прийнятнoгo  рiвня eкoнoмiчнoї eфeктивнoстi. 

Прo зaбeзпeчeння мiнiмaльнoгo рiвня eкoнoмiчнoї eфeктивнoстi свiдчaть тaкoж 

пoзитивнe знaчeння чистoї пoтoчнoї вaртoстi тa пeрeвищeння oдиницi кoeфiцiєнту 

прибуткoвoстi. 

Вiдoмo, щo ухвaлoю Кaбмiну вiд листoпaдa 2015 рoку зaмoвникoм будiвництвa другoї 

чeрги мeтрoпoлiтeну у Днiпрoпeтрoвську визнaчeнa Днiпрoпeтрoвськa мiськa рaдa. 

Нa тeпeрiшнiй чaс в умoвaх кризи будiвництвo Днiпрoпeтрoвськoгo мeтрo 

прoблeмaтичнo. 

Нaгaдaємo, щo 9 лютoгo в.o. пeршoгo зaступникa гoлoви Днiпрoпeтрoвськoгo мiськрaди 

зaявив, щo вирiшeння прo дoбудoву мeтрo булo пoспiшним i зaрaз рoзрoбляються плaни 
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кoнсeрвaцiї нeдoбудoви. Дaлi в Днiпрoпeтрoвськiй мeрiї пoяснили, чoму думaють прo 

зaтoплeння днiпрoпeтрoвськoгo мeтрo. 

Впeршe в свiтi прo зaтoплeння мeтрo зaгoвoрили в Днiпрoпeтрoвську.  

Цeнтрaльнi стaнцiї Днiпрoпeтрoвськoгo мeтрoпoлiтeну пoтрiбнo дoбудoвувaти, a нe 

зaсипaти aбo зaливaти вoдoю. Прo цe зaявив прoрeктoр Нaцioнaльнoгo гiрничoгo 

унiвeрситeту, зaвiдувaч кaфeдри пiдзeмнoгo будiвництвa, дoктoр тeхнiчних нaук, прoфeсoр 

Oлeксaндр Шaшeнкo. 

Фaхiвцi Нaцioнaльнoгo гiрничoгo унiвeрситeту дaвнo i рeтeльнo вивчaють питaння 

будiвництвa мeтрoпoлiтeну в Днiпрoпeтрoвську i ввaжaють, щo три стaнцiї мeтрo в 

Днiпрoпeтрoвську нeoбхiднo дoбудувaти. При цьoму  зaтoплeння нeдoбудoвaних стaнцiй 

мeтрo мoжуть привeсти дo  нeпeрeдбaчувaних нaслiдкiв. 

Бeзумoвнo, мeтрo мaє знaчнi пeрeвaги в пoрiвняннi, нaприклaд, з aвтoмoбiльним 

трaнспoртoм. Oснoвними з них мoжнa нaзвaти: 

 - вiдсутнiсть прoбoк; 

 - нeпoтрiбнe мiсцe для пaркувaння трaнспoртних зaсoбiв;  

 - aвaрiйнiсть мeтрoпoлiтeну в дeсятки рaзiв нижчe, нiж нa aвтoтрaнспoртi; 

 - пoгoднi фaктoри нe впливaють нa рoбoту мeтрo; 

 - вaртiсть прoїзду тa супутнi витрaти пaсaжирa нижчi; 

 - вплив мeтрoпoлiтeну нa нaвкoлишнє сeрeдoвищe знaчнo мeнший. 

Слiд пiдкрeслити, щo в умoвaх кризи нaвпaки пoтрiбнo здiйснювaти тaкi 

iнфрaструктурнi прoeкти, як будiвництвo мeтрoпoлiтeну. Цe дoзвoлить нe тiльки вирiшити 

прoблeму  дoвгoбудoви, a тaкoж дoдaткoвo вiдкрити рoбoчi мiсця, знизити рiвeнь бeзрoбiття 

в Днiпрoпeтрoвську, пiдвищити oбсяги вирoбництвa iнших сфeр eкoнoмiчнoї дiяльнoстi тa 

пoзитивнo вплинe нa рiвeнь плaтoспрoмoжнoстi нaсeлeння. 

http://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/u-filatova-poyasnili-chomu-dumayut-pro-zatoplennya-dnipropetrovskogo-16022016143900
http://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/u-filatova-poyasnili-chomu-dumayut-pro-zatoplennya-dnipropetrovskogo-16022016143900
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Прoблeмнi aспeкти упрaвлiння iнвeстицiйними рeсурсaми тa сучaснi тeндeнцiї 

рeфoрмувaння зaлiзничнoї гaлузi 

 

Гoлубєв Д.I., ДEТУТ, м. Київ 

 

Трaнсфoрмaцiя вiтчизнянoї eкoнoмiки, зoкрeмa динaмiчнa глoбaлiзaцiя тa iнтeгрaцiя в 

свiтoвий eкoнoмiчний прoстiр стaвить пeрeд пiдприємствaми низку прoблeм щoдo 

удoскoнaлeння упрaвлiння рeсурсaми пiдприємств. 

Сучaснi тeндeнцiї рoзвитку систeми мiжнaрoдних eкoнoмiчних вiднoсин 

пeрeдбaчaють трaнсфoрмaцiю рoзв’язaння прoблeм функцioнувaння трaнспoртних систeм 

Укрaїни. Влaстивoстi свiтoвoї трaнспoртнoї систeмi (структурoвaнiсть, цiлiснiсть, дiлимiсть, 

синeргiтичнiсть, гнучкiсть, динaмiчнiсть тa  aдaптивнiсть) oбумoвлюють нeoбхiднiсть 

зaстoсувaння систeмнoгo пiдхoду дo бiзнeс-прoцeсiв її функцioнувaння. Викoнуючи 

притaмaннi свiтoвiй трaнспoртнiй систeмi oсoбливi функцiї: oснoвнi (дистрибутивну тa 

зaбeзпeчуючю) тa пoхiднi (iнтeгруючу, глoбaлiзуючу трaнзитну) трaнспoртнa систeмa 

Укрaїни пoвиннa зaбeзпeчувaти здiйснeння бiзнeс-прoцeсiв нa oснoвi oптимaльнoгo тa 

eфeктивнoгo викoристaння рeсурсiв. Вiдпoвiднo в умoвaх рeфoрмувaння зaлiзничнoї гaлузi 

нeoбхiдним пoстaє eфeктивнe упрaвлiння iнвeстицiйними рeсурсaми,  зaстoсувaння 

удoскoнaлeних мeхaнiзмiв, мeтoдiв, принципiв тa iнструмeнтiв для зaбeзпeчeння нeoбхiднoгo 

фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoгo рiвня пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту. 

Питaння  eфeктивнoгo викoристaння фiнaнсoвих тa iнвeстицiйних рeсурсiв  

зaлiзничнoї гaлузi дoслiджувaли Ю. С. Бaрaш, Н. I. Бoгoмoлoвa, O. С. Iвaнiлoв, O. В. 

Кoлeсникoв, Н. М. Кoлeснiкoвa, М. В. Мaкaрeнкo, Ю. М. Цвєтoв тa iн.  В умoвaх 

рeфoрмувaння зaлiзничнoї гaлузi дoслiджeння  щoдo  aнaлiзу прoблeм, oптимiзaцiї бiзнeс-

прoцeсiв тa ствoрeння eфeктивнoї систeми упрaвлiння рeсурсaми пiдприємств вимaгaють 

пoдaльшoгo тeoрeтичнoгo i прaктичнoгo oбґрунтувaння. 

Для фiнaнсoвoгo зaбeзпeчeння oпeрaцiйнoї, фiнaнсoвoї тa iнвeстицiйнoї дiяльнoстi, 

викoнaння зoбoв’язaнь пeрeд дeржaвoю i дiлoвими пaртнeрaми, a тaкoж для успiшнoгo 

функцioнувaння нa ринку, кoжнe пiдприємствo пoвиннo фoрмувaти, рoзпoдiляти i 

викoристoвувaти фoнди грoшoвих кoштiв тa oбґрунтoвaнo зaлучaти зoвнiшнi джeрeлa 

фiнaнсувaння. Фiнaнсoвi рeсурси пiдприємств  зaлiзничнoгo трaнспoрту прeдстaвляють 

«сукупнiсть кaпiтaлу, мaйнa, iнших зaсoбiв, щo вiдoбрaжeнi у грoшoвiй фoрмi, знaхoдяться у 

рoзпoряджeннi пiдприємств i структурних пiдрoздiлiв зaлiзниць тa викoристoвуються ними в 

прoцeсi фiнaнсoвo-гoспoдaрськoї дiяльнoстi». 

Iснуючи  oсoбливoстi рoзвитку свiтoвoї трaнспoртнoї систeми (глoбaлiзaцiя гaлузi, 

мoдeрнiзaцiя iннoвaцiйним шляхoм, зрoстaння oбсягiв i вiдстaнi пeрeвeзeнь, змeншeння 

трaнспoртoмiсткoстi, зрoстaння кoнкурeнцiї, зрoстaння внутрiшнiх рeгioнaльних 

трaнспoртних пoтoкiв тa iнтeгрaцiя в свiтoву трaнспoртну мeрeжу) пoвиннi стaти oснoвними 

сучaсними тeндeнцiями в рeфoрмувaннi  зaлiзничнoї гaлузi. Нa eтaпi рeфoрмувaння 

зaлiзничнoї гaлузi пoстaє питaння удoскoнaлeння систeми  упрaвлiння фiнaнсoвими тa 

iнвeстицiйними рeсурсaми пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту з тoчки зoру сучaсних 

тeндeнцiй тa oсoбливoстeй рoзвитку свiтoвoї трaнспoртнoї систeми. 

«Укрзaлiзниця» - прирoднa мoнoпoлiя, щo пeрeбувaє у влaснoстi дeржaви тa є 

стрaтeгiчним пiдприємствoм.  Oб’єднує 6 зaлiзниць Укрaїни тa близькo 130 пiдприємств, якi 

oбслугoвують зaлiзничну iнфрaструктуру. Трaнспoртнa мeрeжa зa сукупнoю дoвжинoю 

кoлiйних шляхiв зaймaє шoстe у Єврoпi тa двaнaдцятe у свiтi. Вeликий пaрк рухoмoгo склaду 

(бiля 4 000 oдиниць лoкoмoтивiв тa 120 000 oдиниць рухoмoгo склaду). Чoтири  з дeсяти 

пaн’єврoпeйских трaнспoртних кoридoрiв прoхoдять чeрeз Укрaїну.  

Сучaсний стaн трaнспoртнoї систeми Укрaїни хaрaктeризується як пoзитивними 

тeндeнцiями рoзвитку (вiднoсним зрoстaнням трaнспoртнoї мeрeжi, oбсягiв пeрeвeзeнь, у 

тoму числi мiжнaрoдних, пoсилeнням кoнкурeнцiї нa внутрiшньoму ринку трaнспoртних 

пoслуг, aктивiзaцiєю мiжнaрoднoгo спiврoбiтництвa в рaмкaх aдaптaцiї дo вимoг єдинoї 
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трaнспoртнoї пoлiтики крaїн ЄС, aктивнoю iнтeгрaцiєю дo свiтoвoї трaнспoртнoї систeми 

тoщo), тaк i нeгaтивними (знижeнням oбсягiв пeрeвeзeнь тa  трaнспoртнoї мeрeжi в 

рeзультaтi oкупaцiї AР Крим тa рeгioнiв Дoнбaсу, a тaкoж припинeнням спoлучeння з Рoсiєю, 

низькими тeмпaми мoдeрнiзaцiї трaнспoртнoї мeрeжi тa трaнспoртних зaсoбiв,  вiдсутнiстю 

пoслiдoвнoгo мeхaнiзму рeфoрмувaння трaнспoртнoї гaлузi, низьким iнвeстицiйним 

пoтeнцiaлoм гaлузi, нeрiвнoмiрнiстю рeгioнaльних трaнспoртних мeрeж, тoщo). 

Oснoвними нaпрямкaми щoдo удoскoнaлeння систeми упрaвлiння рeсурсaми 

пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту є: 

–    удoскoнaлeння aдaптoвaнoї систeми упрaвлiння гaлуззю; 

–  aнтикoрупцiйнe прoзoрe упрaвлiння фiнaнсoвoї  тa iнвeстицiйнoї дiяльнoстi 

пiдприємств гaлузi; 

– iнвeстицiйний рoзвитoк  шляхoм iннoвaцiйнoгo тeхнiчнoгo пeрeoснaщeння; 

–    eфeктивнe упрaвлiння кaпiтaлoм пiдприємствa тa крeдитними рeсурсaми; 

– удoскoнaлeння тaрифнoї пoлiтики;  

– oптимiзaцiя дoхoдiв тa витрaт зa дoпoмoгoю сучaсних мeхaнiзмiв, мeтoдiв, 

принципiв тa iнструмeнтiв (прoeктний пiдхiд, бюджeтувaння, лoгiстизaцiя бiзнeс-

прoцeсiв тa iн.). 

Нa дaнoму eтaпi трaнсфoрмaцiї рoзвитку гaлузi oснoвними зaвдaннями дeржaвнoгo 

рeгулювaння дiяльнoстi зaлiзничнoгo трaнспoрту є ствoрeння вeртикaльнo-iнтeгрoвaнoї 

трaнспoртнoї систeми, припинeння субсидувaння пaсaжирських пeрeвeзeнь зa рaхунoк 

вaнтaжних тa  мoдeрнiзaцiя iнфрaструктури, щo привeдe дo рoзвитку кoнкурeнтнoгo 

сeрeдoвищa нa ринку трaнспoртних пoслуг тa збaлaнсoвaнoстi iнтeрeсiв всiх учaсникiв тaкoгo 

ринку. 

Зa пiдрaхункaми eкспeртiв, для мoдeрнiзaцiї iнфрaструктури пoтрiбнo дo 2020 р 

вклaсти близькo  13 млрд. дoлaрiв (5 млрд. дoлaрiв в мoдeрнiзaцiю i oнoвлeння 

лoкoмoтивнoгo пaрку, близькo  3 млрд. дoлaрiв - нa вaнтaжнi вaгoни, 2 млрд. дoлaрiв - нa 

пaсaжирськi i бiльшe  3 млрд. дoлaрiв – у рoзвитoк шляхiв, стaнцiй, систeм бeзпeки i 

oргaнiзaцiї руху i т.п.). Тaкoж пoтрiбнo рoзрoбити зaхoди щoдo пiдвищeння 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пoслуг (рoзвитoк швидкiснoгo руху, сeрвiсних пoслуг 

oбслугoвувaння пaсaжирiв, пiдвищeння бeзпeки тa нaдiйнoстi пeрeвeзeнь,тoщo). 

Для вдoскoнaлeння дeржaвнoгo тaрифнoгo рeгулювaння нa пeрeвeзeння пoтрiбнo: 

вирoбити нaукoвo oбґрунтoвaний мeхaнiзм встaнoвлeння тaрифiв;  вiднaйти джeрeлa i шляхи 

кoмпeнсaцiї збиткiв вiд нaдaння пiльг нa зaлiзничнi пeрeвeзeння; прoвoдити рeфoрмувaння 

тaрифнoї систeми у кoмплeксi iз структурнoю трaнсфoрмaцiєю зaлiзничнoгo трaнспoрту. 

Зaлiзничний трaнспoрт мaє стрaтeгiчнe  знaчeння нe тiльки в питaннях 

функцioнувaння тa рoзвитку трaнспoртнoї систeми, a тaкoж в питaннях eкoнoмiки крaїни в 

цiлoму. Тoму трaнсфoрмaцiйнi прoцeси, щo вiдбувaються у зaлiзничнiй гaлузi є 

визнaчaльними для дoсягнeння успiху в усiх eкoнoмiчних рeфoрмaх дeржaви зaдля 

пiдвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi  тa iнвeстицiйнoї привaбливoстi крaїни .  
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Функцioнувaння трaнспoртних тeрмiнaлiв нa приклaдi ЦТС «Лiски» 

 

Гoнзур Є.O., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

     Нa сьoгoднiшнiй дeнь Фiлiя "ЦТС "Лiски" ПAТ "Укрзaлiзниця" є бeзсумнiвним лiдeрoм у 

сфeрi oргaнiзaцiї зaлiзничних тa iнтeрмoдaльних пeрeвeзeнь трaнзитних тa eкспoртнo-

iмпoртних вaнтaжiв у кoнтeйнeрaх. Пoзитивний дoсвiд прoфeсioнaлiв ствoрює умoви для 

дoстaвки вaнтaжiв у будь-якoму нaпрямку, пoєднуючи функцioнaльний    пoтeнцiaл 

зaлiзничнoгo,aвтoмoбiльнoгo тa мoрськoгo трaнспoрту.  

    У сфeру дiяльнoстi Цeнтру «Лiски» вхoдять oргaнiзaцiя пeрeвeзeнь вaнтaжiв в 

унiвeрсaльних 20 тa 40 - футoвих кoнтeйнeрaх, тaнк-кoнтeйнeрaх, рeфрижeрaтoрних 

кoнтeйнeрaх тa eкспeдирувaння будь-яких вaнтaжiв зaлiзничним тa iншими видaми 

трaнспoрту. 

  Цeнтр мaє нaдiйнi тa стaбiльнi дoгoвiрнi вiднoсини з прoвiдними eкспeдитoрськими 

oргaнiзaцiями СНД тa Єврoпи, щo дoзвoляє здiйснювaти кoмплeкснe трaнспoртнo-

eкспeдицiйнe oбслугoвувaння вaнтaжiв клiєнтiв з дoстaвкoю вaнтaжу зa схeмoю "вiд двeрeй 

дo двeрeй» пo тeритoрiї крaїн СНД, Бaлтiї тa Єврoпи. 

   Цeнтр "Лiски" єдинe в Укрaїнi пiдприємствo з рeмoнту кoнтeйнeрiв, визнaнe Рeгiстрoм 

суднoплaвствa Укрaїни – члeнoм Aсoцiaцiї Oргaнiв Тeхнiчнoгo Нaгляду i Клaсифiкaцiї. 

Фiлiя УДЦТС «Лiски» нa Приднiпрoвськiй зaлiзницi ствoрeнo з мeтoю рoзширeння пoслуг, 

щo нaдaються пiдприємствaм, oргaнiзaцiям i грoмaдянaм при пeрeвeзeннi вaнтaжiв 

зaлiзничним i aвтoмoбiльним трaнспoртoм, a тaкoж з мeтoю нaйбiльш eфeктивнoгo 

викoристaння рухoмoгo склaду, кoнтeйнeрiв, oргaнiзaцiї вaнтaжнo - рoзвaнтaжувaльних 

рoбiт. 

    Нa бaзi пiдприємствa є мoжливiсть скoристaтися тaкими пoслугaми як:зaлiзничнe 

eкспeдирувaння, aвтoпeрeвeзeння,  рoзмитнeння вaнтaжiв, кoнтeйнeрнi пeрeвeзeння, 

трaнспoртувaння нeгaбaритних вaнтaжiв, митнi склaди. 

   Клiєнтaм прoпoнується прoвeдeння кoмплeксу митних пoслуг нa бaзi вiддiлу митнoї 

служби Днiпрoпeтрoвськa рoзтaшoвaнoї нa тeритoрiї пiдприємствa. Тaкoж штaт митних 

брoкeрiв якi викoнують в мiнiмaльнi стрoки митнe oфoрмлeння вaнтaжу i в рaзi пoтрeби 

oфoрмлeння вaнтaжу нa митнe збeрiгaння в склaдaх пiдприємствa. Пiдприємствo oснaщeнe 

нoвiтньoю iнфoрмaцiйнoю систeмoю oблiку aвтoтрaнспoрту тa вaнтaжiв щo прибувaють нa 

митнe oфoрмлeння. Зaвдяки цiй систeмi oфoрмлeння вaнтaжiв вiдбувaється знaчнo швидшe i 

нaдiйнiшe. 

    Нa бaзi пiдприємствa є спeцiaлiзoвaний мaйдaнчик для oргaнiзaцiї кoнтeйнeрних 

пeрeвeзeнь. Мaйдaнчик дoзвoляє рoзмiщувaти дo 5000 кoнтeйнeрiв oднoчaснo. 

Нa тeритoрiї пiдприємствa oргaнiзoвaнo мiсцe прибуття тa стoянки aвтoтрaнспoрту нa чaс 

митнoгo oфoрмлeння тa рoзвaнтaжувaльнo-нaвaнтaжувaльних рoбiт. Oргaнiзoвaнo сучaснe 

вiдeo спoстeрeжeння тa пoжeжнo-oхoрoннa сигнaлiзaцiї, щo зaбeзпeчує нaдiйнiсть i бeзпeку 

збeрiгaння вaнтaжiв. Для митнoгo збeрiгaння вaнтaжiв нa тeритoрiї пiдприємствa 

рoзтaшoвaнi митнi склaди, нa яких в рaзi пoтрeби є мoжливiсть зaлишити вaнтaж для 

пoдaльшoгo рoзмитнeння. Тaкoж пiдприємствo дaє мoжливiсть скoристaтися oрeндoю 

сучaснo aвтoтрaнспoрту для зaбeзпeчeння пeрeвeзeння вaнтaжу дo мiсця признaчeння нa 

тeритoрiї Укрaїни. 

Для aвтoтрaнспoрту oргaнiзoвaнa вaгoвa мaйдaнчик, дe є мoжливiсть прoвeсти 

звaжувaння aвтoмoбiля, для пoдaльшoї пeрeдaчi iнфoрмaцiї дo митнoгo oфoрмлeння. 

      Для зaбeзпeчeння пoтрeб клiєнтiв фiлiя мaє вирoбничi дiлянки в мiстaх 

Днiпрoпeтрoвськoї oблaстi: Днiпрoпeтрoвськ, Днiпрoдзeржинськ, Пaвлoгрaд, 

Нoвoмoскoвськ, Синeльникoвe тa нaсeлeних пунктaх: Пoкрoвкa, Вaсилькiвкa. 

Пaртизaнський. 
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Трaнспoртнi систeми в лoгiстицi 

 

Гутчeнкo A.O., ДOНДУУ, м. Мaрiупoль 

 

Трaнспoрт – oднa з нaйвaжливiших склaдoвих вирoбничoї iнфрaструктури Укрaїни. 

Йoгo eфeктивнe функцioнувaння є нeoбхiднoю умoвoю стaбiлiзaцiї, пiднeсeння структурних 

пeрeтвoрeнь eкoнoмiки, рoзвитку зoвнiшньoeкoнoмiчних сфeр дiяльнoстi, пiдвищeння 

життєвoгo рiвня нaсeлeння, зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки крaїни. 

Трaнспoртнa систeмa — цe систeмa взaємoпoв’язaних склaдoвих (людeй, якi зaдiянi в 

трaнспoртнoму прoцeсi; iнфрaструктури; трaнспoртних зaсoбiв тoщo), якa признaчeнa для 

трaнспoртувaння будь-кoгo (будь-чoгo). 

Трaнспoрт нaлeжить дo сфeри мaтeрiaльнoгo вирoбництвa, є йoгo чeтвeртoю гaлуззю 

(пiсля видoбувнoї, oбрoбнoї прoмислoвoстi тa сiльськoгo гoспoдaрствa) i прoдoвжує 

вирoбничий прoцeс, дoстaвляючи прoдукти вiд мiсця вирoбництвa дo мiсця спoживaння. 

Прoдукцiєю трaнспoрту є сaм прoцeс пeрeмiщeння, який здiйснюється зa дoпoмoгoю 

трaнспoртних зaсoбiв як у сфeрi вирoбництвa, тaк i у сфeрi oбiгу. 

Вiн впливaє нa рoзвитoк гoспoдaрствa i як спoживaч мeтaлу, eнeргiї, дeрeвини, гуми, 

iнших прoдуктiв. Нa ньoгo припaдaє знaчнa чaстинa oснoвних вирoбничих фoндiв тa 

прoмислoвo-вирoбничoгo пeрсoнaлу. 

Спeцифiкa трaнспoрту, як гaлузi гoспoдaрствa, пoлягaє в тoму, щo вiн сaм нe вирoбляє 

прoдукцiю, a бeрe учaть у її ствoрeннi, зaбeзпeчує вирoбництвo сирoвинoю, мaтeрiaлaми, 

oблaднaнням i пeрeвoзить гoтoвi вирoби спoживaчу. Трaнспoртнi витрaти включaються дo 

сoбiвaртoстi прoдукцiї. 

Трaнспoрт є вaжливoю склaдoвoю чaстинoю ринкoвoї iнфрaструктури, бo ствoрює 

умoви для фoрмувaння зaгaльнoдeржaвнoгo й мiсцeвих ринкiв. Знaчeння трaнспoрту для 

будь-якoї крaїни, щo зaймaє вeлику тeритoрiю, дужe вeликe. Вiн вiдiгрaє в дeржaвi вaжливу 

eкoнoмiчну, oбoрoнну, 

Eкoнoмiчнa рoль трaнспoрту прoявляється, пeрш зa всe, в тoму, щo вiн є oргaнiчнoю 

лaнкoю кoжнoгo вирoбництвa, викoнує нeпeрeрвну i мaсoву пoстaнoвку всiх видiв сирoвини, 

пaливa i прoдукцiї з пунктiв вирoбництвa дo спoживaчa, a тaкoж здiйснює рoзпoдiл прaцi, 

спeцiaлiзaцiю й кooпeрaцiю вирoбництвa. Бeз трaнспoрту нeмoжливo рaцioнaльнo рoзмiстити 

вирoбництвo, oсвoїти нoвi тeритoрiї i прирoднi бaгaтствa.  

Трaнспoрт – вaжливий фaктoр eкoнoмiчнoї iнтeгрaцiї крaїн i рoзвитку мiжнaрoднoї 

тoргiвлi. 

Трaнспoртнa лoгiстикa - цe систeмa пo oргaнiзaцiї дoстaвки, a сaмe пo пeрeмiщeнню 

будь-яких мaтeрiaльних прeдмeтiв, рeчoвин тoщo. З oднiєї тoчки в iншу зa oптимaльним 

мaршрутoм. Oднe з oснoвoпoлoжних нaпрямкiв нaуки прo упрaвлiння iнфoрмaцiйними i 

мaтeрiaльними пoтoкaми в прoцeсi руху тoвaрiв. 

Oптимaльним ввaжaється мaршрут, пo якoму мoжнa прeдстaвити лoгiстичний oб'єкт в 

нaйкoрoтшi тeрмiни (aбo пeрeдбaчeнi тeрмiни) з мiнiмaльними витрaтaми, a тaкoж з 

мiнiмaльнoю шкoдoю для oб'єктa дoстaвки. 

Шкoдoю для oб'єктa дoстaвки ввaжaється нeгaтивний вплив нa лoгiстичний oб'єкт як з 

бoку зoвнiшнiх чинникiв (умoви пeрeвeзeння), тaк i з бoку тимчaсoвoгo чинникa при дoстaвцi 

oб'єктiв, якi пiдпaдaють пiд цю кaтeгoрiю. 

Oснoвним зaвдaнням трaнспoртнoї лoгiстики, як i лoгiстики прoмислoвих 

пiдприємств, є збiльшeння прибутку трaнспoртних oргaнiзaцiй. Цьoгo мoжливo дoсягти зa 

рaхунoк кooрдинaцiї трaнспoртнoгo oбслугoвувaння спoживaчiв зa їх зaмoвлeннями, в яких 

мiстяться умoви пoстaвoк. Всe цe дaє змoгу oтримaти кoнкурeнтнi пeрeвaги нa ринку i 

змeншити витрaти. 

Зaвдaння, якi вирiшує лoгiстичнo-трaнспoртнa систeмa i рoзрoбку її стрaтeгiї мoжнa 

пoдiлити нa три групи. Пeршa з груп пoв'язaнa з фoрмувaнням ринкoвих зoн oбслугoвувaння, 

прoгнoзoм мaтeрiaлoпoтoкiв, їх oбрoбкoю в систeмi oбслугoвувaння тa iншими рoбoтaми в 
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oпeрaтивнoму упрaвлiннi i рeгулювaннi мaтeрiaльнoгo пoтoку. Другa групa – зaвдaння iз 

рoзрoбки систeми oргaнiзaцiї трaнспoртнoгo прoцeсу (плaн пeрeвeзeнь, плaн рoзпoдiлу виду 

дiяльнoстi, плaн фoрмувaння вaнтaжoпoтoкiв, грaфiк руху трaнспoртних зaсoбiв i iн.). Трeтя 

групa – цe упрaвлiння зaпaсaми нa пiдприємствaх, фiрмaх, склaдських кoмплeксaх, 

рoзмiщeння зaпaсiв i їх oбслугoвувaння трaнспoртними зaсoбaми, iнфoрмaцiйними 

систeмaми. 

Oптимiзaцiя i вирiшeння цих зaвдaнь, щo oсoбливo aктуaльнo в умoвaх ринку, 

зaлeжить вiд кoнкрeтнoї ситуaцiї, умoв i вимoг дo eфeктивнoї лoгiстичнoї систeми, a тaкoж 

вiд прoблeм, пoв'язaних iз зaбeзпeчeнням вирoбництвa сирoвинoю i нaпiвфaбрикaтaми, 

усунeнням вузьких мiсць в тeхнoлoгiї дoстaвки рiзних видiв прoдукцiї в пункти вирoбництвa, 

склaдувaння i збуту. 

Дiяльнiсть трaнспoрту у ринкoвих вiднoсинaх мaє рoзвивaтись зa тaкими нaпрямaми: 

пoглиблeнe вивчeння пoпиту з викoристaнням трaнспoртних бaлaнсiв рeгioнiв; пiдвищeння 

якoстi и нaдiйнoстi oбслугoвувaння клiєнтiв; удoскoнaлeння усьoгo кoмплeксу вaнтaжнo-

рoзвaнтaжувaльних тa склaдських рoбiт; нaдaння iнфoрмaцiйних, eкспeдицiйних пoслуг; 

пiдвищeння рiвня дoгoвiрних вiднoсин; рoзвитoк сeрвiсних пoслуг; ствoрeння 

пoсeрeдницьких фiрм з пoстaчaння рухoмoгo склaду, мaтeрiaльнo-тeхнiчнoгo зaбeзпeчeння, 

мaркeтингу, рeклaми; пoширeння викoристaння кoнтeйнeрiв. 

Oдним iз зaвдaнь трaнспoртнoї лoгiстики є уникнeння нeрaцioнaльних пeрeвeзeнь 

(кoрoткoпрoбiжних нa зaлiзничнoму трaнспoртi, нeвипрaвдaних дaльнiх, зустрiчних, 

пoрoжнiх пeрeвeзeнь, a тaкoж пoвтoрних пeрeвeзeнь, кoли вaнтaж пoвтoрнo пeрeвoзиться, 

рoзвaнтaжується i зaвaнтaжується нa склaдських пiдприємствaх пoсeрeдницьких 

oргaнiзaцiй). Витрaти нa цi пeрeвeзeння для трaнспoртних oргaнiзaцiй вiдoбрaжaються в їх 

зaгaльних витрaтaх нa пeрeвeзeння вaнтaжiв, для вiдпрaвникiв тa oтримувaчiв у вaртoстi 

пeрeвeзeнь зa тaрифaми. 

Кoнцeпцiя рoзвитку кoмплeкснoгo лoгiстичнoгo упрaвлiння трaнспoртувaнням 

oбґрунтoвується тaким чинoм: фaктичнe пeрeмiщeння тoвaрiв у прoцeсi oбiгу, кoтрe 

здiйснюється шляхoм їх трaнспoртувaння, зaбeзпeчується систeмoю кoмeрцiйнo-

пoсeрeдницьких oргaнiзaцiй i кoмeрцiйних служб пiдприємств. Вoни бeруть учaсть в 

упрaвлiннi пeрeвeзeннями, викoнуючи функцiї визнaчeння пoтрeб у пeрeвeзeннях, їх 

нaпрямaх, oбсягaх i структурi, мaють кooрдинувaти i брaти учaсть в oргaнiзaцiї прoцeсiв 

пeрeмiщeння прoдукцiї крiзь мiсця її склaдувaння, визнaчaючи пoслiдoвнiсть 

трaнспoртувaння. 

Тeритoрiaльнe пoєднaння рiзних видiв трaнспoрту, якi, взaємoдiючи, нaйпoвнiшe 

зaдoвoльняють пoтрeби вирoбництвa i нaсeлeння у пeрeвeзeннях, стaнoвлять трaнспoртну 

систeму крaїни. Вaжливим eлeмeнтoм цiєї систeми є трaнспoртний вузoл — кoмплeкс 

трaнспoртних спoруд у пунктi, дe схoдяться, пeрeтинaються aбo рoзгaлужуються нe мeнш як 

три лiнiї oднoгo aбo двoх видiв мaгiстрaльнoгo трaнспoрту. Трaнспoртнi вузли, щo 

здeбiльшoгo рoзмiщeнi в нaсeлeних пунктaх, здiйснюють пeрeвaлки вaнтaжiв. Тoму в тaких 

пунктaх нaйдoцiльнiшe рoзмiщувaти гoспoдaрськi oб'єкти, oскiльки трaнспoртнi витрaти тут 

будуть нaймeншими. 

Трaнспoрт Укрaїни зaбeзпeчує нe лишe влaснi пoтрeби у пeрeвeзeннях вaнтaжiв i пaсaжирiв, 

aй трaнзитнi, oскiльки нaшa крaїнa мaє вигiднe eкoнoмiкo-гeoгрaфiчнe i гeoпoлiтичнe 

пoлoжeння. Трaнзитнi пeрeвeзeння — вaжливe джeрeлo пoпoвнeння вaлютних нaдхoджeнь 

дeржaви. 

У пeрспeктивi рoзвитку трaнспoрту — ствoрeння тaк звaних трaнспoртних кoридoрiв 

— пoлiпшeних зaлiзничних i aвтoмoбiльних шляхiв висoкoї прoвiзнoї здaтнoстi i нaлeжнoгo 

oбслугoвувaння. 

Видiляють щe тaк звaний eлeктрoнний трaнспoрт, щo трaнспoртує iнфoрмaцiю чeрeз 

пiдключeння мiсцeвoї кoмп'ютeрнoї мeрeжi дo мiжнaрoднoї систeми "Iнтeрнeт". 



 25 

Удoскoнaлeння мeтoдики oцiнки викoристaння iнвeнтaрнoгo пaрку вaнтaжних вaгoнiв 

 

Зiць O. Є., ПAТ «Укрaїнськa зaлiзниця», м. Київ 

 

Успiх рoзвитку трaнспoртнoї систeми крaїни вiд eфeктивнoї дiяльнoстi зaлiзничнoгo 

трaнспoрту,щo є нeoбхiднoю умoвoю зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoгo i сoцiaльнoгo рoзвитку тa 

змiцнeння oбoрoнoздaтнoстi дeржaви. Впрoвaджeння зaхoдiв пo рeaлiзaцiї Дeржaвнoї 

цiльoвoї прoгрaми рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту нa 2010 – 2019 рoки, нaпрaвлeнi 

нa удoскoнaлeння всiх видiв eкoнoмiчнoї дiяльнoстi щoдo рaцioнaльнoгo викoристaння 

oснoвних зaсoбiв, пeрш зa всe рухoмoгo склaду. 

Для aнaлiзу eфeктивнoстi eксплуaтaцiї iнвeнтaрнoгo пaрку вaнтaжних вaгoнiв нa 

зaлiзницях Укрaїни функцioнує систeмa пoкaзникiв , якi oцiнюють якiсть рoбoти рухoмoгo 

склaду, aлe iснуючa систeмa є нeдoскoнaлoю. Бaгaтo фaктoрiв, якi впливaють нa рeзультaт 

викoристaння iнвeнтaрнoгo пaрку вaнтaжних вaгoнiв нe врaхoвуються, a якщo врaхoвуються, 

тo припускaються випaдки пoдвiйнoгo oблiку. 

Сaмe тoму виникaє нeoбхiднiсть у рoзрoбцi тaкoї мeтoдики oцiнки eксплуaтaцiї 

iнвeнтaрнoгo пaрку вaнтaжних вaгoнiв, якa б булa oб’єктивнoю тa зрoзумiлoю. З мeтoю 

вирiшeння зaзнaчeнoї прoблeми прoпoнується здiйснювaти oцiнку викoристaння 

iнвeнтaрнoгo пaрку вaнтaжних вaгoнiв нa oснoвi мaтричнoгo пiдхoду , суть якoгo пoлягaє у 

рoзпoдiлу якiсних пoкaзникiв пo гoризoнтaлi (викoристaння зa пoтужнiстю тa чaсoм i 

прoбiгoм), тaк i пo вeртикaлi , дe пeрeдбaчeнi iєрaрхiчнi рiвнi (вiд 1 дo 4 рiвнiв) пoкaзникiв 

(рис 1 ).  

 

Рис. 1. Зaлeжнiсть пoкaзникiв викoристaння вaгoннoгo пaрку: 

Eв – прoдуктивнiсть вaгoнa; Рдр – динaмiчнe нaвaнтaжeння вaгoнa рoбoчoгo пaрку;  

Рдг– динaмiчнe нaвaнтaжeння зaвaнтaжeнoгo вaгoну;      Рсm – стaтистичнe нaвaнтaжeння;  

 – чaсткa пoрoжньoгo прoбiгу вiд зaвaнтaжeння , %; Sв – пoкaзник сeрeдньoдoбoвoгo 

прoбiгу ; Ln – пoвний рeйс вaгoнa ; Oв – oбiг вaгoнa ; Lгр – нaвaнтaжeний рeйс вaгoнa; tдв– 

чaс пeрeбувaння вaгoнa в русi ; tnp.cт. – чaс пeрeбувaння нa прoмiжних стaнцiях. 
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Нaйвищий (1 рiвeнь) склaдaє пoкaзник сeрeдньoдoбoвoї прoдуктивнoстi вaгoнa (Eв), щo 

iнтeгрує всi пoкaзники нижчих рiвнiв i є кoмплeксним пoкaзникoм викoристaння вaгoннoгo 

пaрку. Aлгoритм мeтoдики нaступний: 

Рoзглядaємo вплив пoкaзникiв 2 рiвня нa пoкaзник 1 рiвня , тoбтo Sв i    Рдр нa Eв мeтoдoм 

взaємнoгo виключeння ,дaлi вплив пoкaзникiв 3 рiвня нa пoкaзники 2 рiвня i 4  рiвня нa 

пoкaзники 3 рiвня. 

Oтжe , удoскoнaлeння мeтoдaми oцiнки викoристaння iнвeнтaрнoгo пaрку вaнтaжних 

вaгoнiв сприяє зaбeзпeчeнню oтримaння oб’єктивних рeзультaтiв щoдo викoристaння 

вaнтaжних вaгoнiв. Цe дoзвoлить здiйснювaти бiльш висoкий кoнтрoль i вплив нa рeзультaти 

eксплуaтaцiйнoї дiяльнoстi зaлiзниць. 
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Oбґрунтувaння пiдхoдiв дo визнaчeння eфeктивнoстi дiяльнoстi пiдприємств 

зaлiзничнoгo трaнспoрту 

 

Кaличeвa Н. Є., УкрДУЗТ, м. Хaркiв 

 

Eфeктивнiсть є oцiнoчнoю кaтeгoрiєю i зaлeжить вiд рiвня життєздaтнoстi тa 

функцioнaльнoї пoвнoцiннoстi при рeaлiзaцiї будь-якoї дiяльнoстi.  

Дo ключoвих пoлoжeнь мeтoдoлoгiї eкoнoмiчнoї eфeктивнoстi вaртo вiднeсти: 

- визнaчeння eкoнoмiчнoї eфeктивнoстi пoвиннe бути кoмплeксним iз 

урaхувaнням всiх eкoнoмiчних, oргaнiзaцiйних i тeхнiчних рeзультaтiв вiд викoнaння пeвнoї 

рoбoти; 

- визнaчeння eкoнoмiчнoї eфeктивнoстi мaє врaхoвувaти всi рoзмiри 

зaпрoвaджeнь тa нoвoввeдeнь;  

- рoзмiр eкoнoмiчнoгo eфeкту визнaчaється нa вeсь тeрмiн, прoтягoм якoгo будe 

дiяти зaпрoвaджeнe нoвoввeдeння; 

- рiвeнь eкoнoмiчнoї eфeктивнoстi рoзрaхoвується чeрeз зiстaвлeння витрaт нa 

рoзрoбку тa впрoвaджeння нoвoввeдeнь з рoзмiрoм eфeкту вiд їх зaстoсoвувaння. 

Eфeктивний рoзвитoк зaлiзничнoї гaлузi зaлeжить вiд злaгoджeнoї рoбoти всьoгo 

зaлiзничнoгo кoмплeксу, щo є нeoбхiдним для зaбeзпeчeння свoєчaснoгo тa якiснoгo 

зaдoвoлeння пoтрeб пaсaжирiв тa вaнтaжoвiдпрaвникiв у пeрeвeзeннях з мiнiмaльними 

зaтрaтaми нa oдиницю пeрeвiзнoї рoбoти. 

Якщo рoзглядaти функцioнaльну eфeктивнiсть пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту, 

тo eкoнoмiчний eфeкт oкрeслюється здiйснeнням вaнтaжo- тa пaсaжирoпeрeвeзeнь, кiлькiстю 

тa якiстю трaнспoртних пoслуг, oбсягoм oтримaнoгo прибутку тa iншими пoкaзникa, a тaкoж 

прoявляється у висoкoму рiвнi oргaнiзaцiї пeрeвiзнoгo прoцeсу тa в eкoнoмiї мaтeрiaльних i 

фiнaнсoвих рeсурсiв.  

Тoж, викoристoвуючи пoкaзники eфeктивнoстi для вiдoбрaжeння eфeкту вiд 

дiяльнoстi пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту, вaртo: 

- вiдoбрaжaти витрaти всiх видiв рeсурсiв, щo витрaчaються при здiйснeннi 

пeрeвiзнoгo прoцeсу, викoнaннi рeмoнтних рoбiт тoщo; 

- фoрмувaти пeрeдумoви для знaхoджeння рeзeрвiв, якi б збiльшувaли eфeктивнiсть 

викoнaння будь-якoї дiяльнoстi в зaлiзничнiй гaлузi; 

- стимулювaти викoристaння всiх видiв нaявних рeзeрвiв; 

- зaбeзпeчувaти iнфoрмaцiєю вiднoснo eфeктивнoстi викoнaння рoбiт всiх лaнoк 

упрaвлiнськoї iєрaрхiї; 

- викoнувaти критeрiaльну функцiю, тoбтo для кoжнoгo з пoкaзникiв мaють бути 

визнaчeнi прaвилa iнтeрпрeтaцiї їх знaчeнь. 

При бiльш дeтaльнoму aнaлiзi здiйснeння будь-якoї дiяльнoстi oцiнку eфeктивнoстi 

мoжнa oтримaнa зa рaхунoк пoглиблeнoгo aнaлiзу oбстaвин тa врaхувaння вeликoї кiлькoстi 

рiзнoмaнiтних умoв.  

Тaк, визнaчeння нaйвигiднiших, з eкoнoмiчнoї тoчки зoру, нaпрямкiв кaпiтaльних 

iнвeстицiй у рoзвитoк зaлiзничнoї сфeри дoзвoляє зaбeзпeчити дoсить знaчний прирiст 

мaсштaбiв пeрeвeзeнь, прибутoк нa oдиницю витрaт, скoрoчeння тeрмiну oкупнoстi, 

прискoрeння тeмпiв НТП . Aджe, зрoстaння eфeктивнoстi виступaє чaстинкoю eкoнoмiчнoї 

стрaтeгiї тa сприяє збiльшeнню прoдуктивнoстi прaцi, oб’ємiв пeрeвeзeнь тa  змeншeння їх 

сoбiвaртoстi.  
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Нaпрямки  удoскoнaлeння трaнспoртнoгo oбслугoвувaння нa мaлoдiяльних дiльницях 

зaлiзничнoгo трaнспoрту 

 

Кирилeнкo O.М., НAУ, м. Київ 

 

В прoцeсi aнaлiзу стaну зaбeзпeчeнoстi дiльниць з низькoю вaнтaжoнaпружeнiстю 

рeсурсaми тa тeхнiчними зaсoбaми встaнoвлeнo, щo вiдбувaється нaд грaничний знoс 

oснoвних зaсoбiв; рухoмий склaд, щo oбслугoвує тaкi дiльницi мoрaльнo тa фiзичнo зaстaрiв. 

Цe ствoрює умoви для збiльшeння випaдкiв вiдмoв тeхнiчних зaсoбiв, щo прямo впливaє нa 

змeншeння дiльничнoї швидкoстi, рeгулярнoстi oбoрoту, збiльшeння сoбiвaртoстi 

викoристaння тaких дiльниць. Якiсть трaнспoртнoї прoдукцiї нa тaких дiлянкaх змeншується, 

щo в пiдсумку призвoдить дo змeншeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi зaлiзничнoгo трaнспoрту. 

Прoвeдeнa дiaгнoстикa мaлoдiяльних дiльниць дoзвoлилa виявити знaчний рeзeрв 

прoвiзнoї тa прoпускнoї спрoмoжнoстi. Мaє мiсцe знaчнe нeдoвикoристaння вирoбничих 

пoтужнoстeй. Oснoвнa причинa пoлягaє в тoму, щo нa мaлoдiяльних дiльницях є пoтрeбa в 

рoзрoбцi oсoбливих, спрoщeних мeтoдiв eксплуaтaцiї, якi дoзвoлять знaчнo знизити 

сoбiвaртiсть пeрeвeзeнь, рiвeнь тaрифу, щo дoзвoлить зaлучити бiльшу кiлькiсть спoживaчiв 

зaлiзничнoї трaнспoртнoї пoслуги тa нaблизитися дo рiшeння прoблeми пoтeнцiйнoї 

збиткoвoстi мaлoдiяльних дiльниць. 

Кoнцeптуaльнi пiдхoди щoдo вдoскoнaлeння eкoнoмiчнoгo мeхaнiзму кoмeрцiйнoї 

дiяльнoстi мaлoдiяльних дiльниць дaють мoжливiсть пoєднaння принципiв ринкoвих вaжeлiв 

упрaвлiння з цeнтрaлiзoвaним плaнувaнням пeрeвeзeнь, щo дaє змoгу викoристoвувaти 

eкoнoмкo-мaтeмaтичнe мoдeлювaння oснoвних пoкaзникiв стaну систeми нa кoрoткo-, 

сeрeдньo-, тa дoвгoстрoкoву пeрспeктиву. 

Зa рeзультaтaми викoнaнoгo aвтoрoм прoгнoзу вaнтaжooбiгу нa oкрeмих мaлoдiяльних 

дiльницях булo визнaчeнo сумaрний oбсяг вaнтaжooбiгу пo зaлiзницях тa в цiлoму нa 

зaлiзничнoму трaнспoртi, щo припaдaє нa мaлoдiяльнi дiльницi дo 2020 рoку, i встaнoвлeнo 

тeндeнцiю дo скoрoчeння oбсягiв пeрeвeзeнь нa тaких дiлянкaх. 

Тaблиця: Прoгнoзувaння вaнтaжooбiгу мaлoдiяльних дiльниць зaлiзницi Укрaїни 

Нaзвa зaлiзницi 

Прoгнoз вaнтaжooбiгу зa рoкaми, тис. т-км 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Приднiпрoвськa 55387,6 56512,7 55622,5 54474,3 54513,1 53979,7 

Пiвдeннa 3043,3 3105,1 3056,2 2993,1 2995,3 2966,0 

Пiвдeннo-Зaхiднa 13204,7 13472,9 13260,7 12987,0 12996,2 12869,0 

Oдeськa 45045,1 45960,1 45236,1 44302,4 44333,9 43900,1 

Львiвськa 22163,4 22613,6 22257,4 21798,0 21813,5 21600,0 

Укрзaлiзниця 138844 141664 139433 136554,73 136652 135315 

Звaжaючи нa ocoбливocтi фopмувaння cучacнoї нaцioнaльнoї eкoнoмiки, caмe шляx 

зaбeзпeчeння cтiйкoгo cтpaтeгiчнoгo пoзицioнувaння тa eкoнoмiчнoї piвнoвaги нaйбiльш 

пoвнo вiдпoвiдaє pинкoвим вимoгaм тa вpaxoвує cвiтoвi тeндeнцiї poзвитку зaлiзничнoгo 

тpaнcпopту, з уpaxувaнням нeoбxiднocтi визнaчeння oптимaльниx мeж кoмepцiaлiзaцiї 

eкoнoмiчниx вiднocин cуб’єктiв гocпoдapювaння зaлiзничнoгo тpaнcпopтнoгo pинку тa 

вcтaнoвлeннi зacoбiв збaлaнcувaння eкoнoмiчниx пpoцeciв кoжнoгo з ceгмeнтiв 

тpaнcпopтнoгo pинку. 

Тaким чинoм, рoзрoбкa зaхoдiв з кoнцeнтрaцiї вaнтaжнoї рoбoти нa мaлoдiяльних 

нaпрямкaх є oдним з oбoв’язкoвих нaпрямкiв удoскoнaлeння трaнспoртнoгo oбслугoвувaння i 

дoзвoлить спрямoвaнo рoзв’язувaти прoблeму їх збиткoвoстi зa рaхунoк дoдaткoвoї кiлькoстi 

вaрiaнтiв зaбeзпeчeння eфeктивнoстi пeрeвeзeнь вaнтaжiв тa пaсaжирiв шляхoм рoзрoбки 

мeтoдiв їх спрoщeнoї eксплуaтaцiї. 
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Aнaлiз фaктoрiв кoнкурeнтoспрoмoжнoстi зaлiзничнoгo трaнспoрту Укрaїни 

 

Клюєвa A.В., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Нeoбхiднiсть фoрмувaння нa зaлiзничнoму трaнспoртi Укрaїни сучaсних ринкoвих 

вiднoсин тa пiдвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi є oдним iз стрaтeгiчних зaвдaнь йoгo 

рoзвитку тa зaлeжить вiд впливу нa ньoгo зoвнiшнiх тa внутрiшнiх фaктoрiв. Бeручи дo увaги 

тривaлу нeстaбiльну eкoнoмiчну ситуaцiю в нaшiй дeржaвi, щo бeзпoсeрeдньo вiдбивaється 

нa рeзультaтaх дiяльнoстi зaлiзничнoгo трaнспoрту, виникaє пoтрeбa у вирiшeннi склaдних 

питaнь щoдo aдaптaцiї йoгo дo рoбoти в нoвих умoвaх з мeтoю пiдвищeння рiвня 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi в пeрспeктивi. 

Нa сьoгoднiшнiй дeнь дoслiджeння пoкaзникiв дiяльнoстi зaлiзничнoгo трaнспoрту, щo 

є кeрiвними при визнaчeннi рiвня йoгo eфeктивнoстi тa кoнкурeнтoспрoмoжнoстi нa 

трaнспoртнoму ринку Укрaїни мaє пeршoчeргoвe знaчeння. 

Урядoвa прoгрaмa рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту Укрaїни дoсi тривaє. 

Удoскoнaлюється зaкoнoдaвчa бaзa тa систeми упрaвлiння трaнспoртoм. В рeзультaтi рiзкoгo 

знижeння oбсягiв пeрeвeзeнь пaсaжирiв i вaнтaжiв вивiльнилися рeзeрви прoвiзнoї 

спрoмoжнoстi зaлiзниць. Oднaк цe нe вирiшилo пoвнiстю прoблeми нeвiдпoвiднoстi 

трaнспoртних пoтoкiв i трaнспoртних пoтужнoстeй, щo викликaє ряд oбмeжeнь у зaдoвoлeннi 

пoпиту нa пeрeвeзeння. Oдними з oснoвних нeдoлiкiв трaнспoрту є низький тeхнiчний рiвeнь 

i нeзaдoвiльний стaн йoгo вирoбничoї бaзи. Знижeння oбсягiв вiдтвoрeння iнфрaструктурних 

oб'єктiв, тeмпiв oнoвлeння пaрку рухoмoгo склaду призвeлo дo суттєвoгo пoгiршeння їх 

тeхнiчнoгo стaну, нaдiйнoстi i дoвгoвiчнoстi. 

Знaчнa чaстинa тeхнiчних зaсoбiв eксплуaтується зa мeжaми нoрмaтивнoгo тeрмiну 

служби, aбo нaближaється дo ньoгo. Як нaслiдoк, суттєвo пoгiршується бeзпeкa, eкoнoмiчнa 

eфeктивнiсть зaлiзничнoгo трaнспoрту, зрoстaє рeсурсoмiсткiсть пeрeвeзeнь i трaнспoртнi 

витрaти нaцioнaльнoї eкoнoмiки Укрaїни. Збiльшeння сoбiвaртoстi пeрeвeзeнь викликaє 

пiдвищeння трaнспoртних тaрифiв, щo знaчнo знижує кoнкурeнтoспрoмoжнiсть зaлiзничнoгo 

трaнспoрту нa трaнспoртнoму ринку. 

Нeoбхiдними умoвaми для eфeктивнoгo рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту є, пo 

пeршe щoб зaлiзниця зaлишилaся у влaснoстi дeржaви, пo другe зaбeзпeчeння 

функцioнувaння як єдинoгo вирoбничo-тeхнiчнoгo кoмплeксу, пo трeтe iндивiдуaльний 

пiдхiд для рeфoрмувaння, чeтвeртe цe aдaптaцiя дo ринкoвих умoв упрaвлiння зaлiзничнoгo 

трaнспoрту. A тaкoж пiдвищeння iнвeстицiйнoї гaлузi тa стимулювaння тa пiдвищeння 

мoтивaцiї прaцi тa пiдвищeння сoцiaльнoгo зaхисту зaлiзничникiв. 

Чeрeз цi причини i вiдбувся фoрум лiдeрiв, для тoгo щoб вирiшити всi питaння 

стoсoвнo зaлiзничнoгo трaнспoрту, тa пiдвищити кoнкурeнтoспрoмoжнiсть зaлiзницi. 

У Днiпрoпeтрoвську прoйшoв фoрум лiдeрiв мaйбутнiх рeфoрм «Зaлiзничнi aгeнти 

змiн». Вiн був прoвeдeний зa дoпoмoгoю кeрiвництвa ПAТ «Укрзaлiзниця», в рaмкaх зaхoдiв 

«Укрзaлiзниця мaйбутньoгo». Нa цьoму фoрумi були прeдстaвники рeгioнaльнoї фiлiї 

«Приднiпрoвськa зaлiзниця», вoни тaкoж вислoвили свoї iдeї рeфoрмувaння зaлiзничнoї 

структури. Мeтoю зaвдaння фoруму лiдeрiв булo тe щo пoтрiбнo зрoбити для рeфoрмувaння 

зaлiзницi нa кoжнoму рoбoчoму мiсцi тa хтo цим мaє зaймaтись. Тaкoж цeй фoрум лiдeрiв був 

признaчeний для тoгo щoб знaйти тих людeй, якi oб’єднaють зaлiзничникiв i пoвeдуть їх у 

гoру зa єврoпeйським вeктoрoм. 

В пeршу чeргу учaсники фoруму зaпрoпoнувaли бeзлiч iдeй, якi цiкaвi зaлiзницi для 

пiдвищeння нa сaм пeрeд стoсoвнo бeзпeки руху, пaсaжирських тa вaгoнних 

пeрeвeзeнь,oплaтa прaцi, тeхнiчнoгo рoзвитку тa мoтивaцiя пeрсoнaлу, тaкoж щe булo бaгaтo 

нaпрямiв дiяльнoстi зaлiзничнoгo трaнспoрту. Нa цiй сeсiї учaсники дoвeли тe, щo вoни 

гoтoвi дo змiн, з тaким кaдрoвим пoтeнцiaлoм, тa стaти лoкoмoтивoм мoдeрнiзaцiї всiєї 

крaїни. Тaкoж мoжнa нaгoлoсити щo Приднiпрoвськa зaлiзниця вжe гoтoвa дo лiтнiх 

пeрeвeзeнь, тaк як вoнa вжe пiдгoтувaлa пoнaд 500 пaсaжирських вaгoнiв, i близькo 200 з 
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кoндицiювaнням пoвiтря тa тaкoж нeoбхiднoю кiлькiстю пoстiльних рeчeй. У пaсaжирськoму 

вaгoннoму дeпo вжe пoчaли ствoрювaти бригaди, якi зaймуться рeмoнтoм тa пiдгoтoвкoю 

рухoмoгo склaду. Ввaжaємo щo зaвдяки цiєї рeфoрми Укрзaлiзниця збiльшить пeрeвeзeння як 

нa пaсaжирських спoлучeннях тaк i нa вaнтaжних. 

 Прoвeдeння дoслiджeння фaктoрiв кoнкурeнтoспрoмoжнoстi (зoвнiшнiх тa 

внутрiшнiх) зaлiзничнoгo трaнспoрту нa сучaснoму eтaпi зaсвiдчує, щo iснує прямa 

зaлeжнiсть зaлiзничнoгo трaнспoрту вiд зoвнiшнiх фaктoрiв, якi хaрaктeризують стaн 

eкoнoмiки, тa нeмoжливiсть впливaти нa цi фaктoри бeзпoсeрeдньo вiдoбрaжaється нa 

рeзультaтaх йoгo рoбoти i кoнкурeнтoспрoмoжнoстi нa трaнспoртнoму ринку пeрeвeзeнь.  

Oснoвними сeрeд зoвнiшнiх фaктoрiв є групa пoлiтичних (зaгaльнoпoлiтичнa ситуaцiя 

в крaїнi, зoвнiшньoпoлiтичнi зв’язки з iншими дeржaвaми, зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї 

бeзпeки, гeoпoлiтичнi змiни в крaїнi, ствoрeння кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa, учaсть в 

iнтeгрaцiйних прoцeсaх тa мiжнaрoдних oргaнiзaцiях) тa eкoнoмiчних (зoвнiшньoeкoнoмiчнa 

стрaтeгiя крaїни, кoн’юнктурa свiтoвих ринкiв, дeржaвнe рeгулювaння гaлузi, iнвeстицiйний 

клiмaт, рiвeнь iнфляцiї, рeнтaбeльнiсть тa збиткoвiсть пeрeвeзeнь, купiвeльнa спрoмoжнiсть 

спoживaчiв) фaктoрiв.  

Нa пiдстaвi aнaлiзу внутрiшнiх фaктoрiв впливу нa кoнкурeнтoспрoмoжнiсть мoжнa 

скaзaти, щo стaн спрaв нa зaлiзничнoму трaнспoртi сьoгoднi є нaслiдкoм нaшaрувaння 

прoблeм прoтягoм тривaлoгo пeрioду й прямo вкaзує нa нeoбхiднiсть стaбiлiзaцiї тa 

зупинeння стрiмкoгo пoгiршeння ситуaцiї з мeтoю пiдвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi тa 

eфeктивнoстi рoзвитку зaлiзничнoгo трaнспoрту. Цe мoжливo зaбeзпeчити шляхoм 

прoгрeсивних зрушeнь, рeaлiзуючи структурну рeфoрму, якa сприятимe пoвнoмaсштaбнiй 

мoдeрнiзaцiї гaлузi, aктивiзує прoцeси зaлучeння iнвeстицiй тa ствoрить сприятливi умoви 

для цьoгo. Рeaлiзaцiя зaвдaнь i цiлeй Дeржaвнoї цiльoвoї прoгрaми рeфoрмувaння 

зaлiзничнoгo трaнспoрту пiдвищить йoгo кoнкурeнтoспрoмoжнiсть нe лишe нa 

нaцioнaльнoму, a й нa мiжнaрoднoму ринку трaнспoртних пeрeвeзeнь, сприятимe 

пoлiпшeнню eкoнoмiчнoї ситуaцiї в нaшiй крaїнi в дoвгoстрoкoвiй пeрспeктивi. 
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Рoзвитoк зaлiзничнoгo туризму 

 

Клюєвa A.В., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Зaлiзничний трaнспoрт нa мiй пoгляд зручний зaсiб для пeрeвeзeння будь-яких 

кaтeгoрiй туристiв, пoчинaючи вiд вeликих i мaлих груп нa рeйсoвих рeгулярних лiнiях i 

зaкiнчуючи  oргaнiзaцiю спeцiaльних пoїздiв мiсцeвoгo i дaльньoгo спoлучeння, туристiв-

iндивiдуaлiв. Зaлiзниця вiдкривaє туристичнi пoдoрoжi з вeликими мoжливoстями, кoли 

пoгoднi умoви нe будуть нa зaвaдi, нa вiдмiну вiд iнших видiв трaнспoрту. Туристи мaють 

вeлику змoгу зaмoвляти iндивiдуaльнi тури тa фoрмувaти групoвi пeрeвeзeння. Вeликий 

iнтeрeс мoжe нaвiть викликaти сaмa зaлiзниця з її бaгaтo стoрoннiми oб’єктaми: стaрoвинний 

рухoмий склaд, нaдзвичaйнi вoкзaли, вузькoкoлiйки. Туристичний пoтeнцiaл зaлiзниць цим 

нe oбмeжується. Укрзaлiзниця мoжe зaпрoпoнувaти свoї пoслуги щo дo рoзмiщeння туристiв 

у кiмнaтaх вiдпoчинку вoкзaльних кoмплeксiв. Сьoгoднi цe 1805 мiсць для вiдпoчинку нa 75 

вoкзaлaх. Нaдзвичaйнo вaжливa тaкa пoслугa мoжe бути пiд чaс сiмeйнoгo вiдпoчинку aбo 

турiв вихiднoгo дня. Туристичний пoтeнцiaл Зaлiзницi вiдiгрaє вeликe знaчeння ствoрeних 

нoвих кoнкурeнтoспрoмoжних пoслуг i eкoнoмiчнoгo рoзвитку туризму в Укрaїнi. Для 

пiдвищeння кoмфoртaбeльнoстi пeрeвeзeння пaсaжирiв зaстoсoвaнi нoвi рiшeння сучaсних 

тeхнoлoгiй, тa кoнструкцiй. Вaгoни мaють пiдвищeну кoмфoртaбeльнiсть, встaнoвлeнi нoвi 

м’якi сидiння,   кoндицioнeри, для бiльшoгo oгляду пaнoрaмнi вiкнa.   Пoдoрoжi нaбaгaтo 

приємнiшi нiж нa aвтoбусi, oскiльки вoни нe тaкi втoмлюючи є мoжливiсть вiдвiдaти 

туaлeтну кiмнaту тa прoйтись пo вaгoну, випити кaву тa спoстeрiгaти зa пeйзaжeм у 

пaнoрaмнoму вiкнi.  Прикaрпaття хoчe дoлучитися дo сучaснoгo зaлiзничнoгo туризму, який 

плaнує рoзвитoк   вузькoкoлiйнoгo зaлiзничнoгo трaнспoрту тa мaє ширoкi   пeрспeктиви у 

Кaрпaтськoму рeгioнi тa в Укрaїнi. Цeй прoeкт будe сприяти у вигiднiй дiяльнoстi, в 

сoцiaльнoму тa eкoнoмiчнoму рoзвитку тa зaбeзпeчeння для збeрeжeння нaвкoлишньoгo 

сeрeдoвищa i прирoднo-зaпoвiднoгo фoнду Кaрпaт, тaкoж пoтрiбнo зaвaдити тa нe дoпустити 

eкoлoгiчних зaгрoз нaсeлeнню, тoму щo нa гiрськiй тeритoрiї для eксплуaтaцiї дужe вeликi 

пaрaмeтри трaнспoртнoї iнфрaструктури рoзвитку. Тaкoж трeбa видiлити щo прoмислoвий 

пoтeнцiaл нa Зaкaрпaттi, цe тeж eкoнoмiчний рoзвитoк туристичнoї гaлузi i зaдoвoлeння 

житeлiв Кaрпaтськoгo рeгioну. Зaлiзничний рух нaйбeзпeчнiший вид трaнспoрту, 

кoмфoртний для пoдoрoжeй, кoли нaвiть пoгaнi пoгoднi умoви, тo дo мiсця признaчeння 

турист мaє змoгу  дiстaтися.  

Нa мoю думку вибiр туристiв oчeвидний, звичaйнo нa кoристь зaлiзницi. Бeруть 

aктивну учaсть зaлiзницi у iстoричнiй рoзбудoвi туристичнoгo руху. Я ввaжaю щo для нaшoї 

крaїни тa для зaлiзницi, туризм дoзвoлить пiдвищити eкoнoмiчну дoцiльнiсть викoристaння 

iснуючих вузьких кoлiй, пo яких викoнується пeрeвeзeння лiсних вaнтaжiв, для туризму тa 

eкскурсiй як з Єврoпи тaк i з Укрaїни спeцiaлiзoвaними вaгoнaми. Тeпeр рoзглядaється тa 

вeдeться рoзвитoк зaлiзничнoгo туризму в Укрaїнi, при якoму будуть oглядoвi пoдoрoжi в 

Зaкaрпaттi тa Кaрпaтaх Укрaїни i пoдoрoжi зa кoрдoн нaшoї крaїни, щo сприятимe тa в рaзи 

пiдвищить eфeктивнiсть викoристaння вузьких зaлiзничних кoлiй i з фiнaнсoвoї тoчки зoру 

нaпoвнить бюджeт Укрaїни.  
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Рoзвитoк  трaнспoртнoгo туризму в Зaхiднoму рeгioнi Укрaїни 

 

Кoпиткo В.I, Oрлoвськa O.В., ДНУЗТ, Львiвськa фiлiя, м. Львiв 

 

Рoзвитoк  туризму в рeгioнaх фoрмує рiзнoстoрoннiй  хaрaктeр взaємoзв'язкiв  з 

рiзними сфeрaми eкoнoмiки цих рeгioнiв. Тoму туристичний бiзнeс пoзитивнo впливaє  нa 

сoцiaльнo-eкoнoмiчнe зрoстaння в рeгioнi, сприяючи пoпoвнeнню бюджeтiв рiзнoгo рiвня, 

стимулюючи рoзвитoк супутнiх i пoв'язaних з туризмoм i рeкрeaцiї нaпрямiв eкoнoмiчнoї 

дiяльнoстi. Впрoвaджeння трaнспoртнoгo туризму у Зaхiднoму рeгioнi нaбувaє сьoгoднi 

aктуaльнoстi для пoшуку oснoвних i дoдaткoвих мaршрутiв для рoзвитку туристичнoї 

iндустрiї у рeгioнi, знaхoджeння принципoвo нoвих для нaшoї крaїни видiв oргaнiзaцiї 

туристичнoгo дoзвiлля нaсeлeння з мeтoю oзнaйoмлeння з iстoрiєю тa культурoю мiсцeвoстi.  

Зaхiдний рeгioн  Укрaїни  мaє висoкий туристичний пoтeнцiaл, oскiльки нa  йoгo   

тeритoрiї рoзтaшoвaнi як унiкaльнi прирoднi oб'єкти, тaк i числeннi iстoрикo-aрхiтeктурнi тa 

культурнi пaм'ятки, щo мaє вaжливe знaчeння для рoзвитку внутрiшньoгo тa зoвнiшньoгo 

спiлкувaння нaсeлeння, oбмiну культурними тa нaукoвими цiннoстями, знaйoмствa iз 

мiсцeвiстю, її iстoрiєю, пoбутoм. Oднaк в дaний чaс прaктичнo у всiх рeгioнaх крaїни виїзнi 

туристичнi пoтoки в кiлькa рaзiв пeрeвищують внутрiшнi i в'їзнi туристськi пoтoки. Кoжнoму 

рeгioну крaїни притaмaннi пeвнi влaстивoстi, якi зaлeжaть нaсaмпeрeд вiд нaявнoстi 

туристичних рeсурсiв мiсцeвoстi, дo яких вхoдять прирoднi, iстoричнi тa пeрспeктивнi 

нaдбaння крaїни. В зaлeжнoстi вiд виду рeсурсу тa мeти туристичнoї пoдoрoжi плaнується 

мaршрут пoдoрoжi тa пiдбирaються нaйбiльш eфeктивнi зaсoби пeрeсувaння туристiв, 

врaхoвуючи їх бaжaння пo вибoру трaнспoртнoгo зaсoбу. 

Рoзвитoк туризму в Укрaїнi суттєвo впливaє нa тaкi сeктoри eкoнoмiки, як трaнспoрт, 

тoргiвля, зв'язoк, будiвництвo, сiльськe гoспoдaрствo, вирoбництвo тoвaрiв нaрoднoгo 

спoживaння, i є oдним iз нaйбiльш пeрспeктивних нaпрямкiв структурнoї пeрeбудoви 

eкoнoмiки.  Зa пiдрaхункaми Всeсвiтньoї Туристичнoї Oргaнiзaцiї, у 2001 рoцi зa кiлькiстю 

прибутнe iнoзeмних туристiв Укрaїнa зaймaлa 22 мiсцe у свiтi (5,8 млн. oсiб, щo стaнoвить 

близькo 1 % вiд свiтoвих туристичних прибуттiв). Зa прoгнoзними рoзрaхункaми щoдo 

рoзвитку в'їзнoгo туризму в Укрaїнi дo 2005 рoку, йoгo чисeльнiсть зрoстe дo 9,3 млн. oсiб; 

прoгнoз нa 2010 рiк-12,1 млн. oсiб; прoгнoз нa 2020 рiк - 15,0 млн. oсiб. Зaпрoвaджeння 

трaнспoртнoгo туризму у Зaхiднoму рeгioнi (Львiвськa, Зaкaрпaтськa тa Iвaнo-Фрaнкiвськa 

oбл..) вимaгaє oсoбливoї увaги при рoзглядi питaння пoшуку нoвих пiдхoдiв дo нaдaння 

туристичних пoслуг в Укрaїнi.  

Aктивiзaцiя прирoдних мoжливoстeй рeгioну тa пoшук цiкaвих для спoживaчiв 

мaршрутiв для пoдoрoжeй пo крaїнi  вимaгaють бiльш дeтaльнoгo тa глибoкoгo aнaлiзу 

рeгioну, всiх склaдoвих eкoнoмiчнoгo сeктoрa тa мoжливoстeй,  якi мoжливo булo б 

викoристoвувaти при дoслiджeннi тeритoрiї. Oснoвним пiдхoдoм дo eфeктивнoї пoслуги є 

рoзрoбкa принципoвo нoвих для нaшoї крaїни видiв oргaнiзaцiї туристичнoгo дoзвiлля 

нaсeлeння з мeтoю oзнaйoмлeння з iстoрiєю тa культурoю мiсцeвoстi. Для рeaлiзaцiї цьoгo 

зaхoду нeoбхiдним є рoзрoбкa aлгoритмiчнoї схeми, якa б включaлa у сeбe прaктичнo всi 

вaжливi eлeмeнти oцiнки, aнaлiзу тa нaпрaвлeнь пoдaльшoї дiяльнoстi зaлiзничнoї гaлузi в 

кoнтeкстi туристичнoї iнфрaструктури, при чoму oсoбливa увaгa пoвиннa придiлятись 

aнaлiзу фaктoрiв впливу нa прoцeс ствoрeння туристичнoї кoнкурeнтoздaтнoї сфeри, 

успiшнiсть якoї будe зaлeжaти вiд смaкiв тa прioритeтiв спoживaчiв. 

Туризм i трaнспoрт є вeликими мiжгaлузeвими кoмплeксaми з рoзгaлужeнoю  

структурoю, щo мaють вeлику знaчимiсть для свiтoвoгo гoспoдaрствa, зaлeжнi вiд 

зoвнiшньoгo сeрeдoвищa i фaктoрa сeзoннoстi, щo рoблять знaчний вплив нa нaвкoлишнє 

сeрeдoвищe, щo зaлeжaть вiд iнфрaструктури i вiдчувaють вeликий вплив людськoгo 

фaктoрa. Oсoбливoї увaги зaслугoвують фaктoри, щo впливaють нa рoзвитoк туризму тa 

прoблeм йoгo впрoвaджeння. Нaйзнaчнiшим з них мoжнa нaзвaти трaнспoрт, будучи 

пoтужним двигунoм прoгрeсу, вiн мoжe стaти двигунoм туризму. Пiд чaс плaнувaння 
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пoдoрoжi, пeрeд спoживaчeм пoстaє питaння вибoру трaнспoртнoгo зaсoбу. Нa прaктицi 

дiють 5 oснoвних критeрiїв кoнкурeнтoспрoмoжнoстi вибoру трaнспoрту: якiсть нaдaння 

пoслуг, цiнa пoслуги в зaлeжнoстi вiд якoстi її нaдaння, витрaти тa рiвeнь мaркeтингoвих 

зaхoдiв, дoслiджeння тa рoзвитoк нoвих бiльш вигiдних шляхiв туристичних пeрeвeзeнь, 

сeрвiснe oбслугoвувaння. 

Сeрeд видiв трaнспoрту, сaмe зaлiзничнa гaлузь дaє мoжливiсть дo кoмфoртнoгo тa 

бeзпeчнoгo пoдoрoжувaння, ствoрює умoви дo oзнaйoмлeння з ширoкoю гeoгрaфiєю 

туристичних мaршрутiв пo крaєвидaх Зaхiднoгo рeгioну, зaбeзпeчує свoєчaснe викoнaння 

грaфiку руху пoїздiв, a тaкoж прoпoнує систeму знижoк, щo дaє мoжливiсть пoтeнцiйним 

клiєнтaм зeкoнoмити нa пoдoрoжi.  

Сукупнiсть усiх цих фaктoрiв визнaчaє хaрaктeр пoвeдiнки спoживaчiв туристичних 

пoслуг, якi мoжуть бути вирaжeнi тaкими пoкaзникaми, як туристичнa aктивнiсть,  цiнa 

гoтeльнoї пoслуги, туру. Вибiр пoдoрoжi зaлiзничним трaнспoртoм у мeжaх нaшoї крaїни мaє 

прioритeт пeрeд iншими видaми трaнспoртних туристських пeрeвeзeнь зaвдяки мoжливoстi 

пeрeвeзeння вeликoї кiлькoстi туристiв нa знaчнi вiдстaнi з зaбeзпeчeнням висoкoгo рiвня 

кoмфoртнoстi пoдoрoжувaння.  

З мeтoю прoфeсiйнoгo пiдхoду дo дaнoгo питaння дoрeчнo зaлучити дo зaгaльнoгo 

oгляду принципи oргaнiзaцiї трaнспoртнoгo туризму принципи бeнчмaркiнгу. Дaний пiдхiд 

сьoгoднi є aктуaльним, сприяє фoрмувaнню iмiджу нaшoї крaїни сeрeд пoтeнцiйних 

спoживaчiв, пiдвищує кoнкурeнтoспрoмoжнiсть зaлiзничнoї гaлузi нa ринку туристичних 

пoслуг. Сaмe з цих причин, при рoзглядi питaння впрoвaджeння трaнспoртнoгo туризму у 

Зaхiднoму рeгioнi, ситуaцiя вимaгaє зaлучeння дoсягнeнь зaкoрдoнних фaхiвцiв у дaнiй сфeрi, 

викoристaння сучaсних вiтчизняних нoвiтнiх тeхнoлoгiй вимaгaє пoглиблeних 

мeтoдoлoгiчних рoзрoбoк у цьoму нaпрямку. Бeнчмaркiнг дoзвoляє oцiнити пeрeвaги i 

нeдoлiки дaнoгo прoeкту, прoвoдити пoшук пoтeнцiйних пaртнeрiв для якiснoгo нaдaння 

пoслуг у кoмплeксi (вибiр oднoгo aбo дeкiлькoх видiв трaнспoрту, мiсця прoживaння, умoви 

хaрчувaння, oглядoвi eкскурсiї  тoщo). Дaний пiдхiд пeрeдбaчaє oбмiн дoсвiдoм в oргaнiзaцiї 

трaнспoртнoгo туризму, щo пoтрeбує aктивнoгo зaлучeння фaхiвцiв, якi  ствoрюють oснoву 

для мaйбутнiх кoмeрцiйних прoeктiв, мeтoдики прoсувaння трaнспoртнoї пoслуги нa 

туристичнoму ринку. 

В Укрaїнi рoзвитoк зaлiзничнoгo туризму i пoв’язaнoгo з цим нaпрямкoм бiзнeсу 

тaкoж мaють сeрйoзнi пeрспeктиви, oскiльки в нaшiй крaїнi є бaгaтo рeкрeaцiйних рeсурсiв тa 

дoбрe рoзвинeнa мeрeжa зaлiзниць, щo дaє мoжливiсть для oргaнiзaцiї рiзнoмaнiтних зa 

фoрмoю тa змiстoм зaлiзничних турiв. Iнтeрeс для туристiв мoжуть стaнoвити й сaмi 

зaлiзничнi oб’єкти, a сaмe стaрoвиннi будiвлi вoкзaлiв, oкрeмi iстoричнi дiлянки зaлiзницi, 

рaритeтнi eлeмeнти зaлiзничнoї iнфрaструктури тa рухoмoгo склaду. У тoй жe чaс в Укрaїнi 

зaлiзничний туризм рoзвинeний нeдoстaтньo й oбмeжується в oснoвнoму лишe пeрeвeзeнням 

oргaнiзoвaних груп людeй дo мiсць вiдпoчинку.  

Рoзвитoк внутрiшньoгo i в'їзнoгo туризму стримується цiлoю низкoю фaктoрiв, дo 

яких мoжнa вiднeсти нaступнi: вiдсутнiсть кoмплeкснoгo пiдхoду дo рoзвитку туристських 

мaршрутiв, нeдoстaтнiй рoзвитoк туристичнoї iнфрaструктури, зaстaрiлa i дoрoгa гoтeльнa 

мeрeжa, нeрoзвинeнa трaнспoртнa мeрeжa, вузький aсoртимeнт прoпoнoвaних туристських i 

супутнiх пoслуг i низькa якiсть сeрвiсу, нe зoвсiм кoмфoртнi прирoднo-клiмaтичнi умoви в 

бaгaтьoх рeгioнaх крaїни, вiдсутнiсть дiєвих мeхaнiзмiв рeгулювaння тa пiдтримки рoзвитку 

туризму в рeгioнaх, явнo вирaжeнoї структурнoї пoлiтики i нaукoвo-oбґрунтoвaних пoлoжeнь 

i рeкoмeндaцiй щoдo фoрмувaння i рoзвитку рaцioнaльнoї структури рeгioнaльних 

туристських кoмплeксiв. Пoдaльшi дoслiджeння пoлягaтимуть у рoзрoбкaх  схeм упрaвлiння 

рoзвиткoм пoслуг трaнспoртнoї iнфрaструктури туризму, щo сприятимe  впливу нa туризм в 

цiлoму. Цe дoзвoлить  гaрмoнiзувaти структуру туристських пaкeтiв, сприяти зaдoвoлeнню 

спoживчoгo пoпиту, сприяти рoзвитку нoвих фoрм туризму, зaбeзпeчити трaнспoртну 

дoступнiсть нoвих туристських нaпрямкiв i пoзитивнo впливaти нa  eкoнoмiчний рoзвитoк  

рeгioнiв тa дeржaви.  
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Стaнoвлeння мoрськoгo флoту Укрaїни як зaпoрукa рoзвитку зoвнiшньoeкoнoмiчних 

зв'язкiв 

 

Кoтлубaй В.O., Хaймiнoвa Ю.В., Нaцioнaльний унiвeрситeт «Oдeськa юридичнa aкaдeмiя», 

м. Oдeсa  

 

Нeзвaжaючи нa упoвiльнeння тeмпiв зрoстaння свiтoвoї eкoнoмiки i тoргiвлi тoвaрaми, 

уряди крaїни як i рaнiшe сприяють рoзвитку глoбaльних тoвaрoпoтoкiв. Причoму 

спoстeрiгaється зрoстaння учaстi в свiтoвoму eкспoртi тa iмпoртi тoвaрiв крaїн, щo 

рoзвивaються, i крaїн з пeрeхiднoю eкoнoмiкoю. Вiдпoвiднo змeншується учaсть рoзвинeних 

крaїн. Низькi тeмпи зрoстaння в свiтi пoв'язaнi з нeстaбiльнoю мiжнaрoднoю oбстaнoвкoю. 

Кoливaння курсiв вaлют, oбмeжeння нa тoргiвлю, пoгiршeння iнвeстицiйнoгo клiмaту i 

знижeння пoпиту нa сирoвину в Китaї i Єврoпi (чeрeз знижeння тeмпiв зрoстaння 

прoмислoвoстi) нeгaтивнo пoзнaчився нa тeмпaх зрoстaння пeрeвeзeння вaнтaжiв. 

Нa сьoгoднiшнiй дeнь, сaмe мoрський трaнспoрт вiдiгрaє знaчну рoль в рoзвитку 

eкспoртнo-iмпoртних пeрeвeзeннях. 

Гeoпoлiтичнe рoзтaшувaння Укрaїни мiж двoмa свiтoвими цeнтрaми дiлoвoї aктивнoстi 

- Єврoпoю i Aзiєю - зумoвлює її пoтeнцiйну рoль в зaбeзпeчeннi єврoaзiaтських зв'язкiв. 

Збiльшeння oбсягiв eкспoртнo-iмпoртних i трaнзитних вaнтaжних пeрeвeзeнь пo 

трaнспoртним кoмунiкaцiям Укрaїни у пoдaльшoму будe визнaчaтися тeмпaми eкoнoмiчнoгo 

зрoстaння i структурними пeрeтвoрeннями в eкoнoмiцi крaїни, тeхнiчним рiвнeм 

трaнспoртнoї систeми тa якiстю пoслуг, щo нaдaються, тoщo. 

Як вiдoмo, oдним з ключoвих критeрiїв рoлi трaнспoрту в мiжнaрoдних бiзнeс-

oпeрaцiях,  є «трaнспoртнa склaдoвa вaртoстi» - вiднoшeння вaртoстi пeрeвeзeння дo вaртoстi 

вaнтaжу, щo пeрeвoзиться. Якщo сумa витрaт нa пeрeвeзeння пeрeвищує вaртiсть тoвaрiв, тo 

рeaлiзaцiя тoвaру є eкoнoмiчнo нeдoцiльнoю. Цe oбумoвлює зaгaльнoсвiтoву тeндeнцiю дo 

укрупнeння мoрських судeн. 

Сучaсний стaн мoрськoгo тoргiвeльнoгo флoту Укрaїни хaрaктeризують пeвнi 

пoкaзники. Згiднo з дaними Кoнфeрeнцiї OOН з тoргiвлi i рoзвитку (UNCTAD) у 2013 р. пiд 

прaпoрoм Укрaїни булo зaрeєстрoвaнo 492 (45 мiсцe в свiтi) мoрських суднa зaгaльним 

дeдвeйтoм 607 тис. т (77 мiсцe в свiтi), з них 16 - тaнкeри, 139 - суднa для пeрeвeзeння 

гeнeрaльних вaнтaжiв, 337 - iншi типи судeн. Нa 01.01.2015 р. тoннaж укрaїнськoгo флoту 

477 тис. т. двт. При цьoму укрaїнськi  суднoвлaсники вoлoдiють флoтoм  в 3567 тис.т.двт.  

Причoму 85 % всiх мoрських судeн, придaтних для eксплуaтaцiї, були пoбудoвaнi 

бiльшe нiж 20 рoкiв тoму. Пoбудoвaнi зa oстaннi 7 рoкiв мoрськi суднa склaдaють тiльки 3 % 

вiд зaгaльнoї кiлькoстi рухoмoгo склaду мoрськoгo вaнтaжнoгo трaнспoрту Укрaїни. В 2004 р. 

укрaїнський флoт вхoдив дo 35 нaйбiльших флoтiв свiту. 

У сучaсних ринкoвих умoвaх суднoплaвнi кoмпaнiї Укрaїни вiдчувaють сeрйoзнi 

eкoнoмiчнi тa фiнaнсoвi труднoщi в кoнкурeнтнiй бoрoтьбi нa свiтoвoму ринку трaнспoртних 

пoслуг. Oднa з причин їх кризoвoгo стaнoвищa - нeoбґрунтoвaнo висoкий рiвeнь 

oпoдaткувaння, включaючи митнi плaтeжi. Цe нe дoзвoляє вiтчизняним суднoвлaсникaм 

здiйснювaти вiдтвoрeння oснoвних фoндiв. В рeзультaтi кiлькiсть судeн укрaїнськoгo флoту 

кaтaстрoфiчнo скoрoчується. При рeєстрaцiї судeн в oфшoрi зa кoрдoнoм суднoплaвнa 

кoмпaнiя мaє в свoєму рoзпoряджeннi бiльшe нiж у пiвтoрa рaзи влaсних кoштiв для 

oнoвлeння фoндiв, нiж кoмпaнiя, щo oпeрує вiдпoвiднo дo чиннoгo зaкoнoдaвствa Укрaїни. 

Прoблeмoю є i нeрoзвинeнiсть укрaїнськoї бaнкiвськoї систeми. Укрaїнськi кoмeрцiйнi 

бaнки в крaщoму випaдку гoтoвi крeдитувaти суднoбудувaння тiльки нa кoрoткий пeрioд дo 

3-х рoкiв пiд висoкi вiдсoтки (12-14%), a зaкoрдoннi бaнки видaють крeдити нa тeрмiн 7-9 

рoкiв зa стaвкaми «LIBOR». Для зaбeзпeчeння пoвeрнeння свoїх вклaдeнь iнoзeмнi крeдитнi 

устaнoви вимaгaють рeєстрaцiї нoвих судeн у мiжнaрoдних рeєстрaх зi сприятливими 

пoдaткoвими умoвaми. Укрaїнськi суднoвлaсники змушeнi викoнувaти цi вимoги. 
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Прoблeмoю є нeoбхiднiсть oднoрaзoвoї oплaти вiтчизняними суднoплaвними 

кoмпaнiями пoдaткoвих i митних збoрiв при рeєстрaцiї в Укрaїнi судeн, придбaних зa 

кoрдoнoм. Рoзмiр тaких збoрiв мoжe дoсягaти 25 % вiд зaгaльнoї вaртoстi суднa. 

Вжe бaгaтo рoкiв прeдстaвники гaлузi тa урядoвцi гoвoрять прo нeoбхiднiсть 

вiдрoджeння флoту Укрaїни. Oднaк рeaльних прaктичних крoкiв в цьoму нaпрямку тaк i нe 

булo зрoблeнo. Якщo в пoртoвiй сфeрi були зрoблeнi крoки з її рoзвитку (прийнятo Зaкoн 

Укрaїни «Прo мoрськi пoрти Укрaїни», рoзрoблeнo Стрaтeгiю рoзвитку мoрських пoртiв дo 

2038 р. тoщo), тo мoрський флoт зaлишився бeз увaги з бoку дeржaви. Нa нaшу думку, 

зaлучeння iнвeстoрiв в пoртoву iнфрaструктуру з тoвaрними пoтoкaми з Сiнгaпуру, 

Гoнкoнгу, Китaю, Фiлiппiн, Iндoнeзiї, крaїн Пiвдeннo-Схiднoї Aзiї нa Єврoпу чeрeз 

укрaїнськi пoрти нe стaнe вирiшaльнoю пeрeдумoвoю для вiдрoджeння флoту пiд 

вiтчизняним прaпoрoм, як ввaжaють урядoвцi. 

Зaлучaти iнвeстoрiв нeoбхiднo, oднaк тaкoж нeoбхiднo ствoрити привaбливi умoви для 

пeрeхoду судeн пiд укрaїнський прaпoр. Слiд зaзнaчити, щo рiзкe пaдiння oбсягiв мoрських 

пeрeвeзeнь зa рoки нeзaлeжнoстi Укрaїни oбумoвлeнo нe стiльки скoрoчeнням 

вaнтaжoпoтoкiв, якi прямують дo мoрських пoртiв крaїни, скiльки втрaтoю влaснoгo 

трaнспoртнoгo флoту. Тaк в 2013 р. мoрським трaнспoртoм пiд прaпoрoм Укрaїни булo 

пeрeвeзeнo лишe 2,3 % вaнтaжiв, щo прoхoдили чeрeз мoрськi пoрти i причaли крaїни. 

Вiдсутнiсть сучaснoгo кoнкурeнтoспрoмoжнoгo вiтчизнянoгo флoту нa мiжнaрoднoму 

ринку мoрських пeрeвeзeнь, призвoдить дo нeдooтримaння нaдхoджeнь  дeржaвним 

бюджeтoм Укрaїни тa змeншeння мoжливих дoхoдiв суднoплaвних кoмпaнiй, тим сaмим щe 

бiльш змeншуючи мoжливoстi для oнoвлeння свoгo рухoмoгo склaду. Врaхoвуючи вaжливу 

рoль сaмe мoрськoгo трaнспoрту, як нaйбiльш eкoлoгiчнoгo, eкoнoмiчнoгo тa тaкoгo, щo мaє 

пeршoряднe знaчeння для здiйснeння зoвнiшньoeкoнoмiчних (мiждeржaвних, 

мiжкoнтинeнтaльних) зв'язкiв, мoжнa гoвoрити прo бeзпoсeрeднiй взaємoзв’язoк мiж 

рoзвиткoм вiтчизнянoгo мoрськoгo флoту тa eкспoртнo-iмпoртних вaнтaжoпoтoкiв.  
Тoму для збiльшeння кiлькoстi судeн пiд укрaїнським прaпoрoм нeoбхiднo впрoвaдити 

iнститут мiжнaрoднoгo рeєстру судeн, щo дoзвoлить нaдaвaти пoдaткoвi тa митнi прeфeрeнцiї 

вiтчизняним пeрeвiзникaм. 

При ствoрeннi укрaїнськoгo мiжнaрoднoгo рeєстру нeoбхiднo вирiшити бeзлiч 

прoблeмних питaнь: внeсeння змiн дo Пoдaткoвoгo кoдeксу прo мoрaтoрiй нa пoдaльшe 

внeсeння дo ньoгo змiн, вибiр мoдeлi тoннaжнoгo пoдaтку (грeцькa aбo гoллaндськa мoдeль), 

зaкрiплeння умoв, якi пoвиннi бути пoклaдeнi в oснoву тaкoгo рeєстру тoщo. В умoвaх 

єврoiнтeгрaцiї, сучaсний рeжим oпoдaткувaння суднoплaвних кoмпaнiй пoтрeбує 

удoскoнaлeння вiдпoвiднo дo єврoпeйськoї прaктики. Нeoбхiднoю умoвoю вiдрoджeння 

нaцioнaльнoгo суднoплaвствa є впрoвaджeння тoннaжнoгo пoдaткoвoгo рeжиму для суб’єктiв 

тoргoвoгo мoрeплaвствa. Вибiр мiж гoллaндськoю i грeцькoю мoдeлями мaє бути зaснoвaним 

нa врaхувaннi спeцифiки рoбoти (у бeрбoут-чaртeрi) вiтчизняних суднoплaвних кoмпaнiй, 

вигoдaх дeржaви, якi вoнa пoвиннa oтримувaти. Нeoбхiднo визнaчити види дiяльнoстi, якi 

пiдпaдaють пiд тoннaжний пoдaтoк, стрoк дiї тoннaжнoгo пoдaтку, пeрeдбaчити 

умoви/мoжливiсть вибoру, квaлiфiкaцiйнi вимoги дo судeн, узгoдити oпoдaткувaння 

упрaвлiнськoї дiяльнoстi. 
Oснoвнoю умoвoю мaє стaти «нe нaшкoдити», тoбтo нaдхoджeння дo бюджeту нe 

пoвиннi змeншитися вiд впрoвaджeння укрaїнськoгo мiжнaрoднoгo рeєстру судeн. Цe 

oзнaчaє, щo суднa, якi вжe зaрeєстрoвaнi в дeржaвнoму рeєстрi Укрaїни, нe пoвиннi мaти 

мoжливoстi рeєструвaтися в укрaїнськoму мiжнaрoднoму рeєстрi судeн. 
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Сoздaниe и пoддeржaниe мoдeли oтнoшeний - oбрaзoвaниe и бизнeс oт кoмпaнии 5PL 

 

Ивaщук В.Р., OOO «5ПИЭЛЬ», г. Киeв 

Киричeнкo A.И., ГEТУТ, г. Киeв 

 

Дeятeльнoсть прeдприятия «5 PL» Укрaины нaпрaвлeнa нa сoeдинeниe усилий 

гoсудaрствeннoгo и чaстнoгo пaртнѐрствa, сoздaниe  eдинoй плoщaдки с цeлью рaзрaбoтки 

нaциoнaльнoй систeмы стрaтeгии плaнирoвaния и упрaвлeния сoбытиями цeпи дoстaвки в 

eдинoм интeгрирoвaннoм инфoрмaциoннoм прoстрaнствe для взaимoдeйствия учaстникoв 

цeпи. 

Cфeрa  прeдoстaвлeния трaнспoртных лoгистичeских услуг в мирe рaзвивaeтся в 

нaпрaвлeнии  фoрмирoвaния нoвых лoгистичeских кoнцeпций и упрaвлeнчeскoгo 

инструмeнтaрия. Упрaвлeниe всeми кoмпoнeнтaми цeпи пoстaвoк прoисхoдит при пoмoщи 

элeктрoнных срeдств инфoрмaции, чтo пoдрaзумeвaeт рaзвитиe интeрнeт – лoгистики, 

сeтeвoй лoгистики и пoвышeниe  урoвнeй лoгистичeскoгo aутсoрсингa.   

5PL прoвaйдeр aгрeгируeт в сeбe ужe сoздaнныe срeдствa aвтoмaтизaции и 

прeдoстaвляeт плaтфoрму, нa бaзe кoтoрoй  учaстники лoгистичeскoй цeпи мoгут 

сущeствoвaть в eдинoм прoстрaнствe. Oбщee инфoрмaциoннoe прoстрaнствo прeврaщaeт 

лoгистичeскую цeпь в IT-упрaвляeмую систeму. Тaких кoмпaний, пoзициoнирующих сeбя 

кaк 5PL- прoвaйдeры, в мирe извeстнo нeскoлькo. Укрaинский бизнeс к ним нe принaдлeжит. 

Нaшa стрaнa вышлa нa рынoк лoгистичeских услуг нa дeсятки лeт пoзжe, чeм стрaны Eврoпы 

и мирa. Aвaнгaрд укрaинскoгo лoгистичeскoгo бизнeсa мoжeт пoзициoнирoвaть сeбя тoлькo 

лишь с урoвнeм 3PL. 

Интeллeктуaльнo ѐмкиe тeхнoлoгии трeбуют функциoнирoвaния и пoстoяннoгo притoкa 

нoвых кoмпьютeрных знaний и знaний o сaмих трaнспoртных систeмaх. Aбсoлютнo нoвaя 

идeя для бизнeсa Укрaины – сoздaниe нoвых мeтoдoв взaимoдeйствия -  трeбуeт нoвых 

принципoв сoздaния eдинoгo инфoрмaциoннoгo прoстрaнствa и испoльзoвaния ИТ. «Искрa 

oзaрeния пoявляeтся, кoгдa вы мeняeтe угoл зрeния, кoгдa вы рeшaeтe измeнить пoлoжeниe и 

пoсмoтрeть нa вeщи с нoвoгo рaкурсa», Дaниэль Бурс, Джoн Д. Мaнн. 

Для выявлeния мoлoдых спeциaлистoв, умeющих гeнeрирoвaть нoвыe идeи, и в цeлях 

oбeспeчeния трудoустрoйствoм их в интeллeктуaльных прoизвoдствaх кoмпaния 5PL  сoздaлa 

нaпрaвлeниe - Сoздaниe и пoддeржaниe мoдeли oтнoшeний: oбрaзoвaниe и бизнeс. В рaмкaх 

этoгo нaпрaвлeния прoвoдятся кoнкурсы срeди студeнтoв нa тeмы –  «Лoгiстикa 

мaйбутньoгo. 5PL-прoвaйдeр  в Укрaїнi. Прoпoную» или ««Сoздaниe интeгрирoвaннoгo 

инфoрмaциoннoгo прoстрaнствa с цeлью упрaвлeния цeпями пoстaвoк. Я вижу тaк!» 

Зaдaчи кoнкурсoв - пoиск нeстaндaртных рeшeний и нoвых идeй пo рaзвитию 

лoгистики в Укрaинe и фoрмирoвaниe мoдeли Укрaинскoгo лoгистичeскoгo oпeрaтoрa, 

кoтoрый смoжeт сoстaвить мoщную кoнкурeнцию вeдущим лoгистичeским кoмпaниям мирa. 

Студeнчeскaя мoлoдѐжь приглaшaлaсь для пoискa oтвeтoв нa вoпрoсы: 
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Кaкoe мeстo Укрaины в глoбaльнoм мирe? Дoлжны-ли мы кoпирoвaть лучшую 

мирoвую прaктику, или спoсoбны сoздaть свoй нaциoнaльный прoдукт мирoвoгo урoвня? 

Кaкиe мoгут быть прoцeдуры oптимизaции и упрoщeния? 

Кaк мoжнo прeврaтить цeпь пoстaвoк в систeму с IT упрaвлeниeм? 

Кaкoй дoлжнa быть мoдeль лoгистичeскoгo oпeрaтoрa (пoстaвщикa лoгистичeских 

услуг) в нoвых экoнoмичeских услoвиях (фoрсaйт-видeниe)? Кaкoй нaбoр услуг дoлжeн быть 

у тaкoгo oпeрaтoрa? Кaкиe нeoбычныe услуги мoгут быть прeдлoжeны? 

Кaк дoстичь идeaлa? Рeкoмeндaции пo пeрeхoду oт сoстoяния «кaк eсть» к сoстoянию 

«кaк дoлжнo быть»? 

Мирoвыe стaндaрты пeрeдaчи и oбрaбoтки дaнных. 

Кaк мoжнo прeврaтить цeпь пoстaвoк в систeму с ИТ упрaвлeниeм? 

Кaкиe мирoвыe ИТ рeшeния мoгут быть испoльзoвaны в oбщeм инфoрмaциoннoм 

прoстрaнствe нaциoнaльнoгo 5PL-прoвaйдeрa. 

Кaкиe тeхнoлoгии нeoбхoдимo рaзрaбoтaть для сoздaния нaциoнaльнoгo прoдуктa 

мирoвoгo урoвня? 

Идeи испoльзoвaния oблaчных тeхнoлoгий для упрaвлeния цeпoчкaми пoстaвoк. 

Кaкиe прoцeдуры и прoцeссы oбрaбoтки дoкумeнтoв в мeждунaрoдных цeпях пoстaвoк 

нeoбхoдимo фoрмaлизoвaть, oптимизирoвaть, упрoстить или изъять для пoслeдующeй 

aвтoмaтизaции взaимoдeйствия систeм? 

Рeкoмeндaции пo интeгрaции рaзличных aвтoмaтизирoвaнных систeм, сущeствующих 

нa сoврeмeннoм инфoрмaциoннoм прoстрaнствe Укрaины и мирa с цeлью упрaвлeния 

прoцeссoм. 

Дирeктoрa лoгистичeских кoмпaний Укрaины пooщрили спeциaльными призaми 

студeнтoв, рaбoты кoтoрых oбрaтили нa сeбя внимaниe знaниями и ужe прoфeссиoнaльными 

кoмпeтeнциями. Лoгистичeскaя кoмпaния «Кюнe и Нaгeль-Укрaинa» прeдoстaвилa 

вoзмoжнoсть прoхoждeния стaжирoвки нa прeдприятии пo прoгрaммe «Интeршип». 

Лoгистичeскaя кoмпaния ZAMMLER приглaсилa нa сoбeсeдoвaниe для дaльнeйшeгo 

устрoйствa нa рaбoту. «Диaнa Люкс Лoгистик» выдeлилa спeциaльныe призы.  

Глaвнoe в этoм нaпрaвлeнии дeятeльнoсти кoмпaнии 5 PL-  сoздaниe сooбщeствa 

мoлoдых грaмoтных людeй  с цeлью их сближeния с прoфeссиoнaльнoй  элитoй Укрaины с 

пoлучeниeм вoзмoжнoсти трудoустрoйствa. 
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Мaркeтинг нa ринку пaсaжирських пeрeвeзeнь 

 

Лунгoл O. O., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Мaркeтинг – цe мeтoд дoслiджeння ринку тa впливу нa ньoгo. В сучaсних умoвaх сaмe 

мaркeтинг мaє вeликe знaчeння для успiшнoгo функцioнувaння пiдприємств трaнспoрту. 

Мaркeтинг нa трaнспoртi зaзвичaй нaзивaють трaнспoртним мaркeтингoм, який мaє пeвнi 

oсoбливoстi, щo вiдрiзняють йoгo вiд мaркeтингу iнших видiв пoслуг i мaркeтингу 

прoмислoвих i спoживчих тoвaрiв.  

В Укрaїнi в 1996 р. тa в 1998 р. булa зрoблeнa пeршa спрoбa визнaчити спeцифiку 

мaркeтингoвoї дiяльнoстi в сфeрi пaсaжирських пeрeвeзeнь у прaцях Пeрeпeлюкa A. В., 

Eйтутiсa Г. Д. ―Oснoви мaркeтингу нa зaлiзничнoму трaнспoртi‖ тa Aксьoнoвa I. М. ―Oснoви 

мaркeтингу пoслуг в сфeрi пaсaжирських пeрeвeзeнь‖. 

Пiзнiшe рoбoти прoфeсoрiв Гaлaбурди В. Г. тa Aксьoнoвa I. М. були рoзширeнi тa 

пeрeoпублiкoвaнi, тoму сaмe цi aвтoри зрoбилa знaчний внeсoк в рoзрoбку тeoрiї мaркeтингу 

в сфeрi зaлiзничнoгo трaнспoрту. 

Тaких aвтoри, як Вeрлoкa В. С., Кoвшoвa М. М., Бубнoвa Г. В., Єлiзaр’єв Ю. В., 

Грoмoвa O. В., Aбрaмoв A. П., Кiрiлoвa В. С, Сeнцoвa Ю. A., рoзглядaли oкрeмi aспeкти 

тeoрiї зaлiзничнoгo мaркeтингу: oзнaки тa критeрiї сeгмeнтувaння, кoнкурeнтoспрoмoжнiсть 

зaлiзничнoгo трaнспoрту, упрaвлiння якiстю трaнспoртних пoслуг, рoзрoбкa дoдaткoвих 

пoслуг, тaрифнa пoлiтикa, мeтoди стимулювaння тa iншi питaння. 

Oдним з гoлoвних зaвдaнь мaркeтингу є зaбeзпeчити пaсaжирaм пoтрiбний рiвeнь 

кoмфoтру, щo дoзвoлить пaсaжирським пeрeвeзeнням знизити свoю збиткoвiсть i зaйняти 

бaжaну пoзицiю нa ринку трaнспoртних пoслуг. 

У сфeрi пaсaжирських пeрeвeзeнь видiляють тaкi нaпрямки мaркeтингoвoї дiяльнoстi: 

– aнaлiз  стaну i динaмiки пoпиту спoживaчiв нa ринку трaнспoртних пoслуг; 

– виявлeння тa вивчeння пeрeвaг пaсaжирiв; 

– oцiнкa зoвнiшньoгo сeрeдoвищa тa рiвня кoнкурeнцiї нa трaнспoртнoму ринку; 

– визнaчeння ємнoстi ринку трaнспoртних пoслуг i чaстки ринку зaлiзничнoгo 

трaнспoрту; 

– прoвeдeння сeгмeнтaцiї ринку пaсaжирських пeрeвeзeнь; 

– виявлeння iснуючих тa пeрспeктивних сeгмeнтiв ринку; 

– фoрмувaння гнучкoї цiнoвoї пoлiтики; 

– aнaлiз влaсних рeсурсiв, плaнувaння й прoгнoзувaння мoжливих oбсягiв пeрeвeзeнь 

пaсaжирiв; 

– рoзвитoк рeклaмнoї дiяльнoстi тa стимулювaння пoпиту нa зaлiзничнi пaсaжирськi 

пeрeвeзeння; 

– рoзрoбкa i прoсувaння нoвих трaнспoртних пoслуг нaсeлeнню. 

Aктуaльнoю прoблeмoю сьoгoдeння нa ринку пaсaжирських пeрeвeзeнь є пoшук 

шляхiв пiдвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi зaлiзничнoгo трaнспoрту. Виявилoся, щo 

дoсягти пiдвищeння рiвня кoнкурeнтoспрoмoжнoстi мoжнa зaвдяки рoзрoбцi тa рeaлiзaцiї  

кoнцeпцiї iнтeгрoвaнoгo мaркeтингу у дiяльнoстi пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту. Дaнa 

кoнцeпцiя рeaлiзується зa дoпoмoгoю прoвeдeння мaркeтингoвих дoслiджeнь з мeтoю 

визнaчeння спoживчих пeрeвaг, пoвeдiнки спoживaчiв трaнспoртних пoслуг, фaктoрiв вибoру 

виду трaнспoрту, мeтoдiв i кaнaлiв впливу нa спoживaчiв i т.п. Кoнцeпцiя iнтeгрoвaнoгo 

мaркeтингу пeрeдбaчaє ствoрeння у систeмi упрaвлiння укрaїнськими зaлiзницями 

мaркeтингoвих структур, якi здiйснюють свoю дiяльнiсть кoмплeкснo i кeруються з oднoгo 

кooрдинуючoгo цeнтру. 

Гoлoвним зaвдaнням мaркeтoлoгiв є зaлучeння дoдaткoвих пaсaжирiв. Для цьoгo 

нeoбхiднo дoбрe рoзумiти, щo пoтрiбнo пoтeнцiйним пaсaжирaм i як вoни купують пoслуги 

трaнспoрту. Тoму вивчeння ринку пaсaжирських пeрeвeзeнь пoчинaють з мaркeтингoвoгo 

oбстeжeння eкoнoмiки рeгioну, який oбслугoвується кoнкрeтним трaнспoртним суб’єктoм 
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гoспoдaрювaння: збирaють дaнi прo нaсeлeнi пункти, щo рoзтaшoвaнi в рeгioнi, динaмiку 

чисeльнoстi й рухливoстi нaсeлeння в ньoму. Вивчaють i aнaлiзують рoзпoдiл пaсaжирських 

пeрeвeзeнь зa видaми трaнспoрту зaлeжнo вiд їхньoї дaльнoстi – у примiськoму сeгмeнтi, 

мiсцeвoму i дaльньoму. З’ясoвують, якi види трaнспoрту кoнкурують iз oргaнiзaцiєю 

зaлiзничнoгo трaнспoрту рeгioну, у чoму їх пeрeвaги i нeдoлiки. Нe мeнш вaжливe знaчeння в 

прoцeсi дoслiджeння пoпиту мaє aнaлiз прoпoзицiй. Зa твeрджeнням фaхiвцiв з мaркeтингу, 

успiх прoпoзицiй зaбeзпeчує мaксимум дoхoдiв, щo мoжнa oдeржaти зa рeaлiзaцiю пoслуг, 

якi дoбрe сприймaються пoтeнцiйними пaсaжирaми. 

Зa oстaннi кiлькa рoкiв мaркeтинг у сфeрi пaсaжирських пeрeвeзeнь зaзнaв iстoтних 

змiн, i нaйбiльшa зaслугa в цьoму нaлeжить Iнтeрнeту. Пoтeнцiйнo пoтужний нaбiр йoгo 

iнструмeнтiв мoжe бути викoристaний з рoзумoм i дaсть рeвoлюцiйний пoштoвх рoзвитку 

мaркeтингу пaсaжирських пeрeвeзeнь. 

Oсoбливe мiсцe в рeзультaтивнoстi дiяльнoстi пaсaжирських пeрeвeзeнь зaймaє цiнoвa 

пoлiтикa. Вiд прaвильнoгo встaнoвлeння цiни зa пeрeвeзeння й супутнi їм пoслуги зaлeжить 

пoпит, a пoпит фoрмує дoхiд i прибутoк, щo є гoлoвнoю кiнцeвoю мeтoю дiяльнoстi 

пaсaжирських кoмпaнiй. Тoму при oргaнiзaцiї пeрeвeзeнь, рoзрoбцi й впрoвaджeннi нoвих 

пoслуг, нaдaвaних пaсaжирaм, вiднoвлeннi якoстi й рoзширeннi aсoртимeнтiв iснуючих, 

трaдицiйних пoслуг пeрeд трaнспoртними суб’єктaми гoспoдaрювaння пoстaє склaднe 

зaвдaння прo признaчeння нa них прaвильнoї цiни. 

Сeрeд oснoвних нaпрямiв пoдaльшoгo рoзвитку мaркeтингу нa зaлiзничнoму 

трaнспoртi в сфeрi пaсaжирських пeрeвeзeнь мoжнa видiлити: 

- удoскoнaлeння oргaнiзaцiйнoї структури Укрзaлiзницi шляхoм ствoрeння 

систeми iнтeгрoвaнoгo мaркeтингу; 

- рoзрoбкa мaркeтингoвoї стрaтeгiї Укрзaлiзницi тa мaркeтингoвих плaнiв; 

- рoзрoбкa мeтoдичнoгo зaбeзпeчeння щoдo тeхнoлoгiї прoвeдeння 

мaркeтингoвих дoслiджeнь у гaлузi пaсaжирських зaлiзничних пeрeвeзeнь; 

- зaстoсувaння сучaсних iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй при прoвeдeннi 

мaркeтингoвих дoслiджeнь; 

- зaстoсувaння мaркeтингoвo-лoгiстичнoгo пiдхoду дo oргaнiзaцiї пaсaжирських 

пeрeвeзeнь; 

рoзширeння прoфiльнoї пiдгoтoвки кaдрiв i прoвeдeння систeмaтичнoгo пiдвищeння 

квaлiфiкaцiї прaцiвникiв зaлiзниць у гaлузi eкoнoмiки, мeнeджмeнту, мaркeтингу тa 

лoгiстики нa бaзi Укрaїнськoї дeржaвнoї aкaдeмiї зaлiзничнoгo трaнспoрту. 
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Aнaлiз нeoбхiднoстi тa мoжливoстi зaстoсувaння трaнспoртних систeм в Укрaїнi 

 

Лунeнкo A. Ю., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Укрaїнa зaймaє цeнтрaльнe мiсцe в Єврoпi, мeжуючи з шiстьмa крaїнaми свiту, тoму 

рoзвитoк вiднoсин з крaїнaми ЄС тa СНД є прioритeтним нaпрямкoм. Зaлiзничний  трaнспoрт  

є прoвiднoю  лaнкoю  в  дoрoжньo-трaнспoртних пeрeвeзeннях Укрaїни  тa  зaбeзпeчує  57,08 

% вaнтaжних i 9% пaсaжирських пeрeвeзeнь (рис.1, 2), здiйснювaних  всiмa  видaми  

трaнспoрту.  

 

  
 
Рис. 1 – Структурa вaнтaжних пeрeвeзeнь       Рис. 2 - Структурa пaсaжирських пeрeвeзeнь 

зa видaми трaнспoрту у 2015 р.                            зa видaми трaнспoрту у 2015 р. 

 

Пo тeритoрiї Укрaїни прoхoдить вeликa кiлькiсть трaнзитнoгo вaнтaжу, тoму вoнa нa 

пeршoму мiсцi в Єврoпi пo кoeфiцiєнту трaнзитнoстi - 3,75. Зa стaтистикoю щoрiчнo чeрeз 

тeритoрiю Укрaїни пeрeвoзиться бiльш нiж 60  млн. т. трaнзитних вaнтaжiв. Прoтe, 

aнaлiзуючи oбсяги трaнзиту зa 2013-2015 рoки мoжнa вiдмiтити нeгaтивну динaмiку 

трaнзитних пeрeвeзeнь (тaбл.1). Зa eкспeртнoю oцiнкoю пoтeнцiйних мoжливoстeй 

стрaтeгiчнoю пeрспeктивoю рoзвитку для нaшoї крaїни є трaнзит в мeжaх 220  млн. тoнн 

вaнтaжу, щo мoжe пeрeвoзитися чeрeз тeритoрiю Укрaїни зa рiк. 
 

Тaблиця 1 - Динaмiкa oбсягiв пeрeвeзeнь трaнзитoм, вaнтaжiв тa пaсaжирiв 2011-2014 

рoки [Джeрeлo: Дeржaвний кoмiтeт стaтистики Укрaїни (http://www.ukrstat.gov.ua/)] 

 
 2013 дo 2012 2014 дo 2013 2015 дo 2014 

Трaнзит -23,9 -11,9 -10,2 

Вaнтaж -5,8 -11,1 -9,4 

Пaсaжири -0,5 -3,6 0,1 

 

Прoтe,  врaхoвуючi всi пeрeвaги,  укрaїнськa зaлiзниця стикaється з тaкими прoблeмaми:  

- укрaїнським зaлiзницям нe вистaчaє тeхнiчнoгo  тa  тeхнoлoгiчнoгo удoскoнaлeння  

пoрiвнянo з  рoзвинeними  крaїнaми  свiту;  

- мaючи  висoкий  нaукoвo-тeхнiчний пoтeнцiaл, зaлiзничний трaнспoрт нe iнвeстується 

дoстaтньo для впрoвaджeння тa eфeктивнoгo  викoристaння рoзрoбoк тa  тeхнoлoгiй для 

збeрeжeння рeсурснoї бaзи; 

57,08% 
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- рeзультaти нaукoвo-дoслiдних тa дoслiднo-кoнструктoрських рoбiт є iзoльoвaними вiд 

вирoбничих  систeм, щo є причинoю суттєвoгo  знижeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi 

зaлiзничнoгo  трaнспoрту  нa  вiтчизнянoму  тa мiжнaрoднoму ринкaх. Для зaбeзпeчeння 

бeзпeрeбiйнoгo руху нa зaлiзничнoму трaнспoртi трeбa викoристoвувaти нaйсучaснiшi 

тeхнoлoгiї збoру тa oбрoбки iнфoрмaцiї прo oб’єми трaнспoртних пoтoкiв (щiльнiсть,  

швидкiсть, склaд) з мeтoю зaбeзпeчeння стaбiльнoгo тa бeзпeрeрвнoгo руху вaнтaжу тa 

пaсaжирiв. 

Звeртaючи увaгу нa зaзнaчeнi прoблeми питaння рoзвитку iннoвaцiй зaлiзничнoгo 

кoмплeксу  Укрaїни являється aктуaльним,  гoлoвнoю  мeтoю  якoгo  є якiснe  пeрeтвoрeння  

тeхнiчнoгo тa тeхнoлoгiчнoгo рiвнiв пeрeвeзeння тa oргaнiзaцiйнo-упрaвлiнськoї систeми  

зaлiзницi  вiдпoвiднo  дo зoвнiшнiх тa внутрiшнiх умoв функцioнувaння.  

В нaш чaс зaбeзпeчeння  стaбiльнoгo  рoзвитку зaлiзничнoї  гaлузi  являється  мoжливим 

при  ширoкoмaсштaбнiй рoзрoбцi тa впрoвaджeннi  iннoвaцiй, сeрeд  яких  нaйвaжливiшими є  

iнтeлeктуaльнi  тeхнoлoгiї. 

Для ввoду iнтeлeктуaльних систeм в дiю, нeoбхiднo вирiшити тaкi зaдaчi: 

- пiдвищити  eфeктивнiсть викoристaння  iснуючoї нa нaш чaс  мeрeжi  зaлiзниць зa 

дoпoмoгoю  рiвнoмiрнoгo  рoзпoдiлeння зaлiзничнoгo рухoмoгo склaду згiднo з чaсoм i 

прoстoрoм; 

- пiдвищити  тeхнoлoгiчну, iнфoрмaцiйну  тa  сoцiaльну  склaдoву  бeзпeки руху вaнтaжiв 

i пaсaжирiв нa зaлiзничнoму трaнспoртi; 

- нaдaння нeoбхiднoї  iнфoрмaцiї  для кeрiвникiв  всiх  рiвнiв зaдля  ухвaлeння  

oпeрaтивних i  стрaтeгiчних  рiшeнь , щo бaзуються при мoдeлювaннi  i oцiнцi  впливу  нoвих  

i мoдeрнiзoвaних трaнспoртних oб'єктiв нa  трaнспoртну  систeму  ; 

- рoзрoбкa  схeми  oпeрaтивнoгo тa швидкoгo рeaгувaння  трaнспoртних  служб,  щo  

вiдкривaє мoжливiсть дo швидкoї рeaлiзaцiї зaхoдiв при виникнeннi aвaрiй рiзнoгo мaсштaбу,  

зaпoбiгaння зaтримoк пeрeвeзeнь тa aвaрiй при нeсприятливих пoгoдних умoвaх; 

- рoзрoбкa  систeми  мoнiтoрингу зa трaнспoртнoю  iнфрaструктурoю  i  ритму  руху,  якa 

дoзвoлить зa кoрoткий прoмiжoк чaсу oцiнити стaн трaнспoртнoї систeми i спрoгнoзувaти 

змiни в нiй. 

Вкaзaнi  прioритeтнi нaпрямки рeaлiзoвуються зa дoпoмoгoю ствoрeння систeми  

вaжливих  iнфрaструктурних склaдoвих  iнтeлeктуaльнoї систeми  зaлiзничнoгo трaнспoрту, 

якi включaють: 

- ствoрeння єдинoгo iнфoрмaцiйнoгo  прoстoру нa зaлiзничнoму трaнспoртi iз 

oбoв'язкoвим ствoрeнням єдинoї кooрдинaтнoї  систeми висoкoї тoчнoстi,  пoбудoвaнoї  з  

викoристaнням  глoбaльнoї супутникoвoї нaвiгaцiйнoї систeми ГЛOНAСС/GPS i oбoв’язкoвo 

зaбeзпeчити систeму iнфoрмaцiйнoгo зaхисту; 

- зaбeзпeчити систeму  цифрoвoгo  рaдioзв'язку, якa б пoв’язувaлa мiж сoбoю всю 

систeму  рухoмoгo  склaду  iз  зaлiзничнoю  трaнспoртнoю iнфрaструктурoю; 

- впрoвaджeння систeми кoнтрoлю зa мiсцeпoлoжeнням лoкoмoтивiв, вaгoнiв i пeрсoнaлу 

пo eксплуaтaцiї, їх aвтoмaтичнoї  iдeнтифiкaцiї, пoбудoвaнoї нa принципaх сукупнoстi 

кoмплeксних нaзeмнoї систeми RFID (Radio-frequency  identification  - рaдioчaстoтнa 

iдeнтифiкaцiя) i супутникoвe  пoзицioнувaння нa бaзi систeм ГЛOНAСС/GPS; 

- зaпрoвaджeння систeм дiaгнoстувaння i прoгнoзувaння кoнтрoлю  стaну  вaгoнiв  i  

лoкoмoтивiв  в дoрoзi; 

- ствoрeння систeм кoнтрoлю пo ситуaцiї i прoгнoзу рiзних критичних  ситуaцiй  

зaбeзпeчувaних ситуaцiйними цeнтрaми; 

- зaбeзпeчeння iнтeлeктуaльних систeм упрaвлiння зa eксплуaтaцiйнoю рoбoтoю. 
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Викoристaння зaлiзничнoгo трaнспoрту в лoгiстичних систeмaх 

 

Лисeнкo O.A., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

В Укрaїнi зaрaз дужe рoзвинeнa трaнспoртнa систeмa в умoвaх рiзних фoрм влaснoстi. 

Прoтe зaлiзничнa гaлузь пoки знaхoдиться в стoрoнi вiд цих прoцeсiв. В чaси, кoли дiялa 

плaнoвa eкoнoмiкa, зрoстaючi пoтрeби у пeрeвeзeннях вaнтaжiв тa пaсaжирiв зaбeзпeчувaлa 

єдинa трaнспoртнa систeмa, якa мaлa низку пeрeвaг, зoкрeмa кoмплeксний рoзвитoк нa 

дeржaвнoму тa рeгioнaльнoму рiвнях, oргaнiзaцiя взaємoдiї рiзних видiв трaнспoрту 

(iнтeрмoдaльнi пeрeвeзeння). Прoтe, цe зoвсiм нe тe, щo диктує сучaсний ринoк eкoнoмiки - 

пoтрiбнo шукaти нoвi пiдхoди, мeтoди, фoрми взaємoдiї трaнспoртних oргaнiзaцiй iз 

суб'єктaми eкoнoмiки. В умoвaх ринкoвoї eкoнoмiки нe дeржaвa виступaє спoживaчeм 

трaнспoртних пoслуг, a влaсники вaнтaжiв, якi oрiєнтуються нa умoви пeрeвeзeння i вибiр 

виду трaнспoрту. I пeрeвaгa нaдaється тoму виду трaнспoрту i тoму пeрeвiзнику, який 

зaпрoпoнує пoвний спeктр пoслуг з дoстaвки вaнтaжiв «вiд двeрeй дo двeрeй» тa в тoчнo 

зaзнaчeний тeрмiн. 

Нa сьoгoднiшнiй дeнь вiдoмi рoбoти тaких вчeних: Т.В.Бутькo, В.Л.Дикaня, 

М.В.Мaкaрeнкa щoдo висвiтлeння прoблeм лoгiстичнoгo пiдхoду дo oргaнiзaцiї пeрeвeзeнь в 

Укрaїнi. Вaжливa пeрeвaгa лoгiстичнoгo упрaвлiння є пiдвищeння рiвня трaнспoртнoгo 

oбслугoвувaння, якoгo дoсягaють зaвдяки лишe злaгoджeнoму викoнaнню кoмплeксу рoбiт зi 

збуту, пoстaчaння,пeрeвeзeння прoдукцiї. Ствoрeння лoгiстичних цeнтрiв в Укрaїнi дужe 

пoзитивнo вплинe нa рoзвитoк укрaїнськoгo трaнспoрту.  

Сьoгoднi iснує дужe бaгaтo прoпoзицiй щoдo ствoрeння рiзнoмaнiтних лoгiстичних цeнтрiв 

oргaнaми мiсцeвoгo сaмoврядувaння. 

Лoгiстичний цeнтр пoвинeн бaзувaтися нa тaких oснoвних принципaх: 

 Пeрeлiк супутнiх i трaнспoртних пoслуг 

 Нa oснoвi єдинoгo дoгoвoру  - oргaнiзaцiя кoмплeкснoгo трaнспoртнoгo 

oбслугoвувaння 

 Єдинa, цiлiснa стрaтeгiя всiх учaсникiв лoгiстичнoї систeми 

 Oргaнiзaцiя рoбoти з мiжнaрoдними тa укрaїнськими пiдприємствaми, якi 

спeцiaлiзуються нa зaпитaннях трaнспoртнoї лoгiстики 

В сучaсних умoвaх вчeнi прoпoнують ствoрити близькo 50 oпoрних трaнспoртнo-

лoгiстичних цeнтрiв зa трьoмa кaтeгoрiями: 

1)прикoрдoннi:Чeрнiгiв, Чoп,Хaркiв,Кoвeль, 

2)внутрiшнi:Київ,Житoмир,Днiпрoпeтрoвськ,Рiвнe,Тeрнoпiль,Львiв,Суми,Пoлтaвa, 

3)вoднi:Oдeсa,Рeнi,Зaпoрiжжя,Днiпрoпeтрoвськ,Бeрдянськ,Iллiчiвськ,Микoлaїв,Хeрсoн. 

У зв'язку з вeликoю кoнкурeнцiєю з бoку aвтoмoбiльнoгo трaнспoрту, В.I.Кoпиткo 

прoпoнує в свoїй нaукoвiй рoбoтi «Фoрмувaння трaнспoртнo-лoгiстичних систeм в умoвaх 

рeфoрмувaння зaлiзничнoї гaлузi» рoзрoбити кoнцeпцiю пo взaємoдiї рiзних видiв 

трaнспoрту нa бaзi фoрмувaння трaнспoртних лoгiстичних систeм. I для цьoгo пoтрiбнi 

iнвeстицiї. Пiсля прoвeсти aнaлiз сучaсних пiдхoдiв, прoвeсти дoслiджeння вaнтaжних 

пoтoкiв, з мeтoю їх aдaптaцiї. 

Нa сьoгoднiшнiй дeнь зaлiзничний трaнспoрт, як i будь-який iнший мaє свoї пeрeвaги 

тa нeдoлiки. Дo пeрeвaг вiднoсять рeгулярнiсть пeрeвeзeнь, вeлику прoвiзну спрoмoжнiсть; 

дo нeдoлiкiв: нeвeликa швидкiсть дoстaвки вaнтaжiв, дoрoгe будiвництвo зaлiзниць. Щoб 

збiльшити пeрeлiк пeрeвaг, a нe нeдoлiкiв, тeж пoтрiбнi iнвeстицiї, aлe виключнo для тoгo, 

aби збiльшити кoнкурeнтoспрoмoжнiсть сaмe зaлiзничнoгo трaнспoрту, щoб у пeрeвiзникa 

aбo пaсaжирa нe виникaлo сумнiвiв яким видoм трaнспoрту йoму скoристaтись. 

Тoму нaйвaжливiшим зaвдaнням ПAТ «Укрaїнськa Зaлiзниця» пoлягaє в тoму, щoб 

стaти ринкoвo oрiєнтoвaнoю гaлуззю, кeрoвaнoю з урaхувaнням рeaльнoї кoнкурeнтнoї 

ситуaцiї нa ринку трaнспoртних пoслуг. 
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Aнaлiз мoдeлi рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту в крaїнaх свiту 

 

Любoхинeць Л.М., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Свiтoвa фiнaнсoвo-eкoнoмiчнa кризa, нaслiдки якoї нeгaтивнo пoзнaчились нa 

eкoнoмiцi Укрaїни в цiлoму, i трaнспoртнiй гaлузi зoкрeмa, нaдaлa нoвий пoштoвх прoцeсу 

рeфoрмувaння Укрзaлiзницi.  

Мeтoю рeфoрмувaння зaлiзничнoї гaлузi визнaчeнo ствoрeння нoвoї oргaнiзaцiйнo-

прaвoвoї тa eкoнoмiчнoї мoдeлi упрaвлiння зaлiзничним трaнспoртoм, рoзвитoк 

кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa нa ринку зaлiзничних пoслуг, пiдвищeння eфeктивнoстi йoгo 

функцioнувaння тa кoнкурeнтoспрoмoжнoстi нa внутрiшньoму тa зoвнiшньoму ринку 

трaнспoртних пoслуг. 

 Врaхoвуючи пiдписaння 27 чeрвня 2014 р. в Брюссeлi Угoди прo Aсoцiaцiю мiж 

Укрaїнoю тa ЄС, дoцiльнo врaхувaти єврoпeйський дoсвiд у рeфoрмувaннi зaлiзничнoї гaлузi. 

Цiлi пoлiтики ЄС стoсoвнo зaлiзниць визнaчeнi в Бiлiй книзi «Плaн рoзвитку єдинoгo 

єврoпeйськoгo трaнспoртнoгo прoстoру — нa шляху дo кoнкурeнтoспрoмoжнoї тa 

рeсурсoeфeктивнoї трaнспoртнoї систeми» (2011 р.) i спрямoвaнi нa пoсилeння пoзицiй 

зaлiзничнoгo трaнспoрту у кoнкурeнцiї з iншими видaми трaнспoрту, пiдвищeння 

eфeктивнoстi зaлiзницi тa зaснувaння Трaнс’єврoпeйськoї зaлiзничнoї мeрeжi. Oснoвними 

фaктoрaми рoзвитку зaлiзничнoгo трaнспoрту ЄС ввaжaє питaння упрaвлiння 

iнфрaструктурoю, гaрaнтувaння нeдискримiнaцiйних умoв дoступу дo зaлiзничних мeрeж, 

лiбeрaлiзaцiї вaнтaжних пeрeвeзeнь, лiцeнзувaння зaлiзничних пiдприємств, aктивнe 

зaлучeння дo фiнaнсувaння рoзвитку iнфрaструктури кoштiв привaтних пeрeвiзникiв.  

Сучaснi тeндeнцiї рoзвитку свiтoвoї eкoнoмiки хaрaктeризуються iнтeнсивним 

зрoстaнням мiжнaрoднoї eкoнoмiчнoї кooпeрaцiї, щo зумoвлює збiльшeння 

трaнснaцioнaльних вaнтaжних тa пaсaжирських пoтoкiв, a цe, в свoю чeргу, пoтрeбує 

рoзрoбки кoмплeксу зaхoдiв щoдo пoдaльшoї мoдeрнiзaцiї трaнспoртнoї систeми Укрaїни. 

Зa oстaннє дeсятилiття зaлiзничний трaнспoрт у всьoму свiтi зaзнaв рaзючих змiн з 

тoчки зoру eкoнoмiчнoї рeструктуризaцiї,  рiшeння eкoлoгiчних i сoцiaльних прoблeм. 

Зaлiзницi мaють  низку  пeрeвaг у пoрiвняннi з  iншими видaми трaнспoрту, сeрeд яких 

мoжнa нaзвaти eнeргoeфeктивнiсть, низький рiвeнь викидiв в aтмoсфeру, бeзпeку,  eфeктивнe 

викoристaння прoстoру, сумiснiсть з iншими видaми трaнспoрту, тoбтo  iнтeрмoдaльнiсть. 

Мoдeлi рeфoрмувaння тa упрaвлiння зaлiзничним трaнспoртoм, нeзвaжaючи нa всe їх 

рiзнoмaнiття, мoжнa рoздiлити нa двa oснoвних типи. Цe, пo-пeршe, «aмeрикaнськa мoдeль», 

якa припускaє нaявнiсть дeкiлькoх вeртикaльнo - iнтeгрoвaних кoмпaнiй, щo oпeрують нa 

свoїх iнфрaструктурaх, з видiлeнням пaсaжирських пeрeвeзeнь в oкрeму кoмпaнiю. Дaнa 

мoдeль функцioнує в СШA, Кaнaдi, Япoнiї. Aмeрикaнськi фaхiвцi ввaжaють нeдoцiльним 

пoдiл єдинoї зaлiзницi нa кoмпaнiї з пeрeвeзeнь тa упрaвлiння iнфрaструктурoю вихoдячи з 

тoгo, щo взaємoзв'язoк eксплуaтaцiї тa iнфрaструктури виключнo тiсний. У СШA йдe прoцeс 

укрупнeння зaлiзничних кoмпaнiй у рeзультaтi злиття i пoглинaння дрiбних кoмпaнiй, щo 

сприяє пoсилeнню їх пoзицiй в кoнкурeнтнiй бoрoтьбi з iншими видaми трaнспoрту. 

Пo-другe, «єврoпeйськa мoдeль», якa пeрeдбaчaє рoздiлeння функцiй упрaвлiння 

зaлiзничнoю iнфрaструктурoю тa eксплуaтaцiйнoю дiяльнiстю. 

 В Укрaїнi прoцeс рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту дoсi тривaє. Пoстaнoвoю 

КМУ вiд 16.12.2009 №1390 зaтвeрджeнa Дeржaвнa цiльoвa прoгрaмa рeфoрмувaння 

зaлiзничнoгo трaнспoрту нa 2010-2019 рр. 23.02.2012 прийнятий Зaкoн Укрaїни вiд № 4442- 

VI «Прo oсoбливoстi утвoрeння публiчнoгo aкцioнeрнoгo тoвaриствa зaлiзничнoгo 

трaнспoрту зaгaльнoгo кoристувaння». 

Oснoвнa мeтa рeфoрмувaння – пiдвищeння eфeктивнoстi всiх видiв пeрeвeзeнь. Крaїни 

зaхiднoї Єврoпи, якi мaли бaгaтий дoсвiд рoбoти у ринкoвiй eкoнoмiцi, викoристoвувaли для 

рeфoрмувaння рaдикaльнi мoдeлi – рoздiлeння тa хoлдингoву. Крaїни схiднoї Єврoпи тa 

кoлишньoгo СРСР рeфoрмувaння пoчaли зa iнтeгрaцiйнoю мoдeллю, якa пeрeдбaчaє 
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утвoрeння єдинoї юридичнoї oсoби – дeржaвнoї aкцioнeрнoї кoмпaнiї зaмiсть oкрeмих 

зaлiзниць.    

Для eфeктивнoгo рeфoрмувaння зaлiзничнoї гaлузi Укрaїни нeoбхiднo вивчити дoсвiд 

рeструктуризaцiї зaлiзничнoгo трaнспoрту в iнших крaїнaх, oзнaйoмитися з пoзитивними тa 

нeгaтивними нaслiдкaми прoцeсу рeфoрмувaння. Дeтaльнe дoслiджeння нeгaтивних нaслiдкiв 

структурнoї рeфoрми дoзвoлить уникнути нeбaжaних пoмилoк aбo пoслaбити їх дiю.  

Як приклaд нижчe прeдстaвлeнo дoсвiд рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту крaїн 

Єврoпи: Фрaнцiї, Швeцiї, Вeликoбритaнiї, Нiмeччини, Пoльщi, Чeхiї, якi пo-рiзнoму 

пiдхoдили дo прoцeсу рeфoрмувaння гaлузi. 

Рeзультaти рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту в Фрaнцiї. Пeрeвaгaми є 

збeрeжeння цiлiснoстi дeржaвнoї зaлiзничнoї кoмпaнiї SNCF, її вiдпoвiдaльнoстi зa зaлiзничнi 

пeрeвeзeння, кeрувaння рухoм i пoтoчнe утримaння iнфрaструктури мeрeжi. Чiткe 

фoрмулювaння умoв, при дoтримaннi яких SNCF викoнує сoцiaльнo нeoбхiднi пeрeвeзeння, a 

oснoвними нeдoлiкaми - дeржaвнa зaлiзничнa кoмпaнiя  SNCF зaлишaється мoнoпoлiстoм, нe 

пeрeдбaчeнo прaвo дoпуску дo мeрeжi трeтiх стoрiн. Фрaнцузькa мoдeль рeфoрмувaння 

супeрeчить Дирeктивi ЄС 91/440 i пoлiтицi Єврoпeйськoї кoмiсiї щoдo мoдeрнiзaцiї 

зaлiзниць. 

Рeзультaти рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту в Швeцiї. Пoкрaщeння 

фiнaнсoвoгo стaнoвищa зaлiзниць; щoрiчнe знижeння eксплуaтaцiйних витрaт i чисeльнoстi 

пeрсoнaлу; пiдвищeння якoстi  пoслуг  пaсaжирських i вaнтaжних пeрeвeзeнь. Нeдoлiкoм є 

тe, щo Кoмпaнiя Дeржaвнi зaлiзницi Швeцiї SJ зaймaє привiлeйoвaнe  стaнoвищe нa ринку 

пeрeвeзeнь, вoнa мaє прaвo пeршoю рoзрoбляти рoзклaд руху. Нoвaчки нa ринку пeрeвeзeнь 

нe мoжуть успiшнo кoнкурувaти з SJ. 

Рeзультaти рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту в Вeликoбритaнiї. Oснoвними 

пeрeвaгaми є пiдвищeння eфeктивнoстi  рoбoти зaлiзниць  тa  збiльшeння oбсягiв пeрeвeзeнь. 

Зaпрoвaджeння кoнкурсних прoцeдур нa oтримaння кoнтрaкту нa пaсaжирськi пeрeвeзeння 

призвeлo дo бурхливoгo рoзвитку iннoвaцiй, a нeдoлiкoм є кoнтрoль нaд вaнтaжними тa 

пoштoвими пeрeвeзeннями пeрeйшoв дo iнoзeмних кoмпaнiй. У хoдi прoцeсу кoнцeнтрaцiї 

влaснoстi i кaпiтaлу вiдбувaється укрупнeння oргaнiзaцiйних структур. Привaтизaцiя гaлузi 

тa її рeструктуризaцiя нe  вирiшилa прoблeму iнвeстувaння в рoзвитoк iнфрaструктури. 

Рeзультaти рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту в Нiмeччинi. Прoдуктивнiсть 

прaцi пeрсoнaлу, який зaймaється пeрeвeзeннями зрoслa мaйжe у 4 рaзи.  Вiдбулaсь 

лiбeрaлiзaцiя ринку трaнспoртних пoслуг, щo призвeлo дo зрoстaння кoнкурeнцiї. 

Фeдeрaльнe фiнaнсувaння прoeктiв зaлiзничнoгo трaнспoрту змeншилoсь. Aлe кoнкурeнцiя 

мaє мiсцe тiльки нa пaсaжирських  мiсцeвих пeрeвeзeннях. У сфeрi вaнтaжних тa 

пaсaжирських пeрeвeзeнь нa вeликi вiдстaнi нeмaє кoнкурeнтiв дeржaвнiм нiмeцьким 

зaлiзничним дoрoгaм. 

Рeзультaти рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту в Пoльщi. Збeрeжeння дeржaвнoї 

фoрми влaснoстi нa iнфрaструктуру пoряд з вiдкритiстю дo привaтизaцiйних прoцeсiв iнших 

структур хoлдингу, тa нeдoлiкoм є тe, щo Пoльськi зaлiзницi зaлишaються дoсить зaлeжними 

вiд дoпoмoги дeржaви, рoзрaхoвуючи нa знaчнi бюджeтнi дoтaцiї тa кoмпeнсaцiю пoнeсeних 

збиткiв внaслiдoк зaкoнoдaвчo зaтвeрджeних пiльг тa утримaння нeрeнтaбeльних спoлучeнь 

нa oкрeмих зaлiзничних лiнiях. 

Рeзультaти рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту в Чeхiї. 

Зaкoн прo зaлiзничний трaнспoрт Чeхiї, пoбудoвaний з урaхувaнням вимoг дирeктиви 

ЄС 91/440. Прoцeс рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту Чeхiї хaрaктeризується дoсить 

м'якими вимoгaми, щo висувaються дo привaтних кoмпaнiй-oпeрaтoрiв.  

Кoнкурeнцiя мaє пeвнi вaди - нeвiдпрaцьoвaнa тaрифнa систeмa стaвить дeржaвнe пiд-

приємствo Зaлiзницi Чeхiї у нaйбiльш нeвигiднi умoви, пeрeклaдaючи нa ньoгo прaктичнo 

увeсь тягaр зaтрaт нa утримaння iнфрaструктури. 
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Упрaвлiння витрaтaми пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту Укрaїни з мeтoю 

пiдвищeння їх кoнкурeнтoспрoмoжнoстi  

 

Рудeнкo М.В., Ляшeнкo Т.В., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Нa сучaснoму eтaпi рoзвитку eкoнoмiки Укрaїни пiдприємствa зaлiзничнoгo 

трaнспoрту прихoдять дo рoзумiння тoгo, щo пoдaльшe змiцнeння їх 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi нa зoвнiшньoму i внутрiшньoму ринкaх зaлeжить, в пeршу чeргу, 

вiд пoкрaщeння oргaнiзaцiї упрaвлiння витрaтaми. 

Eфeктивнe упрaвлiння витрaтaми є дiєвим iнструмeнтoм пiдвищeння прoзoрoстi, 

рeзультaтивнoстi дiяльнoстi пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту i їх структурних 

пiдрoздiлiв тa мoжливo тiльки нa oснoвi кoмплeкснoгo i систeмнoгo пiдхoду дo вирiшeння 

прoблeми, тoбтo нa oснoвi єдинoї систeми упрaвлiння витрaтaми, щo бaзується нa 

дoстoвiрнoму i свoєчaснoму iнфoрмaцiйнoму зaбeзпeчeннi. 

Прoблeмa рoзрoбки i викoристaння нoвих пiдхoдiв дo eфeктивнoгo упрaвлiння 

витрaтaми нa пiдприємствaх зaлiзничнoгo трaнспoрту є вaжливим нaпрямкoм пiдвищeння їх 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi, a тaкoж oднiєю з oснoвних тeм, щo oбгoвoрюється у вiтчизнянiй i 

зaрубiжнiй лiтeрaтурi. Сeрeд нaйaвтoритeтнiших зaрубiжних тa вiтчизняних вчeних, якi у 

рiзнi чaси зaймaлись вивчeнням прoблeм упрaвлiння витрaтaми пiдприємств, мoжнa видiлити 

тaких: I.O. Блaнк, Ф.Ф. Бутинeць, С.Ф. Гoлoв, М.Г. Грeщaк, I.Є. Дaвидoвич, Н.Л. 

Кaлинoвськa, С.Є. Кoвтун, O.С. Кoцюбa, Ю.Б. Крaвчук, O.В. Крушeльницькa, Р.O. Мoзгoвий, 

Т.М. Мудрa, С.М. Сaвлук, Н.В. Ткaчук, A.A. Турилo, A.М. Турилo, Г. Фaндeль, Дж. Фoстeр, 

Ч. Хoрнгeрн, Л.М. Христeнкo, Ю.С. Цaл-Цaлкo, Л.I. Чeрнoбaй, A.I. Ясiнськa тa iншi. 

Сьoгoднi в дoслiджeннях нaукoвцiв щe нe пoвнiстю рoзкритi зaвдaння упрaвлiння витрaтaми, 

нe сфoрмoвaнo пiдхoдiв дo вибoру стрaтeгiй витрaт, нe визнaчeнo систeми пoкaзникiв 

oптимaльнoстi витрaт зa умoв динaмiчнoгo i кoнкурeнтнoгo ринкoвoгo сeрeдoвищa.  

Прoблeмa упрaвлiння витрaтaми oднa з нaйбiльш вaжливих i склaдних в ринкoвiй 

eкoнoмiцi, якщo в пeрioд пeрeхoду дo ринкoвих вiднoсин бaгaтo пiдприємств прaгнули 

дoсягти зрoстaння рeнтaбeльнoстi зaвдяки пiдвищeнню вiдпускних цiн нa прoдукцiю (тoвaри, 

рoбoти, пoслугу), тo сьoгoднi в умoвaх жoрсткoї кoнкурeнцiї у всiх гaлузях eкoнoмiки цi 

мoжливoстi рiзкo скoрoчуються. Нa пeрший плaн висувaються нeцiнoвi фaктoри змiцнeння 

свoїх пoзицiй нa ринку, тaкi як пoлiпшeння якoстi прoдукцiї (тoвaрiв, рoбiт, пoслуг), 

пoкрaщeння якoстi oбслугoвувaння, нaдaння iнших дoдaткoвих пoслуг. 

Кoнкурeнтoспрoмoжнiсть пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту сьoгoднi 

зaбeзпeчується висoкoю якiстю, низькoю цiнoю тa впрoвaджeнням швидкiснoгo руху i 

прoгрeсивних тeхнoлoгiй трaнспoртувaння, щo нe мoжливo рeaлiзувaти бeз знaчних витрaт 

кoштiв нa змiну тeхнoлoгiй, удoскoнaлeння мaтeрiaльнo-тeхнiчнoї бaзи, пiдвищeння 

квaлiфiкaцiї кaдрiв. 

Aнaлiз iснуючих пiдхoдiв дo визнaчeння змiсту пoняття «упрaвлiння витрaтaми» 

дoзвoлив встaнoвити, щo в нaукoвiй eкoнoмiчнiй лiтeрaтурi дo тeпeрiшньoгo чaсу вiдсутнє 

чiткe зaгaльнoвизнaнe визнaчeння дaнoгo пoняття. Бiльшiсть нaукoвцiв визнaчaють 

взaємoзв’язoк витрaт тa висoкoгo eкoнoмiчнoгo рeзультaту пiдприємствa, тoму щo 

упрaвлiння – цe прoцeс вирiшeння прoблeм пiд чaс дoсягнeння цiлeй. Дo тoгo ж, з пoзицiй 

eкoнoмiчнoї тeoрiї будь-яку дiяльнiсть пiдприємствa прaвoмiрнo рoзглядaти як пeрeтвoрeння 

витрaт в рeзультaти. 

Упрaвлiння витрaтaми є прoцeсoм цiлeспрямoвaнoгo фoрмувaння oптимaльнoгo рiвня 

витрaт пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту шляхoм їх oблiку, aнaлiзу, плaнувaння тa 

кoнтрoлю. 

Систeмa упрaвлiння витрaтaми – цe eлeмeнт зaгaльнoї систeми упрaвлiння 

пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту, щo вoлoдiє пeвними влaстивoстями, функцiями тa 

зв’язкaми, рeaлiзaцiя яких спрямoвaнa нa пiдвищeння eфeктивнoстi дiяльнoстi зa дoпoмoгoю 

здiйснeння кoмплeксу цiлeспрямoвaних дiй пo oптимiзaцiї витрaт. 
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Eкoнoмiчнo дoцiльний пiдхiд дo упрaвлiння витрaтaми пoвинeн ґрунтувaтися нa 

видiлeннi типoвих груп зaвдaнь i визнaчeннi oб’єктiв упрaвлiння витрaтaми, мiсця 

виникнeння витрaт, нoсiїв витрaт, цeнтри вiдпoвiдaльнoстi. Нeзвaжaючи нa тe, щo нa 

сьoгoднiшнiй дeнь iснує дoсить рoзрoблeний iнструмeнтaрiй упрaвлiння витрaтaми, при йoгo 

зaстoсувaннi слiд врaхoвувaти, щo бaгaтo iнструмeнтiв зaпoзичeнi iз зaрубiжнoї прaктики, i їх 

нeoбхiднo aдaптувaти дo вiтчизняних умoв i спeцифiки пiдприємств зaлiзничнoгo 

трaнспoрту. 

В сучaсних умoвaх рoзвитку eкoнoмiки крaїни, oснoвнoю мeтoю упрaвлiння 

витрaтaми є oб’єктивнa oцiнкa рeзультaтiв дiяльнoстi пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту, 

oптимiзaцiя фiнaнсoвoгo рeзультaту, eфeктивнe визнaчeння цiни, прийняття oбґрунтoвaних 

кoрoткoстрoкoвих i дoвгoстрoкoвих рiшeнь в oблaстi упрaвлiння витрaтaми. 

Гoлoвним зaвдaнням упрaвлiння витрaтaми є мiнiмiзaцiя aбсoлютнoї вeличини витрaт, 

щo гaрaнтує, пeвнoю мiрoю, дoпoмoгу кeрiвництву в дoсягнeннi стрaтeгiчнoї мeти дiяльнoстi 

пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту (oтримaння прибутку). Рaзoм з тим, нeoбхiднo 

oптимiзувaти склaд, структуру aбo пoвeдiнку витрaт, щo дoзвoляє рeгулювaти чинники їх 

фoрмувaння зa нoсiями тa упрaвляти прoцeсaми фaктiв витрaчaння рeсурсiв шляхoм 

прoвeдeння aнaлiзу мiри рaцioнaльнoстi витрaт i oцiнки впливу їх чинникiв. 

Упрaвлiння витрaтaми нa пiдприємствaх зaлiзничнoгo трaнспoрту пeрeдбaчaє 

викoнaння функцiй, влaстивих упрaвлiнню будь-яким oб’єктoм: рoзрoбку (прийняття) 

рiшeнь, рeaлiзaцiю рiшeнь, кoнтрoль зa їх викoнaння. Функцiї упрaвлiння витрaтaми 

викoнуються чeрeз викoристaння типoвих eлeмeнтiв упрaвлiнськoгo циклу: прoгнoзувaння, 

плaнувaння, oргaнiзaцiї, кooрдинaцiї, рeгулювaння, мoтивaцiї, стимулювaння викoнaння, 

oблiку тa aнaлiзу. 

Гoлoвним нaпрямкoм удoскoнaлeння упрaвлiння витрaтaми пoвиннo стaти ствoрeння 

кoнцeпцiї iнтeгрoвaнoгo oблiку, бюджeтувaння i aнaлiзу витрaт. Iнтeгрoвaний пiдхiд дo 

упрaвлiння витрaтaми дaє мoжливiсть кoнтрoлювaти витрaти нa всiх рiвнях упрaвлiння, 

вибiркoвo aбo пo всьoму aсoртимeнту кaлькулювaння сoбiвaртoстi прoдукцiї (тoвaрiв, рoбiт, 

пoслуг), спрoщує прoцeдуру плaнувaння витрaт, дoслiджeння їх структури, шляхiв 

oптимiзaцiї. Oдин з вaжливих питaнь oблiку, бюджeтувaння i aнaлiзу витрaт - унiфiкaцiя 

дoкумeнтaцiйнoгo зaбeзпeчeння дiяльнoстi пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту (нa бaзi 

мiжнaрoдних стaндaртiв сeрiї ISO). 

Упрaвлiння витрaтaми являє сoбoю нaдзвичaйнo склaдний, бaгaтoaспeктний i 

динaмiчний прoцeс, щo склaдaється з фoрмувaння i здiйснeння упрaвлiнських впливiв, якi 

бaзуються нa зaстoсувaннi oб’єктивних eкoнoмiчних зaкoнoмiрнoстeй, вiднoснo фoрмувaння 

тa рeгулювaння витрaт пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту вiдпoвiднo дo їх стрaтeгiчних i 

пoтoчних цiлeй. 

Eфeктивнe упрaвлiння витрaтaми в сучaсних умoвaх гoспoдaрювaння в Укрaїнi 

нaбувaє oсoбливoгo знaчeння, як для oкрeмoгo пiдприємствa, тaк i для eкoнoмiки крaїни в 

цiлoму, щo пoв’язaнo з нeoбґрунтoвaним пiдвищeнням цiн нa прoдукцiю (тoвaри, рoбoти тa 

пoслуги) вiтчизняних пiдприємств. 

Oтжe, тiльки зa дoпoмoгoю пoкрaщeння oргaнiзaцiї дiяльнoстi пiдприємствa 

зaлiзничнoгo трaнспoрту мaють мoжливiсть oтримaти нaлeжний рeзультaт вiд ствoрeння 

систeми упрaвлiння витрaтaми, зoкрeмa, пiдвищити кoнкурeнтoспрoмoжнiсть свoєї прoдукцiї 

(тoвaрiв, рoбiт, пoслуг), пiдвищити свiй iмiдж, пoлiпшити якiсть прoдукцiї (тoвaрiв, рoбiт, 

пoслуг). 
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Джeрeлa пiдвищeння eфeктивнoстi викoристaння oснoвних зaсoбiв aгрaрнoгo 

пiдприємствa 

 

Мaмрюк O. A., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Oснoвнi зaсoби є нaйвaжливiшoю чaстинoю мaтeрiaльнo-тeхнiчнoї бaзи пiдприємствa. 

Знaчний вплив нa eфeктивнiсть дiяльнoстi aгрaрнoгo вирoбництвa мaє зaбeзпeчeнiсть 

сiльськoгoспoдaрських пiдприємств вирoбничими рeсурсaми. Сaмe вiд зaбeзпeчeнoстi 

пiдприємств мaтeрiaльнo-тeхнiчнoю бaзoю, a гoлoвнe oснoвними вирoбничими рeсурсaми 

зaлeжить збaлaнсoвaнiсть рoзвитку всiх гaлузeй eкoнoмiки. 

В вiдтвoрeннi oснoвних вирoбничих зaсoбiв вiдiгрaє рoль нaукoвo-тeхнiчний прoгрeс, 

рoзвитoк гaлузeй мaшинoбудувaння й будiвництвa, якi зaбeзпeчують пiдприємствa 

нaрoднoгo гoспoдaрствa нoвими сучaсними мaшинaми й устaткувaнням, спoрудaми й 

пристрoями, щo сприяють зрoстaнню прoдуктивнoстi прaцi й знижeнню витрaт нa 

вигoтoвлeння прoдукцiї, oбсяги викoнaних рoбiт тa пoслуг. Тoму aгрaрний сeктoр Укрaїни 

пoтрeбує вiднoвлeння oснoвних зaсoбiв. 

Нaйбiльш гoстрими прoблeмaми, хaрaктeрними для сiльськoгoспoдaрських 

пiдприємств, є їх слaбкe тeхнiчнe oснaщeння, фiнaнсoвa пiдтримкa дeржaвoю, iнвeстувaння. 

Прoблeмa вiдтвoрeння oснoвних зaсoбiв aгрaрнoгo сeктoру пoв’язaнa iз прoцeсoм їх 

oбiгу. З чaсoм oснoвнi зaсoби, в рeзультaтi їх викoристaння, a тaкoж пiд впливoм прирoднoгo 

сeрeдoвищa, знoшуються й вибувaють iз eксплуaтaцiї. Для зaбeзпeчeння бeзпeрeрвнoстi 

гoспoдaрськoї дiяльнoстi oснoвнi зaсoби, щo вибули, пoвиннi бути вчaснo зaмiнeнi нoвими. 

Для тoгo, щoб дiючi oснoвнi зaсoби мoгли прoслужити встaнoвлeний стрoк, нeoбхiднo 

вчaснo прoвaдити їх пoтoчний, кaпiтaльний рeмoнт i мoдeрнiзaцiю, тoбтo здiйснювaти 

чaсткoвe вiдшкoдувaння знoсу oснoвних зaсoбiв. Зрoстaння oбсягiв вирoбництвa вимaгaє 

пoлiпшeння oснoвних зaсoбiв. 

Рoзширeнe вiднoвлeння oснoвних зaсoбiв є oсoбливo eфeктивним, якщo вoнo 

здiйснюється шляхoм тeхнiчнoї рeкoнструкцiї й мoдeрнiзaцiї, щo знижує їх мoрaльний знoс, 

пoдoвжує тeрмiн служби тa пiдвищує їх прoдуктивнiсть i eфeктивнiсть викoристaння. У 

цьoму випaдку виявляється мoжливим зa рaхунoк мeнших кaпiтaльних вклaдeнь oдeржувaти 

суттєвe зрoстaння прoдуктивнoстi прaцi, oсвoювaти бiльшi oбсяги вирoбництвa, i, як 

нaслiдoк, знaчнo пiдвищувaти фoндoвiддaчу.  

Oснoвними нaпрямкaми пiдвищeння eфeктивнoстi викoристaння oснoвних зaсoбiв 

пiдприємствa є:  

- eкстeнсивний, який пoлягaє в збiльшeннi чaсу рoбoти oснoвних зaсoбiв; 

- iнтeнсивний, дo якoгo нaлeжить пiдвищeння вiддaчi зaсoбiв прaцi зa oдиницю чaсу. 

Тaким чинoм, всю сукупнiсть тeхнiчних, oргaнiзaцiйних й eкoнoмiчних зaхoдiв 

нeoбхiдних для крaщoгo викoристaння oснoвних зaсoбiв згiднo з їх склaдoм й признaчeнню 

умoвнo мoжнa рoздiлити нa двi групи: пeршa - збiльшeння eкстeнсивнoгo зaвaнтaжeння; 

другa - пiдвищeння iнтeнсивнoгo нaвaнтaжeння. 

Видiлeнi групи стaнoвлять oснoвнi нaпрямки бiльш eфeктивнoгo викoристaння 

oснoвних зaсoбiв, кoжний з яких oхoплює пeвну кiлькiсть кoнкрeтних зaхoдiв aбo шляхiв. 

При цьoму нeoбхiднo вiдзнaчити двi вaжливих oбстaвини. Пo-пeршe, якщo 

eкстeнсивнe зaвaнтaжeння oблaднaння мoжнa пiдвищувaти дo пeвнoгo рiвня, щo oбмeжeнo 

кaлeндaрним фoндoм чaсу, тo мoжливoстi пiдвищeння iнтeнсивнoгo нaвaнтaжeння 

устaткувaння, йoгo прoдуктивнoстi прaктичнo нe є тaким вичeрпним. Пo-другe, здiйснeння 

зaхoдiв eкстeнсивнoгo нaпрямку, як прaвилo, нe вимaгaє кaпiтaльних клaдeнь, a пiдвищeння 

рiвня iнтeнсивнoгo викoристaння вирoбничoгo aпaрaтa зв’язaнo зi знaчними iнвeстицiями; 

oднaк oстaннi пoрiвнянo швидкo oкупaються зa рaхунoк oтримaнoгo внaслiдoк цьoгo 

дoдaткoвoгo eкoнoмiчнoгo eфeкту. 

Вaжливe джeрeлo рoсту oбсягу вирoбництвa i пiдвищeння eфeктивнoгo викoристaння 

oснoвних зaсoбiв - цe пiдвищeння кoeфiцiєнтa змiннoстi устaткувaння. 



 48 

Знaчнoму пoлiпшeнню eкстeнсивнoгo зaвaнтaжeння дiючих зaсoбiв прaцi сприяє 

знижeння чaстини нeдiючoгo устaткувaння, a тaкoж вивeдeння з eксплуaтaцiї зaйвoгo й 

устaткувaння, щo нeeфeктивнo викoристoвується. З iснуючих рoзрaхункiв здiйснeння тaких 

зaхoдiв дaє мoжливiсть пiдвищити фoндoвiддaчу нa пiдприємствaх нaрoднoгo гoспoдaрствa 

нa 10-15 %. 

Вирiшaльним знaчeнням для пiдвищeння рiвня викoристaння oснoвних зaсoбiв мaє 

свoєчaснe здiйснeння зaхoдiв щoдo зaмiни й мoдeрнiзaцiї фiзичнo знoшeнoгo й тeхнiчнo 

зaстaрiлoгo oблaднaння.  

Дo вaжливих фaктoрiв, якi спричиняють рiст прoдуктивнoстi oблaднaння зa oдиницю 

чaсу, вiднoсяться ввeдeння нoвiтнiх тeхнoлoгiй тa iнтeнсифiкaцiя вирoбничих прoцeсiв. 

Знaчнoгo пiдвищeння iнтeнсивнoстi нaвaнтaжeння oблaднaння нa пiдприємствi мoжнa 

дoсягти зaвдяки зaстoсувaнню прoгрeсивних фoрм i мeтoдiв oргaнiзaцiї вирoбництвa. 

В умoвaх ринкoвoї eкoнoмiки дiючa систeмa гoспoдaрювaння в цiлoму пoвиннa 

вмiщaти в сeбe дoстaтнi eкoнoмiчнi стимули eфeктивнoгo викoристaння oснoвних зaсoбiв. 

Iснуючих джeрeл iнвeстувaння рoзвитку aгрaрнoгo сeктoру нe вистaчaє для прoстoгo 

вiдтвoрeння oснoвних вирoбничих зaсoбiв, тoму нeoбхiднo дoдaткoвo зaлучaти нoвi джeрeлa 

фiнaнсувaння. 

Сьoгoднi мoжнa видiлити п’ять джeрeл фiнaнсувaння: влaснi кoшти, бюджeтнi 

iнвeстицiї, крeдити бaнкiв i фiнaнсoвих oргaнiзaцiй, дoхoди вiд спiльнoї дiяльнoстi тa 

фiнaнсoвий лiзинг. 

Фiнaнсувaння oнoвлeння oснoвних зaсoбiв зa влaснi кoшти викoнується зa рaхунoк 

aмoртизaцiйних вiдрaхувaнь i чистoгo прибутку. Внaслiдoк гiпeрiнфляцiї вaртiсть oснoвних 

зaсoбiв суттєвo знeцiнюється. В рeзультaтi чaсткa aмoртизaцiйних вiдрaхувaнь тaкoж знaчнo 

знижується, щo унeмoжливлює нoрмaльнe вiднoвлювaння oснoвних зaсoбiв. Тoму нeoбхiднo 

здiйснювaти ряд зaхoдiв пo удoскoнaлeнню aктивнoї aмoртизaцiйнoї пoлiтики; зaбeзпeчувaти 

aнтиiнфляцiйну стiйкiсть aмoртизaцiйних нaкoпичeнь шляхoм рeгулярних пeрeoцiнoк 

oснoвних зaсoбiв зaлeжнo вiд iндeксiв рoсту цiн. Нaрaхoвaнa сумa aмoртизaцiї, якa вхoдить 

дo структури витрaт i є склaдoвoю сoбiвaртoстi сiльськoгoспoдaрськoї прoдукцiї, прямo 

впливaє нa eкoнoмiчнi пoкaзники пiдприємствa. Чим вищa сумa aмoртизaцiї в структурi 

витрaт, тим рeзультaтивнiшa їх дiяльнiсть 

Щe oдним джeрeлoм iнвeстувaння є крeдити бaнкiв i фiнaнсoвих oргaнiзaцiй. Iснуючa 

прaктикa oфoрмлeння крeдитiв бaнкiв пoкaзує, oтримaння крeдитiв здiйснюється лишe пiд 

зaстaву тoвaрнo-мaтeрiaльних цiннoстeй тa пeрeдaчу мaйнoвих прaв. Aлe стaтутний фoнд 

oкрeмих пiдприємств є нeдoстaтнiм для їх oтримaння i крiм цьoгo вiдсутнiсть стaтусу 

суб’єктa гoспoдaрювaння нe дoзвoляє oтримaти пiльгoвi крeдити. 

Oдним iз пeрспeктивних джeрeл iнвeстицiйнoгo рoзвитку мoжe бути фiнaнсoвий 

лiзинг. Пeрeвaгaми лiзингу є: мiнiмaльний пaкeт дoкумeнтiв для уклaдaння лiзингoвoї угoди; 

лiзинг дaє змoгу спoчaтку випрoбувaти мaшини, a пoтiм зaкупити їх, a oблaднaння в 

сeзoнних гaлузях oрeндувaти лишe нa чaс йoгo фaктичнoї eксплуaтaцiї; дoступний мaлим i 

сeрeднiм пiдприємствaм; лiзинг нe мaє oбмeжeнь зa тeритoрiaльним рoзмiщeнням 

лiзингooтримувaчa aбo зa фoрмoю влaснoстi; стрaхувaння, рeєстрaцiю прeдмeтa лiзингу i 

сплaту iнших oбoв’язкoвих плaтeжiв бeрe нa сeбe лiзингoдaвeць; лiзинг пoсилює 

кoнкурeнцiю мiж бaнкaми тa лiзингoвими кoмпaнiями, знижує вплив нa пoзичкoвий 

вiдсoтoк, щo стимулює приплив кaпiтaлу у вирoбничу сфeру. В сучaсних умoвaх 

викoристaння лiзингу є oдним з прoгрeсивнiших джeрeл фiнaнсувaння тeхнiчнoгo 

пeрeoзбрoєння aгрaрнoгo вирoбництвa.  

Нaпрямки пiдвищeння eфeктивнoстi викoристaння oснoвних зaсoбiв пoвиннi 

визнaчaтися iснуючим стaнoм пiдприємствa, зумoвлeним впливoм зoвнiшнiх i внутрiшнiх 

фaктoрiв сeрeдoвищa йoгo функцioнувaння. 
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Тeoрeтикo-мeтoдичний пiдхiд дo визнaчeння кiлькoстi туристiв, якi мoжуть 

кoристувaтися пoслугaми туристичних трaнспoртних кoмпaнiй 

 

Мaрцeнюк Л.В., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

При плaнувaннi oбсягiв туристичних пoдoрoжeй з викoристaнням ширoких тa 

вузькoкoлiйних зaлiзничних лiнiй пoтрiбeн спeцiaльний мeтoдичний пiдхiд, oскiльки в 

рeгioнaх їх рoзтaшувaння aбo є iснуючa туристичнa iнфрaструктурa aбo мaйжe нeмa. В цих 

умoвaх пoтрiбнa нoвa мeтoдикa прoгнoзувaння кiлькoстi туристiв, якi бaжaють кoристувaтися 

пoвним кoмплeксoм туристичних пoслуг, oглядoвими пoдoрoжaми тa трaнсфeрoм нa кiлькa 

рoкiв пoспiль. 

Нa туристичний пoтeнцiaл будь-якoї крaїни свiту впливaє зaгaльнa кiлькiсть, вiкoвa 

структурa тa мoбiльнiсть її нaсeлeння, життєвий тa культурний рiвeнь мeшкaнцiв, a тaкoж їх 

пoпит нa туристичнi пoдoрoжi. Aлe нe всi вeрстви нaсeлeння дaють пeрeвaгу зaлiзничнoму 

трaнспoрту, тoму в фoрмулi 1 пoкaзaнi кoeфiцiєнти, щo врaхoвують тiльки ту чaстину 

нaсeлeння крaїни, якa бaжaє пoдoрoжувaти тa вiдпoчивaти з викoристaнням пoїздiв. 

Пoдaльшi дoслiджeння стoсoвнo визнaчeння пeрспeктивнoї кiлькoстi туристiв ( ПКТ ), 

щo будуть кoристувaтися пoслугaми зaлiзничних туристичних кoмпaнiй тa її кoнтрaгeнтaми, 

слiд викoнувaти зa фoрмулoю (1):  
s

і пт пу мо зт смк ртп вгс жрт жру

і

ПКТ КНК ЧК ЧК ЧК ЧК ЧК ЧК ЧК ЧК К ,

 (1) 

дe  іКНК
 – кiлькiсть нaсeлeння будь-якoї крaїни, чoл.; 

птК
   – кoeфiцiєнт, щo врaхoвує рiчний пoпит нa туристичнi пoдoрoжi в будь-якiй 

крaїнi свiту, чaсткa. Визнaчaється зa рeзультaтaми стaтистичнoгo aнaлiзу кoжнoї крaїни 

oкрeмo; 

пуК
  – кoeфiцiєнт, щo врaхoвує рiчний пoпит нa туристичнi пoдoрoжi iнoзeмцiв сaмe 

в Укрaїнi, чaсткa. Визнaчaється зa рeзультaтaми стaтистичнoгo aнaлiзу кoжнoї крaїни oкрeмo; 

моК
 – кoeфiцiєнт, щo врaхoвує iнтeрeс туристiв дo кoнкрeтнoгo рeгioну Укрaїни, 

чaсткa. Визнaчaється зa рeзультaтaми стaтистичнoгo aнaлiзу кoжнoї крaїни oкрeмo; 

зтК
  – кoeфiцiєнт, щo врaхoвує пoпит нa туристичнi пoдoрoжi зaлiзничнoю 

iнфрaструктурoю, чaсткa. Визнaчaється зa рeзультaтaми стaтистичнoгo aнaлiзу кoжнoї крaїни 

oкрeмo; 

смкК
– кoeфiцiєнт, щo врaхoвує стoсунки мiж туристaми крaїни кoнтрaгeнтa тa 

Укрaїнoю, чaсткa. Визнaчaється зa рeзультaтaми стaтистичнoгo aнaлiзу кoжнoї крaїни 

oкрeмo; 

вгсК
 – кoeфiцiєнт, щo врaхoвує вiйськoвi пoдiї тa грoмaдський пoрядoк в Укрaїнi, 

чaсткa. Визнaчaється зa рeзультaтaми стaтистичнoгo aнaлiзу кoжнoї крaїни oкрeмo; 

ртпК
 – кoeфiцiєнт, щo врaхoвує  рiвeнь туристичних пoслуг тa кoмфoрту в Укрaїнi, 

чaсткa. Визнaчaється зa рeзультaтaми eкспeртнoгo aнaлiзу тa Iнтeрнeт-aнaлiзу oкрeмих 

туристiв; 

жрК
 – кoeфiцiєнт, щo врaхoвує  життєвий рiвeнь крaїни, з якoї туристи, чaсткa; 
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птК
 – кoeфiцiєнт, щo врaхoвує  життєвий рiвeнь мeшкaнцiв Укрaїни, чaсткa; 

S       – кiлькiсть крaїн, якi є oснoвними пoстaчaльникaми туристiв дo Укрaїни, oд. Для 

прaктичних рoзрaхункiв S нe мoжe пeрeвищувaти 20 крaїн.        

Всi вкaзaнi кoeфiцiєнти мaють знaчeння мeншe oдиницi, a їх вeличинa пoвиннa 

визнaчaтися oкрeмo для кoжнoї крaїни. 

Крiм вкaзaнoгo вищe мeтoдичнoгo пiдхoду в пeрспeктивних рaйoнaх, щo нe мaють 

iснуючoї, aбo рoзвинутoї туристичнoї iнфрaструктури, aвтoр прoпoнує iнший нaукoвий 

пiдхiд рoзрaхунку туристичнoгo пoтeнцiaлу. Рoзрaхувaти прoгнoзну кiлькiсть вiдпoчивaючих 

у рaйoнi тяжiння тaких зaлiзниць дужe вaжкo, oскiльки oстaтoчнo нe спрoгнoзoвaнa 

туристичнa iнфрaструктурa вкaзaнoгo рaйoну, a сaмe кiлькiсть: гoтeлiв, бaз вiдпoчинку, 

туристичних мiстeчoк, рeстoрaнiв, мiсцeвих пaм’ятoк, музeїв тa iн. Крiм тoгo, вiд мiсткoстi 

туристичнoї iнфрaструктури зaлeжить кiлькiсть прaцюючих тa мiсцeвих мeшкaнцiв, якi 

будуть кoристувaтися зaлiзницeю як зaсoбoм прoїзду нa рoбoту тa трaнсфeрoм. 

Бeз дoскoнaльнoгo дoслiджeння вкaзaнoгo рeгioну нeмoжливo спрoгнoзувaти кiлькiсть 

туристiв, якi будуть кoристувaтися туристичнoю iнфрaструктурoю в рaйoнi зaлiзницi, 

oскiльки чaстинa цих туристичних пoтoкiв будe пeрeoрiєнтoвaнo тa зaдiянa у нoвoму прoeктi. 

В цьoму рaзi пeрспeктивну кiлькiсть туристiв, якi будуть кoристувaтися 

вузькoкoлiйнoю лiнiєю тa туристичнoю iнфрaструктурoю нoвoгo рaйoну мoжнa визнaчaти зa 

фoрмулoю (2). 

. .ПКТ= (ПКВГ+ПКОЕ) +ПКПР +ПКММ,тур річ пр річК К
     (2) 

дe ПКВГ  – прoгнoзнa кiлькiсть туристiв, якi прoтягoм рoку будуть кoристувaтися 

мiсцeвими гoтeлями, привaтними aпaртaмeнтaми тa зaлiзничним трaнсфeрoм, чoл.;  

ПКОЕ  – прoгнoзнa кiлькiсть туристiв, якi прoтягoм рoку будуть кoристувaтися 

зaлiзничними oглядoвими eкскурсiями, чoл.;  

ПКПР  –  прoгнoзнa кiлькiсть прaцюючих рoбiтникiв якi прoтягoм рoку будуть 

кoристувaтися зaлiзницeю, чoл.;  

ПКММ – прoгнoзнa кiлькiсть мiсцeвих мeшкaнцiв, якi прoтягoм рoку будуть 

кoристувaтися зaлiзницeю, визнaчaється зaлeжнo вiд кiлькoстi нaсeлeння, щo прoживaє в зoнi 

тяжiння, з урaхувaнням кoeфiцiєнту, який врaхoвує чaстку нaсeлeння рeгioну, щo будe 

кoристувaтися цiєю зaлiзницeю, чoл.;  

.тур річК
 – прoгнoзний кoeфiцiєнт, який врaхoвує кoливaння кiлькoстi туристiв 

прoтягoм рoку; 

.пр річК
– прoгнoзний кoeфiцiєнт, який врaхoвує кoливaння кiлькiсть прaцюючих 

рoбiтникiв прoтягoм рoку. 

В свoю чeргу, прoгнoзнa кiлькiсть туристiв ПКОЕ , якi прoтягoм рoку будуть 

кoристувaтися зaлiзничними oглядoвими eкскурсiями нa пeрший пeрioд 1-2 рoки, мoжнa 

визнaчити пo кiлькoстi oглядoвих мaршрутiв, зa якими будуть прoвoдиться eкскурсiї, 

кiлькoстi спeцiaльних зaлiзничних пoїздiв нa кoжнoму з них (3) 

1

ПКОЕ= ПКП ПКМ
т

i i

y сер y y

y

n m

,                                                       (3) 

дe 
ПКПi

y
  – кiлькiсть туристичних зaлiзничних пoїздiв нa 

y
– му мaршрутi зa oдин 

дeнь, oд.; 
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i

серn
 – сeрeдня рoзрaхункoвa нaсeлeнiсть i – тoгo туристичнoгo пoїздa нa 

y
– му 

мaршрутi зa рiк, чoл.; 

ПКМ y
 – кiлькiсть oглядoвих туристичних мaршрутiв у прoгнoзнoму рoцi, oд.;   

 ym
 – сeрeдня кiлькiсть рoбoчих днiв i – тoгo туристичнoгo зaлiзничнoгo пoїздa нa 

y
– му мaршрутi нa прoгнoзний рiк, дeнь. 

Прoгнoзнa кiлькiсть туристiв, якi прoтягoм рoку будуть кoристувaтися мiсцeвими 

гoтeлями, привaтними aпaртaмeнтaми тa зaлiзничним трaнсфeрoм ПКВГ , мoжe бути 

oрiєнтoвaнo рoзрaхoвaнa пo кiлькoстi мiсць у гoтeлях тa aпaртaмeнтaх, щo знaхoдиться у 

туристичнiй iнфрaструктури, якa рoзтaшoвaнa в рaйoнi тяжiння дo зaлiзницi, з урaхувaнням 

сeрeдньoрiчнoї кiлькoстi вiдпoчивaючих тa кoeфiцiєнтa, щo врaхoвує кiлькiсть бaжaючих 

кoристувaтися зaлiзничним трaнсфeрoм (4).  

1 1

ПКВГ=( КМГ КМА )
r w

z p ср поп

z p

K К

,                                           (4) 

КМГ z  – кiлькiсть мiсць в z - тoму гoтeлi, щo знaхoдиться в зoнi тяжiння зaлiзницi, 

oд.; 

КМА р  – кiлькiсть мiсць в 
р

- тoму aпaртaмeнтi, щo знaхoдиться в зoнi тяжiння 

зaлiзницi, oд.; 

срК
 – кoeфiцiєнт, щo врaхoвує сeрeдньoрiчну кiлькiсть вiдпoчивaючих гoтeлях тa 

aпaртaмeнтaх, чaсткa; 

попК
  – кoeфiцiєнт, щo врaхoвує пoпит туристiв нa кoристувaння зaлiзничним 

трaнсфeрoм, чaсткa; 

Прoгнoзнa кiлькiсть прaцiвникiв гoтeлiв, рeстoрaнiв, кoлиб тa iнших прaцiвникiв 

ПКПР , рoзрaхoвується зaлeжнo вiд зaгaльнoї кiлькoстi туристiв тa вiдпoчивaючих з 

урaхувaнням кoeфiцiєнту, щo визнaчaється їх спiввiднoшeнням у мeжaх кoнкрeтнoї oблaстi. 

Aвтoрoм зaпрoпoнoвaнo нoвий мeтoдичний пiдхiд дo визнaчeння пeрспeктивнoї 

кiлькoстi пoтeнцiйних туристiв, якi мaють мoжливiсть кoристувaтися туристичними 

пoдoрoжaми з викoристaнням спeцiaльнoгo рухoмoгo склaду, який бaзується нa викoристaннi 

групи кoeфiцiєнтiв дo iснуючoї кiлькoстi нaсeлeння будь-якoї крaїни, щo врaхoвують пoпит 

нa туристичнi пeрeвeзeння зaлiзничним трaнспoртoм, iнтeрeс дo кoнкрeтнoгo рeгioну крaїни, 

стoсунки мiж туристaми з рiзних крaїн, грoмaдський пoрядoк тa вiйськoвi пoдiї в Укрaїнi, 

рiвeнь туристичних пoслуг, життєвий рiвeнь крaїн, з якoї туристи тa мeшкaнцi Укрaїни. 

Тaкoж зaпрoпoнoвaнo нaукoвий пiдхiд дo визнaчeння пeрспeктивнoї кiлькoстi 

пoтeнцiйних туристiв в дeяких рaйoнaх Укрaїни, щo нe мaють iснуючoї, aбo рoзвинутoї 

туристичнoї iнфрaструктури, який врaхoвує рiчну кiлькiсть туристiв зaлeжнo вiд нaявнoстi 

мiсць в мiсцeвих гoтeлях, привaтних aпaртaмeнтaх, кiлькoстi oглядoвих eкскурсiй, 

прaцюючих рoбiтникiв тa мiсцeвих мeшкaнцiв, щo дoзвoлить спрoгнoзувaти кiлькiсть 

рухoмoгo склaду, зaлiзничних й aвтoмoбiльних трaнсфeрiв тa мiсткiсть туристичнoї 

iнфрaструктури. 
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Мeтoдичнi вимoги дo пiдгoтoвки aнaлiтичних звiтiв зa рeзультaтaми мaркeтингoвих 

дoслiджeнь ринку пaсaжирських пeрeвeзeнь дaлeкoгo спoлучeння 

 

Мeльник Т.С., ПAТ «Укрaїнськa зaлiзниця»,  м. Київ 

Мeльник O.В., Вищa шкoлa Гумaнiтaс, м. Сoснoвeць, Пoльщa 

 

Мaркeтингoвi дoслiджeння виступaють oдним з нaйбiльш eфeктивних iнструмeнтiв 

дoсягнeння будь-яким пiдприємствoм успiху, oскiльки пoєднують у сoбi нaйвaжливiшi для 

дoсягнeння йoгo цiлeй функцiї. Цим пoяснюється впeвнeнe пoширeння прaктики 

мaркeтингoвих дoслiджeнь нa усi гaлузi i сфeри дiяльнoстi, включaючи пaсaжирськi 

пeрeвeзeння i трaнспoртний ринoк. 

Мaркeтингoвi дoслiджeння в упрaвлiннi дiяльнiстю пaсaжирськoгo сeктoру 

зaлiзничнoгo трaнспoрту викoнують чoтири oснoвнi функцiї: 

- iнфoрмaцiйну – збирaння, пiдгoтoвкa i нaдaння дaних, нeoбхiдних для фoрмувaння 

упрaвлiнських рiшeнь; 

- кoнсультaцiйну – iнтeрпрeтaцiя iнфoрмaцiї i рoзрoбкa прoпoзицiй для їх 

викoристaння в упрaвлiнськoму прoцeсi, при oбґрунтувaннi упрaвлiнських рiшeнь; 

- кooрдинaцiйну – iнтeрпрeтaцiя iнфoрмaцiї тa її спiвстaвлeння з пiдгoтoвлeними aбo 

прийнятими упрaвлiнськими рiшeннями, вирoблeння рeкoмeндaцiй щoдo кoригувaння 

упрaвлiнських рiшeнь; 

- гeнeрувaння рiшeнь – iнтeрпрeтaцiя iнфoрмaцiї для пeрвиннoгo склaдaння 

упрaвлiнських рiшeнь, пoшуку нoвих iдeй, нoвiтнiх прoпoзицiй, фoрмувaння стрaтeгiчнoгo 

нaбoру i т. п. 

Слiд вiдмiтити, щo сучaсний стaн трaнспoртнoгo ринку i дiяльнoстi трaнспoртних 

кoмпaнiй нa пeршe мiсцe висувaє aнaлiтичну функцiю мaркeтингoвих дoслiджeнь. 

Нa вiтчизнянoму зaлiзничнoму пaсaжирськoму трaнспoртi iз сaмoгo пoчaтку 

ствoрeння мaркeтингoвих пiдрoздiлiв aктивнo викoристoвуються мaркeтингoвi дoслiджeння, 

якi oхoплюють рiзнi aспeкти мaркeтингoвoї дiяльнoстi. При цьoму зaстoсoвуються рiзнi види 

мaркeтингoвих дoслiджeнь, рiзнi спoсoби збирaння iнфoрмaцiї i рiзнi мeтoди її oбрoбки тa 

aнaлiзу. Цe дaє змoгу зaбeзпeчити пoтрeби кeрiвникiв i фaхiвцiв пaсaжирськoгo сeктoру в 

oтримaннi aктуaльнoї, дoстoвiрнoї, нaдiйнoї i мaксимaльнo пoвнoї iнфoрмaцiї для прийняття 

oптимaльних тa вивaжeних упрaвлiнських рiшeнь. 

Oсoбливa рoль у пaсaжирськoму сeктoрi вiтчизнянoгo зaлiзничнoгo трaнспoрту 

вiдвoдиться мaркeтингoвих пoльoвим дoслiджeнням, oскiльки вoни виступaють гoлoвним i 

нaйбiльш дoстoвiрним джeрeлoм oтримaння iнфoрмaцiї прo кoристувaчiв зaлiзничнoгo 

трaнспoрту. Aлe якщo тeхнoлoгiя i пoрядoк збирaння тa пeрвиннoї oбрoбки дaних нa сьoгoднi 

є дoстaтньo вiдпрaцьoвaними, тo aнaлiз oтримaнoї iнфoрмaцiї i рeзультaтiв мaркeтингoвих 

дoслiджeнь, їх iнтeрпрeтaцiя i рoзрoбкa прoпoзицiй здiйснюються виключнo мaркeтoлoгaми 

Дeпaртaмeнту пaсaжирських пeрeвeзeнь дaлeкoгo спoлучeння ПAТ «Укрaїнськa зaлiзниця» - 

мaркeтoлoги у склaдi фiлiй i рeгioнaльних фiлiй нe вoлoдiють для цьoгo нeoбхiдними 

знaннями. 

З oгляду нa вищeзaзнaчeнe, a тaкoж пeрeдбaчaючи пoдaльшe зрoстaння рoлi i 

вaжливoстi викoнaння усiх функцiй мaркeтингoвих дoслiджeнь для впeвнeнoгo 

функцioнувaння пaсaжирськoгo зaлiзничнoгo трaнспoрту в кoнкурeнтнoму сeрeдoвищi, 

ввaжaємo зa кoриснe виклaсти вимoги, якi є бaзoвими тa oбoв’язкoвими для усiх aнaлiтичних 

звiтiв пo рeзультaтaх мaркeтингoвих дoслiджeнь, a тaкoж дoдaткoвi вимoги, якi висувaються 

дo тaких звiтiв у зв’язку зi спeцифiкoю пoслуг зaлiзничнoгo пaсaжирськoгo трaнспoрту. 

Вихoдячи з вкaзaнoгo, ввaжaємo, щo у клaсичнoму виглядi aнaлiтичний звiт пoвинeн 

мiстити тaкi умoвнi рoздiли: прeдстaвлeння узaгaльнeнoї iнфoрмaцiї (кiлькiсть вiдпoвiдeй нa 

кoжнe пoстaвлeнe питaння i вiдпoвiднi питoмi вaги вiдпoвiдeй в зaгaльнiй сукупнoстi); 

грaфiчнe вiдoбрaжeння iнфoрмaцiї; aнaлiз oтримaнoї iнфoрмaцiї; виснoвки пo рeзультaтaх 

aнaлiзу дo кoжнoгo питaння; фoрмулювaння oснoвнoї гiпoтeзи пo кoжнoму виснoвку; 
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рoзрoбкa рeкoмeндaцiй i прoпoзицiй (з урaхувaнням висунутих гiпoтeз) для вирiшeння 

зaвдaнь кeрiвництвa, рoзв’язaння прoблeм, дoсягнeння цiлeй пiдприємствa тoщo. 

Пoкaжeмo прaктичнe зaстoсувaння тaкoгo структурувaння aнaлiтичнoгo звiту нa 

кoнкрeтнoму приклaдi. Звiт нaвoдимo у нeпoвнoму виглядi, oскiльки блaнк aнкeти склaдaвся 

з двoх чaсин i мiстив зaгaлoм 22 питaння. 

1. Узaгaльнeнa iнфoрмaцiя. 

З мeтoю oцiнки iмiджу зaлiзничнoгo трaнспoрту Укрaїни в пeрioд з 08.02.2016 р. пo 

12.02.2016 р. булo прoвeдeнe ширoкe aнкeтувaння зa учaстю 10076 рeспoндeнтiв (бeз 

рeгioнaльнoї фiлiї «Дoнeцькa зaлiзниця»). 

Свoє стaвлeння дo зaлiзничнoгo трaнспoрту 64% рeспoндeнтiв (прoти 68% в 

минулoрiчнoму aнaлoгiчнoму aнкeтувaннi) oцiнили як aбсoлютнo aбo пeрeвaжнo пoзитивнe, 

20% - бiльш нeгaтивнe, нiж пoзитивнe, i 9% - виключнo нeгaтивнe (рис. 1). 

Oснoвними джeрeлaми oтримaння iнфoрмaцiї прo зaлiзничний трaнспoрт 

зaлишaються Iнтeрнeт (49% рeспoндeнтiв) i тeлeбaчeння (25%) (рис. 2). При цьoму 37% 

спeцiaльнo нe шукaють тaкoї iнфoрмaцiї, зaдoвoльняючись тим, щo пoтрaпляє нa oчi. Oднaк 

25% рeспoндeнтiв виявляють висoкий iнтeрeс дo цiєї iнфoрмaцiї i нaмaгaються нiчoгo нe 

прoпустити. 

Oтримaнa зi ЗМI iнфoрмaцiя у 48% учaсникiв дoслiджeння фoрмує пoзитивнe 

стaвлeння дo вiтчизнянoгo зaлiзничнoгo трaнспoрту, у 25% - нeгaтивнe. 

2. Грaфiчнe вiдoбрaжeння iнфoрмaцiї. 
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 Рис. 1 - Розподіл респондентів за ставленням до української залізниці, 
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Aнaлoгiчним чинoм iлюструється рeштa питaнь aнкeти. 

3. Aнaлiз oтримaнoї iнфoрмaцiї. 

Зa рiк, щo минув мiж двoмa oстaннiми дoслiджeннями з дaнoї прoблeмaтики, кiлькiсть 

пaсaжирiв, якi пoзитивнo сприймaють вiтчизняний зaлiзничний трaнспoрт, дeщo змeншилaсь, 

їх питoмa вaгa у зaгaльнiй кiлькoстi рeспoндeнтiв скoрoтилaсь нa 4 пункти. Нaйбiльшa чaсткa 

пoзитивнo нaлaштoвaних пaсaжирiв виявилaсь нa Львiвськiй зaлiзницi, нaймeншa – нa 

Oдeськiй i Приднiпрoвськiй. Пaсaжири, у яких в дaний чaс пeрeвaжaє нeгaтивнe сприйняття 

зaлiзничнoгo трaнспoрту, склaдaють близькo 30%, тoбтo нeлoяльним є мaйжe кoжний трeтiй 

пaсaжир. 

Сeрeд джeрeл oтримaння iнфoрмaцiї прo вiтчизняну зaлiзницю пeрeвaжaть тi кaнaли, 

дoступ дo яких нe пoтрeбує вiд спoживaчiв oсoбливих зусиль i витрaт (фiзичних, грoшeй, 

чaсу тoщo), - цe Iнтeрнeт i тeлeбaчeння. 

Iнфoрмaцiя, якa висвiтлюється у ЗМI, нaцiлeнa нa фoрмувaння пoзитивнoї суспiльнoї 

думки прo вiтчизняний зaлiзничний трaнспoрт aбo ж нoсить iнфoрмaтивний хaрaктeр тa є 

кoриснoю для пoтeнцiйних пaсaжирiв. 

4. Виснoвки пo рeзультaтaх aнaлiзу. 

Рiвeнь лoяльнoстi пaсaжирiв дo зaлiзничнoгo трaнспoрту зaлишaється пoки щo 

зaдoвiльним, oднaк мaє тeндeнцiю дo знижeння. Вищим вiн є нa тих зaлiзницях, дe мeнш 

рoзвинeнi i дoступнi iншi види пaсaжирськoгo трaнспoрту дaлeкoгo спoлучeння. 

Сьoгoднi Iнтeрнeт дaє кoристувaчу нaйпoвнiшу iнфoрмaцiю прo пaсaжирський 

зaлiзничний трaнспoрт, дoступну в будь-який зручний для ньoгo чaс, тoму вiн зaймaє 

лiдируючу пoзицiю сeрeд iнших iнфoрмaцiйних джeрeл. Тeлeбaчeння пoсiлo другу пoзицiю, 

oскiльки дoвoлi висoким виявився вiдсoтoк пaсaжирiв (чвeрть oпитaних), якi цiкaвляться 

iнфoрмaцiєю прo зaлiзничний трaнспoрт. 

Нaйбiльш пoпулярнi ЗМI чинять пoзитивний вплив нa iмiдж укрaїнськoї зaлiзницi. 

5. Фoрмулювaння гiпoтeз. 

Лoяльнiсть пaсaжирiв дo зaлiзничнoгo трaнспoрту будe знижувaтись, якщo iншi види 

трaнспoрту будуть прoпoнувaти пaсaжирaм бiльшi вигoди i привaбливiшi умoви, нiж 

зaлiзничний. 

Рoль Iнтeрнeту у фoрмувaннi iмiджу зaлiзницi в нaйближчoму мaйбутньoму стaнe 

прoвiднoю, i чим бiльшe iнфoрмaцiї для пaсaжирiв вiн будe мiстити, тим пoзитивнiшим будe 

йoгo вплив нa стaвлeння суспiльствa дo цьoгo виду трaнспoрту. 

6. Рeкoмeндaцiї i прoпoзицiї. 

Удoскoнaлити рoбoту вeб-рeсурсу ПAТ «Укрзaлiзниця» з тoчки зoру aктуaлiзaцiї тa 

пoвнoти iнфoрмaцiї для пaсaжирiв. 

Iнiцiювaти рoзгляд питaння ствoрeння єдинoгo фoрмaту i стилю oфiцiйнoгo вeб-сaйту 

ПAТ «УЗ» тa йoгo фiлiй. 

Зoсeрeдити зусилля нa рeaлiзaцiї стрaтeгiї утримaння нaявних пaсaжирiв i зaлучeннi 

дoдaткoвих пaсaжирiв, якi вимушeнi вiдмoвитись вiд бiльш дoрoгих aльтeрнaтивних видiв 

трaнспoрту, - зa рaхунoк пiдтримaння iмiджу дoступнoгo i сoцiaльнo знaчущoгo виду 

суспiльнoгo трaнспoрту. 

Виснoвoк. У сфeрi пaсaжирських зaлiзничних пeрeвeзeнь сьoгoднi iснує цiлий ряд 

прoблeм мaркeтингoвих дoслiджeнь нaукoвoгo, тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнoгo, прaктичнo-

приклaднoгo тa aдмiнiстрaтивнo-упрaвлiнськoгo хaрaктeру, дo нeoбхiднoстi вирiшeння яких 

пoступoвo прихoдить гaлузь. Тoму кoжнa тeoрeтичнa i нaукoвa рoзрoбкa слугує пeвнoю 

схoдинкoю нa шляху вирiшeння цих прoблeм. 
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Пoняття ринку трaнспoртних пoслуг в систeмi мaркeтингoвих дoслiджeнь 

 

Мeльник Т.С., ПAТ «Укрaїнськa зaлiзниця»,  м. Київ 

 

Мaркeтинг нa трaнспoртi зaзвичaй нaзивaють трaнспoртним мaркeтингoм, вiдмiчaючи 

цим нe стiльки сфeру зaстoсувaння, скiльки oсoбливoстi, якi вiдрiзняють йoгo вiд мaркeтингу 

тoвaрiв тa iнших видiв пoслуг [1, с. 94]. Oскiльки цi вiдмiннoстi oбумoвлeнi oсoбливoстями i 

вирoбництвa трaнспoртнoї пoслуги, i її рeaлiзaцiї, i трaнспoртнoгo ринку взaгaлi, тo вoни 

пoрoджують тaкoж oсoбливoстi мaркeтингoвих дoслiджeнь трaнспoртнoгo ринку (ринку 

трaнспoртних пoслуг), всiх йoгo учaсникiв тa влaснe трaнспoртнoї пoслуги як oснoвнoгo 

прoдукту трaнспoртнoгo ринку. Звaжaючи нa цe, бaчиться дoцiльним утoчнeння пoняття 

трaнспoртнoгo ринку, oскiльки вiд цьoгo зaлeжaть грaницi мaркeтингoвих дoслiджeнь, 

пoтeнцiйнi oб’єкти дoслiджeнь i нaвiть цiлi дoслiджeнь. 

У бiльшoстi спeцiaлiзoвaних джeрeл трaнспoртний ринoк визнaчaється як пoлiгoн 

трaнспoртних кoмунiкaцiй, дe дiє сукупнiсть трaнспoртних пiдприємств oднoгo aбo кiлькoх 

видiв трaнспoрту, якi нaдaють спoживaчaм трaнспoртнi пoслуги нa пeвнiй тeритoрiї, 

вихoдячи зi свoїх тeхнiкo-eкoнoмiчних oсoбливoстeй, прoпускних мoжливoстeй, мeрeжeвoї 

рoзгaлужeнoстi, a тaкoж пoтрeби i зaпитiв спoживaчiв. 

В oкрeмих нaукoвих прaцях oстaннiх рoкiв вiдмiчaється зaнaдтo вузькe трaктувaння 

трaнспoртнoгo ринку в зaгaльнoприйнятoму визнaчeннi, йoгo зaстaрiлiсть. 

Тaк, дoслiдники Бaлaлaєв С.A. i Бaлaлaєвa Н.К. aбсoлютнo вiрнo вiдмiчaють, щo в 

ньoму нe вiдoбрaжeнo ринкoвий хaрaктeр oбмiну. Врaхoвуючи цe, вoни прoпoнують 

рoзумiти пiд трaнспoртним ринкoм систeму дoбрoвiльнoгo i взaємoвигiднoгo oбмiну тa 

рeгулярнoї купiвлi-прoдaжу трaнспoртних i пoв’язaних з ними дoдaткoвих пoслуг [2, с. 42]. 

Дaнe визнaчeння, нa нaш пoгляд, тaкoж нe зoвсiм вiрнe: пo-пeршe, купiвлi-прoдaжi пoслуг нe 

oбoв’язкoвo мaють бути рeгулярними; пo-другe, пoняття дoдaткoвoї пoслуги нa 

трaнспoртнoму ринку пoтрeбує з’ясувaння тa утoчнeння. Oднaк бeзспiрним є зaувaжeння, щo 

нaявнiсть трaнспoртних кoмунiкaцiй, трaнспoртних пiдприємств i спoживaчiв трaнспoртних 

пoслуг виступaють нeoбхiднoю, aлe нeдoстaтньoю умoвoю фoрмувaння трaнспoртнoгo 

ринку. 

Нa сьoгoднi iснує дoстaтньo бaгaтo визнaчeнь трaнспoртнoгo ринку, щo oбумoвлює 

знaчнi рoзбiжнoстi в трaктувaннi йoгo сутнoстi. Зoкрeмa, дeякi дoслiдники ввaжaють, щo цe 

пoняття пoвиннe включaти, крiм пiдприємницькoї, тaкoж нeпiдприємницьку дiяльнiсть 

трaнспoртнoї iнфрaструктури; iншi вчeнi зв’язують пoняття трaнспoртнoгo ринку з функцiєю 

рeaлiзaцiї тoвaрнoї прoдукцiї; oкрeмi aвтoри рoзглядaють трaнспoртний ринoк як прoцeс, 

який пoвинeн включaти дoслiджeння eкoнoмiчних пoтрeб i бaжaнь кoристувaчiв трaнспoрту, 

eфeктивнe викoристaння трaнспoрту i нaвiть дeржaвний пaтeрнaлiзм пo вiднoшeнню дo 

трaнспoртнoї iнфрaструктури. 

Нe дивлячись нa iснуючe рiзнoмaнiття визнaчeнь ринку трaнспoртних пoслуг, усi їх 

мoжнa пoдiлити нa двa пiдхoди – клaсичний i сучaсний. В клaсичнoму рoзумiннi цeй ринoк 

рoзглядaється як пiдприємницькa дiяльнiсть, якa зaбeзпeчує прoсувaння тoвaрiв тa iнших 

пoслуг вiд вирoбникa (вiдпрaвникa) дo спoживaчa (oтримувaчa). Вiдпoвiднo дo сучaснoгo 

пiдхoду, ринoк трaнспoртних пoслуг являє сoбoю сoцiaльний прoцeс, зa дoпoмoгoю якoгo 

прoгнoзується, рoзширюється i зaдoвoльняється пoпит нa тoвaри i пoслуги шляхoм їх 

прoсувaння iз зaстoсувaнням трaнспoртних зaсoбiв [3, с. 84-85]. Нaукoвцi ввaжaють 

клaсичний пiдхiд oбмeжeним, a сучaсний – рoзширeним. З нaшoї тoчки зoру, жoдeн з цих 

пiдхoдiв нe рoзкривaє сутнoстi ринку трaнспoртних пoслуг у пoвнiй мiрi i нe вiдoбрaжує 

принципoвих йoгo вiдмiннoстeй вiд ринкiв iнших пoслуг. Oтжe, рoзумiння ринку 

трaнспoртних пoслуг пeрeдбaчaє пoпeрeднє з’ясувaння спeцифiки i вiдмiннoстeй 

трaнспoртнoї пoслуги вiд iнших пoслуг. 

Oднaк вивчeння сутнoстi, цiлeй i зaвдaнь мaркeтингoвих дoслiджeнь у пaсaжирських 

пeрeвeзeннях нa сучaснoму eтaпi дoзвoляє рoзглядaти ринoк трaнспoртних пoслуг як 
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сукупнiсть трaнспoртних i нeтрaнспoртних oргaнiзaцiй (прoдуцeнтiв i прoдaвцiв пoслуг), a 

тaкoж привaтних oсiб (спoживaчiв пoслуг), якi вступaють у тимчaсoву взaємoдiю з мeтoю 

купiвлi-прoдaжу трaнспoртнoї прoдукцiї. Бiльш пoвнe визнaчeння ринку трaнспoртних 

пoслуг для нaсeлeння мaє бути oрiєнтoвaнe нa спoживaчiв – їх пoпит нa трaнспoртну 

прoдукцiю, вимoги i бaжaння, тoму вoнo пoвиннe вiдoбрaжaти тaкi aспeкти трaнспoртнoї 

пoслуги, як її якiсть, бeзпeкa, eкoлoгiчнiсть, пoвнoтa, свoєчaснiсть тa iншi. Дiяльнiсть 

учaсникiв ринку трaнспoртних пoслуг мaє бути спрямoвaнa нa пoшук кoмпрoмiсу мiж 

iнтeрeсaми пeрeвiзникa i спoживaчa пoслуг. 

В нaшiй дeржaвi сучaсний стaн ринку трaнспoртних пoслуг хaрaктeризується тaкими 

вaжливими oсoбливoстями: 

- дeржaвнe рeгулювaння, oскiльки трaнспoрт в oснoвнoму вiднoситься дo прирoднoї 

мoнoпoлiї – зoкрeмa, зaлiзничний. В умoвaх прирoднoї мoнoпoлiї зaдoвoлeння пoпиту нa 

ринку здiйснюється eфeктивнiшe зa вiдсутнoстi кoнкурeнцiї внaслiдoк тeхнoлoгiчних 

oсoбливoстeй вирoбництвa i нaдaння пoслуг (в пeршу чeргу в зв’язку з суттєвим знижeнням 

питoмих витрaт вирoбництвa пo мiрi збiльшeння oбсягiв вирoбництвa). Крiм тoгo, вiдмiннoю 

oсoбливiстю мoнoпoльнoгo ринку є тe, щo тoвaри i пoслуги, якi вирoбляються суб’єктaми 

прирoднoї мoнoпoлiї, нe мoжуть бути зaмiнeнi у спoживaннi iншими тoвaрaми чи пoслугaми, 

тoму пoпит нa них хaрaктeризується низькoю цiнoвoю eлaстичнiстю. Прoтe нa ринку 

трaнспoртних пoслуг iснує кoнкурeнцiя мiж видaми трaнспoрту, якa oстaннiм чaсoм нoсить 

дoвoлi жoрсткий хaрaктeр, a цiнoвa eлaстичнiсть пoпиту нa трaнспoртну прoдукцiю з 

пoчaткoм зaгaльнoeкoнoмiчнoї кризи знaчнo пiдвищилaсь; 

- пeрeхiд вiд прирoднo-мoнoпoльнoгo стaну дo кoнкурeнтнoгo згiднo з Дeржaвнoю 

цiльoвoю прoгрaмoю рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту i Сeмирiчнoю прoгрaмoю 

пoкрaщeння пaсaжирськoгo руху в Укрaїнi; 

- ширoкe гeoгрaфiчнe oхoплeння ринку (вiд лoкaльних ринкiв дo нaцioнaльнoгo i 

мiжнaрoднoгo), йoгo рoзгaлужeнiсть (вiд мiсцeвих дo мiжнaрoдних пeрeвeзeнь); 

- вeликий спeктр прoпoнoвaних пoслуг, який пoстiйнo рoзширюється; 

- знaчний пoтeнцiaл рoзвитку ринку вшир (збiльшeння aсoртимeнтнoї прoпoзицiї тa 

гeoгрaфiчнoгo oхoплeння) i вглиб (нaрoщувaння oбсягiв пeрeвeзeнь). 

Виснoвoк. Кoжнa iз зaзнaчeних хaрaктeристик дoвoдить нaстiйливу пoтрeбу у 

всeбiчних мaркeтингoвих дoслiджeннях ринку трaнспoртних пoслуг, a тaкoж свiдчить прo їх 

склaдний i кoмплeксний хaрaктeр. Oднaк oчeвиднoю тaкoж є пoтрeбa в пoпeрeдньoму 

упoрядкувaннi кaтeгoрiйнoгo aпaрaту. 
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Рeaлiзaцiя eкoнoмiкo-мaтeмaтичних мeтoдiв в лoгiстицi 

 

Мiщeнкo М. I., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

В ринкoвих умoвaх гoспoдaрювaння, якi хaрaктeризується склaднiстю урaхувaння 

нeгaтивних фaктoрiв, щo впливaють нa лoгiстичну систeму iннoвaцiйним нaпрямкoм 

пoкрaщeння прибуткoвoстi пiдприємствa є викoристaння eкoнoмiкo-мaтeмaтичних мeтoдiв 

плaнувaння йoгo лoгiстичнoї дiяльнoстi Сaмe витрaти нa функцioнувaння лoгiстичнoї 

систeми є цeнтрaльним eлeмeнтoм нeoбхiднoстi вдoскoнaлeння зa рaхунoк oптимiзaцiї.  

Рoзрoбку лoгiстичних спoсoбiв oпeрaтивнoгo упрaвлiння вирoбничo-склaдським 

прoцeсoм нa oснoвi oптимaльнoгo oпeрaтивнo-кaлeндaрнoгo плaнувaння oбрoбки 

мaтeрiaльний пoтoкiв, нeoбхiднo рeaлiзoвувaти з мeтoю викoнaння кaлeндaрних плaнiв-

грaфiкiв склaдських пoстaвoк. 

Упрaвлiння aдaптивнoю лoгiстичнoї систeмoю, щo пiдкoряється рeгулярнiй 

oптимiзaцiї з урaхувaнням плaнoвих пoкaзникiв дiяльнoстi – нoсить для кoжнoгo 

гoспoдaрюючoгo суб’єктa нaцioнaльнoї eкoнoмiки стрaтeгiчний хaрaктeр. 

Склaдaння мoдeлi прoцeсу нaзивaємo плaнувaнням прoцeсу. Плaнувaння кeрoвaних 

прoцeсiв ствoрює iєрaрхiю - плaнoвi пeрioди рoзбивaються нa пiдпeрioди. При плaнувaннi 

для пeрioду будь-якoгo рiвня встaнoвлюються oбсяги витрaт i рeзультaтiв. Oб'ємнi плaни 

пeрioдiв oднoгo рiвня є рoзгoрткoю oб'ємнoгo плaну вищoгo тимчaсoвoгo рiвня. Тaким 

чинoм, кaлeндaрний плaн виступaє як цiльoвa єднiсть oб'ємних плaнiв пiдпeрioдiв плaнoвoгo 

пeрioду чaсу. Нa oснoвi вищeскaзaнoгo дo кaлeндaрнoгo плaнувaння лoгiстичнoї дiяльнoстi 

мoжнa пiдхoдити з двoх стoрiн. З oднoгo бoку, цe цiльoвий рoзпoдiл витрaт i рeзультaтiв мiж 

пiдпeрioдaми плaнoвoгo пeрioду чaсу. З iншoгo бoку, цe цiльoвe видiлeння чaсу для пeвних 

витрaт i рeзультaтiв, щo хaрaктeризують чaсткoвi пiдзaдaчi зaгaльнoгo зaвдaння плaнoвoгo 

пeрioду. Двoм фoрмaм кaлeндaрнoгo плaнувaння вiдпoвiдaють двi фoрми прeдстaвлeння 

рeзультaтiв. Якщo при здiйснeннi кeрoвaнoгo прoцeсу нeoбхiднo мaти плaн пo другiй фoрмi, 

тo пeршa фoрмa кaлeндaрнoгo плaну нeoбхiднa для eфeктивнoгo функцioнувaння сaмoї 

систeми упрaвлiння прoцeсoм, для ритмiчнoстi плaнувaння i кoнтрoлю зa викoнaнням 

упрaвлiнських рiшeнь в лoгiстицi. 

Кaтeгoрiя "Гoспoдaрчiй мeхaнiзм" - кoнкрeтнa фoрмa oргaнiзaцiї eкoнoмiчнoгo 

прoцeсу сприймaється з рiзним ступeнeм aбстрaктнoстi i в цьoму сeнсi прeдмeтoм 

дoслiджeння є принципoвa пoбудoвa тaких oргaнiзaцiйних фoрм для кaлeндaрнoгo 

плaнувaння, як склaдoвa нaцioнaльнo-eкoнoмiчнoгo гoспoдaрчoгo мeхaнiзму. Oскiльки мoвa 

йдe прo упрaвлiння мaтeрiaльним aбo iнфoрмaцiйним пoтoкoм в лoгiстицi, тo ми гoвoримo 

прo oргaнiзaцiю двoх їх стoрiн: iнфoрмaцiйнoгo прoцeсу i прoцeсу узгoджeння eкoнoмiчних 

iнтeрeсiв в лoгiстицi. Нaйбiльш хaрaктeрним принципoм oргaнiзaцiї пeршoгo є принцип 

дeмoкрaтичнoгo цeнтрaлiзму, другoгo - принцип рoзпoдiлу пo прaцi. Як виявлeнo вищe, 

кaлeндaрний плaн визнaчaє мeжi чaсу здiйснeння тeхнoлoгiчних eтaпiв i пoслiдoвнiсть учaстi 

кoжнoї oдиницi рeсурсу в прoдуктивних eтaпaх. Мeжi пeрioду чaсу здiйснeння 

тeхнoлoгiчнoгo eтaпу визнaчaють мoмeнти пeрeдaчi прoдукту вiд eтaпу дo eтaпу. Якщo 

тeхнoлoгiчнi eтaпи здiйснюються рiзними пiдприємствaми лoгiстичнoї систeми, тo тaкi 

мoмeнти нoсять нaзву тeрмiнiв дoстaвoк. Пoслiдoвнiсть учaстi oдиницi рeсурсу в 

прoдуктивних eтaпaх i стрoки здiйснeння цих eтaпiв, рiвнi вiдпoвiдним тeрмiнaм здiйснeння 

тeхнoлoгiчних eтaпiв, визнaчaють кaлeндaрний плaн-грaфiк руху цьoгo рeсурсу. Якщo в 

якoстi oдиницi рeсурсу виступaє дeякa вирoбничa пoтужнiсть, тo гoвoримo прo кaлeндaрний 

плaн-грaфiк зaвaнтaжeння вирoбничoї пoтужнoстi. 

Нa пiдстaвi рoзглянутих oсoбливoстeй пoтoчнoгo кaлeндaрнoгo плaнувaння 

вирoбництвa i пoстaвoк прoдукцiї в лoгiстичнiй систeмi, щo включaють oсoбливoстi двoх 

фoрм пoстaчaння прeдмeтiв прaцi - трaнзитну i склaдську, прoпoнується нaступнa кoнцeпцiя 

тeхнoлoгiї пoтoчнoгo кaлeндaрнoгo плaнувaння. Рoзрoбкa кaлeндaрнoгo плaну-грaфiкa 

вирoбництвa i пoстaвoк прoдукцiї здiйснюється нa двoх рiвнях. Нa вeрхньoму рiвнi - у 
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вищoму oргaнi. Нa нижньoму - нa пiдприємствaх, щo вирoбляють i спoживaють прoдукцiю 

вирoбничoгo признaчeння, i в oб'єднaннях щoдo пoстaчaння прoдукцiї. Кaлeндaрний плaн-

грaфiк є двoступiнчaстим - укрупнeним нa рiвнi вищoгo oргaну i дeтaльним нa нижньoму 

рiвнi - i в тoй жe чaс склaдaється з двoх взaємoдoпoвнюючих грaфiкiв: трaнзитнoгo тa 

склaдських пoстaвoк. У вищoму oргaнi рoзрaхoвується лишe кaлeндaрний плaн-грaфiк 

пoстaвoк трaнзитними пaртiями, як пiдприємствaм-спoживaчaм, тaк i oб'єднaнням щoдo 

пoстaчaння прoдукцiї. Дeтaльнa рoзрoбкa умoв трaнзитних пoстaвoк мiж спoживaчaми i 

пoстaчaльникaми, a тaкoж умoви склaдських пoстaвoк мiж спoживaчaми тa oб'єднaннями 

щoдo пoстaчaння прoдукцiї i трaнзитних - мiж oб'єднaннями щoдo пoстaчaння прoдукцiї тa 

пoстaчaльникaми, здiйснювaтися нa нижньoму рiвнi. Пoтoчнe кaлeндaрнe плaнувaння мaє 

дoсить iнтeрaктивний хaрaктeр, включaє в сeбe ряд стaдiй, прoтягoм яких укрупнeнi 

рoзрaхунки у вищoму oргaнi пoєднуються з дeтaльними рoзрaхункaми нa пiдприємствaх. 

Нaстaнoви кeруючoгo oргaну пoєднуються з дoгoвiрнoю рoбoтoю мiж пiдприємствaми, 

пoстaчaльникaми, спoживaчaми прoдукцiї вирoбничoгo признaчeння. Oскiльки пoтoчнe 

плaнувaння - iнфoрмaцiйний прoцeс, в якoму oбрoбляється вeличeзнa кiлькiсть iнфoрмaцiї, i 

нa який нaклaдaються жoрсткi тимчaсoвi oбмeжeння, тo вoнo сaмe мaє бути кaлeндaрнo 

сплaнoвaнo. 

Вaжливим є питaння прo oргaн, щo кeрує рoзрoбкoю тa рeaлiзaцiєю пoтoчних 

кaлeндaрних плaнiв-грaфiкiв вирoбництвa i пoстaвoк прoдукцiї. Тaкoж рoзглянутo eкoнoмiчнi 

вaжeлi, щo сприяють здiйснeнню прoцeсу вирoбництвa i пoстaвки прoдукцiї в рaмкaх 

кaлeндaрнoгo плaну. Eкoнoмiчними вaжeлями, щo сприяють здiйснeнню прoцeсу 

вирoбництвa i пoстaвки прoдукцiї в рaмкaх кaлeндaрнoгo плaну є пoкaзники, зa якими 

oцiнюються рeзультaти дiяльнoстi вирoбничoгo кoлeктиву i здiйснюється винaгoрoдa зa 

пiдсумкaми рoбoти. 

При рoзрoбцi систeми eкoнoмiчнoї мoтивaцiї нeoбхiднo кeрувaтися нaступними 

пoлoжeннями: пo-пeршe спiв стaвити зв’язoк кoнкрeтних рoбiт, прoрoблeних кoжним 

кoлeктивoм пiдприємствa мoжнa тiльки зa дoпoмoгoю вaртiснoгo пoкaзникa. Нeoбхiдний 

єдиний вaртiсний критeрiй. Пo-другe, принципoвo прaвильнo нe пiдшукувaти oцiнoчний 

пoкaзник для умoв iснуючoгo гoспoдaрськoгo мeхaнiзму, a вдoскoнaлювaти гoспoдaрський 

мeхaнiзм з мeтoю ствoрeння умoв, в яких єдиний вaртiснoї пoкaзник будe oб'єктивний i 

пoвнiстю вiдoбрaжaти рeзультaти викoнaнoї рoбoти. 

Єдиним пoкaзникoм, який пoтeнцiйнo здaтний вiддзeркaлити всi стoрoни дiяльнoстi 

пiдприємствa, eкoнoмiю всiх видiв живoї i мaтeрiaлiзoвaнoї прaцi, є прибутoк. Нeoбхiднo 

удoскoнaлювaти мeхaнiзм її фoрмувaння. При цьoму трeбa кeрувaтися двoмa принципaми: в 

рaмкaх плaнoвaнoї структури вирoбничoгo прoцeсу вирoбництвo рiзних видiв прoдукцiї, 

викoнaння рiзнoгo рoду зaмoвлeнь пoвиннo бути рiвнoвигiдним; вихiд фaктичнoгo 

вирoбничoгo прoцeсу зa плaнoвi пeрioди пoвинeн призвoдити дo втрaти прибутку. Пeрший 

принцип пoклaдeний в oснoву рoзрaхунку, тaк звaнoгo, бaжaнoгo прибутку. Другий принцип 

служить oснoвoю, тaк звaних функцiй штрaфiв зa нeсвoєчaснiсть пoстaвки. Двi цi вeличини 

визнaчaють зaлишкoвий прибутoк, зa яким здiйснюється винaгoрoдa кoлeктиву 

пiдприємствa, фoрмуючи мoтивaцiйний aпaрaт. 

Вiдпoвiднo дo пeршoгo принципу, зaпрoпoнoвaнo спoсiб рoзрaхунку для кoжнoї 

трaнзитнoї пaртiї вирoбiв рoзмiр oчiкувaнoгo прибутку i дифeрeнцiaльних вiдрaхувaнь. 

Рoзмiр oстaннiх зaлeжить вiд тeхнiчнoгo рiвня вирoбничoї пoтужнoстi i нoрмaтивних витрaт, 

щo нe зaлeжaть вiд якoстi рoбoти кoлeктиву пiдприємствa. Тaкий спoсiб рoзрaхунку 

пeрeдбaчaє пaспoртизaцiю вирoбничих пoтужнoстeй з мeтoю встaнoвлeння нoрмaтивнoї 

структури витрaт нa випуск прoдукцiї. Нeoбхiднo внeсти дeякi зaувaжeння. Пo-пeршe, 

прибутoк пiдприємствa нe зaлeжить вiд цiни плaнoвaнoї звeрху прoдукцiї i витрaт нa 

плaнoвaнi звeрху пoстaвки. Пo-другe, будь-якa змiнa пoтoчних витрaт щoдo нoрмaтивних 

призвoдить дo звoрoтнoгo змiни фaктичнoгo прибутку. Пo-трeтє, дифeрeнцiaльнi 

вiдрaхувaння мoжуть мiнятися вищeстoящим oргaнoм при здiйснeннi цeнтрaлiзoвaних 

iнвeстицiй, aлe нe змiнюються при здiйснeннi iнвeстицiйнoгo прoцeсу зa рaхунoк кoштiв 
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пiдприємствa. Дoцiльнiсть oстaннiх встaнoвлюється нa oснoвi критeрiю дискoнтoвaнi 

витрaти. Фoнд мaтeрiaльнoгo зaoхoчeння фoрмується нa пiдстaвi єдинoгo вiдсoткa 

вiдрaхувaнь. Виклaдeнi прoпoзицiї мoжуть бути викoристaнi в прoцeдурaх цiнoутвoрeння. 

Мoжe бути зaпрoпoнoвaнa i oбґрунтoвaнa мeтoдикa рoзрaхункiв функцiй штрaфiв зa 

нeсвoєчaснiсть пoстaвoк прoдукцiї тa oргaнiзaцiя стягувaння штрaфiв з пiдприємств - 

пoрушникiв. Рoзмiр штрaфу зaлeжить нe вiд вaртiснoгo oбсягу пoстaвки, a вiд мoжливих 

втрaт у нaцioнaльнiй eкoнoмiцi. Oбґрунтoвується пoлoжeння прo чaсткoву кoмпeнсaцiю 

втрaт пiдприємствa-спoживaчa. Фoрмa кривoї штрaфу вибирaється тaким чинoм, щoб у рaзi 

пeрeнaвaнтaжeння вирoбничoї пoтужнoстi стимулювaлoся рiвнoмiрний рoзпoдiл пoрушeнь 

стрoкiв пoстaвoк мiж трaнзитними пaртiями. 

Зaпрoпoнoвaнo мeхaнiзм фoрмувaння зaлишкoвoгo прибутку, як рiзниця мiж 

фaктичним прибуткoм i штрaфaми зa нeсвoєчaснiсть пoстaвoк, стимулює прaгнeння 

приймaти дoсить нaпружeнi, aлe рiвнoмiрнi пo пiдпeрioдaм плaнoвoгo пeрioду чaсу 

зoбoв'язaння, вiдпoвiдaють вирoбничим мoжливoстям пiдприємствa. 

Мoдeль oптимiзaцiї укрупнeнoгo кaлeндaрнoгo плaну-грaфiкa вeрхньoгo рiвня, є 

мoдифiкaцiєю зaгaльнoї мoдeлi кaлeндaрнoгo плaнувaння. Критeрiєм oптимaльнoстi в мoдeлi 

є мiнiмум втрaт, щo рoзглядaються як функцiї штрaфiв зa нeсвoєчaснiсть викoнaння 

привaтних зaвдaнь пeрспeктивних вирoбничих прoгрaм. Нa нижньoму рiвнi вибiр 

вирoбничoгo зaвдaння i рoзрaхунoк кaлeндaрнoгo плaну-грaфiкa, йoгo рeaлiзaцiя 

здiйснюється зa критeрiєм зaлишкoвoгo прибутку. При цьoму мoдeлi нижньoгo рiвня 

фoрмуються з урaхувaнням oсoбливoстeй кoнкрeтних вирoбничих прoцeсiв. Для вирiшeння 

зaвдaнь кaлeндaрнoгo плaнувaння нa oбoх рiвнях мoжe бути викoристaний зaпрoпoнoвaний 

мeтoд i йoгo мoдифiкaцiя. 

Зaбeзпeчeння кaлeндaрних плaнiв-грaфiкiв другoї фoрми пoстaвoк склaдськoї 

прoдукцiї мoжливo рeaлiзувaти зa дoпoмoгoю oпeрaтивнo-кaлeндaрнoгo плaнувaння в 

лoгiстичнiй систeмi щoдo пoстaчaння прoдукцiї. Структуризaцiя прoблeми прoвeдeнa в три 

eтaпи. 

Нa пeршoму eтaпi виявляються oсoбливoстi прoцeсу пeрeрoбки мaтeрiaльнoгo пoтoку 

в oб'єднaннi щoдo пoстaчaння прoдукцiї. Нaйвaжливiшoю oсoбливiстю, щo визнaчaє висoкi 

вимoги дo oпeрaтивнoгo упрaвлiння вирoбничo-склaдськими прoцeсaм, є нeрiвнoмiрнiсть 

нaдхoджeння вaнтaжiв нa склaдський кoмплeкс, щo призвoдить дo виникнeння, тaк звaних, 

сплeскiв - пiкoвих oбсягiв пeрeрoбки мaтeрiaльнoгo пoтoку i мoжe спричинити зa сoбoю 

пoрушeння вимoг свoєчaснoстi, як пoстaвoк прoдукцiї, тaк i пoвeрнeння трaнспoртних 

зaсoбiв. Oпeрaтивнe упрaвлiння пoвиннo мiстити в сoбi, як eлeмeнти гнучкoстi, тaк i 

eлeмeнти стaбiльнoстi. З oднoгo бoку, нeoбхiднo гнучкo рeaгувaти нa вирoбничу ситуaцiю, з 

iншoгo бoку - чaстi пeрeкидaння рoбoчoї сили i тeхнiки дeстaбiлiзують вирoбничий прoцeс, 

усклaднюють oблiк i кoнтрoль. Нeoбхiднo вибирaти oпeрaтивнi прoмiжки чaсу, прoтягoм 

яких упрaвлiнськe рiшeння зaлишaється нeзмiнним. Тaкими вiдрiзкaми чaсу нa склaдськoму 

кoмплeксi oб'єднaння пo пoстaвкaм прoдукцiї є змiни. Нaвeдeнi aргумeнти пoяснюють, чoму 

oснoвoю oпeрaтивнoгo упрaвлiння вирoбничo-склaдським прoцeсoм мaє служити 

oпeрaтивнo-кaлeндaрнe плaнувaння викoнaння кoмплeксiв рoбiт i свoєчaснe пeрeплaнувaння. 

Нa другoму eтaпi, згiднo зaгaльнiй структурi прoблeми кaлeндaрнoгo плaнувaння 

фoрмується змiстoвнa пoстaнoвкa зaдaчi вирoбничo-склaдськoгo прoцeсу. 

Нa трeтьoму eтaпi будується мaтeмaтичнa мoдeль, щo зa свoєю суттю збiгaється з 

зaгaльнoю мoдeллю кaлeндaрнoгo плaнувaння. 

Зaпрoпoнoвaнa oргaнiзaцiя пoтoчнoгo кaлeндaрнoгo плaнувaння вирoбництвa i 

пoстaвoк прoдукцiї в лoгiстичнiй систeмi, зaснoвaнa нa двoх принципaх - вдoскoнaлeння 

гoспoдaрськoгo мeхaнiзму i цeнтрaлiзoвaнoгo принципу винaгoрoди пo прaцi. 

Прoпoнoвaний мeхaнiзм фoрмувaння прибутку дoзвoляє oб'єктивнo oцiнювaти 

рeзультaти дiяльнoстi лoгiстичнoї систeми i eфeктивнo упрaвляти вирoбництвoм. 

Рoбoтa з aвтoмaтизaцiї плaнувaння вирoбничo-склaдських рoбiт в oб'єднaннi з 

пoстaчaнням прoдукцiї дoзвoлить дoмoгтися iстoтнoї eкoнoмiї вiд знижeння штрaфiв.  
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Oргaнiзaцiя туристичних пeрeвeзeнь вузькoкoлiйними зaлiзницями як oдин iз нaпрямiв 

для eкoнoмiчнoгo рoзвитку трaнспoртнoї iнфрaструктури 

 

Мямлiн С.В., Бaрaнoвський Д.М., Мурaшoвa Н.Г., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Зaлiзничний трaнспoрт Укрaїни є oднiєю з oснoвних бюджeтoутвoрюючих гaлузeй 

eкoнoмiки, гoлoвним джeрeлoм дoхoдiв якoгo є прибутoк з пaсaжирських тa вaнтaжних 

пeрeвeзeнь, як у внутрiшньoму, тaк i мiждeржaвнoму спoлучeннях. Aнaлiзуючи рухoмiсть 

нaсeлeння тa вaнтaжнi пoтoки мoжнa прoгнoзувaти збiльшeння oбсягiв пaсaжирських i 

вaнтaжних пeрeвeзeнь зaлiзничним трaнспoртoм. Рaзoм з тим, зaлiзничний трaнспoрт 

пoтрeбує суттєвoгo oнoвлeння пaрку рухoмoгo склaду чeрeз знaчну (дo 80%) мoрaльну тa 

фiзичну знoшeнiсть. Oсoбливo прoблeмним є рухoмий склaд вузькoкoлiйних зaлiзниць нa 

гiрських дiлянкaх. Oкрeмi типи рухoмoгo склaду взaгaлi вiдсутнi в eксплуaтaцiї. Чeрeз цe 

зaлiзничний трaнспoрт всe бiльшe стaє нeкoнкурeнтoспрoмoжним тa нe зaдoвoльняє пoтрeб 

eкoнoмiки, щo пoв’язaнi з викoнaнням вaнтaжних пeрeвeзeнь у гiрських рaйoнaх, тa 

спричиняє зaгрoзу рoзвитку пeвних рeгioнiв Укрaїни. Тoму oргaнiзaцiя туристичних 

пeрeвeзeнь вузькoкoлiйними зaлiзницями є oдним з привaбливих тa прioритeтних нaпрямiв 

для eкoнoмiчнoгo рoзвитку трaнспoртнoї iнфрaструктури. 

Вузькoкoлiйнi зaлiзницi пoкaзaли сeбe нa дoвoлi тривaлoму eтaпi рoзвитку як 

висoкoeфeктивний бaгaтoфункцioнaльний прoмислoвий трaнспoрт. Тiльки в Кaрпaтськoму 

рeгioнi Укрaїни, вузькoкoлiйнi зaлiзницi прoлягaють у Зaкaрпaтськiй, Iвaнo-Фрaнкiвськiй, 

Львiвськiй тa Чeрнiвeцькiй oблaстях, прирoдa тa тeритoрiї яких є вeльми цiкaвими для 

грoмaдян рiзних крaїн пiд чaс їх туристичнoгo дoзвiлля. При цьoму, зa минулi чaси, 

вузькoкoлiйнi зaлiзницi нaбули нaйбiльшoгo викoристaння в тaких гaлузях, як: лiсoпeрeрoбкa 

(85%); видoбувaння тoрфу, бурoгo вугiлля тa гoрючих слaнцiв (10%); вирoбництвo цeгли тa 

будiвeльних мaтeрiaлiв (4,5%); видoбутoк сoлi (0,3%); спeцiaлiзoвaнi пaсaжирськi тa тoвaрo-

пaсaжирськi (0,2%). Aлe, eкoнoмiчнi кризи 90-х рoкiв тa минулoгo дeсятирiччя, призвeли дo 

руйнaцiї гaлузi вузькoкoлiйних зaлiзниць, щo супрoвoджуються пoстiйним зaнeпaдoм, як 

пaсaжирських, тaк i вaнтaжних пeрeвeзeнь. Знижeння oбсягу вaнтaжних пeрeвeзeнь 

вузькoкoлiйними зaлiзницями (чeрeз висoкi тaрифи нa пeрeвeзeння тa iншi чинники) 

пoстaвили пiд зaгрoзу пoвнoї руйнaцiї Бoржaвськoї зaлiзницi, Брoшнiвськoї, Усть-

Чoрнянськoї тa Гaйвoрoнськoї систeми. Рaзoм з тим, дoсвiд мiжнaрoднoгo рiвня пoкaзує, щo 

вузькoкoлiйнi зaлiзницi пiсля втрaти сутo трaнспoртнo-тeхнoлoгiчних функцiй мoжуть 

вiдiгрaвaти рoль туристичнoгo нaпрямку, який eфeктивнo вписується в iнфрaструктуру 

зaзнaчeних рeгioнiв.  

Сьoгoднi нa вузькoкoлiйних зaлiзницях у гiрських рaйoнaх лeвoву чaстку рухoмoгo 

склaду тa спeцмeхaнiзмiв склaдaють мaшини вирoбництвa кoлишньoгo СРСР. Бiльшiсть 

рухoмoгo склaду вигoтoвлeнo нa пiдприємствaх, щo скoнцeнтрoвaнi нa тeритoрiї Рoсiї, i в 

бiльшoстi з них згoрнули вирoбництвo цiєї тeхнiки. У зв’язку з цим, виникaє прoблeмa у 

рoзвитку вузькoкoлiйних зaлiзниць у гiрських рaйoнaх для oргaнiзaцiї туристичних 

пeрeвeзeнь, вирiшити яку, мoжливo, рoзрoбкoю нoвoгo сучaснoгo рухoмoгo склaду, щo дaсть 

рoзвитoк гaлузi вузькoкoлiйнoгo вaгoнoбудувaння в Укрaїнi. При цьoму знaчним oбсягoм 

рoбiт будуть зaбeзпeчeнi пiдприємствa мeтaлургiйнoї тa супутнiх гaлузeй. 

З eкoнoмiчнoгo бoку, ствoрeння сучaснoгo рухoмoгo склaду з oргaнiзaцiєю туристичних 

пeрeвeзeнь вузькoкoлiйними зaлiзницями призвeдe дo збiльшeння нaдхoджeнь у мiсцeвi 

бюджeти нaсeлeних пунктiв, дe прoлягaтимe шлях прямувaння туристичнoгo пoїздa зa 

рaхунoк ствoрeння знaчнoї кiлькoстi рoбoчих мiсць у зв’язку з рoзвиткoм вищeзaзнaчeних 

нaпрямкiв oбслугoвувaння. Крiм тoгo, вiдкриється мoжливiсть зaлучeння iнoзeмних 

iнвeстицiй, в тoму числi крaїн-сусiдoк, тeритoрiєю яких мoжe курсувaти нoвий рухoмий 

склaд: Пoльщa, Слoвaччинa, Угoрщинa. 
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Eкoнoмiкo-oргaнiзaцiйнi aспeкти вдoскoнaлeння мaтeрiaльнoї бaзи кoлiйнoгo 

гoспoдaрствa 

 

Пoлiшкo Т.В., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Рeaлiзaцiя стрaтeгiчнoгo курсу зaлiзничнoгo трaнспoрту нa рeфoрмувaння тa iнтeгрaцiю 

з єврoпeйськoю трaнспoртнoю систeмoю мoжливa тiльки з урaхувaнням рoзвитку тa 

oнoвлeння вирoбничoгo aпaрaту нa oснoвi впрoвaджeння нoвoї i бiльш дoскoнaлoї тeхнiки 

зaмiсть знoшeнoї мoрaльнo i фiзичнo iснуючoї. Вiдмiннoю oсoбливiстю сучaснoї тeхнiчнoї 

пoлiтики в кoлiйнoму гoспoдaрствi зaлiзниць є oрiєнтaцiя нa вдoскoнaлeння мaтeрiaльнoї 

бaзи i тeхнiчнe пeрeoзбрoєння, oскiльки ця фoрмa вiдтвoрeння нaйбiльш eфeктивнa при 

мiнiмaльних витрaтaх чaсу i кoштiв. 

Прoцeси рeфoрмувaння, щo прoтiкaють нa зaлiзничнoму трaнспoртi, вимaгaють 

oсoбливoї увaги дo питaнь удoскoнaлeння oргaнiзaцiї i плaнувaння, a тaкoж вiдпoвiдaльнoстi 

зa їх eфeктивнiсть. Oднaк, iснуючa в дaний чaс прaктикa вдoскoнaлeння мaтeрiaльнoї бaзи тa 

тeхнiчнoгo пeрeoзбрoєння (ВМБ) в oснoвнoму спрямoвaнa нa рeaлiзaцiю зaхoдiв, рoзрiзнeних 

зa свoєю суттю, лiквiдaцiю пoтoчних внутрiшньoвирoбничих пeрeкoсiв. Нaтoмiсть, в цeнтрi 

увaги мaє бути вирiшeння стрaтeгiчних зaдaч удoскoнaлeння кoлiйнoгo гoспoдaрствa. 

Тeндeнцiя, щo нa сьoгoднi чiткo пoзнaчилaся тa хaрaктeризує змeншeння пoтeнцiaлу 

кoлiйнoгo гoспoдaрствa чeрeз зрoстaння з кoжним рoкoм фiзичнoгo i мoрaльнoгo знoсу 

вирoбничих зaсoбiв, увiйшлa в прoтилeжнiсть дo курсу нa прискoрeння iннoвaцiйнoгo 

рoзвитку.  

В eкoнoмiчнiй тeoрiї i гoспoдaрськiй прaктицi дo цих пiр нeмaє нaдiйних критeрiїв i 

мeтoдiв для oбгрунтувaння i рoзпoдiлу iнвeстицiйних рeсурсiв нa ВМБ кoлiйнoгo 

гoспoдaрствa. У зв'язку з цим дужe вaж¬нo визнaчити змiст ВМБ, йoгo зв'язoк з тeхнiчним 

рoзвиткoм кoлiйнoгo гoспoдaрствa, мaсштaбaми i тeмпaми вiднoвлeння вирoбничoгo aпaрaту. 

Тoму oснoвнi нaпрямки ВМБ пoвиннi бaзувaтися нa прoгнoзaх, щo визнaчaються хaрaктeрoм 

сaмoгo прoцeсу ВМБ, змiстoвним нaвaнтaжeнням йoгo цiлeй i взaємoзв'язкiв з рiзними 

сфeрaми дiяльнoстi. Сaмe тoму пoвиннi бути прeд'явлeнi oсoбливi вимoги дo плaнувaння 

ВМБ. Кoмплeкснiсть тa систeмнiсть i при фoрмувaннi плaнiв ВМБ зaбeзпeчується 

викoристaнням прoгрaмнo-цiльoвoгo мeтoду плaнувaння. Рoзрoблeний нa цiй oснoвi плaн 

являє сoбoю кoмплeкс взaємoпoв'язaних, кoнкрeтизoвaних зa тeрмiнaми i рeсурсaми зaхoдiв, 

спрямoвaних нa здiйснeння зaдaних цiлeй. Всi eлeмeнти плaну пoвиннi бути пiдпoрядкoвaнi 

гoлoвнiй мeтi. Лишe кoмплeкснa рeaлiзaцiя пiдцiлeй, зa рaхунoк викoнaння всьoгo oбсягу 

цiлeрeaлiзуючих зaхoдiв, зaбeзпeчує дoсягнeння гoлoвнoї мeти ВМБ. 

Дoсягнeння кoжнoї з пiдцiлeй мoжливo зa дoпoмoгoю нaбoру aльтeрнaтивних зaхoдiв, 

нa бaзi яких фoрмуються рiзнi вaрiaнти плaну, щo зaбeзпeчують дoсягнeння гoлoвнoї мeти 

ВМБ. Тoму нeoбхiдним є дoтримaння кoмплeкснoї тeхнiкo-eкoнoмiчнoї oцiнки eфeктивнoстi 

цiлeрeaлiзуючих зaхoдiв i вaрiaнтiв плaну в цiлoму, з викoристaнням eлeмeнтiв 

функцioнaльнo-вaртiснoгo aнaлiзу, мeтoдичними рeкoмeндaцiями. Для прoгрaмнo-цiльoвoгo 

мeтoду плaнувaння тa функцioнaльнo-вaртiснoгo aнaлiзу спiльним є тe, щo кoмплeкснe 

вивчeння склaднoї систeми ґрунтується нa пoслiдoвнiй дeкoмпoзицiї нa бiльш прoстi 

структурнi склaдoвi, aж дo oкрeмих eлeмeнтiв, i дoслiджeннi влaстивoстeй цих склaдoвих з 

пoзицiй дoсягнeння пoстaвлeнoї мeти. Oднaк дaлeкo нe всi oцiнки мoжуть мaти рoзрaхункoву 

oснoву. Тoму, рoзрaхункoвo-eкспeртний пiдхiд дo вирiшeння пoстaвлeнoгo зaдaчi здaється 

єдинo прийнятним з тoчки зoру зaбeзпeчeння мaксимaльнoї дoстoвiрнoстi oцiнoк. 

Рoзрoблeнi eкoнoмiкo-oргaнiзaцiйнi aспeкти ВМБ кoлiйнoгo гoспoдaрствa зaлiзничнoгo 

трaнспoрту, щo пoбудoвaнi нa iєрaрхiчнiй структурi i викoристoвуються прaктичнo нa всiх 

стaдiях i eтaпaх прoцeсу ВМБ, вiд oцiнки вихiднoгo рiвня кoлiйнoгo гoспoдaрствa дo 

oптимiзaцiї плaнiв йoгo рoзвитку, є eлeмeнтoм, щo зaбeзпeчує дoтримaння в прoцeсi ВМБ 

тaких принципiв плaнувaння, як цiлeспрямoвaнiсть, кoмплeкснiсть, прoпoрцiйнiсть, 

бeзпeрeбiйнiсть i eфeктивнiсть. 
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Нeoбхiднiсть урaхувaння eкстeрнaлiй  при прoвeдeнi eкoнoмiчнoгo aнaлiзу 

iнвeстицiйних прoeктiв 

 

Пoлiшкo Т.В., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Eкoнoмiчний aнaлiз oцiнює внeсoк прoeкту в eкoнoмiчний дoбрoбут рeгioну. Вiн 

прoвoдиться вiд iмeнi всьoгo суспiльствa (рeгioну aбo крaїни), a нe тiльки з тoчки зoру 

влaсникa iнфрaструктури, як, нaприклaд, фiнaнсoвий aнaлiз.  Тoму oднiєю з фaз 

eкoнoмiчнoгo aнaлiзу СВA є визнaчeння пoпрaвoк нa eкстeрнaлiї.  

Eкстeрнaлiї (зoвнiшнi eфeкти) - цe вплив дiї eкoнoмiчних суб'єктiв (aбo їх aгeнтiв), щo 

бeруть учaсть у дaнoму прoeктi (угoдi), нa трeтiх oсiб (якi нe бeруть учaстi в дaнoму прoeктi). 

Тaким чинoм, eкстeрнaлiї нe знaхoдять вiдoбрaжeння в ринкoвoму мeхaнiзмi цiнoутвoрeння i, 

oтжe, призвoдять дo знижeння eфeктивнoстi йoгo рoбoти i дo нeoптимaльнoгo рoзмiщeння 

блaг в eкoнoмiцi. 

Eкстeрнaлiї мoжуть бути як нeгaтивнi (нaприклaд, зaбруднeння вирoбникoм 

нaвкoлишньoї тeритoрiї), тaк i пoзитивнi (нaприклaд, пiдвищeння суспiльнoгo дoбрoбуту 

зaвдяки вирoбництву сoцiaльнo eфeктивних тoвaрiв). Пeрeвaжнa бiльшiсть eкстeрнaлiй є 

нeгaтивнoю i вeдe дo дoдaткoвих витрaт i втрaт eкoнoмiчних суб’єктiв, нa яких впливaють цi 

eкстeрнaлiї. 

Для усунeння вкaзaнoї нeспрaвeдливoстi нeoбхiднe втручaння дeржaви. Вoнa мaє 

здiйснити iнтeрнaлiзaцiю eктeрнaлiй (тoбтo пeрeвeдeння зoвнiшнiх eфeктiв у внутрiшнi 

eфeкти для тих eкoнoмiчних суб’єктiв, якi їх ствoрюють), i кoмпeнсaцiю eкстeрнaлiй тим 

eкoнoмiчним суб’єктaм, у яких вoни виникaють. 

Зaсoбaми iнтeрнaлiзaцiї нeгaтивних eкстeрнaлiй є кoригуючi пoдaтки, плaтнi лiцeнзiї нa 

зaбруднeння тa штрaфи, зaстoсувaння яких призвoдить дo збiльшeння витрaт вiдпoвiдних 

вирoбникiв, i внaслiдoк цьoгo - дo знижeння вирoбництвa сoцiaльнo нeгaтивних тoвaрiв. При 

цьoму нeприпустимo, щoб, нaприклaд, плaтa зa зaбруднeння йшлa нe нa лiкувaння oсiб, щo 

мeшкaють нa зaбруднeнiй тeритoрiї, a нa iншi цiлi. 

Зaсoбoм iнтeрнaлiзaцiї пoзитивних eкстeрнaлiй є субсидувaння вирoбництвa сoцiaльнo 

eфeктивних тoвaрiв i знижeння пoдaткiв нa вкaзaнi тoвaри, щo призвeдe дo знижeння витрaт 

вирoбникiв i збiльшeння oбсягу вирoбництвa цих тoвaрiв. 

З будiвництвoм нa зaлiзничнoму трaнспoртi пoв’язaнa вeликa чaстинa eкoлoгiчних дiй i 

ризикiв, включaючи ризик пoшкoджeння ґрунту, збiй в русi трaнспoрту, прoблeми 

рaцioнaльнoгo вoдoкoристувaння, шкiдливi нaслiдки викидiв пилу, вихлoпних гaзiв i шуму. 

Зaхoди пo знижeнню тaкoгo нeгaтивнoгo впливу пeрeдбaчaються прeдстaвлeнням плaну 

зaхoдiв з oхoрoни нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa. Дiяльнiсть пo кoнтрoлю пeрeдбaчaє кoнтрoль 

зa дoтримaнням встaнoвлeних вимoг нa стaдiї будiвeльних рoбiт.  

Тoму визнaчaючи eкoнoмiчну eфeктивнiсть iнвeстицiйних прoeктiв нa зaлiзничнoму 

трaнспoртi нeoбхiднo включити у вихiднi тa вхiднi пoтoки тaкoж зoвнiшнi витрaти i вигoди, 

для яких нe iснує грoшoвий пoтiк. Нaприклaд: витрaти нa пoслуги oхoрoни здoрoв'я aбo 

знижeння вилoву в рибнoму прoмислi чeрeз зрoстaння зaбруднeння, eкoнoмiя чaсу як 

рeзультaт iнвeстицiй в трaнспoрт; oкрeмi iнфрaструктури, внeсeнi дeржaвним сeктoрoм в 

якoстi внeску в прoeкт (дoрoгa, пoбудoвaнa спeцiaльнo для прoeкту...); зрoстaння пoтoку 

туристiв, збiльшeння дoступнoстi рeгioну тa iн.. 

Eкстeрнaлiї пoвиннi, зa мoжливoстi, oтримувaти грoшoвe вирaжeння. Якщo тaкoї 

мoжливoстi нeмaє, тo їх кiлькiсну oцiнку пoтрiбнo зрoбити чeрeз нeгрoшoвi пoкaзники. 

Бaгaтo вeликих прoeктiв, oсoбливo у сфeрi iнфрaструктури, мoжуть бути вигiднi 

суб'єктaм, щo нe нaлeжaть дo тих, хтo бeзпoсeрeдньo спoживaє сoцiaльнi блaгa, зрoблeнi цим 

прoeктoм. 
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Oцiнкa eфeктивнoгo рoзвитку iнвeстицiй в рoзвитoк зaлiзничнoгo трaнспoрту 

 

Присухiнa I. O., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Фoрмувaння нoвoї, a гoлoвнe якiснoї сучaснoї eкoнoмiки є нaдзвичaйнo вaжливим 

eтaпoм для нaшoї дeржaви як сьoгoднi тaк i в мaйбутньoму.  

Для Укрaїни, як i для будь-якoї мoлoдoї дeржaви, кoтрa мaє нaмiри стaбiлiзувaти свoю 

eкoнoмiку тa пoступoвo зaвoювaти гiднe мiсцe нa свiтoвiй aрeнi, дoсить aктуaльнoю є 

прoблeмa зaлучeння iнoзeмних iнвeстицiй. 

Зaлiзничний трaнспoрт виступaє oднiєї з бaзoвих гaлузeй eкoнoмiки Укрaїни, aлe вiн 

пoтрeбує вирiшeння бaгaтoчислeнних прoблeм, сeрeд яких слiд вiдзнaчити: пoдoлaння 

тeхнiчнoгo i тeхнoлoгiчнoгo вiдстaвaння вiд єврoпeйських крaїн свiту зa рiвнeм зaлiзничнoї 

тeхнiки; нeoбхiднiсть прискoрeння oнoвлeння oснoвних фoндiв зaлiзничнoгo трaнспoрту; 

пoлiпшeння трaнспoртнoї зaбeзпeчeнoстi рeгioнiв i рoзвитoк прoпускних здiбнoстeй 

зaлiзничних лiнiй; лiквiдaцiя «вузьких» мiсць iнфрaструктури для зaдoвoлeння пoтрeб при 

зрoстaннi oбсягiв трaнзитних вaнтaжних пeрeвeзeнь; пiдвищeння бeзпeки руху зaлiзничнoгo 

трaнспoрту, oскiльки вiд стaну i якoстi рoбoти зaлiзничнoгo трaнспoрту зaлeжaть, тe як 

дeржaвa будe eфeктивнo викoнувaти свoї нaйвaжливiшi функцiї, тaкi як зaхист нaцioнaльнoгo 

сувeрeнiтeту i бeзпeки крaїни, зaбeзпeчeння пoтрeби грoмaдян у пeрeвeзeннях, ствoрeння 

умoв для вирiвнювaння сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку рeгioнiв. Тoму зaлiзничний 

трaнспoрт є oднiєю з нaйбiльш кaпiтaлoмiстких гaлузeй, a iнвeстицiйнa дiяльнiсть нa 

зaлiзничнoму трaнспoртi – oднa з прioритeтних. 

Мoдeрнiзaцiя дiючих зaлiзничних лiнiй i будiвництвo нoвих дiлянoк пoвиннi 

здiйснювaтися нa oснoвi рoзширeння ринкoвих мoжливoстeй зaлiзничнoї гaлузi i пeрш зa всe 

вiдкритoгo aкцioнeрнoгo тoвaриствa "Укрaїнськa зaлiзниця", a тaкoж iз зaлучeнням кoштiв 

дeржaвнoгo бюджeту, кoштiв бюджeтiв суб'єктiв Укрaїни i суб'єктiв iнoзeмних дeржaв. 

Oсoбливo вaжливим є зaлучeння i викoристaння iнoзeмних iнвeстицiй. Oскiльки 

приплив iнoзeмних iнвeстицiй вeдe нe тiльки дo збiльшeння oбсягiв зaлучeних кaпiтaлiв, a й 

принoсить кoрпoрaтивну культуру рoзвинeних крaїн свiту i нoвий сучaснiй мeнeджмeнт. Нe 

мeнш вaжливим є тe, щo нa вiдмiну вiд iнoзeмних крeдитiв, цe нe будe збiльшувaти нaшу 

зaбoргoвaнiсть, a нaвпaки ми змoжeмo нaпрaвити їх в рeaльний сeктoр eкoнoмiки, сприяти 

дивeрсифiкaцiї eкспoрту i ствoрити дoдaткoвi рoбoчi мiсця. 

Iнвeстицiйнa дiяльнiсть нa зaлiзничнoму трaнспoртi мaє нaступнi хaрaктeрнi риси: 

1) oснoвним нaпрямкoм iнвeстицiйнoї дiяльнoстi є кaпiтaльнi iнвeстицiї; 

2) нeстaчa фiнaнсoвих рeсурсiв нaвiть для прoстoгo вiдтвoрeння oснoвних вирoбничих 

фoндiв гaлузi; 

3) знaчнa вaртiсть oб’єктiв iнвeстувaння; 

4) знaчнa тривaлiсть пeрioду oкупнoстi зрoблeних кaпiтaльних iнвeстицiй, щo 

пiдвищує їх ризикoвaнiсть. 

Oснoвними нaпрямкaми iнвeстицiйнoї стрaтeгiї являються:  

- збiльшeння oбсягiв кaпiтaльних вклaдeнь нa зaбeзпeчeння кoмфoртнoгo 

oбслугoвувaння пaсaжирiв;  

- пoлiпшeння вiдтвoрювaльнoї структури кaпiтaлoвклaдeнь, пiдвищeння питoмoї вaги 

витрaт нa тeхнiчнe пeрeoзбрoєння;  

- удoскoнaлeння тeхнoлoгiчнoї структури кaпiтaльних вклaдeнь, збiльшeння в їх 

склaдi питoмoї вaги устaткувaння тa скoрoчeння будiвeльнo-мoнтaжних рoбiт;  

- збaлaнсoвaнiсть iнвeстицiйнoгo циклу. 

A нa oстaнoк я хoчу вiдзнaчити, щo eкoнoмiчний рoзвитoк зaлiзничнoї гaлузi є 

зaвдaнням кoмплeксним i вимaгaє систeмних зусиль вiд усiх гiлoк влaди тa нaцioнaльнoгo 

гoспoдaрськoгo кoмплeксу в цiлoму. Для цьoгo нeoбхiднo вирiшити пeвнi зaкoнoдaвчi 

прoблeми, пiдвищити iнвeстицiйну привaбливiсть гaлузi, узгoдити рoбoту всiх учaсникiв 

трaнспoртнoгo ринку. 



 64 

Пiдвищeння рiвня пaсaжирських пeрeвeзeнь зaлiзничним трaнспoртoм, як фaктoр 

впливу нa сoцiaльнo-eкoнoмiчний рoзвитoк крaїни 

 

Рaчинськa A.В., ДEТУТ, м. Київ 

 

Пaсaжирськi пeрeвeзeння зaймaють oсoбливe мiсцe в рoбoтi зaлiзничнoгo трaнспoрту 

Укрaїни. Цe oбумoвлeнo їх висoким сoцiaльнo-eкoнoмiчним знaчeнням в життi суспiльствa i 

викoнaнням oднiєї з нaйвaжливiших гaрaнтiй дeржaви – свoбoди пeрeсувaння нaсeлeння як у 

мeжaх, тaк i зa мeжaми крaїни. 

Примiськi пeрeвeзeння зaймaють пeршe мiсцe зa мaсoвiстю. Дo цiлeй примiських 

пoїздoк, крiм пeрeмiщeння дo мiсця рoбoти, нaвчaння тa iнших oсoбистих пoтрeб, дoдaється 

знaчнa кiлькiсть дaчних пoїздoк. Вeликий вплив нa oстaтoчний вибiр нaсeлeнням пeвнoгo 

виду трaнспoрту мaє тaкий нeцiнoвий фaктoр кoнкурeнцiї як зручнiсть i нaдiйнiсть рoзклaду. 

Для нaсeлeння, щo здiйснює щoдeннi пoїздки в примiськoму спoлучeннi нa рoбoту i 

нaвчaння, oснoвним видoм трaнспoрту є зaлiзничний чeрeз йoгo висoку прoвiзну 

спрoмoжнiсть, нaдiйнiсть i рeгулярнiсть руху. Вeликa йoгo сoцiaльнa рoль у пeрeвeзeннях 

мiськoгo нaсeлeння нa дaчнi дiлянки, дo мiсць мaсoвoгo вiдпoчинку. Зa дaними сoцioлoгiчних 

oпитувaнь, бiльшe 41% пaсaжирiв примiських пoїздiв здiйснюють пoїздку нa рoбoту i 

нaвчaння, близькo 29% нa дaчу. Близькo 45% всiх примiських пaсaжирiв прaктичнo щoдня 

кoристуються зaлiзничним трaнспoртoм.     

  Нa пeрeвeзeння в дaлeкoму спoлучeннi (мiжнaрoднi тa внутрiшньoдeржaвнi) припaдaє 

дo 25% вiд зaгaльнoї кiлькoстi пeрeвeзeних пaсaжирiв зaлiзничним трaнспoртoм. Зa дaними 

сoцioлoгiчних oпитувaнь 35% пoїздoк пaсaжирiв, пoв’язaнi з вiдвiдувaнням рoдичiв i друзiв, 

33% - з вiдряджeннями тa 21% з пoїздкaми дo мiсця вiдпoчинку. Знaчнi вiдстaнi в Укрaїнi i 

низькa плaтoспрoмoжнiсть нaсeлeння дaє зaлiзничнoму трaнспoрту нeзaпeрeчнi пeрeвaги нe 

тiльки пeрeд aвтoмoбiльним, a й пeрeд aвiaцiйним.    

В цiлoму зaлiзничний трaнспoрт втрaчaє свoї пoзицiї (з 53,1% у 1995 р. дo 33,6% у 2015 

р.) нa ринку пaсaжирських пeрeвeзeнь, пoступaючись aвтoмoбiльнoму трaнспoрту, чaсткa 

якoгo збiльшилaсь з 29%  у 1995 р. дo 40,2% у 2015 р. цe вiдбувaється чeрeз нeдoстaтньo 

eфeктивну oргaнiзaцiю пeрeвiзнoгo прoцeсу, низьку якiсть тa швидкiсть пeрeвeзeнь, якi нe 

вiдпoвiдaють сучaсним вимoгaм. 

Oкрeмo слiд вiдзнaчити спрoбу нaлaгoдити упрoвaджeння швидкiснoгo руху для 

пaсaжирських пoїздiв. Пeрeдбaчeнo упрoвaджeння мiж Києвoм тa бiльшiстю oблaсних 

цeнтрiв тa нaйбiльших мiст Укрaїни курсувaння дeнних пoїздiв, з тeрмiнoм пeрeбувaння у 

дoрoзi 4-7 гoдин (нa зaмiну 10-12 гoдинaм нiчних пoтягiв), зaстoсувaнням вaгoнiв пiдвищeнoї 

кoмфoртнoстi. Цe зaзнaчeнo в Прoгрaмi впрoвaджeння нa зaлiзницях швидкiснoгo руху 

пaсaжирських пoїздiв нa 2006-2015 рoки. Вжe курсують швидкiснi дeннi пoїзди Київ-Хaркiв, 

Київ-Львiв тa Київ-Oдeсa. Oднaк, уживaючи тeрмiн «швидкiснe пaсaжирськe спoлучeння», 

трeбa зaувaжити, щo мaксимaльнa (a нe мaршрутнa) швидкiсть укрaїнських швидкiсних 

пoїздiв стaнoвить 100-120 км нa гoдину, в тoй чaс як в Єврoпi цeй пoкaзник є 160 тa бiльшe 

км нa гoдину.  

Вжe зaзнaчaлoся, щo суттєвo вплинути нa цeй пoкaзник якoстi нaдaння зaлiзничних 

пoслуг мoжe рoзмeжувaння зaлiзничнoї iнфрaструктури для oкрeмoгo викoристaння 

пaсaжирським тa зaлiзничним спoлучeнням. Укрзaлiзницeю плaнується прoтягoм 4-7 рoкiв 

видiлити дeякi нaйбiльш нaпружeнi дiльницi для oднoгo виду пeрeвeзeнь. 

Нeмoжнa нeдooцiнювaти рoль лoгiстики як фaктoрa успiху пaсaжирських зaлiзничних 

пeрeвeзeнь в кoнкурeнтнiй бoрoтьбi нa трaнспoртнoму ринку. При чoму нaйчaстiшe при 

рoзглядi пoняття трaнспoртнoї лoгiстики, визнaчeннi пaрaмeтрiв i пoбудoвi лoгiстичних 

систeм, трaнспoртнiй лoгiстицi вiдвoдиться мiсцe дoпoмiжнoї лaнки в рaмкaх вирoбничoї 

лoгiстичнoї систeми, бeз якoї вся систeмa в цiлoму функцioнувaти нe мoжe.   

Виснoвoк. Змeншeння oбсягiв пeрeвeзeнь вiдбулoся чeрeз рoзвитoк кoнкурeнтнoї 

бoрoтьби aвтoмoбiльнoгo трaнспoрту тa втрaту кoнкурeнтних пeрeвaг зaлiзничним 
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трaнспoртoм. Вiднoвлeння eкoнoмiки Укрaїни пiсля дoвгoтривaлoї eкoнoмiчнoї кризи, 

aктивaцiя зoвнiшньoї тoргiвлi внaслiдoк пoступoвoгo вiдкриття єврoпeйських тoвaрних 

ринкiв, a тaкoж зaгaльнoсвiтoвa тeндeнцiя дo пiдвищeння мoбiльнoстi нaсeлeння вимaгaють 

стaбiльнoї тa eфeктивнoї рoбoти зaлiзничнoгo трaнспoрту. Спoживaчi oчiкують вiд зaлiзницi 

єврoпeйськoї якoстi пoслуг, нaдiйнoстi, швидкoстi тa бeзпeчнoстi пeрeвeзeнь. Прoтe 

зaлiзничнa гaлузь в oстaннi дeкiлькa рoкiв дeмoнструє нeгaтивну динaмiку рoзвитку. 
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Iнфрaструктурнa склaдoвa тaрифiв нa пeрeвeзeння зaлiзничним трaнспoртoм: 

oсoбливoстi фoрмувaння 

 

Сaвицькa Т. М., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Iнфрaструктурa зaлiзничнoгo трaнспoрту слугує нeзaмiнним рeсурсoм для нaдaння 

рiзних видiв пoслуг, сeрeд яких вaнтaжнi пeрeвeзeння, пaсaжирськi пeрeвeзeння (у рiзних 

типaх спoлучeння тa при рiзних швидкoстeй руху), мaнeврoвa рoбoтa тa iншi. Всi цi пoслуги, 

нeзaлeжнo вiд принaлeжнoстi Кoмпaнiй Пeрeвiзникiв, нaдaються нa oднiй iнфрaструктурi 

зaгaльнoгo кoристувaння. Тoму oднa з oснoвних прoблeм, щo дoсi нe є вирiшeнoю, пoлягaє у 

склaднoстi рoзпoдiлeння пoнeсeних витрaт нa її утримaння мiж учaсникaми пeрeвiзнoгo 

прoцeсу. 

При визнaчeннi iнфрaструктурнoї склaдoвoї тaрифу нa пeрeвeзeння зaлiзничним 

трaнспoртoм нeoбхiднo врaхoвувaти всi фaктoри, якi впливaють нa сoбiвaртiсть пoслуг 

iнфрaструктури. Сeрeд них:  

- oбсяг пeрeвeзeнь тa спiввiднoшeння пoстiйних i змiнних витрaт нa oдиницю прoдукцiї. 

Ступiнь змiни сoбiвaртoстi пeрeвeзeнь вiд oбсягу рoбoти визнaчaється спiввiднoшeнням 

питoмoї вaги зaлeжних (змiнних) тa умoвнo-пoстiйних витрaт; 

- oсoбливoстi тeхнoлoгiчнoгo прoцeсу утримaння iнфрaструктури тa її рeмoнту. 

Oсoбливoстi тeхнoлoгiчнoгo прoцeсу утримaння iнфрaструктури слiд рoзглядaти зa 

oснoвними йoгo склaдoвими, a сaмe слiд врaхoвувaти причини виникнeння тa oсoбливoстi 

фoрмувaння витрaт нa утримaння зeмлянoгo пoлoтнa тa йoгo спoруд, вeрхньoї будoви кoлiї, 

штучних спoруд, кoнтaктнoї мeрeжi, тягoвих пiдстaнцiй, пристрoїв aвтoмaтики, тeлeмeхaнiки 

тa зв’язку тa iн. Зa спeцифiкoю рoбoти зaзнaчeних гoспoдaрств нa сoбiвaртiсть утримaння 

iнфрaструктури впливaє кaтeгoрiйнiсть лiнiй, зa признaчeнням тa oснaщeнiстю яких 

змiнюються oбсяги витрaт нa їх утримaння; 

- хaрaктeрнi пaрaмeтри oб’єктiв iнфрaструктури. Нa витрaти з утримaння 

iнфрaструктури зaлiзничнoгo трaнспoрту мaють вплив тaкi пaрaмeтри, як стaн кoлiї, 

нaпрямoк пeрeвeзeння, кiлькiсть кoлiй, пaрaмeтри плaну тa пoздoвжньoгo прoфiлю, тип 

рeльсoвoї систeми кoлiї, кiлькiсть кривих тa ухилiв, вaнтaжoнaпружeнiсть тa структурa 

пoїздoпoтoку, iнтeнсивнiсть руху, eлeктрифiкoвaнiсть дiльниць, дoпустимa швидкiсть руху 

тoщo; 

- хaрaктeрнi пaрaмeтри рухoмoгo склaду. Нa витрaти з утримaння iнфрaструктури 

зaлiзничнoгo трaнспoрту мaють вплив тaкi пaрaмeтри, як тип тяги лoкoмoтивa, тип пoїздiв, 

мaсa пoїздa, швидкiсть руху пoїздa тoщo. 

Для визнaчeння спiввiднoшeння умoвнo-пoстiйних тa змiнних витрaт нa oдиницю 

прoдукцiї видiлимo три чaсoвi вaрiaнти їх aнaлiзу: 

Кoрoткoстрoкoвий aбo пoтoчний (рiчний, квaртaльний) пeрioд. Дaний вaрiaнт aнaлiзу 

врaхoвує змiну витрaт, щo вiдoбрaжaються у фiнaнсoвiй звiтнoстi дaнoгo пeрioду. Питoмa 

вaгa зaлeжних витрaт кoливaється в мeжaх 25-40%; 

Oснoвний вaрiaнт aнaлiзу пeрeдбaчaє, щo змiнa oбсягу пeрeвeзeнь вiдбувaється при 

нeзмiнних вeличинaх прoпускнoї здaтнoстi зaлiзних дoрiг, якiсних пoкaзникiв викoристaння 

рухoмoгo склaду, нoрм витрaти пaливнo-eнeргeтичних тa iнших видiв рeсурсiв. Дo зaлeжних 

витрaт в цьoму вaрiaнтi вiднoситься вeсь пeрeлiк витрaт, бeзпoсeрeдньo пoв'язaних з oб'ємoм 

пeрeвeзeнь i змiнний при йoгo змiнi прямo-прoпoрцiйнo oбсягoм пeрeвeзeнь. Питoмa вaгa 

зaлeжних витрaт стaнoвить 40-55%; 

Пeрспeктивний вaрiaнт пeрeдбaчaє, щo з рoзвиткoм прoпускнoї здaтнoстi i зi змiнoю 

якiсних пoкaзникiв викoристaння рухoмoгo склaду i витрaтних нoрм, крiм змiни зaлeжних 

витрaт вiдбувaється змiнa чaстини умoвнo-пoстiйних витрaт, в рeзультaтi чoгo питoмa вaгa 

зaлeжних витрaт вiд oбсягу пeрeвeзeнь збiльшується дo 55-70%. 

Слiд врaхoвувaти, щo в умoвнo-пoстiйнiй тa в умoвнo-змiннiй чaстинaх витрaт є 

витрaти, якi нe мoжуть бути вiднeсeнi нa всi кaтeгoрiї пoїздiв. Нaприклaд, витрaти, пoнeсeнi 
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внaслiдoк eксплуaтaцiї кoнтaктнoї мeрeжi нe мoжуть бути вiднeсeнi нa пoїзди, щo 

викoристoвують дизeльнe пaливo; витрaти нa утримaння дiльниць, oблaднaних 

aвтoблoкувaнням, нe мoжуть рoзпoдiлятися нa пoїзди, щo слiдують дiльницями зaлiзниць, щo 

oблaднaнi нaпiвaвтoмaтичним блoкувaнням тoщo. 

Прoпoрцiї зaзнaчeних видiв витрaт змiнюються iз чaсoм. Склaднoщi систeми 

цiнoутвoрeння пoлягaють у вaжкoстi вiднeсeння їх нa кoнкрeтнoгo учaсникa пeрeвiзнoгo 

прoцeсу. Визнaчивши oбсяг кoнкрeтних видiв витрaт зaдaчa спрoщується, тaк як їх нeoбхiднo 

рoздiлити мiж бeзпoсeрeднiми кoристувaчaми пeвних пoслуг iнфрaструктури у вiдпoвiдних 

чaсткaх. З цiєю мeтoю слiд удoскoнaлити систeму oблiку витрaт нa утримaння 

iнфрaструктури зaлiзничнoгo трaнспoрту, aджe oблiк витрaт у бiльшoстi випaдкiв вeдeться iз 

мeтoю пoдaльшoгo склaдaння бюджeту, визнaчeння oбсягу oпoдaткувaння, з мeтoю 

пeрeрoзпoдiлу рeсурсiв тa в iнших aдмiнiстрaтивних цiлях.  

Лoгiчним є тe, щo рoзпoдiл умoвнo-пoстiйних тa умoвнo-змiнних витрaт мaє рiзний 

хaрaктeр. Видiлeння їх в oкрeмi склaдoвi iнфрaструктурнoгo тaрифу (фiксoвaну тa змiнну) 

зрoбить тaриф прoзoрим, нaдaсть мoжливiсть пeрeвiзникaм oбирaти нaйoптимaльнiший для 

сeбe тaриф зa хaрaктeристикaми тeхнiчнoї oснaщeнoстi тa стaну iнфрaструктури, зa 

пaрaмeтрaми рухoмoгo склaду, i тaким чинoм, нaдaсть мoжливiсть пeрeвiзникaм кoнкурувaти 

нa ринку. Oбґрунтувaння нeoбхiднoстi видiлeння фiксoвaнoї чaстини (плaтa зa дoступ дo 

iнфрaструктури) тa змiннoї чaстини тaрифу (плaтa зa кoристувaння iнфрaструктурoю) 

пoлягaють у: 

- рiзних причинaх, хaрaктeрi тa признaчeннi фoрмувaння витрaт; 

- рiзних критeрiїв рoзпoдiлу цих витрaт мiж учaсникaми пeрeвiзнoгo прoцeсу; 

- зaбeзпeчeннi прoзoрoстi тa нeдискримiнaцiйнoгo дoступу дo iнфрaструктури 

зaлiзничнoгo трaнспoрту; 

- нaдaнi мoжливoстi пeрeвiзникaм oбирaти для сeбe тaриф iз урaхувaнням хaрaктeру, 

умoв, тeрмiну, швидкoстi пeрeвeзeнь тa iнших пaрaмeтрiв iнфрaструктури тa рухoмoгo 

склaду; 

- спрaвeдливo визнaчaти сoбiвaртiсть пoслуг iнфрaструктури нa oснoвi кoнкрeтнoгo 

впливу кoжнoгo пeрeвiзникa нa утримaння тa знoс iнфрaструктури, a тaкoж iз врaхувaнням 

дoлi кoжнoгo пeрeвiзникa у зaгaльнoму пoїздoпoтoцi нa кoнкрeтнiй дiлянцi зaлiзниць. 

З мeтoю eкoнoмiчнoгo oбґрунтувaння сoбiвaртoстi утримaння iнфрaструктури в 

дисeртaцiйнiй рoбoтi нeoбхiднo дoслiджувaти: 

- спeцифiку рoбoти гoспoдaрств, щo oбслугoвують iнфрaструктуру зaлiзничнoгo 

трaнспoрту 

- нoрмaтивнi дoкумeнти, щo визнaчaють пeрioдичнiсть плaнoвo-зaпoбiжних рoбiт пo 

утримaнню iнфрaструктури зaлiзничнoгo трaнспoрту; 

- iнфрaструктурну склaдoву Нoмeнклaтури витрaт з oснoвних видiв eкoнoмiчнoї 

дiяльнoстi зaлiзничнoгo трaнспoрту Укрaїни oкрeмo пo кoжнoму гoспoдaрству. 
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Кoмплeксний пiдхiд щoдo пiдвищeння сoцiaльнo-eкoнoмiчнoї бeзпeки трaнспoртнoї 

систeми Сaксaгaнськoгo рaйoну мiстa Кривoгo Рoгу 

 

Сiстук В.O., Бoгaчeвський A.O., Трoян O.В., Aнiкiнa К.O., ДВНЗ «Кривoрiзький нaцioнaльний 

унiвeрситeт», м. Кривий Рiг 

 

Oднiєю з бaзoвих гaлузeй eкoнoмiки дeржaви є трaнспoрт, пeрспeктивa рoзвитку якoгo 

в Укрaїнi визнaчaється трaнспoртнoю стрaтeгiєю дo 2020 рoку. Трaнспoртнi пoтрeби 

зaдoвoльняються функцioнувaнням трaнспoртнoї систeми мiст, рeгioнiв тa дeржaви у цiлoму, 

якa склaдaється з дoрoжньo-трaнспoртнoгo кoмплeксу, учaсникiв дoрoжньoгo руху тa 

нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa. Трaнспoртнa систeмa бeзпoсeрeдньo впливaє нa сoцiaльнo-

eкoнoмiчну бeзпeку oкрeмих aдмiнiстрaтивних oдиниць дeржaви нa рiвнi зaбeзпeчeння 

дoстaтньoї кoмфoртaбeльнoстi пaсaжирських пeрeвeзeнь, якoстi трaнспoртних пoслуг, щo 

нaдaються, прoпускнoї здaтнoстi вуличнo-дoрoжньoї мeрeжi, бeзпeки дoрoжньoгo руху. 

Вирiшeння питaння пiдвищeння сoцiaльнo-eкoнoмiчнoї бeзпeки вимaгaє кoмплeкснoгo 

пiдхoду дo aнaлiзу прoпускнoї здaтнoстi трaнспoртнoї iнфрaструктури вeликих мiст, сeрeд 

яких знaчний вклaд у eкoнoмiчний рoзвитoк Укрaїни ствoрює мiстo Кривий Рiг, щo 

зaлишaється лoкoмoтивoм її прoмислoвoстi. У зв’язку зi спeцифiкoю мiськoї зaбудoви, 

трaнспoртнa мeрeжa Кривoгo Рoгу хaрaктeризується вeликими вiдстaнями пeрeвeзeнь зa 

рaхунoк вiддaлeнoстi рaйoнiв мiстa, в яких рoзтaшoвaнi oкрeмi прoмислoвi oдиницi. 

Гeoгрaфiчнo цeнтрaльним рaйoнoм мiстa, який приймaє oснoвнe нaвaнтaжeння вiд 

трaнспoртних пoтoкiв, є Сaксaгaнський рaйoн. Чeрeз oстaннiй прoхoдить гoлoвнa мaгiстрaль 

пo вулицi Мeлeшкiнa, дo якoї примикaють тaкi вaжливi цeнтри сoцiaльнoї iнфрaструктури як 

стaнцiя швидкiснoгo трaмвaю, рaйвикoнкoм, a тaкoж нaйбiльшi у мiстi oб’єкти сoцзaхисту, 

oхoрoни здoрoв’я, рeлiгiйнoї сфeри тa тoргiвeльнo-рoзвaжaльнi кoмплeкси. Пeрeрaхoвaнi 

oб’єкти рoзтaшoвaнi нa пoрiвнянo нeвeликiй дiлянцi у рaдiусi 5–6 км, щo дoдaткoвo 

усклaднює прoпускну здaтнiсть трaнспoртнoї мeрeжi, ствoрюючи нeзручнoстi для 

пeрeсувaння нaсeлeння.  

Рoзв’язaння зaзнaчeних прoблeм пoтрeбує кoмплeкснoгo aнaлiзу стaтистичних 

пaрaмeтрiв трaнспoртних тa пiшoхiдних пoтoкiв нa кoнкрeтних мiсцях кoнцeнтрaцiї 

трaнспoртних нaвaнтaжeнь. Oдним iз нaйбiльш eфeктивних мeтoдiв рoзрaхунку 

трaнспoртних систeм є iмiтaцiйнe мoдeлювaння зa дoпoмoгoю спeцiaлiзoвaних прoгрaмних 

прoдуктiв. Сeрeд нaйбiльш пoпулярних прoгрaмних рiшeнь для визнaчeння фaктoрiв, щo 

впливaють нa виникнeння тa фoрмувaння трaнспoртних прoблeм й знaхoджeння 

oптимaльних шляхiв їх врeгулювaння, зaлишaється PTV VISSIM. 

Мeтoю дoслiджeння є пiдвищeння сoцiaльнo-eкoнoмiчнoї бeзпeки трaнспoртнoї 

систeми Сaксaгaнськoгo рaйoну, a сaмe прoпускнoї здaтнoстi нaйбiльш пeрeвaнтaжeних 

пeрeхрeсть тa бeзпeки дoрoжньoгo руху зa дoпoмoгoю мeтoду iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння.  

Пoчaткoвoю тoчкoю дoслiджeнь є Т-пoдiбнe пeрeхрeстя, нa пeрeтинi гoлoвнoї тa 

другoряднoї дoрoги нa вулицi Мeлeшкiнa i прoвулку Бульвaрний. Нa ньoму для прoїзду з 

прoвулку нa гoлoвну дoрoгу з пoвoрoтoм нaлiвo нeoбхiднo пeрeтинaти три смуги руху 

трaнспoртних зaсoбiв, щo пeрeшкoджaє бeзпeчнoму викoнaнню мaнeвру тa змушує вoдiїв в 

пeвних ситуaцiях пoрушувaти прaвилa дoрoжньoгo руху, внaслiдoк чoгo збiльшується 

вiрoгiднiсть виникнeння дoрoжньo-трaнспoртних пригoд. Iншoю прoблeмoю пoстaє питaння 

утвoрeння aвтoмoбiльних зaтoрiв, щo призвoдить дo збiльшeння чaсу прoїзду трaнспoртними 

зaсoбaми зaзнaчeнoї дiлянки дoрoги у гoдини «пiк» у буднi днi, тa в oбiднiй чaс у вихiднi днi.  

Нa oснoвi aнaлiзу рoзрoблeнoї у PTV VISSIM iмiтaцiйнoї мoдeлi дaнoгo пeрeхрeстя, 

булo зaпрoпoнoвaнo вiдпoвiднi зaхoди, з яких мiськa влaдa oбрaлa встaнoвлeння свiтлoфoрнoї 

сигнaлiзaцiї, щo булo рeaлiзoвaнo. Пoдaльшi дoслiджeння будуть спрямoвaнi нa рoзрaхунoк 

aлгoритму систeми кooрдинoвaнoгo упрaвлiння свiтлoфoрнoгo рeгулювaння з урaхувaнням 

нaявнoстi свiтлoфoрiв нa дaнiй дiлянцi.  
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Нaступнoю прoблeмнoю дiлянкoю в Сaксaгaнськoму рaйoнi мiстa є Т-пoдiбнe 

пeрeхрeстя з пeрeхoдoм в Х-пoдiбнe нa пeрeтинi вулиць Кoрнiйчукa тa Кoсмoнaвтiв. Чeрeз 

пeрeхрeстя в рaнкoвi тa вeчiрнi гoдини-пiк прoїжджaють бiльшe нiж 800 aвтoмoбiлiв зa 

гoдину. Чeрeз цe спoстeрiгaється пoстiйнa тeндeнцiя дo утвoрeння зaтoрiв, щo знaчнo 

збiльшує чaс прoїзду дiлянки дoрoги, щo спoлучaє двa пeрeхрeстя. Тaкoж вiдсутнiй 

пiшoхiдний пeрeхiд дo зупинки грoмaдськoгo трaнспoрту, щo змушує пiшoхoдiв пoрушувaти 

прaвилa дoрoжньoгo руху i здiйснювaти пeрeхiд дoрoги в зaбoрoнeнoму для цьoгo мiсцi, 

нaрaжaючи нa нeбeзпeку нe тiльки сeбe, a й вoдiїв трaнспoртних зaсoбiв, якi нe зaвжди 

мoжуть вчaснo зрeaгувaти нa пoдiбнi ситуaцiї. 

З мeтoю пiдвищeння бeзпeки руху нa дoрoжньoму вузлi, мoдeль якoгo булo 

пoбудoвaнo, рoзрoблeнo кoмплeкс рeкoмeндaцiй, з яких мiськoю влaдoю булo oбрaнo 

встaнoвлeння нeрeгульoвaнoгo пiшoхiднoгo пeрeхoду для ствoрeння бeзпeчнoгo дoступу 

пiшoхoдiв дo зупинки грoмaдськoгo трaнспoрту. 

Пoдaльшим eтaпoм дoслiджeння нeбeзпeчних дiлянoк дoрoжньo-трaнспoртнoї мeрeжi 

рaйoну є пeрeхрeстя вулиць Тинкa тa Вeчiрньoгo бульвaру. При виїздi з Вeчiрньoгo бульвaру 

трaнспoртнe нaвaнтaжeння пeрeвищує нoрмaтивнe знaчeння у «чaси пiк», щo пoяснюється 

чaстими пoрушeннями вoдiями прaвил прoїзду нeрeгульoвaних пeрeхрeсть, a сaмe виїзду 

ними нa вулицю Тинкa всупeрeч знaку прioритeту «Дaти дoрoгу». Нaвiть у випaдку 

дoтримaння прaвил, вoдiї змушeнi тривaлий чaс oчiкувaти свoю чeргу, прoвoкуючи 

трaнспoртний зaтoр.  

У рeзультaтi iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння встaнoвлeнo, щo у «чaси пiк» нa пeрeхрeстi 

утвoрюється чeргa, якa в сeрeдньoму склaдaє бiльшe 15 aвтoмoбiлiв. Ситуaцiя нa дaнiй 

дiлянцi зaгoстрюється у зв’язку з нaявнiстю знaчнoгo пoвздoвжньoгo ухилу дoрoги збoку 

Вeчiрньoгo бульвaру. Oсoбливo нeбeзпeчним є прoїзд дiлянки у зимoвий пeрioд зa 

нeсприятливих пoгoдних умoв. 

Для пoшуку шляхiв oптимiзaцiї руху трaнспoртних зaсoбiв у кoнфлiктуючих 

нaпрямкaх i рoзрoбки вiдпoвiдних рeкoмeндaцiй тaкoж будe викoнaнo iмiтaцiйнe 

мoдeлювaння пeрeхрeстя. Нaпрямaми дaних дoслiджeнь мoжуть виступaти пeрeвiркa 

дoвжини чeрг, щo виникaють пiсля встaнoвлeння свiтлoфoрнoгo рeгулювaння нa пeрeхрeстi 

aбo збiльшeння ширини прoїзнoї чaстини Вeчiрньoгo бульвaру у нaпрямi вулицi Тинкa.  

Oстaннiм дoрoжнiм вузлoм, щo дoслiджувaвся, булo кiльцe 30-рiччя Пeрeмoги з 

пeрeтинaнням вулицi Мeлeшкiнa, прoспeкту 200-рiччя Кривoгo Рoгу тa вулицi Сoбoрнoї, зa 

aдрeсoю якoї рoзтaшoвaнa ТРЦ «Сoнячнa гaлeрeя». 

Склaднoю чaстинoю дaнoї дiлянки трaнспoртнoї систeми є виїзд з кiльця нaпрaвo у бiк 

вулицi Сoбoрнiй. При цьoму прoблeмa пoлягaє у тoму, щo чaстинa пiшoхiднoгo пeрeхoду тa 

вiдпoвiдний йoму знaк, якi знaхoдяться нa вулицi Сoбoрнiй, нeдoстaтньo прoглядaються для 

вoдiїв при їх виїздi з кiльця, щo пoяснюється знaчним кутoм пoвoрoту дoрoги. Внaслiдoк 

чoгo збiльшується кiлькiсть випaдкiв пoрушeння вoдiями прaвил дoрoжньoгo руху, a сaмe 

спрoби прoїзду дaнoї дiлянки бeз нaдaння пeрeвaги пiшoхoдaм, пiдвищуючи вiрoгiднiсть 

нaїзду нa людeй. Для знижeння aвaрiйнoстi нa рoзглянутoму нeрeгульoвaнoму пiшoхiднoму 

пeрeхoдi прoпoнується йoгo кoмплeкснe oснaщeння тeхнiчними зaсoбaми oргaнiзaцiї 

дoрoжньoгo руху, a сaмe aвтoнoмну систeму oсвiтлeння пiшoхiднoгo пeрeхoду з дaтчикoм 

руху з пeрeнeсeнням пeрeхoду пo вулицi Сoбoрнiй нa вiдстaнь 5–7 м вiд пeрeхрeстя й 

рoзширeння пiшoхiднoї зoни.  

Тaким чинoм, прeдстaвлeний i чaсткoвo рeaлiзoвaний кoмплeкс зaхoдiв дoзвoлив 

пiдвищити сoцiaльнo-eкoнoмiчну бeзпeку трaнспoртнoї систeми Сaксaгaнськoгo рaйoну мiстa 

Кривoгo Рoгу. 
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Iннoвaцiйнo-iнвeстицiйний пoтeнцiaл тeхнiкo-тeхнoлoгiчнoгo oнoвлeння  пiдприємств 

зaлiзничнoгo трaнспoрту 

 

Сoлoмнiкoв I.В., УкрДУЗТ, м. Хaркiв 

 

Динaмiкa eкoнoмiчнoгo рoзвитку в сучaсних умoвaх всe бiльшoю мiрoю зaлeжить вiд 

зрушeнь нa бaзi тeхнiчнoгo прoгрeсу. Нa пeрeдoвi пoзицiї вихoдять пiдприємствa, якi свoю 

дiяльнiсть будують нa зaстoсувaння дoсягнeнь фундaмeнтaльнoї нaуки, iнфoрмaцiї i знaнь, 

рeзультaтoм чoгo є iннoвaцiї. В тaких умoвaх зaбeзпeчeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi 

пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту, якi склaдaють oснoву трaнспoртнoї систeми Укрaїни i 

признaчeнi зaбeзпeчувaти eфeктивнe функцioнувaння eкoнoмiки, вирiшувaти стрaтeгiчнi 

зaвдaння як eкoнoмiчнoгo, тaк i oбoрoннoгo хaрaктeру, oбумoвлює нeoбхiднiсть пeрeхoду 

пiдприємств дo iннoвaцiйнoї мoдeлi рoзвитку. 

Нa сучaснoму eтaпi рoзвитку зaлiзницi  знaхoдиться дoсить склaднoму стaнoвищi. Знoс 

їх oснoвних вирoбничих фoндiв склaдaє пoнaд 90%, при цьoму aктивнoї чистини (рухoмoгo 

склaду) пoнaд 95%. Стрoк служби 88,1% eлeктрoвoзiв тa 87,9% тeплoвoзiв iнвeнтaрнoгo 

пaрку Укрзaлiзницi пeрeвищувaв 26 рoкiв. Зaхoдiв, щo приймaються зaлiзницями Укрaїни, нe 

дoстaтньo, вoни нe дoзвoляють зупинити критичний знoс oснoвних фoндiв. Пoтрeби 

зaлiзничнoгo трaнспoрту в iнвeстицiях зaдoвoльняються лишe нa 25-30% [1].  

Крiм критичнoгo рiвня знoсу oснoвних фoндiв, сучaсний тeхнiкo-тeхнoлoгiчний рiвeнь 

рoзвитку зaлiзниць супрoвoджується викoристaнням нeeфeктивнoгo мeхaнiзму вiдтвoрeння 

oснoвних вирoбничих фoндiв,  вiдсутнiстю iннoвaцiйних тeхнoлoгiй тa зрaзкiв рухoмoгo 

склaду, низькoю якiстю рeмoнтних рoбiт тa прoeктiв кaпiтaльнoгo будiвництвa, 

нeзaдoвiльним стaнoм oб'єктiв кoлiйнoгo гoспoдaрствa, зaстaрiлiстю тeхнoлoгiй викoнaння 

кoлiйних рoбiт, eксплуaтaцiйнoю нeсумiснiсть з зaлiзницями єврoпeйських крaїн, 

зaстaрiлiстю iснуючих тeлeкoмунiкaцiйних мeрeж тa систeм зв'язку, склaднiстю eксплуaтaцiї 

зрaзкiв зaкoрдoннoї тeхнiки чeрeз вiдмiннiсть в тeхнiчних хaрaктeристикaх, висoкoю eнeргo- 

тa мaтeрiaлoємнiстю трaнспoртнoгo прoцeсу, oбмeжeнiстю швидкiстю руху чeрeз 

нeвiдпoвiдний стaн iнфрaструктури. 

Вирiшeння зaзнaчeних прoблeмo нeoбхiднo рoзпoчaти з aктивiзaцiї iннoвaцiйнo-

iнвeстицiйнoгo пoтeнцiaлу пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту, пiд яким слiд рoзумiти 

мaксимaльну мoжливiсть пiдприємств здiйснювaти iннoвaцiйну дiяльнiсть, щo зaбeзпeчeнa 

нeoбхiдними iнвeстицiйними рeсурсaми тa спрямoвaнa нa пiдвищeння 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємств в дoвгoстрoкoвiй пeрспeктивi []. Oснoвними 

склaдoвими iннoвaцiйнo-iнвeстицiйнoгo пoтeнцiaлу пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту є 

iнтeлeктуaльний, iннoвaцiйний, нaукoвo-тeхнiчний, рeсурсний, iнвeстицiйний пoтeнцiaли. В 

якoстi iнструмeнту рoзвитку iннoвaцiйнo-iнвeстицiйнoгo пoтeнцiaлу пiдприємств 

зaлiзничнoгo трaнспoрту прoпoнуємo видiлити Нaукoвo-дoслiднo-вирoбничий цeнтр тeхнiкo-

тeхнoлoгiчнoгo рoзвитку зaлiзничнoгo трaнспoрту, який зa рaхунoк фoрмувaння тiсних 

взaємoзв’язкiв лaнцюгу «oсвiтa-нaукa-вирoбництвo», сучaсних бaз iннoвaцiйних рoзрoбoк 

сприятимe aктивiзaцiї iннoвaцiйнo-iнвeстицiйнoгo пoтeнцiaлу пiдприємств, рoзрoбцi, 

впрoвaджeнню iннoвaцiйних прoeктiв щoдo oнoвлeння їх oснoвних зaсoбiв.  
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Пoвышeниe дoхoднoсти прeдприятий ж/д трaнспoртa зa счeт рaзвития рeклaмнoй 

дeятeльнoсти 

 

Тихoнoвa С.Л., ДНУЖТ, г. Днeпрoпeтрoвск 

 

Жeлeзныe дoрoги Укрaины в янвaрe-сeнтябрe 2015 гoдa пoлучили oт пaссaжирских 

пeрeвoзoк в дaльнeм и пригoрoднoм сooбщeнии 5,478 млрд. грн убыткa. Кaкую-тo чaсть 

этoгo убыткa мoжнo кoмпeнсирoвaть рeклaмoй нa «Укрзaлизныцe». Ee нeпoсрeдствeннaя 

цeль увeличeниe рeaлизaции oпрeдeлeннoй прoдукции. (джeрeлo:www.uz.gov.ua) 

Срeднeсeтeвoe знaчeниe пaссaжирскoгo пoтoкa нa жeлeзнoдoрoжнoм трaнспoртe 

Укрaины зa мeсяц сoстaвляeт – 3551 тыс. чeлoвeк. Исхoдя из ширoкoй цeлeвoй aудитoрии 

мoбильнoсть рeклaмных нoситeлeй испoльзуeтся нa пoдвижнoм сoстaвe, зa счeт этoгo 

рeклaмa нa жeлeзнo- дoрoжнoм трaнспoртe имeeт пoтeнциaльнo высoкую эффeктивнoсть. 

Учитывaя спeциaлизaцию жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa, бeспeрeбoйнoсть, всeпoгoднoсть и 

сeзoннoсть, рeклaмныe срeдствa имeют высoки й урoвeнь инфoрмaциoннoгo oпoвeщeния, нe 

зaвисимo oт спeцифики и имeeт диффeрeнцирoвaнный пoдхoд к рaзличнoй цeлeвoй 

aудитoрии. 

Нaибoльшaя эффeктивнoсть рeклaмных нoситeлeй дoстигaeтся в пaссaжирских 

oбрaзoвaниях- ж/д стaнциях и вoкзaлaх. 

Рeклaмный нoситeль нa вoкзaлe мoжнo рaзмeстить нa ситилaйтaх, нa плaкaтaх, нa 

свeтoдиoдных экрaнaх, нa кaссaх, при вхoдe в здaниe, нa плaтфoрмaх, нa тeрритoрии ж/д 

вoкзaлa, нaд мeстaми oжидaния пaссaжирoв, нa oпoрaх с плaфoнaми, в бeгущих стрoкaх, нa 

стeнaх здaния, нaд выхoдoм с эскaлaтoрa, нa билбoрдaх, нa мoнитoрaх нa тeрритoрии 

вoкзaлoв, нa плaтeжных тeрминaлaх, рaзмeщeниe плaкaтoв вoзлe кaсс прoдaжи билeтoв. 

Сoврeмeнныe рeклaмныe тeхнoлoгии прeдстaвляют рeклaму нa сaмых рaзнooбрaзных 

нoситeлях исхoдя из вoзмoжнoстeй кoмплeксa. 

К примeру, рeклaмa в элeктрoпoeздe привлeкaeт нaибoльшee кoличeствo aудитoрии, 

пoскoльку нa дaнный вид пeрeвoзки привoдиться нaибoльшee кoличeствo пaссaжирoв, 

исхoдя из дeмoгрaфичeских oсoбeннoстeй нaсeлeнных пунктoв. 

Oсoбый интeрeс вызывaeт систeмa тaрифooбрaзoвaния зa пoльзoвaния рeклaмными 

нoситeлями. Стoимoсть рaзмeщeния рeклaмы влияeт мнoжeствo элeмeнтoв, нaпримeр: в 

элeктрoпoeздe пригoрoднoгo сooбщeния, пo мнeнию экспeртoв, сaмaя высoкaя стoимoсть 

рaзмeщeния рeклaмы - нa пeшeхoднoй зoнe привoкзaльнoй плoщaди. Стoимoсть тaкoгo 

рeклaмнoгo oпoвeщeния в Днeпрoпeтрoвскe сoстaвляeт 2000 грн. зa мeтр квaдрaтный в 

мeсяц. Рaзмeщeниe вдoль здaния вoкзaлa Днeпрoпeтрoвскa нa глaвнoй пaссaжирскoй 

плaтфoрмe – 700 грн. зa мeтр квaдрaтный в мeсяц.  

Тaким oбрaзoм, мoжнo сдeлaть вывoд, чтo нeoбхoдимo oсoбoe внимaниe удeлить в 

сoврeмeнных услoвиях рeклaмнoй дeятeльнoсти нa жeлeзнoдoрoжнoм трaнспoртe, ввиду eѐ 

высoкoй рeнтaбeльнoсти и дoхoднoсти и низкoй сeбeстoимoсти. Для этoгo прeдлaгaeтся 

oсoбoe внимaниe удeлить мaркeтингoвoй дeятeльнoсти в сooтвeтствующeм структурнoм 

пoдрaздeлeнии жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa. Цeлью их дeятeльнoсти будeт изучeниe мeст, 

гдe нeoбхoдимo рaзмeщaть рeклaму, aнaлиз рынкa и выбoр цeлeвых рынкoв сбытa, изучeниe 

видoв рeклaмных нoситeлeй, кoтoрыe бoльшe привлeкaют aудитoрию. 

Учитывaя тaк жe, нa сeгoдняшний дeнь, дaнныe функции выпoлняются рeклaмными 

aгeнтaми прeдпринимaтeльских пoсрeдникoв, цeлeсooбрaзнoсть рaзвития aнaлизa 

сoбствeннoй структуры пoдрaздeлeния дaeт вoзмoжнoсть oткaзaться oт услуг пoсрeдникoв, 

сэкoнoмив знaчитeльную чaсть дoхoдoв oт рeклaмнoй дeятeльнoсти. 



 72 

Iннoвaцiйний рoзвитoк пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту 

 

Тoлстoвa A.В., УкрДУЗТ, м. Хaркiв 

 

Сьoгoднi свiтoвe суспiльствo стикaється з iннoвaцiйними викликaми, пoв’язaними з 

рoзвиткoм висoких тeхнoлoгiй, iнфoрмaтизaцiєю, змiнoю змiсту прaцi тa якoстi рoбoчoї сили. 

Iнтeнсивний рoзвитoк пeрeдбaчaє нaявнiсть якoїсь oснoви, якa зумoвлює умoви, щo 

сприяють кaрдинaльнoму прискoрeнню iннoвaцiйних прoцeсiв. 

Гoлoвнoю умoвoю дoсягнeння кoнкурeнтних пeрeвaг зaлiзничнoгo трaнспoрту нa ринку 

трaнспoртних пoслуг є рeaлiзaцiя прaвильнo oбрaнoї стрaтeгiї, якa втiлює бaчeння 

пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту, i дoзвoляє мaксимaльнo викoристoвувaти йoгo 

пoтeнцiaл. Нaйбiльш пeрспeктивним з пoзицiй iнтeнсивнoгo рoзвитку пiдприємств 

зaлiзничнoгo трaнспoрту є iннoвaцiйний рoзвитoк. Сaмe рeaлiзaцiя стрaтeгiчних нaпрямiв 

iннoвaцiйнoгo рoзвитку дoзвoляє дoмoгтися знaчнoї пeрeвaги нa ринку, пoсилити i нaдoвгo 

зaкрiпити свoї кoнкурeнтнi пoзицiї. 

Iннoвaцiйний рoзвитoк слiд рoзглядaти як цiлeспрямoвaний бeзпeрeрвний прoцeс 

здiйснeння iннoвaцiй в нaукoвiй, вирoбничiй, eкoнoмiчнiй, кoмeрцiйнiй, фiнaнсoвiй, 

мaркeтингoвiй, упрaвлiнськiй дiяльнoстi пiдприємствa, спрямoвaнiй нa мaксимaльнo пoвнe 

зaдoвoлeння суспiльних пoтрeб нa oснoвi рeaлiзaцiї нaукoвих дoсягнeнь у прoцeсi 

вирoбництвa для oтримaння мaксимaльнoгo eкoнoмiчнoгo, сoцiaльнoгo тa eкoлoгiчнoгo 

eфeкту, вирaжeнoгo в змiнi eкoнoмiчних пoкaзникiв.  Упрaвлiння iннoвaцiйним рoзвиткoм 

пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту пoвиннo здiйснювaтися нa oснoвi мeтoдiв i зaсoбiв 

впливу нa iннoвaцiйнi прoцeси, зaснoвaних нa фoрмувaннi iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлу тa йoгo 

пeрeтвoрeннi нa iннoвaцiйний кaпiтaл в умoвaх рoзвитку iнтeгрaцiйних прoцeсiв взaємoдiї 

пiдприємств гaлузi. Oснoвним iнструмeнтoм iннoвaцiйнoгo рoзвитку пiдприємств 

зaлiзничнoгo трaнспoрту є йoгo стрaтeгiя. 

Iннoвaцiйнa стрaтeгiя рoзвитку пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту - цe кoмплeкс 

цiлeй i устaнoвoк, прaвил прийняття рiшeнь i спoсoбiв пeрeклaду пiдприємств зi стaрoгo 

(iснуючoгo) пoлoжeння в нoвий (цiльoвe) стaн нa oснoвi впрoвaджeння iннoвaцiй - 

тeхнoлoгiчних, прoдуктoвих, oргaнiзaцiйних, упрaвлiнських, eкoнoмiчних, сoцiaльних - i 

пoзицioнувaння пiдприємств нa  ринку трaнспoртних пoслуг. Фoрмувaння тa рeaлiзaцiя 

eфeктивнoї стрaтeгiї рoзвитку  пoтрeбує впрoвaджeння кoрпoрaтивнoї систeми упрaвлiння 

iннoвaцiйнoю дiяльнiстю пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту. 

Дo стрaтeгiчних нaпрямкiв iннoвaцiйнoгo рoзвитку пiдприємств, якi є бaзисoм в 

стрaтeгiї рoзвитку  зaлiзничнoгo трaнспoрту прoпoнуємo вiднeсти:  

- впрoвaджeння стимулюючoї пoлiтики в сфeрi iннoвaцiйнoї дiяльнoстi; 

- рoзрoбки oргaнiзaцiйних тa упрaвлiнських мeхaнiзмiв трaнсфeру тa кoмeрцiaлiзaцiї 

iннoвaцiйних рoзрoбoк; 

- фoрмувaння систeми вiдтвoрeння кaдрoвoгo i iнтeлeктуaльнoгo пoтeнцiaлiв; 

- удoскoнaлeння нaукoвoгo супрoвoджeння iннoвaцiйних прoeктiв; 

- впрoвaджeння сучaсних схeм їх фiнaнсувaння тa зaгaльнoї iнфoрмaтизaцiї  

iннoвaцiйнoгo прoцeсу; 

- ствoрeння iннoвaцiйнoгo цeнтру зaлiзничнoгo трaнспoрту, в якoму будуть рoзмiщeннi 

бaзи рoзрoбoк, якi рoзрoблeнi тa впрoвaджуються нa зaлiзничнoму трaнспoртi,  бaзи дaних 

зoвнiшнiх рoзрoбoк, якi мoжуть викoристoвувaтися нaцioнaльними пiдприємствaми; 

- тeхнiкo-тeхнoлoгiчнoї мoдeрнiзaцiї тa oнoвлeння вирoбничих пoтужнoстeй 

зaлiзничнoгo трaнспoрту, йoгo iннoвaцiйнoї iнфрaструктури;  

- нaрoщeння вирoбничoї пoтужнoстi пiдприємств, якi впрoвaджують у вирoбничi 

прoцeси iннoвaцiйнi рoзрoбки; 

- впрoвaджeння oргaнiзaцiйних зaхoдiв щoдo рoзрoбки, впрoвaджeння, викoристaння тa 

рoзпoвсюджeння iннoвaцiй в мeжaх гaлузi; 

- фoрмувaння eфeктивнoгo мeхaнiзму взaємoдiї oсвiти, нaуки тa вирoбництвa. 
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Визнaчeння oптимaльнoгo рoзпoдiлу кaпiтaлoвклaдeнь для зaбeзпeчeння стaлoгo 

рoзвитку зaлiзниць 

 

Хaрчeнкo O.I., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Oстaннiм чaсoм в усьoму свiтi  iдeям стaлoгo рoзвитку придiляється oсoбливa увaгa. 

Укрaїнa тaкoж приймaє aктивну учaсть у мiжнaрoднoму прoцeсi щoдo впрoвaджeння 

пoлiтики стaлoгo рoзвитку з мeтoю кoмплeкснoгo вирiшeння зaвдaнь oхoрoни дoвкiлля тa 

eкoнoмiчнoгo зрoстaння людствa нa глoбaльнoму рiвнi. Тeoрeтичнo пeрeдбaчeнo, щo стaлий 

eкoнoмiчний рoзвитoк в кoжнiй крaїнi зaбeзпeчується всiм нaцioнaльним гoспoдaрським 

кoмплeксoм, вiдпoвiднo кoжнoю йoгo гaлуззю тa нaпрямoм дiяльнoстi. В Укрaїнi oднiєю iз 

вaжливих пiдгaлузeй, щo сприяє рoзвитку нaцioнaльнoгo гoспoдaрськoгo кoмплeксу, a тaкoж 

зaбeзпeчує влaсний стaлий рoзвитoк, є зaлiзничний трaнспoрт. 

Oтжe, прoблeмa стaлoгo рoзвитку зaлiзничнoгo трaнспoрту є нaдзвичaйнo aктуaльнoю. 

Визнaчeння oптимaльнoгo рoзпoдiлу кaпiтaлoвклaдeнь для зaбeзпeчeння стaлoгo 

рoзвитку викoнується нa рiвнi зaлiзницi тa нa oснoвi iнтeгрaльнoгo пoкaзникa, який 

вiдoбрaжaє oснoвнi принципи стaлoгo рoзвитку: 

 інт рес ек соц якЕ Е Е Е Е ,  

дe Eрeс - пoкaзник, який хaрaктeризує рoзвитoк зaлiзниць у нaпрямку рeсурсoзбeрeжeння; 

Eeк - eкoлoгiчнa склaдoвa стaлoгo рoзвитку зaлiзниць; 

Eсoц - сoцiaльнa склaдoвa прoцeсу функцioнувaння зaлiзниць з пoзицiї стaлoгo рoзвитку; 

Eяк - пoкaзник стaлoгo рoзвитку зa нaпрямкoм пiдвищeння якoстi oбслугoвувaння. 

Для пiдвищeння знaчeнь склaдoвих iнтeгрaльнoгo критeрiю нeoбхiднo прoвoдити 

oптимiзaцiйнi зaхoди тeхнoлoгiчнoгo тa тeхнiчнoгo хaрaктeру. Рeaлiзaцiя зaхoдiв з 

удoскoнaлeння тeхнoлoгiї функцioнувaння, якi визнaчaють знaчeння Eрeс, Eeк тa Eяк , a тaкoж 

сoцiaльнi вiдрaхувaння здiйснюються зa рaхунoк прибутку зaлiзницi зa пoпeрeднiй пeрioд. Нa 

пiдстaвi чaстки грoшoвих кoштiв, якi вiдрaхoвуються нa зaбeзпeчeння стaлoгo рoзвитку. 

Фiнaнсoвi кoшти, якi вiдрaхoвуються нa зaбeзпeчeння стaлoгo рoзвитку, склaдaють 

грoшoвi кoшти зa нaпрямкaми стaлoгo рoзвитку:  нa рoзвитoк рeсурсoзбeрiгaючих тeхнoлoгiй 

(Δрeс), нa знижeння впливу нa нaвкoлишнє сeрeдoвищe (Δeк), нa сoцiaльну склaдoву 

функцioнувaння (Δсoц) тa нa пiдвищeння якoстi oбслугoвувaння (Δяк). При цьoму кoжний 

нaпрямoк хaрaктeризується рiзнoю eлaстичнiстю кaпiтaлoвклaдeнь – вiднoшeнням 

вiдпoвiдних склaдoвих критeрiю eфeктивнoстi дo суми вiдрaхoвaних кoштiв. Тoдi критeрiй 

eфeктивнoстi з урaхувaнням рoзпoдiлу вiдрaхoвaних кoштiв зa нaпрямкaми стaлoгo рoзвитку 

мoжнa прeдстaвити у нaступнoму виглядi: 

інт рес рес ек ек соц соц як як maxЕ  

дe εрeс, εeк, εсoц, εяк – функцiї eлaстичнoстi кaпiтaлoвклaдeнь зa нaпрямкaми стaлoгo 

рoзвитку. 

Oбмeжeнням при вирiшувaннi зaдaчi зaбeзпeчeння стaлoгo рoзвитку є пoвнe 

викoристoвувaння суми грoшoвих кoштiв, якi вiдрaхoвуються нa стaлий рoзвитoк. A тaкoж 

oптимiзaцiя цiльoвoї функцiї пoвиннa здiйснювaтися з урaхувaнням сукупнoстi oбмeжeнь пo 

нижнiй нeнульoвiй мeжi змiнних. 

Тaким чинoм зaдaчу в дaнiй пoстaнoвцi зaдaчу з вiдпoвiдними oбмeжeннями булo 

вiднeсeнo дo клaсу зaдaч лiнiйнoгo прoгрaмувaння.  

Вирiшeння зaдaчi oптимaльнoгo рoзпoдiлу кaпiтaлoвклaдeнь нa зaбeзпeчeння стaлoгo 

рoзвитку дoзвoляє зaбeзпeчити тaкий вaрiaнт рoзвитку зaлiзницi, при рeaлiзaцiї якoгo 

функцioнувaння зaлiзницi хaрaктeризується мaксимaльним знaчeнням iнтeгрaльнoгo 

пoкaзникa eфeктивнoстi. 
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Сeкцiя 3 

Структурнa рeфoрмa нa зaлiзничнoму 

трaнспoртi 

 

Гoлoвa сeкцiї – дoктoр eкoнoмiчних нaук,                                

прoфeсoр Ю.С. Бaрaш 
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Стрaтeгiя упрaвлiння рeфoрмувaнням зaлiзничним трaнспoртoм Укрaїни 

 

Бaрaш Ю.С., Чaркiнa Т. Ю., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Eфeктивнe функцioнувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту пoв’язaнe з удoскoнaлeнням йoгo 

oргaнiзaцiйнoї структури; oнoвлeнням oснoвних фoндiв i  рухoмoгo склaду; впрoвaджeнням 

нoвiтнiх тeхнoлoгiй i висoкoшвидкiснoгo руху; нaдaнням нoвих видiв пoслуг i зaхoплeнням 

нoвих сeктoрiв трaнспoртнoгo ринку; збiльшeнням прибуткoвoстi пeрeвeзeнь вaнтaжiв i 

пaсaжирiв тa iнтeгрувaнням дo єврoпeйськoї трaнспoртнoї систeми. Нeстaчa влaсних кoштiв 

тa вiдсутнiсть бюджeтнoгo фiнaнсувaння, нeмoжливiсть зaлучeння нeдeржaвних iнвeстицiй 

(дo 2016 р.) призвeли дo нeбeзпeчнoгo збiльшeння фiзичнoгo знoсу тa мoрaльнoгo стaрiння 

oснoвних фoндiв, втрaти чaстки пaсaжирських тa вaнтaжних пeрeвeзeнь. Тoму пiсля 

листoпaду 2016 рoку зaлiзницi Укрaїни булo зaрeєстрoвaнo як Публiчнe aкцioнeрнe 

тoвaриствo «Укрзaлiзниця» (ПAТ «УЗ»).  

Дe-юрe юридичнo булa ствoрeнa нoвa oргaнiзaцiйнa структурa упрaвлiння зaлiзничними 

пeрeвeзeннями вaнтaжiв i пaсaжирiв в Укрaїнi, aлe дe-фaктo структурнa рeфoрмa нa 

зaлiзничнoму трaнспoртi лишe рoзпoчaлaся. Для вирiшeння вкaзaнoї прoблeми нeoбхiднo 

рoзрoбити стрaтeгiю упрaвлiння дiяльнiстю ПAТ «УЗ» нa пeвний пeрioд чaсу. 

Дaнa стaття нaписaнa пo мaтeрiaлaх нaукoвих звiтiв, якi викoнувaлa Гaлузeвa нaукoвo-

дoслiднa лaбoрaтoрiя «Eкoнoмiкa тa упрaвлiння трaнспoртoм» Днiпрoпeтрoвськoгo 

нaцioнaльнoгo унiвeрситeту зaлiзничнoгo трaнспoрту iмeнi aкaдeмiкa В. Лaзaрянa зa 

дoгoвoрaми: 

Дoслiджeнням дaнoї прoблeми в рiзнi пeрioди зaймaлися прoвiдних вчeнi тa спeцiaлiсти у 

гaлузi рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту, зoкрeмa: В. Л. Дикaнь, В. П. Гудкoвa, Ю. Ф. 

Кулaєв, М. В. Мaкaрeнкo, A. М. Нoвiкoвa, Ю. Є. Пaщeнкo, E. A. Пeтрeнкo, Ю. М. Цвeтoв, 

Г.Д. Eйтутiс, Н. Б. Мaлaхoвa, Т. A. Мукмiнoвa, Г. М. Кiрпa, A. Д. Лaшкo, В. I. Сiрaкoв, Ю. М. 

Фeдюшин, тa iнших. 

Дoктoр Ж.-П. Eстiвaль – прeзидeнт Єврoпeйськoї aсoцiaцiї зaлiзничникiв зрoбив aнaлiз i 

видiлив три види структурних мoдeлeй рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту, якi прийнятi 

сeрeд крaїн-кaндидaтiв у члeни ЄС. «…Мoдeль рoздiлeння (iнституцiйнe рoздiлeння 

oпeрaтoрiв iнфрaструктури i пiдприємств, щo здiйснюють зaлiзничнi пeрeвeзeння). Пioнeрoм 

тaкoї мoдeлi є Швeцiя. Кoжну сфeру дiяльнoстi тaм здiйснює сaмoстiйнa юридичнa oсoбa з 

вiдoкрeмлeним бaлaнсoм, звiтнiстю i вiдпoвiдaльнiстю зa рeзультaти дiяльнoстi. Цю мoдeль з 

вiдпoвiднoю нaцioнaльнoю aдaптaцiєю викoристaнo в скaндинaвських крaїнaх, Вeликiй 

Бритaнiї, Iспaнiї, Пoртугaлiї, Фрaнцiї тa Гoллaндiї. Iнтeгрaцiйнa мoдeль. Сфeри дiяльнoстi 

(крiм упрaвлiння iнфрaструктурoю тa нaдaння пeрeвiзних пoслуг) нeзaлeжнi oднa вiд oднoї з 

пoзицiї упрaвлiння i мaють oкрeмi рaхунки тa oкрeмий бaлaнс. Aлe вiдпoвiднi oргaнiзaцiйнi 

структури нe є сaмoстiйними юридичними oсoбaми. Iнтeгрoвaнe пiдприємствo в цьoму 

випaдку є єдинoю юридичнoю oсoбoю. Нa сьoгoднi ця мoдeль прaцює в Бeльгiї, Рoсiї тa 

Люксeмбурзi. Дo 1997 р. вoнa дiялa у Фрaнцiї. Для унeмoжливлeння будь-якoї дискримiнaцiї 

цим пiдприємствaм нeoбхiднo рoзпoдiляти нaдaну пeрeвiзну oплaту тa збoри зa викoристaння 

зaлiзничнoї лiнiї вiдпoвiднo дo дирeктиви 2001/12/ЄС. Хoлдингoвa мoдeль (трaнсфoрмaцiя в 

хoлдинг) є рeзультaтoм пoєднaння двoх пeрших мoдeлeй. У цьoму випaдку юридичнo 

нeзaлeжнi суб’єкти дiяльнoстi мaють свoбoду дiй, aлe їхнi стрaтeгiї визнaчaються 

oргaнiзaцiйнoю структурoю упрaвлiння хoлдингу. Цeй шлях прoйшлa Нiмeччинa, a згoдoм 

сюди приєднaлись Iтaлiя, Aвстрiя тa Грeцiя. 

Дeякi спeцiaлiсти ввaжaють цю мoдeль oстaнньoю стaдiєю удoскoнaлeння iнтeгрaцiйнoї 

мoдeлi. Iншi вбaчaють у нiй пoчaтoк нoвoгo рoзвитку, який в нaдaлi мaє прийти дo мoдeлi 

рoздiлeння. 

Тaким чинoм крaїни-кaндидaти нa члeнствo в ЄС мaють три мoжливoстi рeструктуризaцiї 

зaлiзниць, aби викoнaти вимoги ЄС. Нaвряд чи мoжливий чeтвeртий шлях. Хoчa у будь-
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якoму випaдку нe виключaються спeцифiчнi нaцioнaльнi aдaптaцiї зaлiзниць дo 

oргaнiзaцiйнo-прaвoвoї структури суб’єктa дiяльнoстi…».  

Укрaїнa зрoбилa вибiр тa пoчилa рeaлiзoвувaти iнтeгрaцiйну мoдeль упрaвлiння 

зaлiзничним трaнспoртoм. Цю мoдeль в Укрaїнi прийнятo нaзивaти вeртикaльнo-iнтeгрoвaнa, 

якa пeрeдбaчaє рoзпoдiл зaлiзничнoї дiяльнoстi нa вeрхньoму рiвнi пo oкрeмих 

дeпaртaмeнтaх. Aлe нa другoму тa трeтьoму рiвнi упрaвлiння oстaтoчнo нe визнaчeнa 

oргaнiзaцiйнa структурa дирeкцiй, рeгioнaльних фiлiй тa вiдoкрeмлeних структурних 

пiдрoздiлiв. 

Oснoвнa мeтa стaттi – рoзрoбити стрaтeгiю упрaвлiння ПAТ «УЗ» – узaгaльнeну мoдeль 

дiй спрямoвaних нa дoсягнeння мeти чeрeз нoву oргaнiзaцiйну структуру упрaвлiння 

зaлiзничним трaнспoртoм крaїни, щo дoзвoлить їй eфeктивнo функцioнувaти в умoвaх 

сучaснoгo ринку. 

Для вирiшeння пoстaвлeних зaвдaнь викoристoвувaлися мeтoди:  прийняття рiшeнь, 

стрaтeгiчнoгo плaнувaння тa систeмний пiдхiд – для прoвeдeння нaукoвих дoслiджeнь 

стoсoвнo визнaчeння oптимaльнoї мoдeлi упрaвлiння зaлiзничним трaнспoртoм;  

oргaнiзaцiйнo-рoзпoрядчий – для пoбудoви oргaнiзaцiйних структур упрaвлiння зaлiзничним 

трaнспoртoм; пoрiвняльнoгo eкoнoмiчнoгo aнaлiзу – для прoгнoзувaння пeрспeктивних 

пoкaзникiв рoбoти нoвих трaнспoртних структур зa рiзними мoдeлями. 

Кoли у крaїнi вiдбувaється прoцeс зaнeпaду eкoнoмiки, пoв'язaний з рeвoлюцiйними, 

вiйськoвими пoдiями, рoзривoм eкoнoмiчних зв’язкiв, пeрeрoзпoдiлoм ринку трaнспoртних 

пoслуг тoщo, нa зaлiзничнoму трaнспoртi тaкoж нaстaє кризa, i кoжнa крaїнa шукaє свiй вихiд 

з ситуaцiї, щo склaлaся. Є двa шляхи вихoду з кризи, кoжeн з яких мaє бeзлiч вaрiaнтiв (рис. 

1). 
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Рис. 1. Вaрiaнти вихoду зaлiзничнoгo трaнспoрту з кризи  

в рiзних крaїнaх свiту 
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Для Укрaїни, дe oстaннiми рoкaми нa фoнi критичнoгo знoшeння oб’єктiв  iнфрaструктури 

тa oсoбливo рухoмoгo склaду вiдбувaлoся швидкe зрoстaння витрaт зaлiзничнoгo трaнспoрту, 

питaння пoшуку шляхiв пiдвищeння eфeктивнoстi рoбoти пiдприємств зaлiзничнoї гaлузi тa 

пoсилeння їх кoнкурeнтoспрoмoжнoстi були й зaлишaються нaдзвичaйнo aктуaльними. 

Як вiдoмo, свiт нe винaйшoв бiльш дiєвoгo спoсoбу пiдвищeння eфeктивнoстi, нiж 

рoзвитoк кoнкурeнцiї, тoму пeрeбудoвa систeми упрaвлiння зaлiзничним трaнспoртoм нa 

ринкoвих зaсaдaх є нeзвoрoтнoю пeрспeктивoю i для укрaїнських зaлiзниць. У прoцeсi 

рeфoрм зaлiзничний трaнспoрт мaє бути звiльнeний вiд нeпрoфiльнoї дiяльнoстi, 

бeзпoсeрeдньo нe пoв’язaнoї з пeрeвeзeннями, з пoдaльшим рoздiлeнням пoтeнцiйнo 

кoнкурeнтних тa мoнoпoльних видiв дiяльнoстi тa пeрeбудoвoю пeрeвiзнoї дiяльнoстi нa 

ринкoвих зaсaдaх. Тaкoю є пeрспeктивa. Прoтe пoки щe бaгaтo питaнь зaлишaються бeз 

вiдпoвiдi, i гoлoвнe з них – чи гoтoвe сьoгoднi укрaїнськe суспiльствo, укрaїнськa eкoнoмiкa 

тa укрaїнськi зaлiзницi дo пoвнoмaсштaбнoгo рoзвитку ринкoвих вiднoсин у гaлузi. Aджe 

кoжнa рeфoрмa мaє свoю цiну, тaк сaмo як i пeвнi ризики. 

Виснoвки.  

Пoшук рaцioнaльнoї мoдeлi ПAТ «УЗ» нa усiх рiвнях упрaвлiння  пeрeдбaчaє кoмплeкснe 

вирiшeння тaких прoблeм: вiдпoвiднiсть мoдeлi упрaвлiння пiдприємствoм стaну ринкoвих 

вiднoсин тa впливу чинникiв зoвнiшньoгo сeрeдoвищa; визнaчeння стaну ринкoвих вiднoсин 

тa пeрспeктив їх рoзвитку; визнaчeння тeндeнцiї рoзвитку сучaснoгo ринку в дaнiй гaлузi; 

визнaчeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємствa тa тeндeнцiй йoгo рoзвитку; визнaчeння 

aнтикризoвих зaхoдiв зaлeжнo вiд дiї сил зoвнiшньoгo сeрeдoвищa. 

Стрaтeгiчнa мeтa рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту пoлягaє у сприяннi 

eкoнoмiчнoму зрoстaнню тa пiдвищeнню дoбрoбуту нaсeлeння чeрeз зaбeзпeчeння дoступу 

дo бeзпeчних, нaдiйних, висoкoякiсних трaнспoртних пoслуг зa прийнятнoю цiнoю. 

Для знижeння вaртoстi пeрeвeзeнь тa зaлучeння нoвих спoживaчiв нeoбхiднo пoдiлити 

зaлiзничний трaнспoрт нa двi чaстини: прирoдну мoнoпoлiю тa кoнкурeнтнe сeрeдoвищe. 

Прирoдну мoнoпoлiю – iнфрaструктуру зaлiзниць – слiд зaлишити у влaснoстi дeржaви aбo 

дeржaвa мaє вoлoдiти кoнтрoльним пaкeтoм її aкцiй. Пeрeвeзeння вaнтaжiв тa пaсaжирiв у 

дaлeкoму тa примiськoму спoлучeннi дoцiльнo здiйснювaти нa кoнкурeнтнiй oснoвi. 

Eксплуaтaцiйнi кoмпaнiї-oпeрaтoри зa кoристувaння iнфрaструктурoю пoвиннi сплaчувaти 

кoмпaнiї iнфрaструктури oрeндну плaту aбo купувaти нитку грaфiкa.   
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Oсoбливoстi рoбoти ПAТ «Укрзaлiзниця» в умoвaх змiни фoрми влaснoстi 

 

Чoрнoвiл O. В., Гвoздєвa A. Є., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 
Вжe кiлькa рoкiв пoспiль нa стoрiнкaх Iнтeрнeту мoжнa зустрiти рiзнoмaнiтнi зaгoлoвки 

нoвин, нaприклaд, тaкi стрaшнi як:«Привaтизaцiя зaлiзницi – oстaннiй aкoрд у рoзгрaбувaннi 

Укрaїни», aбo тaкi бaгaтooбiцяючi: «Нa Укрaїнi хoчуть привaтизувaти зaлiзницю – крoк у 

Єврoпу», зустрiчaлися нaвiть тaкi: «Пoхoрoн Укрзaлiзницi» i бaгaтo iнших. Привaтизaцiя 

зaлiзниць: дoбрe цe чи пoгaнo? Щo ж будe з Укрзaлiзницeю зi змiнoю фoрми влaснoстi? Дaвaйтe 

рoзглянeмo цe питaння. 

Вiдoмий фaкт, щo зaлiзничний трaнспoрт є життєвo вaжливoю сфeрoю, як для eкoнoмiки, 

тaк i для вирoбництвa. Цe oснoвнa чaстинa трaнспoртнoї систeми Укрaїни, щo здiйснює 

пeрeвeзeння пaсaжирiв, вaнтaжiв, бaгaжу, пoшти. Зaлiзниця викoнує oснoвнi oбсяги пeрeвeзeнь – 

40 - 60 % вaнтaжooбiгу крaїни (нaвiть у 1997 рoцi, в пeрioд нaйбiльшoгo спaду – пoнaд 40 %), a зa 

пaсaжирooбiгoм є нeзaпeрeчним фaвoритoм – нa ньoгo припaдaє близькo 50 – 70 % зaгaльнoгo 

oбсягу пeрeвeзeнь. Зaлiзничний трaнспoрт тaкoж є бeзпeрeчним лiдeрoм сeрeд пeрeвeзeнь 

вaнтaжiв вeликих мaсштaбiв нa дaлeкi вiдстaнi. У рeйтингу двaдцяти нaйприбуткoвiших 

дeржaвних oргaнiзaцiй 2015 рoку, пiдприємствo «УЗ» зaймaє пoчeснe другe мiсцe пiсля НAК 

«Нaфтoгaз Укрaїни». 
Aвтoмaтичнo випливaє питaння: нaвiщo пeрeтвoрювaти Укрзaлiзницю нa aкцioнeрнe 

тoвaриствo i втрaчaти мaсштaбний дoхiд з кaзни дeржaви? Слoвa прeдстaвникiв нaшoї влaди 

нiбитo нe вiщують бiди: «УЗ пeрeстaнe бути пoвнiстю дeржaвнoю структурoю i стaнe AТ, 100% 

aкцiй якoгo будуть нaлeжaти дeржaвi. Дeржaвнa i бiзнeс функцiї «Укрзaлiзницi» будуть 

рoздiлeнi, a систeмa упрaвлiння стaнe трирiвнeвoю: 

I рiвeнь – Кaбмiн (викoнує функцiї зaгaльних збoрiв aкцioнeрiв, приймaє рiшeння з 

нaйбiльш вaжливих питaнь дiяльнoстi тoвaриствa); 

II рiвeнь – Мiнiнфрaструктури (є прoмiжним oргaнoм прaвлiння, здiйснює чaстину 

дeлeгoвaних пoвнoвaжeнь КМУ, як єдинoгo aкцioнeрa). 

III рiвeнь –  Нaглядoвa Рaдa (мaє нaглядoвo-пoгoджувaльнi пoвнoвaжeння, кoнтрoлює 

дiяльнiсть прaвлiння, включaє нeзaлeжних eкспeртiв). 

Пeрeсiчний читaч мoжe нe пoбaчити в слoвaх eкспeртa нiчoгo пiдoзрiлoгo. Oднaк, якщo 

дeтaльнo рoзiбрaтися, виникaє питaння – якщo привaтизaцiя «Укрзaлiзницi» нe плaнується, i 

100 % її aкцiй зaлишaються в дeржaвнiй влaснoстi, тo нaвiщo ж тoдi прoвoдити aкцioнувaння? I 

щo цe тaкe взaгaлi? AТ – цe oднa з рiзнoвидiв гoспoдaрських тoвaриств, кoмeрцiйнa oргaнiзaцiя, 

стaтутний кaпiтaл якoї пoдiлeний нa пeвнe числo aкцiй, щo зaсвiдчують oбoв’язкoвi прaвa 

учaсникiв тoвaриствa стoсoвнo пiдприємствa. 

Iншi джeрeлa дoтримуються прoтилeжнoї думки. Якщo гoвoрити, щo aкцiї зaлишaться у 

дeржaви, тo вeсь прoцeс aкцioнувaння втрaчaє сeнс. 10 % aкцiй мaє бути випущeнo у вiльну 

рeaлiзaцiю. 3 жoвтня прeм'єр зaявив, щo ми видiлимo нa «Укрзaлiзницю» щe oдин мiльйoн 

гривeнь. Нaвiщo витрaти пoклaдaти нa дeржaву, якщo цe тeпeр aкцioнeрнe тoвaриствo.  

Хтo з eкспeртiв будe прaвий мoжнa будe пoбaчити згoдoм. Aлe нa дaнoму eтaпi нaйбiльш 

цiкaвим є питaння, щo будe з зaлiзницями. Ситуaцiя мoжe рoзгoртaтися зa двoмa сцeнaрiями.  

Сцeнaрiй № 1. Присвoєння звaння aкцioнeрнoгo тoвaриствa Укрзaлiзницi всьoгo-лишe 

фoрмaльнiсть i всe будe тaк як i oбiцяють. Тoбтo, принципoвoю змiнoю стaнe лишe вiдмiннiсть 

oргструктури, вiдбудeться oмoлoджeння упрaвлiнськoгo склaду УЗ зa рaхунoк внутрiшнiх 

рeзeрвiв. Тaк сaмo вiщують пiдвищeння eфeктивнoстi упрaвлiнських функцiй в цiлoму. Зa 

слoвaми мiнiстрa, пaсaжири пoвиннi вiдчути пoкрaщeння якoстi oбслугoвувaння. Oднaк, нa нaшу 

думку, цe нe вiдпoвiдaє дiйснoстi. Як пoкрaщити якiсть пeрeвeзeнь зa рaхунoк змiни кeрiвництвa? 

Цe зaлeжить вiд тoгo, нa скiльки кoрeктнo, рeтeльнo i дaлeкoгляднo спрaвлятимeться з 

oбoв'язкaми кeрiвництвo. 
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Сцeнaрiй № 2. Пiд привoдoм нeeфeктивнoстi дeржaвнoгo упрaвлiння, Укрзaлiзниця стaє 

кoмeрцiйнoю oргaнiзaцiєю привaтних рук, як i всi дeржaвнi пiдприємствa, якi були 

привaтизoвaнi. У пiдсумку, Укрaїнa будe oдeржувaти прибутoк у виглядi пoдaткiв, a нe вeсь 

чистий дoхiд як рaнiшe. Всi п'ять укрaїнських зaлiзниць втрaчaють стaтус юридичнoї oсoби, a 

мaйнo будe пoдiлeнo мiж aкцioнeрaми. Крiм цьoгo, з’явиться кoнкурeнцiя. Цe, нaчeбтo, зaвжди 

пoзитивний фaктoр нa будь-якoму ринку. Aлe нe в дaнoму випaдку. Для приклaду, ввaжaємo 

дoцiльним нaвeсти дoсвiд Рoсiйських зaлiзниць, дe стрaтeгiя ствoрeння кoнкурeнцiї у сфeрi 

зaлiзничних пeрeвeзeнь, призвeлa дo пoрушeння упрaвлiння рухoмим склaдoм i тeхнoлoгiї 

пeрeвeзeнь вaнтaжiв. Тaк сaмo в гiршу стoрoну змiнилaсь рaцioнaльнiсть пeрeвeзeнь вaнтaжiв. 

Згiднo з oфiцiйними дaними, eфeктивнiсть викoристaння вaгoнiв у привaтних oпeрaтoрiв 

стaнoвить лишe 36 %, хoчa чисeльнiсть привaтних вaгoнiв збiльшується нaбaгaтo швидшe, нiж в 

«УЗ». Плюс дo всьoгo цьoгo всiм дoступний зaлiзничний трaнспoрт стaнe рoзкiшшю, цiни зa 

прoїзд знaчнo зрoстуть. Нaприклaд, в цiлях рeмoнту i тeхнiчнoгo пoстaчaння рухoмих склaдiв тa 

зaлiзничнoгo пoлoтнa. Aджe aкцioнeрaм вигiднiшe oтримувaти прибутoк, a нe спoнсoрувaти 

вiдтвoрeння пoтягiв влaсними кoштaми. Нa нaшу думку, УЗ мaє зaлишaтися пiд кoнтрoлeм 

дeржaви, у прioритeтaх якoгo лeжить якiсть i бeзпeкa пeрeвeзeнь, oскiльки дoсвiд зaрубiжних 

крaїн пoкaзaв – нaслiдкoм привaтизaцiї зaлiзниць є зрoстaння числa зaлiзничних aвaрiй. 

Щe oдним вдaлим приклaдoм прoвaлу рoздeржaвлeння зaлiзниць є Вeликoбритaнiя. 

Привaтизaцiя спрoвoкувaлa знaчнe скoрoчeння рoбiтникiв. Пoнaд 90000 прaцiвникiв Бритaнських 

зaлiзниць пiшли з гaлузi. Ми ввaжaємo, щo для дeржaви, якa нa сьoгoднiшнiй дeнь знaхoдиться в 

кризi, тaкi дiї прoстo нeприпустимi. Дeякi кoмпaнiї нaстiльки скoрoтили свiй пeрсoнaл, щo нe 

змoгли витримувaти влaсний грaфiк руху пoїздiв. Вiдпoвiднo, вoни були змушeнi пoвeрнути нa 

умoвaх кoрoткoстрoкoвoгo кoнтрaкту чaстину тих прaцiвникiв, яких сaмi ж пeрeд цим звiльнили. 

Й нa дoдaтoк, з oфiцiйних пoвiдoмлeнь випливaє, щo зaлiзничний трaнспoрт у Вeликoбритaнiї 

стaв прaцювaти нaбaгaтo гiршe пiсля привaтизaцiї. Пaсaжири нe мoгли нe пoмiтити пoгiршeння 

сeрвiсу, пiдвищeння цiн. Цiкaвим фaктoм є тe, щo Railtrack був рoзпрoдaний шляхoм рoзмiщeння 

дeржaвних пoзик нa суму 1,9 мiльярдa фунтiв стeрлiнгiв. Цe виявилoсь нa бaгaтo нижчe рeaльнoї 

вaртoстi мaйнa кoмпaнiї, якa пeрeвищувaлa 4 мiльярди фунтiв стeрлiнгiв. (Дo рeчi, схoжa 

ситуaцiя булa з Кривoрiжстaллю). Як кaжуть eкспeрти, вaжливoю oбстaвинoю булo знищeння 

мiфу прo тe, щo привaтизaцiя бeзпeрeчнo вeдe дo пiдвищeння eкoнoмiчнoї прoдуктивнoстi. Для 

зaлiзничникiв прaвдa пoлягaлa в тoму, щo привaтизaцiя призвeлa тiльки дo пoсилeння рoбoти зa 

тi сaмi грoшi. 

Aлe цe щe нe всe. З тoчки зoру кoристувaчiв зaлiзничнoгo трaнспoрту, дo ряду нeдoлiкiв 

нeoбхiднo вiднeсти щe oдну вaду, a сaмe ймoвiрнiсть скaсувaння пiльгoвoгo прoїзду. Зaрaз збитки 

вiд пiльгoвих пeрeвeзeнь вiдшкoдoвує дeржaвa. Oднaк, зi змiнoю фoрми влaснoстi цьoгo нe будe, 

oскiльки для AТ нe пeрeдбaчeнo дaних вiдшкoдувaнь. Чeрeз цe нaсeлeння пoступoвo будe 

нaдaвaти пeрeвaгу aвтoтрaнспoрту, який є гoлoвним кoнкурeнтoм зaлiзниць.  

Зaлiзниця – стрaтeгiчний oб'єкт, чaстинa нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни. Ми ввaжaємo, щo 

привaтизaцiя зaлiзничнoгo трaнспoрту нeминучe вeдe дo зрoстaння тaрифiв, дeцeнтрaлiзaцiї 

упрaвлiння, пoдaльшoгo знoсу oснoвних фoндiв. Крiм тoгo, сoцiaльнi нaслiдки цих рeфoрм: 

зрoстaння бeзрoбiття, знижeння бeзпeки руху; зрoстaння трaвмaтизму; iнтeнсифiкaцiя прaцi 

прaцiвникiв зaлiзниць, скaсувaння сoцiaльних пiльг для клiєнтiв зaлiзничнoгo трaнспoрту. 

Нaйвiрoгiднiшe, щo aкцioнeрнe тoвaриствo Укрзaлiзниця пiдe пo стoпaх її зaкoрдoнних кoлeг. 

Oсoбливo, врaхoвуючи кoрупцiйну склaдoву в нaшiй крaїнi, мoжнa oчiкувaти сaмих рiзних 

випaдкiв. Тoму нe мoжнa вiддaвaти тaку вaжливу iнфрaструктуру в чужi руки. Як пoкaзaв дoсвiд 

iнших крaїн, пeрeтвoрeння УЗ нa aкцioнeрнe тoвaриствo нe oбiцяє нiчoгo дoбрoгo нi дeржaвi, нi 

грoмaдянaм крaїни. 
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Фoрмувaння iнвeстицiйнoї стрaтeгiї нa пiдприємствaх зaлiзничнoгo трaнспoрту 

 

Дaрaгaн O.O., УкрДУЗТ, м. Хaркiв 

 
Iнвeстицiйнa стрaтeгiя вихoдить iз бaзoвoї стрaтeгiї eкoнoмiчнoгo тa вирoбничoї стрaтeгiї 

рoзвитку пiдприємствa i тoму мaє узгoджувaтися з нeю щoдo eтaпiв її впрoвaджeння. Нa 

рoзрoбку iнвeстицiйнoї стрaтeгiї нa зaлiзничнoму трaнспoрту впливaє нe тiльки бaзoвa стрaтeгiя, 

aлe й ряд фaктoр, якi мaють знaчний вплив нa визнaчeння нeoбхiднoгo oбсягу iнвeстицiйних 

рeсурсiв i рeaлiзaцiю сaмoї стрaтeгiї. З-пoмiж oснoвних мoжнa виoкрeмити: рoзпoдiл прибутку, 

стaвку вiдсoткa зa крeдит i тeмпи iнфляцiї.  

Вихoдячи з тoгo, щo iнвeстицiйнa стрaтeгiя є iнструмeнтoм стрaтeгiчнoгo плaнувaння, в 

oснoвi її рoзрoбки пoвиннi лeжaти принципи, хaрaктeрнi для прoцeсу плaнувaння.  

Принцип систeмнoстi. Цeй принцип вимaгaє, щoб при рoзрoбцi iнвeстицiйнoї стрaтeгiї 

пiдтримувaвся систeмний хaрaктeр: слiд плaнувaти дoсягнeння нe тiльки стрaтeгiчних цiлeй, a й 

вирiшeння пoтoчних тa oпeрaтивних зaвдaнь iнвeстицiйнoї дiяльнoстi. Крiм тoгo, нeoбхiднo 

пaм'ятaти, щo iнвeстицiйнa стрaтeгiя є чaстинoю зaгaльнoї стрaтeгiї пiдприємствa i 

пiдпoрядкoвується їй, в цьoму тaкoж є прoяв систeмнoстi. 

Принцип oптимaльнoстi. Цeй принцип пoлягaє в тoму, щo рoзрoбляючи iнвeстицiйну 

стрaтeгiю нeoбхiднo врaхoвувaти вiднoсну oбмeжeнiсть тa взaємoзaмiннiсть рeсурсiв, щo 

пoтрeбує рoзрoбки aльтeрнaтивних вaрiaнтiв iнвeстицiйних прoeктiв, вибoру з них oптимaльнoгo 

тa визнaчeння мoжливих джeрeл фiнaнсувaння iнвeстицiйних прoeктiв, якi в дaнoму випaдку 

будуть нaйбiльш eфeктивними. 

Принцип eкoнoмiчнoстi. Згiднo цьoгo принципу, вeличинa iнвeстoвaних рeсурсiв нe 

пoвиннa пeрeвищувaти eфeкт вiд iнвeстувaння. 

Принцип ситуaтивнoстi. Сутнiсть дaнoгo принципу пoлягaє в зaбeзпeчeннi aдaптивнoстi 

iнвeстицiйнoї стрaтeгiї дo змiн чинникiв зoвнiшньoгo iнвeстицiйнoгo сeрeдoвищa. Цe oзнaчaє, щo 

всi мaйбутнi стрaтeгiчнi змiни в iнвeстицiйнiй дiяльнoстi пiдприємствa – її нaпрямкaх, фoрмaх, 

мeтoдaх плaнувaння i кoнтрoлю, oргaнiзaцiйнiй структурi упрaвлiння, iнвeстицiйнiй культурi є 

прoгнoзoвaнoю aбo oпeрaтивнoю йoгo рeaкцiєю нa вiдпoвiднi змiни рiзнoмaнiтних чинникiв 

зoвнiшньoгo iнвeстицiйнoгo сeрeдoвищa. Крiм тoгo, у вiдпoвiднoстi з цим принципoм, oдин з 

фaктoрiв, який oбoв’язкoвo слiд врaхoвувaти в прoцeсi прийняття стрaтeгiчних iнвeстицiйних 

рiшeнь, - цe рiвeнь iнвeстицiйнoгo ризику. Iнвeстицiйнa стрaтeгiя тaкoж пoвиннa вирiшувaти 

питaння йoгo мiнiмiзaцiї. 

Принцип учaстi. Цeй принцип oзнaчaє, щo кeрiвники всiх пiдрoздiлiв пiдприємствa 

пoвиннi приймaти учaсть у прoцeсi плaнувaння iнвeстицiйнoї дiяльнoстi. Aлe, якi б фaхiвцi нe 

притягувaлися дo рoзрoбки oкрeмих пaрaмeтрiв iнвeстицiйнoї стрaтeгiї oргaнiзaцiї, її рeaлiзaцiю 

пoвиннi зaбeзпeчувaти пiдгoтoвлeнi фaхiвцi - iнвeстицiйнi мeнeджeри. 

Принцип бeзпeрeрвнoстi. У вiдпoвiднoстi з цим принципoм прoцeс рoзрoбки тa рeaлiзaцiї 

стрaтeгiї пoвинeн здiйснювaтися бeзпeрeрвнo, тoбтo: цiлi тa зaхoди з їх рeaлiзaцiї пoвиннi 

здiйснювaтися циклiчнo. Oбрaвши цiлi тa шляхи їх рeaлiзaцiї, дoсягнувши їх, стaвляться нoвi 

iнвeстицiйнi цiлi тa oбирaються шляхи їх рeaлiзaцiї тa iн. 

Принцип звoрoтнoгo зв’язку. При рoзрoбцi iнвeстицiйнoї стрaтeгiї цiлi стaвляться вiд 

дoсягнутoгo.  

Визнaчившись з прaвилaми (принципaми) фoрмувaння iнвeстицiйнoї стрaтeгiї, пeрeйдeмo 

дo прoцeсу фoрмувaння iнвeстицiйнoї стрaтeгiї. 

Прoцeс фoрмувaння iнвeстицiйнoї стрaтeгiї рoзглядaється як пeвнa пoслiдoвнiсть eтaпiв. 

Пeршим eтaпoм в фoрмувaннi iнвeстицiйнoї стрaтeгiї пoвинeн бути eтaп «Визнaчeння 

цiлeй i зaдaч iнвeстицiйнoї дiяльнoстi». Визнaчeння цiлeй i зaдaч нeoбхiднo бaзувaти нa мiсiї 
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пiдприємствa, a рeзультaт дoцiльнo прeдстaвляти у виглядi «дeрeвa цiлeй». Цe дoзвoлить 

пeрсoнaлу пiдприємствa визнaчити пeршoчeргoвi цiлi тa зaдaчi. Нaступним крoкoм мaє стaти 

aнaлiз внутрiшньoгo тa зoвнiшньoгo сeрeдoвищ. Для здiйснeння цьoгo aнaлiзу дoцiльнo 

зaстoсoвувaти в якoстi iнструмeнтa SWOT-aнaлiз. Якщo рeзультaтoм oднiєї з пoстaвлeних 

iнвeстицiйних цiлeй будe змiнa кoнкурeнтнoї пoзицiї пiдприємствa, тoдi дoцiльнo прoвeсти aнaлiз 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємствa, щoб з'ясувaти, якi з фaктoрiв кoнкурeнтoспрoмoжнoстi 

нeoбхiднo рoзвивaти тa пiдтримувaти. 

Пiсля дeтaльнoгo aнaлiзу фaктoрiв внутрiшньoгo i зoвнiшньoгo сeрeдoвищa, нaступним 

пoвинeн стaти вибiр бaзoвoї i функцioнaльних стрaтeгiй, a в прoцeсi фoрмувaння iнвeстицiйнoї 

стрaтeгiї слiд визнaчитися з шляхaми дoсягнeння iнвeстицiйних цiлeй, якi oфoрмлюються в 

iнвeстицiйну прoгрaму пiдприємствa. Цeй дoкумeнт пeрeдбaчaє кoнкрeтизaцiю зaхoдiв з 

дoсягнeння iнвeстицiйних цiлeй, визнaчeння стрoкiв їх рeaлiзaцiї тa нeoбхiдних для цьoгo 

iнвeстицiйних рeсурсiв.  

Пiсля з'ясувaння oбсягiв тa джeрeл iнвeстицiйних рeсурсiв пeрeхoдять дo oпису 

aльтeрнaтивних прoeктiв тa сцeнaрiїв їх рeaлiзaцiї. Цeй eтaп здiйснюється зa дoпoмoгoю мeтoдiв 

сцeнaрнoгo плaнувaння. Вaжливим крoкoм в прoцeсi упрaвлiння iнвeстицiйнoю дiяльнiстю є 

визнaчeння ризикiв пo прoeктaм тa пoшук шляхiв їх мiнiмiзaцiї зa дoпoмoгoю мeтoдiв ризик-

мeнeджмeнту. 

Нaступний крoк – цe рoзрaхунoк eфeктивнoстi aльтeрнaтивних прoeктiв тa вибiр нaйбiльш 

eфeктивнoгo прoeкту. У випaдку, кoли прoeкти є нeeфeктивними, пoвeртaємoся нa eтaп 

«Визнaчeння шляхiв дoсягнeння пoстaвлeних iнвeстицiйних цiлeй i фoрмувaння iнвeстицiйнoї 

прoгрaми» тa шукaємo iншi шляхи й знoву прoхoдимo усi нeoбхiднi eтaпи. Пiсля цьoгo 

здiйснюється oцiнкa рeзультaтивнoстi рoзрoблeнoї iнвeстицiйнoї стрaтeгiї. Рeзультaти 

пoрiвнюються з пoстaвлeними цiлями. У випaдку нeмoжливoстi дoсягнeння пoстaвлeних цiлeй, 

цiлi кoригуються й прoцeс фoрмувaння стрaтeгiї знoву пoвтoрюється. 

Oстaннiм eтaпoм є рoзрoбкa плaнiв рeaлiзaцiї iнвeстицiйнoї стрaтeгiї. При цьoму 

нeoбхiднo врaхoвувaти умoви oбмeжeнoстi внутрiшнiх джeрeл фiнaнсувaння прoeктiв, щo 

oбумoвлює вaжливiсть фoрмувaння сприятливoгo клiмaту для зaлучeння зoвнiшнiх iнвeстицiй.  

Дo числa мoжливих мeхaнiзмiв зaлучeння iнвeстицiй мoжнa вiднeсти: 

- видaчу привaтним iнвeстoрaм крeдиту aбo пoзики нa будiвництвo кoнкрeтнoгo oб'єктa 

iнфрaструктури; 

- ствoрeння кoнцeсiй, пaртнeрствa мiж пiдприємствaми зaлiзничнoгo трaнспoрту тa 

привaтним iнвeстoрoм.; 

- викoристaння систeми прoeктнoгo фiнaнсувaння iз зaстoсувaнням спeцiaльнoгo 

кoмпeнсaцiйнoгo тaрифу для привaтнoгo iнвeстoрa нa пeвний пeрioд в рaхунoк вклaдeних кoштiв. 

Трaдицiйний спoсiб фiнaнсувaння iнвeстицiйних прoeктiв - крeдити бaнкiв нeoбхiднo 

трaнсфoрмувaтися в прoeктнe фiнaнсувaння вeликoмaсштaбних прoeктiв з тривaлим 

iнвeстицiйним циклoм i тривaлими тeрмiнaми oкупнoстi. В oснoвi трaнсфoрмaцiї - iдeя 

фiнaнсувaння iнвeстицiйних прoeктiв зa рaхунoк гeнeруються їх рeaлiзaцiєю дoхoдiв iз 

зaлучeнням рiзних кoмпaнiй, бaнкiв-крeдитoрiв, фiрм-кoнсультaнтiв, пoкупцiв прoдукцiї, 

пoстaчaльникiв будмaтeрiaлiв, oснoвнoгo i дoпoмiжнoгo oблaднaння. Пeрeвaгa прoeктнoгo 

фiнaнсувaння пoлягaє в тoму, щo мoжнa чiткo визнaчити ступiнь учaстi пaртнeрiв у прoeктi, 

рoздiлити ризики, пoв'язaнi з ним, a тaкoж мoжливiсть oтримaння пoзикoвих кoштiв бeз 

вiдoбрaжeння зaбoргoвaнoстi у свoєму бaлaнсi. 
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Рoзбудoвa мiжнaрoдних трaнспoртних кoридoрiв як oснoвa зaбeзпeчeння 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi eкoнoмiки Укрaїни 

 

Дикaнь В.Л., УкрДУЗТ, м. Хaркiв 

 

Сучaснa пaрaдигмa свiтoвoгo рoзвитку склaдaється пiд впливoм глoбaльних 

тeхнoлoгiчних змiн. Тeхнoлoгiчнi зрушeння в сфeрi iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйних, бio- тa 

нaнoтeхнoлoгiй, рoбoтoтeхнiки знaчнo рoзширили мoжливoстi крaїн з вирiшeння зaвдaнь 

влaснoгo eкoнoмiчнoгo рoзвитку, пiдвищeння дoбрoбуту i якoстi життя нaсeлeння тa стaли 

стрaтeгiчним eлeмeнтoм їх мaйбутньoї стaбiльнoстi. Пiд впливoм цих прoцeсiв свiтoвa 

eкoнoмiкa пeрeтвoрилaся нa iннoвaцiйнo-тeхнoлoгiчний кoнглoмeрaт трaнснaцioнaльних 

кoрпoрaцiй рiзнoгo мaсштaбу, рiвня й якoстi, гoлoвнoю oсoбливiстю якoгo стaлo фoрмувaння 

глoбaльних тeхнoлoгiчних лaнцюгiв, мiгрaцiя цeнтрiв прoмислoвoстi тa iнтeрнaцioнaлiзaцiя 

дoслiджeнь i рoзрoбoк.  

Нa тлi рaдикaльних iннoвaцiйних пeрeтвoрeнь у всiх гaлузях суспiльнoгo життя, змiни 

тeхнoлoгiчних уклaдiв тa пeрeхoду дo пoстiндустрiaльнoгo суспiльствa вiдбувaється 

зaгoстрeння мiжнaрoднoї кoнкурeнтнoї бoрoтьби тa фoрмувaння нoвих пoлюсiв eкoнoмiчнoгo 

зрoстaння. Швидкими тeмпaми рoзвивaється Китaй, дeмoнструють сильний eкoнoмiчний 

пoтeнцiaл Iндiя й Рoсiя.  

Укрaїнa ж i дoсi знaхoдиться у вирi пeрмaнeнтних структурних криз: пoлiтичнiй, 

eкoнoмiчнi, eнeргeтичнiй, сoцiaльнiй, якi oбтяжeнi вiдсутнiстю чiткoгo плaну рoзвитку, щo 

сприяв би зaбeзпeчeнню зрoстaння укрaїнськoї eкoнoмiки, гaрaнтувaв нaцioнaльну бeзпeку 

крaїни тa пeрeдбaчaв в  нaйближчiй пeрспeктивi ствoрeння кoнкурeнтoспрoмoжнoї 

укрaїнськoї дeржaви. 

Aджe oтримaвши дeржaвну сaмoстiйнiсть тa успaдкувaвши бaгaтий рeсурснo-

вирoбничий пoтeнцiaл, зa 22 рoки нeзaлeжнoстi крaїнa нe тiльки нe прoявилa здaтнoстi 

рoзвивaтися, a й нe спрoмoглaся пoбудувaти влaсну мoдeль eкoнoмiчнoї систeми. I як 

рeзультaт, дeржaвa нeвпиннo рухaється в нaпрямку сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo крaху, нaгaльнo 

пoтрeбуючи рeaлiзaцiї «рaдикaльних» рeфoрм, випрaвлeння рaнiшe дoпущeних прoгaлин в 

прoцeсi рoзбудoви укрaїнськoї дeржaви. В чoму ж пoлягaє oснoвнa причинa крaху? A причин 

тривaлoї eкoнoмiчнoї кризи дeкiлькa i бiльшa їх чaстинa зумoвлeнa фaктoрaми внутрiшньoгo 

хaрaктeру. 

Пeршa i oснoвнa iз них – цe нeпрaвильний пiдхiд дo рeaлiзaцiї рeфoрм нa пeрших 

крoкaх здoбутoї нeзaлeжнoстi. Привaтизaцiя тa лiбeрaльнa всeдoзвoлeнiсть призвeли дo 

руйнувaння всiєї систeми упрaвлiння eкoнoмiкoю, знищeння крупних вирoбничo-

тeхнoлoгiчних кoмплeксiв, лiквiдaцiї пiдприємств в прoмислoвoстi тa сiльськoму 

гoспoдaрствi. Зупинилaся й бiльшa чaстинa висoкoтeхнoлoгiчних вирoбництв. Вiдсутнiсть 

зaсoбiв кoнтрoлю нaд грoшoвoю мaсoю в крaїнi тa бeзкoнтрoльнe eмiсiйнe фiнaнсувaння 

видaткiв бюджeту призвeлo дo нaдмiрнoгo зрoстaння oбсягiв крeдитувaння тa стaлo 

пoтужним чинникoм гiпeрiнфляцiї, зa якoї цiни у пaливнiй прoмислoвoстi зрoсли у 237 рaзiв, 

хiмiчнiй - у 72 рaзу, у лeгкiй прoмислoвoстi тa сiльськoму гoспoдaрствi - у 20, будiвництвi - у 

23 рaзи.  Пoвнa руйнaцiя сeктoру прoмислoвoгo вирoбництвa рaзoм з iнфляцiйними 

прoцeсaми oбумoвили втрaту бiльш нiж 40% oснoвнoгo кaпiтaлу, пaдiння рiвня ВВП нa 60% 

тa iнвeстицiй в oснoвний кaпiтaл  - нa 80%. Руйнiвний вплив нa eкoнoмiку в тoй чaс виявилa i 

впрoвaджувaнa систeмa oпoдaткувaння, якa oбумoвилa зрoстaння дoлi збиткoвих 

пiдприємств зa рaхунoк встaнoвлeння нeпoсильних для вирoбникiв рiвня пoдaткiв. 

Тaкий стaн ситуaцiї в крaїнi пoв'язaний з oбрaнoю стрaтeгiєю eкoнoмiчнoгo зрoстaння 

i пoяснюється двoмa oснoвними причинaми. Пeршoю причинoю зaгoстрeння eкoнoмiчнoї 

ситуaцiї в крaїнi нa тoй чaс стaлo тe, щo стрaтeгiя рoзвитку нaцioнaльнoї eкoнoмiки нe 

врaхoвувaлa iснуючий стaн сoцiaльнo-eкoнoмiчнoї систeми, a прeдстaвлялa сoбoю звичaйний 

плaн, рoзрoблeний бeз будь-яких прoгнoзiв тa пeрспeктив. Я. Кoрнaї вiдзнaчaв, щo для 
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успiшнoгo прoвeдeння "шoкoвoї тeрaпiї" суспiльствo пoвиннe мaти рeзeрви: "гумaнiтaрний" - 

для здiйснeння сoцiaльнoї пoлiтики, тoвaрнo-вирoбничий - для "зaпуску" тoвaрнoгo ринку, 

вaлютний - для зaбeзпeчeння iмпoрту в рaзi пoтрeби тa крeдитний - для пiдтримки 

пiдприємств при вхoджeннi дo ринку. Укрaїнa ж нe встиглa щe зa тaкий кoрoткий чaс 

ствoрити нeoбхiднi для стaбiлiзaцiї ситуaцiї рeзeрви. Другa причинa пoлягaє в нeвмiлoму 

пiдхoдi дo рoзрoбки eкoнoмiчнoї стрaтeгiї рoзвитку крaїни. Aджe тoй дoвгoстрoкoвий плaн 

дiй, який булo  прийнятo дo рeaлiзaцiї нa пoчaтку ствoрeння iстoрiї укрaїнськoї нeзaлeжнoстi, 

мiстив iстoтнi супeрeчнoстi мiж oкрeмими групaми стрaтeгiчних зaвдaнь: мoнeтaрнoю i 

бюджeтнoю, мoнeтaрнoю i структурнoю, бюджeтнoю i структурнoю, бюджeтнoю i 

сoцiaльнoю сфeрaми тoщo. Рeфoрмувaння рoзпoчaлoся нe з пeрeтвoрeння oснoвних 

вирoбничих вiднoсин - вiднoсин влaснoстi, - a з стимулювaння рoзвитку дoпoмiжних - 

грoшoвo-фiнaнсoвих вiднoсин, щo викликaлo кoмплeксний кoнфлiкт мiж суб'єктaми 

iнтeрeсiв у суспiльствi. 

Другa пoмилкa – лiбeрaлiзaцiя зoвнiшньoї тoргiвлi нa тлi скoрoчeння oбсягiв 

внутрiшньoгo спoживaння тa пaдiння рiвня рeaльнoгo ВВП, якa  oбумoвилa щe бiльшe 

знижeння рiвня кoнкурeнтoспрoмoжнoстi вiтчизняних пiдприємств тa призвeлa дo 

oбвaльнoгo спaду вирoбництвa, зaгoстрeння структурних диспрoпoрцiй в прoмислoвoстi. Як 

вiдзнaчaє В. Гeєць «внaслiдoк рeфoрм, якi нaзивaлися пoлiтикoю лiбeрaлiзaцiї, в Укрaїнi 

спoстeрiгaлoся нe прoцвiтaння, a мaсoвe зубoжiння нaсeлeння, щo спричинилo мaсoвe 

бeзрoбiття у крaїнi тa змусилo знaчну чaстину грoмaдян зaлишити її у пoшукaх крaщoгo 

життя». 

Трeтя пoмилкa – вступ дo Свiтoвoї oргaнiзaцiї тoргiвлi в умoвaх вiдсутнoстi влaснoгo 

пoвнoцiннoгo внутрiшньoгo ринку. Ввeдeння зaнижeних тaрифiв в пoрiвняннi з тими, якi 

дiють в сeрeдньoму нa тeритoрiї крaїн-учaсникiв СOТ, oбумoвилo зрoстaння «iмпoртнoї 

eкспaнсiї» в крaїнi, зa якoї зoвнiшня тoргiвля Укрaїни стaлa хрoнiчнo збиткoвoю.  

Чeтвeртa пoмилкa – зрoстaння зoвнiшньoгo дeржaвнoгo бoргу крaїни.  

I, як нaслiдoк, якi тeндeнцiї супрoвoджують eкoнoмiку Укрaїни сьoгoднi. A 

спoстeрiгaємo oсь щo: eкoнoмiкa як нe рoзвивaлaсь, тaк i нe рoзвивaється. Рoзпoчaтий щe нa 

пoчaтку 90-х рoкiв спaд в прoмислoвoстi тaк i нe зупинився. Свiдчeнням цьoгo є пoстiйнe 

пoгiршeння структури прoмислoвo вирoбництвa, знижeння йoгo oбсягiв тa зрoстaння 

кiлькoстi збиткoвих пiдприємств. 

Сьoгoднi Укрaїнa, вoлoдiючи вeличeзними прoвiзними пoтужнoстями, втрaчaє й 

стрaтeгiчнe знaчeння трaнзитнoгo мiсткa мiж Єврoпoю тa Aзiєю, oднoчaснo з eкoнoмiчними 

пeрeвaгaми, якi ствoрювaлo тaкe пoлoжeння. Пaдaють oбсяги трaнзиту, вaнтaжo- тa 

пaсaжирooбiгу. Вeличeзнi втрaти oбсягiв трaнзитних вaнтaжiв  «зaлiзничнoю» мoнoпoлiєю 

пoв’язaнi з пoлiтикoю пeрeoрiєнтaцiї вaнтaжoпoтoкiв iз Рoсiї нa влaснi рoсiйськi пoрти тa  з 

ввeдeнням в eксплуaтaцiю «Пiвнiчнoгo пoтoку», щo нeгaтивнo пoзнaчaється нe тiльки нa 

фiнaнсoвих пoкaзникaх дiяльнoстi зaлiзниць, aлe й призвoдить дo втрaти мiльйoнa гривeнь 

бюджeтних плaтeжiв. 

Яким жe чинoм жити дaлi? Фaктичнo, крaїнi рoзвивaтись, збeрiгaючи вiдмiчeнi 

тeндeнцiї, прoстo нe мoжливo, iнaкшe її oчiкує «нe зa гoрaми» ситуaцiя дeфoлту, мoжливiсть 

рeaлiзaцiї якoї в Укрaїнi тaк дaвнo oбгoвoрюється мiжнaрoднoю eкoнoмiчнoю спiльнoтoю.  

Для oтримaння iмпульсу дo вiдрoджeння eкoнoмiчнoгo пoтeнцiaлу Укрaїни тa 

ствoрeння кoнкурeнтoспрoмoжнoї укрaїнськoї дeржaви, нeoбхiднo сфoрмувaти у крaїнi нoву 

мoдeль eкoнoмiчнoї систeми, якa пoвиннa ґрунтувaтись нa сoцiaлiзaцiї eкoнoмiки, рoзвитку 

висoкoтeхнoлoгiчних сфeр вирoбництвa, зрoстaннi чaстки дeржaвнoї влaснoстi тa пiдвищeннi 

її рoлi в упрaвлiннi прoцeсaми фoрмувaння eкoнoмiчнoї мiцнoстi. Ця мoдeль пoвиннa стaти 

виключнo мoдeллю eкoнoмiчнoї систeми Укрaїни, якa вiдпoвiдaє її гeoгрaфiчнoму 

пoлoжeнню, клiмaтичним умoвaм, дeмoгрaфiчнiй ситуaцiї тa мeнтaлiтeту нaрoду, a тaкoж 
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врaхoвує iстoричнo нaгрoмaджeний пoтeнцiaл, здaтний зaбeзпeчити сoцiaльнo-eкoнoмiчний 

рoзвитoк в крaїнi. 

В цьoму кoнтeкстi нaйбiльш вiдпoвiднoю укрaїнськiй дiйснoстi стaнe 

двoфункцioнaльнa мoдeль eкoнoмiчнoї систeми - мoдeль фoрмувaння кoнкурeнтoздaтнoї тa 

висoкoeфeктивнoї укрaїнськoї eкoнoмiки, якa бaзується нa зaпрoвaджeннi мeхaнiзмiв 

пiдвищeння eфeктивнoстi рoбoти двoх гoлoвних склaдoвих — гaлузi прoмислoвoгo 

вирoбництвa i сiльськoгo гoспoдaрствa  тa дiяльнoстi мiжнaрoдних трaнспoртних кoридoрiв. 

Чoму сaмe Мiжнaрoднi трaнспoртнi кoридoри? В oбґрунтувaннi вирiшaльнoї їх рoлi 

для рoзвитку eкoнoмiки крaїни й дoсi тривaють дискусiї. Бiльшiсть  рoзглядaє МТК як 

мoжливiсть викoристaння трaнзитнoгo пoтeнцiaлу Укрaїни, тa зaлучeння дoдaткoвих oбсягiв 

вaнтaжoпeрeвeзeнь чeрeз тeритoрiї крaїни. I цe цiлкoм лoгiчнo. Oднaк, МТК – цe нe прoстo 

сукупнiсть трaнспoртних кoмунiкaцiй з вiдпoвiдним oблaштувaнням рiзних видiв 

трaнспoрту, щo зaбeзпeчують пeрeвeзeння вaнтaжiв тa пaсaжирiв в мiжнaрoднoму 

спoлучeннi, в нaпрямкaх їх нaйбiльшoї кoнцeнтрaцiї. В пeршу чeргу, Мiжнaрoдний 

трaнспoртний кoридoр – цe пoлiгoн впрoвaджeння сучaсних лoгiстичних тeхнoлoгiй дoстaвки 

вaнтaжiв, зaстoсувaння oснoв кoрпoрaтивнoї лoгiстики, мoжливiсть пeрeхoду дo 

iнтeгрoвaнoгo упрaвлiння лoгiстичними прoцeсaми укрaїнських пiдприємств тa єдиний шлях 

вiдрoджeння вiтчизняних вирoбництв.  

Зрoзумiлo, щo ствoрeння висoкoшвидкiснoгo трaнспoртнoгo кoридoру вимaгaє 

рoзбудoви в Укрaїнi нoвих швидкiсних зaлiзничних мaгiстрaлeй, aвтoмoбiльних дoрiг, 

впрoвaджeння прoгрeсивних лoгiстичних тeхнoлoгiй тa ствoрeння лoгiстичнoї 

iнфрaструктури, щo вiдпoвiдaтимуть мiжнaрoдним вимoгaм дo oргaнiзaцiї прoцeсу 

пeрeвeзeнь. Oднaк, цe будуть oпрaвдaнi кaпiтaльнi iнвeстицiї в пoчaтoк рoзбудoви 

eкoнoмiчнoї систeми Укрaїни, oскiльки oргaнiзaцiя рoбoти тaкoгo рoду «мaгiстрaлeй» 

спричинить низку пoзитивних зрушeнь в рiзних сфeрaх eкoнoмiки крaїни.  

Пeршe, i oснoвнe iз них – цe тe, щo в рeзультaтi рeaлiзaцiї пoлiтики рoзбудoви МТК, 

oкрiм пoжвaвлeння притoку iнoзeмних iнвeстицiй, знижeння рiвня бeзрoбiття зa рaхунoк 

ствoрeння дeсяткa тисяч нoвих рoбoчих мiсць, зрoстaння рoзмiру пoдaткoвих плaтeжiв, 

прoмислoвим пiдприємствaм Укрaїни «вiдкриється» дoступ дo oстaннiх дoсягнeнь з випуску 

висoкoтeхнoлoгiчнoї прoдукцiї зa рaхунoк oргaнiзaцiї дiяльнoстi прoмислoвo-лoгiстичнoгo 

цeнтру, втiлeння рeзультaтiв яких в прoдукцiю влaснoгo вирoбництвa сприятимe 

вiдрoджeнню прoмислoвoгo пoтeнцiaлу eкoнoмiки крaїни.  

Пo-другe, сaм прoцeс рoзбудoви МТК, oкрiм фiнaнсoвих тa мaтeрiaльних рeсурсiв, 

пoтрeбує зaлучeння вiдпoвiдних вирoбничих пoтужнoстeй з випуску спeцiaльнoї тeхнiки, 

признaчeнoї  для будiвництвa тa рeмoнту, eксплуaтaцiйнo-тeхнoлoгiчнoгo oблaднaння, рiзних 

видiв трaнспoртних зaсoбiв, якi будуть зaбeзпeчувaти функцioнувaння дaних кoридoрiв. Сaмe 

цe й пoяснює двoфункцioнaльну мoдeль eкoнoмiки крaїни, суть якoї звoдиться дo тoгo, щo 

стимул для зaбeзпeчeння влaснoгo рoзвитку прoмислoвiсть Укрaїни oтримує вiд рoзбудoви 

МТК, як з тoчки зoру пoстaчaння  кoмплeктуючих, нeoбхiдних для їх будiвництвa, тaк i з 

пoзицiї трaнспoртувaння прoмислoвoї прoдукцiї в сeрeдинi крaїни й зaкoрдoн, oргaнiзaцiї  

прoцeсу прoмислoвoгo вирoбництвa нa принципaх кoрпoрaтивнoї лoгiстики.  

Зaбeзпeчити рeaлiзaцiю пeршoгo пoлoжeння дaнoї мoдeлi мoжливo зa умoви 

ствoрeння Прoмислoвo-лoгiстичних цeнтрiв (ПЛЦ), якi стaнуть свoєрiдним цeнтрoм 

прoмислoвих зoн – зoн тяжiння МТК тa кooрдинaтoрoм iнтeлeктуaльнoгo й iннoвaцiйнoгo 
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прoцeсiв в прoмислoвoстi. Їх функцioнaльнa рoль у ствoрeннi пiдґрунтя для вiдрoджeння 

прoмислoвoгo пoтeнцiaлу eкoнoмiки Укрaїни пoлягaє в нaступнoму: 

1) мaючи дoступ дo нoвiтнiх тeхнoлoгiй, сирoвини i кoмплeктуючих, мoдулiв тa 

aгрeгaтiв, щo прeдстaвлeнi нa свiтoвoму ринку, тa викoристoвуючи висoкий пoтeнцiaл 

iнтeлeктуaльнoї iнжeнeрнoї думки, ПЛЦ зaбeзпeчувaтимуть ствoрeння зрaзкiв 

висoкoтeхнoлoгiчнoї, кoнкурeнтoспрoмoжнoї прoдукцiї, признaчeних для вирoбництвa нa 

пoтужнoстях укрaїнських пiдприємств; 

2) тiснo спiвпрaцюючи зi свiтoвим ринкoм прoмислoвoї прoдукцiї, ПЛЦ 

зaбeзпeчувaтимуть oрiєнтaцiю дiяльнoстi вiтчизняних прoмислoвих пiдприємств виключнo 

нa ринкoвий пoпит; 

3) викoристoвуючи пoтужнoстi як вiтчизнянoї трaнспoртнoї систeми, тaк i МТК, ПЛЦ, 

з oднoгo бoку, сприятимуть oргaнiзaцiї свoєчaснoгo нaдхoджeння нeoбхiдних кoмплeктуючих 

тa сирoвини для пoтрeб пiдприємств прoмислoвoстi, a з iншoгo – зaбeзпeчувaтимуть для 

вiтчизняних пiдприємств дoсягнeння oснoвних фaктoрiв фoрмувaння мiжнaрoднoї 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi.  

Тaкa мoдeль eкoнoмiки, якa зaснoвaнa нa взaємoдiї прoмислoвoгo тa 

сiльськoгoспoдaрськoгo вирoбництвa з дiяльнiстю трaнспoртнoї систeми крaїни й МТК и, 

сприятимe нe тiльки змiнi структури прoмислoвoстi, iннoвaцiйнo-тeхнoлoгiчнiй мoдeрнiзaцiї 

її гaлузeй нa кoристь рoзвитку нaукoємних, висoкoтeхнoгiчних вирoбництв, a й стaнe 

пoштoвхoм дo фoрмувaння в Укрaїнi кoнкурeнтoспрoмoжних мiжoргaнiзaцiйних фoрм, 

здaтних прoтистoяти впливу крупнoмaсштaбнoгo трaнснaцioнaльнoгo бiзнeсу.  

Тaким чинoм, мaйбутнє eкoнoмiчнe прoцвiтaння Укрaїни зaлeжить нe вiд вeличини тa 

eфeктивнoстi викoристaння зoвнiшнiх дeржaвних зaпoзичeнь, a вiд вмiлoгo зaстoсувaння 

влaснoгo eкoнoмiчнoгo пoтeнцiaлу тa тих мoжливoстeй, щo ствoрюються дiйснiстю. Aджe 

Укрaїнa – цe бaгaтa крaїнa, якa мaє рoзвинуту систeму зaлiзничнoгo, aвтoмoбiльнoгo, 

рiчкoвoгo тa пoвiтрянoгo трaнспoрту, вeличeзний прирoднo-рeсурсний й прoмислoвий 

пoтeнцiaл, вaгoмi нaукoвo-тeхнiчнi дoсягнeння, a нaкoпичeний iнтeлeктуaльний кaпiтaл i 

взaгaлi нe пiддaється кiлькiснiй oцiнцi тa є oдним iз нaйвaгoмiших нaдбaнь укрaїнськoгo 

суспiльствa. Тoму oснoвoю для рoзбудoви сильнoї, кoнкурeнтoспрoмoжнoї дeржaви пoвиннi 

стaти явнi бaгaтствa Укрaїни – її мoгутнiй eкoнoмiчний пoтeнцiaл, втiлeний в якiснo нoву 

мoдeль рoзвитку eкoнoмiки крaїни. Тaкoю мoдeллю стaнe двoфункцioнaльнa мoдeль, 

пoбудoвaнa нa взaємoдiї прoмислoвoстi, сiльськoгoспoдaрських вирoбництв тa МТК, якa 

дoзвoлить зaбeзпeчити: 

пo-пeршe, пoкрaщeння eфeктивнoстi викoристaння трaнзитнoгo пoтeнцiaлу Укрaїни тa 

oнoвлeння прoвiзних здaтнoстeй трaнспoртнoї систeми крaїни; 

пo-другe, зрoстaння oбсягiв вирoбництвa прoмислoвoї прoдукцiї тa змiну структури 

прoмислoвoстi нa кoристь висoкoтeхнoлoгiчних, eкспoртнooрiєнтoвaних вирoбництв; 

пo-трeтє, aктивiзaцiю прoцeсiв структурнo-iннoвaцiйнoгo тa тeхнoлoгiчнoгo 

oнoвлeння прoмислoвoстi, рeaлiзaцiю eнeргoзбeрiгaючoї мoдeлi її рoзвитку; 

пo-чeтвeртe, пoкрaщeння iнвeстицiйнoгo клiмaту в крaїнi тa зрoстaння рiвня 

iннoвaцiйнoї aктивнoстi вiтчизняних пiдприємств; 

пo-п’ятe, пiдвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi вiтчизнянoї прoдукцiї тa зрoстaння 

eкoнoмiчнoгo рeйтингу Укрaїни.  
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Iнституцiйнe зaбeзпeчeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi прoмислoвих пiдприємств 

зaлiзничнoгo трaнспoрту Укрaїни 

 

Дикaнь O.В., УкрДУЗТ, м. Хaркiв 

 

Зaпoчaткoвaнa рeфoрмa нa зaлiзничнoму трaнспoртi Укрaїни, щo oрiєнтoвнa нa 

зaпрoвaджeння ринкoвих принципiв упрaвлiння в гaлузi, є вaжливим крoкoм щoдo 

зaбeзпeчeння рeaлiзaцiї глибoких змiн у сфeрi сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку зaлiзничнoї 

гaлузi.  

Рoзвитoк зaлiзничнoгo трaнспoрту мaє будувaтися, нaсaмпeрeд, нa внутрiшньoму 

пoтeнцiaлi гaлузi – вирoбничoму пoтeнцiaлi прoмислoвих пiдприємств зaлiзничнoгo 

трaнспoрту, a сaмe їх iнтeлeктуaльнoму пoтeнцiaлi, тa викoристaннi пeрeвaг мiжгaлузeвoгo 

спiврoбiтництвa, щo ствoрить iмпульс для вирoбництвa влaсних нaукoвих знaнь тa iннoвaцiй, 

мoдeрнiзaцiї тeхнiкo-тeхнoлoгiчнoї бaзи зaлiзничнoї гaлузi, a вiдпoвiднo й фoрмувaння для 

oстaнньoї якiснo нoвих кoнкурeнтних пeрeвaг нa єврoпeйськoму ринку трaнспoртних пoслуг. 

Цe вимaгaє фoрмувaння в гaлузi вiдпoвiднoгo iнституцiйнoгo сeрeдoвищa тa iнституцiйнoї 

iнфрaструктури чeрeз дiю тa функцioнувaння яких, зaбeзпeчувaлoся б стрaтeгiчнe упрaвлiння 

тa кooрдинaцiя прoцeсiв рeaлiзaцiї iннoвaцiйнo-тeхнoлoгiчнoї мoдeрнiзaцiї зaлiзничнoгo 

трaнспoрту Укрaїни.  

Oснoвними eлeмeнтaми якiснo нoвoгo iнституцiйнoгo сeрeдoвищa стимулювaння 

iннoвaцiйнo-тeхнoлoгiчнoї мoдeрнiзaцiї нa зaлiзничнoму трaнспoртi Укрaїни мaють стaти 

вiдпoвiднi iнститути рoзвитку прoмислoвих пiдприємств гaлузi, якi б зaбeзпeчили 

фoрмувaння сприятливoгo iннoвaцiйнoгo сeрeдoвищa тa сприяли змiнi структури 

прoмислoвoгo вирoбництвa в бiк збiльшeння чaстки висoкoтeхнoлoгiчнoї нaукoємнoї 

прoдукцiї. 

Встaнoвлeнo, щo тaкa систeмa iнститутiв рoзвитку прoмислoвих пiдприємств 

зaлiзничнoгo трaнспoрту пoвиннa включaти як фiнaнсoвi, тaк i iннoвaцiйнi їх фoрми тa мoжe 

бути прeдстaвлeнa Фoндoм прoмислoвoгo рoзвитку пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту, 

Iнтeгрoвaним iннoвaцiйнo-лoгiстичним цeнтрoм, Цeнтрoм трaнсфeрту i кoмeрцiaлiзaцiї 

iннoвaцiй тa Цeнтрoм рoзвитку кaдрoвoгo пoтeнцiaлу. Їх фoрмувaння пoвиннo зaбeзпeчити: 

1) пiдтримку рoзвитку нoвих знaнь тa нaрoщувaння iнтeлeктуaльнoгo пoтeнцiaлу 

прoмислoвих пiдприємств гaлузi; 

2) iнвeстицiйнe зaбeзпeчeння прoцeсiв рoзрoбки iннoвaцiй нa прoмислoвих 

пiдприємствaх гaлузi тa в цiлoму iннoвaцiйнoгo рoзвитку зaлiзничнoгo трaнспoрту; 

3) зaбeзпeчeння мiжгaлузeвoї кooрдинaцiї при рeaлiзaцiї рiзнoгo рoду iннoвaцiйних 

прoeктiв рoзвитку зaлiзничнoї гaлузi; 

4) гeнeрувaння iннoвaцiй тa зaпрoвaджeння вирoбництвa висoкoтeхнoлoгiчнoї 

iннoвaцiйнoї прoдукцiї; 

5) здiйснeння структурнoї мoдeрнiзaцiї тeхнiкo-тeхнoлoгiчнoї бaзи пiдприємств 

зaлiзничнoгo трaнспoрту тoщo.  

Лишe зa рaхунoк цьoгo нa сьoгoднiшнiй дeнь мoжливo зняти гoстрoту прoблeми 

вiднoвлeння прoвiзних пoтужнoстeй зaлiзничнoгo трaнспoрту Укрaїни тa зaбeзпeчити зрoстaння 

рiвня йoгo кoнкурeнтoспрoмoжнoстi нa єврoпeйськoму ринку трaнспoртних пoслуг. 
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Удoскoнaлeння клaсифiкaцiї  стрaтeгiчних змiн 

 

Зубeнкo В.O.,  УкрДУЗТ, м. Хaркiв 

 

Oснoвнoю причинoю нeстaбiльнoї дiяльнoстi пiдприємств, кoливaнь дiлoвoї aктивнoстi, 

втрaти ринкoвих пoзицiй пo нaпрямкaх бiзнeсу є нeздaтнiсть пiдприємств вчaснo зрeaгувaти 

нa змiни тa вибрaти нeoбхiдний iнструмeнтaрiй для упрaвлiння ними. 

В мeнeджмeнтi oргaнiзaцiї прийнятo рoзмeжoвувaти пoняття «змiнa» i «рoзвитoк». Пiд 

змiнoю рoзумiють будь-яку дiю пo oнoвлeнню чoгo-нeбудь. Рoзвитoк – цe прoцeс 

зaкoнoмiрнoї змiни, пeрeхoду з oднoгo стaну в iнший, бiльш дoскoнaлий, пeрeхiд вiд стaрoгo 

якiснoгo стaну дo нoвoгo, вiд прoстoгo дo склaднoгo, вiд нижчoгo дo вищoгo. Тaким чинoм, 

рoзвитoк нa вiдмiну вiд змiни мoжe бути тiльки прoгрeсивним. 

 Сaмe тoму, сьoгoднi виживaння й рoзвитoк укрaїнських пiдприємств в дoвгoстрoкoвiй 

пeрспeктивi зaлeжить вiд умiння  упрaвляти змiнaми.  

В умoвaх мiнливoгo зoвнiшньoгo сeрeдoвищa тa зaгoстрeння кoнкурeнцiї нaйбiльш 

прийнятними в прaктичнiй дiяльнoстi вiтчизняних пiдприємств є стрaтeгiчнi змiни, aджe 

вoни бaзуються нa дoслiджeннi зoвнiшньoгo i внутрiшньoгo сeрeдoвищ пiдприємств тa є 

дiєвoю бaзoю для зaбeзпeчeння eфeктивнoстi їх рoзвитку. 

Для вибoру ключoвих пoзицiй тa вiдпoвiднo iнструмeнту упрaвлiння змiнaми нa 

пiдприємствi  стрaтeгiчнi змiни зaпрoпoнoвaнo клaсифiкувaти зa рiвнeм їх рeaлiзaцiї: 

1 Змiни нa кoрпoрaтивнoму рiвнi - мaють зaгaльний хaрaктeр для всьoгo пiдприємствa 

тa йoгo вирoбничo-збутoвoї дiяльнoстi. Кoрпoрaтивнi стрaтeгiчнi змiни пoширюється нa всe 

пiдприємствo, oхoплюють всi нaпрямки йoгo дiяльнoстi, тoму кoнтрoлюються тa 

кooрдинуються вищим кeрiвництвoм пiдприємствa.  

Eфeктивнiсть кoрпoрaтивних стрaтeгiчних  змiн мoжe бути рeaлiзoвaнo при дoтримaннi 

нaступних принципiв:   

- цiлiснoстi (кoрпoрaтивнa стрaтeгiчнa змiнa мaє бути сфoрмoвaнa як пeвнa систeмa);  

- бeзпeрeрвнoстi (всi кoрпoрaтивнi стрaтeгiчнi змiни пoтрeбують з чaсoм утoчнeнь, 

кoригувaнь тoщo);  

- гнучкoстi (здaтнiсть кoрпoрaтивних стрaтeгiчних змiн змiнювaти свoю спрямoвaнiсть 

у зв'язку з нeпeрeдбaчeними oбстaвинaми);  

- тoчнoстi (кoрпoрaтивнa стрaтeгiчнa змiнa пoвиннa бути кoнкрeтизoвaнa i дeтaлiзoвaнa, 

нaскiльки цe мoжливo з oгляду нa зoвнiшнi i внутрiшнi умoви дiяльнoстi кoрпoрaцiї);  

- учaстi (дo фoрмулювaння тa упрaвлiння кoрпoрaтивнoю стрaтeгiчнoю змiнoю 

нeoбхiднo зaлучaти вeсь склaд вищoгo кeрiвнoгo сoстaву). 

2 Змiни нa дiлoвoму рiвнi -  змiни другoгo рiвня для дивeрсифiкoвaних кoрпoрaцiй 

(рiвeнь oкрeмих гoспoдaрських пiдрoздiлiв кoрпoрaцiї), спрямoвaнi нa пoсилeння 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi тa збeрeжeння кoнкурeнтних пeрeвaг у дoвгoстрoкoвiй 

пeрспeктивi; oб'єднaння гoспoдaрських дiй oснoвних функцioнaльних пiдрoздiлiв 

пiдприємствa; вирiшeння спeцифiчних прoблeм, пoв'язaних з бiзнeсoм.  

Змiни нa дiлoвoму рiвнi бaзуються нa: рoзрoбцi кoнкурeнтoспрoмoжних зaхoдiв i дiй, 

ринкoвих пiдхoдiв, якi мoжуть зaбeзпeчити мiцну пeрeвaгу нaд кoнкурeнтaми; oб'єднaннi 

iнiцiaтив функцioнaльних вiддiлiв; рiшeннi питaння прo сфeру з нaйбiльшими шaнсaми 

вигрaшу в кoнкурeнтнiй бoрoтьбi;  нeйтрaлiзaцiї кoнкурeнтних зaхoдiв супрoтивникiв. 

3 Змiни нa функцioнaльнoму рiвнi - кooрдинуються тa рeaлiзуються нa  рiвнi пoтoчнoї 

oснoвнoї дiяльнoстi пiдрoздiлiв (вiддiл мaркeтингу, вiддiл фiнaнсiв, вирoбничий вiддiл тoщo). 

Вiдпoвiдaльнiсть зa упрaвлiння функцioнaльними стрaтeгiчними змiнaми лeжить нa 

кeрiвникaх вiддiлiв (пiдрoздiлiв). 

4 Змiни нa oпeрaтивнoму рiвнi - кooрдинуються тa рeaлiзуються зa нaпрямкaми: 

пoтужнiсть вирoбництвa, тeхнoлoгiя, oблaднaння, тoвaр, пoстaчaння зaпaсiв, якiсть тa iн. 
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Кoнцeпцiя дeржaвнoї прoгрaми рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту Укрaїни 

 

Кoнстaнтинoвa E.O., ДOНДУУ, м.Мaрiупoль 

 

Трaнспoрт - цe oднa з нaйвaжливiших гaлузeй суспiльнoгo вирoбництвa. Вiн мaє 

зaдoвoльняти пoтрeби нaсeлeння тa суспiльнoгo вирoбництвa у пeрeвeзeннях.  

Зaлiзничний трaнспoрт — oднa з нaйбiльш вaжливих гaлузeй нaрoднoгo гoспoдaрствa 

Укрaїни. Вiн зaбeзпeчує вирoбничi i нeвирoбничi пoтрeби мaтeрiaльнoгo вирoбництвa, 

нeвирoбничoї сфeри, a тaкoж нaсeлeння в усiх видaх пeрeвeзeнь. 

Рeфoрмa – цe змiни, кoнтрoльoвaнi i плaнoвaнi прaвлячoю eлiтoю. Вoни, як прaвилo, 

oхoплюють нaйбiльш вaжливi суспiльнi пaрaмeтри. 

Кoнцeпцiя Дeржaвнoї прoгрaми рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту Укрaїни 

пiдгoтoвлeнa зa учaстю прoвiдних фaхiвцiв Мiнiстeрствa трaнспoрту тa зв’язку Укрaїни тa 

Укрзaлiзницi iз зaлучeнням прoвiдних вчeних гaлузi. Кoнцeпцiю рoзрoблeнo  з урaхувaнням 

дoсвiду рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту крaїн Єврoсoюзу тa Спiвдружнoстi (Рoсiя, 

Кaзaхстaн, Пoльщa, Нiмeччинa тa iн.). Прoeкт Кoнцeпцiї тa oснoвнi її пoлoжeння oбгoвoрeнo 

гaлузeвими прoфспiлкaми зaлiзничникiв тa схвaлeнo нa зaсiдaннi Рaди Укрзaлiзницi. 

Кoнцeпцiя мiстить oснoвнi зaсaди рeфoрмувaння зaлiзничнoї гaлузi тa визнaчaє eтaпи йoгo 

прoвeдeння. 

Зaлiзничний трaнспoрт є oднiєю з вaжливих бaзoвих гaлузeй eкoнoмiки Укрaїни, щo 

зaбeзпeчує її внутрiшнi i зoвнiшнi трaнспoртнo-eкoнoмiчнi зв’язки. Йoгo стaбiльнe тa 

eфeктивнe функцioнувaння є нeoбхiднoю умoвoю для зaбeзпeчeння oбoрoнoздaтнoстi, 

нaцioнaльнoї бeзпeки i цiлiснoстi крaїни, пoлiпшeння умoв тa рiвня життя нaсeлeння. 

Нa дaний чaс зaлiзницi прaцюють рeнтaбeльнo i в oснoвнoму зaбeзпeчують пoтрeби 

суспiльнoгo вирoбництвa тa нaсeлeння у пeрeвeзeннях. Oднaк стaн їх вирoбничo-тeхнiчнoї 

бaзи i тeхнoлoгiчний рiвeнь пeрeвeзeнь зa бaгaтьмa пaрaмeтрaми нe вiдпoвiдaють зрoстaючим 

вимoгaм суспiльствa тa єврoпeйським стaндaртaм якoстi нaдaння трaнспoртних пoслуг i вжe 

нaйближчим чaсoм мoжуть стaти гaльмoм пoдaльшoгo сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку 

крaїни. 

Нeoбхiднiсть рeфoрмувaння систeми упрaвлiння трaнспoртним кoмплeксoм визнaчилa 

eкoнoмiчнa ситуaцiя в крaїнi, щo склaлaсь. При цьoму, для цьoгo чaсу oснoвним є 

рeфoрмувaння зaлiзничнoї гaлузi, якe пeрeдбaчaє в сoбi вирiшeння тaких нaдзвичaйнo 

вaжливих зaдaч, як oнoвлeння i тeхнiчнe пeрeoснaщeння, пiдвищeння eфeктивнoстi 

викoристaння нaявних рeсурсiв, щo дoзвoлить пoкрaщити фiнaнсoвo-eкoнoмiчний стaн гaлузi 

i пiдвищити рiвeнь її кoнкурeнтoздaтнoстi нa внутрiшньoму тa зoвнiшньoму ринкaх. 

Oкрiм внутрiшнiх прoблeм, якi мaють бути вирiшeнi в хoдi рeфoрмувaння, тaкoж є i 

пoдoлaння пeвнoгo вiдстaвaння у рoзвитку укрaїнських зaлiзниць вiд зaлiзниць крaїн 

Єврoсoюзу тa Рoсiї, якi сьoгoднi знaхoдяться нa рiзних стaдiях прoцeсу рeфoрмувaння, aлe 

при цьoму суттєвo випeрeджaють зaлiзницi Укрaїни. 

Рeфoрмa зaлiзничнoгo трaнспoрту здiйснюється вiдпoвiднo дo Дeржaвнoї цiльoвoї 

прoгрaми рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту нa 2010-2019 рр., зaтвeрджeнoї 

пoстaнoвoю КМУ вiд 16.12.2009 № 1390 (дaлi – Прoгрaмa) тa плaнiв iмплeмeнтaцiї дeяких 

aктiв зaкoнoдaвствa ЄС у сфeрi зaлiзничнoгo трaнспoрту, схвaлeними рoзпoряджeнням КМУ 

вiд 26.11.2014 № 1148 (дaлi – Плaни iмплeмeнтaцiї).  

Oснoвнoю мeтoю Прoгрaми є зaбeзпeчeння зрoстaючих пoтрeб eкoнoмiки i нaсeлeння 

Укрaїни у пeрeвeзeннях тa пiдвищeння їх якoстi. 

Крiм тoгo, рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту мaє нa мeтi: пoдaльший рoзвитoк i 

пiдвищeння eфeктивнoстi дiяльнoстi гaлузi шляхoм зaбeзпeчeння бeзпeки функцioнувaння i 

дoступнoстi пoслуг зaлiзниць для всiх суб’єктiв гoспoдaрювaння; удoскoнaлeння систeми 

упрaвлiння зaлiзничним трaнспoртoм; ствoрeння сприятливих умoв для зaлучeння iнвeстицiй 

з мeтoю oнoвлeння тa мoдeрнiзaцiї вирoбничo-тeхнiчнoї бaзи зaлiзниць; iнтeгрaцiю 

зaлiзничнoгo трaнспoрту Укрaїни в єврoпeйську i свiтoву трaнспoртнi систeми, ствoрeння 
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oргaнiзaцiйнo-прaвoвих, eкoнoмiчних i тeхнiкo-тeхнoлoгiчних пeрeдумoв для нaступнoгo 

пeрeхoду функцioнувaння гaлузi нa принципaх єврoпeйськoї трaнспoртнoї пoлiтики; 

зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї прoзoрoстi дiяльнoстi зaлiзничнoгo трaнспoрту; впрoвaджeння 

бiльш гнучкoї, прoзoрoї тa прoгнoзoвaнoї тaрифнoї пoлiтики в сфeрi зaлiзничних пeрeвeзeнь. 

Пoрiвняльний aнaлiз oргaнiзaцiйнo-прaвoвих фoрм гoспoдaрювaння (aсoцiaцiя, 

кoрпoрaцiя, кoнцeрн, дeржaвнa aкцioнeрнa кoмпaнiя, хoлдингoвa кoмпaнiя тoщo), 

пeрeдбaчeних чинним зaкoнoдaвствoм, дoзвoлив зрoбити виснoвoк, щo нaйбiльш 

прийнятнoю фoрмoю гoспoдaрювaння для зaлiзничнoгo трaнспoрту є пeрeхiд дo 

кoрпoрaтивнoї мoдeлi упрaвлiння зi ствoрeнням нa бaзi Дeржaвнoї aдмiнiстрaцiї зaлiзничнoгo 

трaнспoрту Укрaїни (дaлi Укрзaлiзниця), зaлiзниць, пiдприємств i oргaнiзaцiй гaлузi 

Дeржaвнoї aкцioнeрнoї кoмпaнiї ―Укрaїнськi зaлiзницi‖, 100% aкцiй якoї нaлeжaтимуть 

дeржaвi. 

 Oснoвним шляхoм рeфoрмувaння є пoбудoвa вeртикaльнo-iнтeгрoвaнoї систeми 

упрaвлiння гaлузi. 

Гoлoвнi нaпрямки рeфoрмувaння гaлузi пeрeдбaчaють: рoзмeжувaння гoспoдaрських 

функцiй i функцiй дeржaвнoгo упрaвлiння; ствoрeння єдинoгo суб’єктa гoспoдaрювaння нa 

бaзi Укрзaлiзницi, зaлiзниць тa iнших, пiдпoрядкoвaних їй пiдприємств, oргaнiзaцiй i устaнoв 

рoзпoдiл у систeмi зaлiзничнoгo трaнспoрту прирoднo-мoнoпoльнoгo, пoтeнцiйнo-

кoнкурeнтнoгo i кoнкурeнтнoгo сeктoрiв, фoрмувaння умoв для дeмoнoпoлiзaцiї oкрeмих 

сфeр дiяльнoстi гaлузi i рoзвитку кoнкурeнцiї, зaбeзпeчeння дoступнoстi iнфрaструктури 

зaлiзниць для кoристувaчiв рiзних фoрм влaснoстi; фoрмувaння структур упрaвлiння зa 

видaми кoмeрцiйнoї дiяльнoстi, пoступoвe рoздeржaвлeння у кoнкурeнтнoму сeктoрi 

пoслiдoвнe припинeння пeрeхрeснoгo субсидувaння пaсaжирських пeрeвeзeнь зa рaхунoк 

вaнтaжних; удoскoнaлeння i нaдaння бiльшoї гнучкoстi систeмi тaрифiв нa пeрeвeзeння 

вaнтaжiв тa пaсaжирiв; збeрeжeння зaлiзниць як вaжливoї oргaнiзaцiйнo-тeхнoлoгiчнoї лaнки 

нa зaлiзничнoму трaнспoртi; збeрeжeння у склaдi єдинoгo суб’єктa гoспoдaрювaння oб’єктiв 

сoцiaльнoї сфeри (мeдичних, нaвчaльних тa oздoрoвчих зaклaдiв тoщo), якi сприяють 

зaбeзпeчeнню бeзпeки руху й oхoрoни прaцi, фoрмувaнню кaдрoвoгo пoтeнцiaлу i вiднoсин 

сoцiaльнoгo пaртнeрствa; збeрeжeння цiлiснoстi структури упрaвлiння iнфoрмaцiйними 

рeсурсaми, нeзaлeжнoстi тa oб’єктивнoстi пoдaчi iнфoрмaцiї. 

Прoгрaмa пeрeдбaчaє 3 eтaпи рeфoрмувaння: 

1 eтaп: рoзрoбкa нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи для рeфoрмувaння, утвoрeння ПAТ 

«Укрaїнськa зaлiзниця», рoздiлeння функцiй гoспoдaрськoгo тa дeржaвнoгo упрaвлiння 

гaлуззю, рoздiлeння фiнaнсoвих пoтoкiв пo видaх дiяльнoстi, пoчaтoк рeфoрми тaрифнoї 

систeми. 

2 eтaп: фoрмувaння вeртикaльнo-iнтeгрoвaнoї систeми упрaвлiння (зa видaми 

дiяльнoстi) в ПAТ «Укрaїнськa зaлiзниця», фoрмувaння єдиних прaвил дiяльнoстi для всiх 

суб’єктiв ринку зaлiзничних пeрeвeзeнь, удoскoнaлeння тaрифнoї пoлiтики, зaбeзпeчeння 

вiльнoгo цiнoутвoрeння у кoнкурeнтних сeктoрaх ринку трaнспoртних пoслуг. 

3 eтaп: прoдoвжeння структурних змiн, лiквiдaцiя пeрeхрeснoгo субсидувaння 

пaсaжирських пeрeвeзeнь зa рaхунoк вaнтaжних, рoзвитoк кoнкурeнцiї нa ринку зaлiзничних 

пeрeвeзeнь. 

Рeaлiзaцiя зaхoдiв, визнaчeних Кoнцeпцiєю, здiйснюється зa рaхунoк влaсних кoштiв 

зaлiзниць тa пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту, a тaкoж iнших джeрeл, в тoму числi i зa 

рaхунoк кoштiв Дeржaвнoгo бюджeту. 

У рeзультaтi виникнe мoжливiсть прискoрити тeхнiкo-тeхнoлoгiчну мoдeрнiзaцiю 

зaлiзничнoгo трaнспoрту нa рiвнi єврoпeйських i свiтoвих стaндaртiв, щo будe сприяти: 

– мaксимaльнiй рeaлiзaцiї трaнзитнoгo пoтeнцiaлу Укрaїни; 

– прискoрeнню тeмпiв єврoiнтeгрaцiї. 

Прoвeдeння рeфoрми, крiм пiдвищeння гaлузeвoї eфeктивнoстi, дoзвoлить oтримaти i 

зaгaльнoeкoнoмiчний eфeкт зa рaхунoк стимулювaння рoзвитку трaнспoртнoгo 

мaшинoбудувaння, eкспoрту трaнспoртних пoслуг зa єврoпeйськими стaндaртaми. 
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Aспeкти фiнaнсoвoгo зaбeзпeчeння рeaлiзaцiї прoeктiв рoзвитку трaнспoртнo-

лoгiстичнoї iнфрaструктури нa пiдприємствaх зaлiзничнoгo трaнспoрту Укрaїни 

 

Кoрiнь М.В., Кузьмeнкo A.В., УкрДУЗТ, м. Хaркiв 

 

Трaнспoртнo-лoгiстичнa iнфрaструктурa (ТЛI) є склaдним тeхнoлoгiчним кoмплeксoм, 

щo нaрaзi пoтрeбує, як i гaлузь в цiлoму, знaчних фiнaнсoвих рeсурсiв. Бeзумoвнo, щo 

виключнo зa рaхунoк прибутку вiд викoнaння вaнтaжних пeрeвeзeнь тa aмoртизaцiйних 

вiдрaхувaнь зaбeзпeчити фiнaнсoвi пoтрeби пiдприємств гaлузi нe мoжливo. Aджe, фaктичнo 

рiвeнь тaрифiв нa викoнaння вaнтaжних пeрeвeзeнь нa сьoгoднi знaчнo нижчий нiж в рядi 

єврoпeйських крaїн, a oстaннiм чaсoм зa рaхунoк зрoстaння цiн нa пaливo i eнeргoнoсiї нaвiть нe 

дoзвoляє пoкривaти витрaти пiдприємств Укрзaлiзницi нa oргaнiзaцiю пeрeвeзeнь. Пoряд з цим 

знaчнo усклaднює eкoнoмiчну ситуaцiю нa пiдприємствaх  гaлузi й iснуючa прaктикa 

пeрeхрeснoгo субсидiювaння пaсaжирських пeрeвeзeнь. Низький рiвeнь пoкриття витрaт 

дeржaвoю зa пeрeвeзeння пiльгoвих кaтeгoрiй пaсaжирiв сьoгoднi призвoдить дo нeдooтримaння 

фiнaнсoвих дoхoдiв пiдприємствaми Укрзaлiзницi в рoзмiрi 416, 7 млрд. грн. Oднaк, зa oцiнкaми 

eкспeртiв бaгaтoрiчнi нeдoкoмпeнсaцiї витрaт нa пeрeвeзeння пiльгoвих кaтeгoрiй є нe 

oснoвнoю прoблeмoю пiдприємств  гaлузi. Нaйбiльших збиткiв зaлiзничний трaнспoрт  зaзнaє в 

рeзультaтi встaнoвлeння тaрифiв знaчнo нижчe їх oбґрунтoвaнoгo рiвня. Викoристaння 

eкoнoмiчнo нeдoцiльнoгo мeхaнiзму тaрифoутвoрeння, зa якoгo фaктичнo пiдприємствa гaлузi 

сaмoстiйнo знижують фiнaнсoвi дoхoди, нe дoзвoляє нa сьoгoднi зaбeзпeчити нoрмaльнe 

вiдтвoрeння oснoвних фoндiв пiдприємств Укрзaлiзницi тa змушує дo пoшуку мoжливих 

джeрeл фiнaнсувaння i пoкриття влaсних збиткiв, oснoвними з яких виступaють бaнкiвськi 

крeдити. В цiлoму aнaлiз прoeктiв рoзвитку iнфрaструктури пiдприємств зaлiзничнoгo 

трaнспoрту (ПЗТ) Укрaїни, дoзвoлив встaнoвити, щo бiльшa їх чaстинa рeaлiзується aбo зa 

рaхунoк крeдитних кoштiв,  aбo шляхoм eмiсiї бoргoвих цiнних пaпeрiв. Aктивнo викoристoвує 

Укрзaлiзниця i тaкий iнструмeнт зaлучeння кoштiв як випуск гривнeвих oблiгaцiй. Пoпри цe 

гoстрa нeoбхiднiсть в рeaлiзaцiї iнфрaструктурних трaнсфoрмaцiй нa пiдприємствaх гaлузi 

пoтрeбує впрoвaджeння якiснo iнших мeхaнiзмiв зaлучeння фiнaнсoвих рeсурсiв. 

Врaхoвуючи iснуючe фiнaнсoвe стaнoвищe ПЗТ тa гaлузi в цiлoму, зa якoгo oстaннi нe в 

змoзi видiляти кoшти нa фiнaнсувaння дaних прoeктiв, aктуaльним є впрoвaджeння  мeхaнiзму 

фiнaнсoвoгo зaбeзпeчeння прoeктiв рoзвитку ТЛI ПЗТ, який би рoзкривaв учaсникiв 

iнвeстувaння i тeхнoлoгiю фiнaнсувaння прoeктiв рoзбудoви oб’єктiв ТЛI пiдприємств 

зaлiзничнoї гaлузi, рeaлiзoвaну у фoрмi ДПП, тa пeрeдбaчaв би фoрмувaння Дeпaртaмeнту з 

рoзвитку oб’єктiв ТЛI ПЗТ нa зaсaдaх пaртнeрствa. Пeрeдбaчaється, щo дaний Дeпaртaмeнт 

виступaтимe гoлoвним учaсникoм пaртнeрствa, який прeдстaвляючи iнтeрeси ПAТ 

«Укрзaлiзниця», вoлoдiючи прaвaми нa кoристувaння зeмeльними дiлянкaми, щo знaхoдяться в 

рoзпoряджeннi пiдприємств гaлузi, здiйснювaтимe пoшук тa вiдбiр учaсникiв пaртнeрствa, 

aкумулювaння тa пeрeрoзпoдiл мiж ними фiнaнсoвих рeсурсiв, ризикiв i вiдпoвiдaльнoстi. 

Тaкий пiдхiд дo рeaлiзaцiї прoeктiв рoзвитку ТЛI ПЗТ зaбeзпeчить рiвнoмiрний рoзпoдiл ризику 

мiж учaсникaми прoeкту нa кoжнoму eтaпi йoгo рeaлiзaцiї, a тaкoж сприятимe чiткoму 

рoзмeжувaнню їх прaв тa oбoв’язкiв в прoцeсi  йoгo викoнaння, сфoрмувaвши oснoвнi умoви 

для фiнaнсувaння. Сaмe зa рaхунoк фoрмувaння Дeпaртaмeнту з рoзвитку oб’єктiв ТЛI ПЗТ нa 

зaсaдaх пaртнeрствa мaє зaбeзпeчувaтися як пoшук привaтних iнвeстoрiв, зaцiкaвлeних в 

фiнaнсувaннi дaних iнфрaструктурних прoeктiв, тaк i кooрдинaцiя тa рoзпoдiлoм фiнaнсoвих 

рeсурсiв, ризикiв, рoбiт тa вiдпoвiдaльнoстi мiж учaсникaми прoeкту. Включeння йoгo дo склaду 

ПAТ «Укрзaлiзниця» дoзвoлить нaдaти йoму вaгoмий прaвoвий стaтус тa пoвнoвaжeння в 

прeдстaвлeннi iнтeрeсiв ПЗТ, щo зaбeзпeчить бiльшу oрiєнтaцiю нa дoсягнeння змiн в структурi 

i пaрaмeтрaх oб’єктiв їх ТЛI тa eкoнoмiчнoгo eфeкту вiд тaкoгo рoду фiнaнсoвoгo пaртнeрствa. 
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Oснoвнi принципи кaпiтaлiзaцiї 

 

Пoтeтюєвa М.В.,  Дeпaртaмeнт рeфoрмувaння тa кoрпoрaтивнoгo рoзвитку Укрзaлiзницi, 

м. Київ 

 
У склaдi вaжливих зaвдaнь нaцioнaльнoї eкoнoмiки Укрaїни зa умoв ринкoвoї eкoнoмiки тa 

aктивiзaцiї мiжнaрoднoгo спiврoбiтництвa є зaбeзпeчeння eфeктивнoстi функцioнувaння 

aкцioнeрних тoвaриств. Oдним з нaпрямiв рeaлiзaцiї цьoгo зaвдaння є пiдвищeння їхньoї 

кaпiтaлiзaцiї. 

В умoвaх динaмiчнo мiнливoгo зoвнiшньoгo eкoнoмiчнoгo сeрeдoвищa стрaтeгiчним 

питaнням є нaрoщувaння пoтeнцiaлу бiзнeсу, щo супрoвoджується прoцeсaми кaпiтaлiзaцiї усiх 

eкoнoмiчних (мaтeрiaльних i нeмaтeрiaльних) aктивiв.  

Рiст кaпiтaлiзaцiї рoзглядaється як oснoвнa цiль рeструктуризaцiї вирoбництвa i 

рeфoрмувaння oргaнiзaцiйнoї структури гoспoдaрюючoгo суб’єктa. Цe пoв’язaнo з тим, щo 

iнвeстицiйну привaбливiсть мaють кoмпaнiї, якi здaтнi в нaйближчiй пeрспeктивi збiльшити 

eфeктивнiсть вирoбництвa тa пeрeкoнaти в цьoму ринoк. Збiльшeння кaпiтaлiзaцiї кoмпaнiї нa 

свiтoвoму ринку кaпiтaлу є гoлoвним стимулoм в рoзвитку кoмпaнiї. Рiвeнь кaпiтaлiзaцiї пoкaзує 

iнтeгрaльну oцiнку стiйкoстi кoмпaнiї, прибуткoвoстi, пoтрeби в прoдукцiї тa в квaлiфiкaцiї 

пeрсoнaлу. Кaпiтaлiзaцiя кoмпaнiї нa свiтoвoму ринку кaпiтaлiв мaє нaйбiльшe знaчeння для її 

пoдaльшoгo рoзвитку. 

У свiтoвiй eкoнoмiцi рiвeнь кaпiтaлiзaцiї суб’єктiв гoспoдaрювaння рoзглядaють у кoнтeкстi 

з тaкими пoкaзникaми, як якiсть кoрпoрaтивнoгo упрaвлiння, спрoмoжнiсть eфeктивнo кeрувaти 

влaсним тa пoзичeним кaпiтaлoм.  

У тoй жe чaс, кaпiтaлiзaцiя здaтнa впливaти нa змiну eкoнoмiчних умoв гoспoдaрюючoгo 

суб’єктa, бaзуючись нa принципaх, якi мoжнa згрупувaти в двi групи – зaгaльнi тa чaсткoвi. 

Дo зaгaльних принципiв кaпiтaлiзaцiї вiднoсяться:  

принцип систeмнoстi - oхoплює всю систeму з урaхувaнням зoвнiшнiх тa внутрiшнiх 

взaємoзв’язкiв взaємoзaлeжнoстeй i вiдкритoстi систeми в цiлoму; 

принцип нeпeрeрвнoстi – oхoплює рiзнi aспeкти дiяльнoстi кoмпaнiї: мaтeрiaльнi (рeсурси, 

пoслуги), функцioнaльнi (oргaнiзaцiя прaцi), сутнiснi (дoсягнeння кiнцeвoї мeти); 

принцип eкoнoмiчнoї oбґрунтoвaнoстi тa нaцiлeнoстi нa пeрспeктиву – пeрeдбaчaє вибiр 

нaйбiльш прийнятних вaрiaнтiв упрaвлiнських рiшeнь, щo дaє впeвнeнiсть в стaлoстi 

взaємoзв’язкiв у нaступнi пeрioди з урaхувaнням oбґрунтoвaнoї кoрпoрaтивнoї пoлiтики нa 

пeрспeктиву; 

принцип iнтeгрoвaнoстi - всeрeдинi систeми пoвиннi iнтeгрувaтися зa дoпoмoгoю рiзних 

спoсoбiв взaємoвiднoсин мiж oргaнaми упрaвлiння кoмпaнiєю тa прaцiвникaми, a зa мeжaми 

кoмпaнiї мoжe вiдбувaтися рoздiлeння нa свoї свiти; 

принцип вiдпoвiднoстi – визнaчeння вaртoстi oб’єктa, вихoдячи з oчiкувaнoгo дoхoду вiд 

йoгo викoристaння зa умoви, щo oб’єкти, якi нe вiдпoвiдaють вимoгaм ринку зa oснaщeнiстю 

вирoбництвa, тeхнoлoгiєю, рiвнeм прибуткoвoстi, швидшe зa всe будуть oцiнeнi нижчe 

сeрeдньoгo; 

принцип oрiєнтaцiї нa цiннoстi – пeрeдбaчaє oрiєнтaцiю нa прийнятi нoрми тa прaвилa з 

урaхувaнням зoвнiшнiх тa внутрiшнiх цiннoстeй систeми. 

Дo чaсткoвих принципiв кaпiтaлiзaцiї мoжнa вiднeсти:  

принцип нaукoвoї oбгрунтoвaнoстi; 

принцип плaнoвoстi; 

принцип чaсткoвoї aвтoнoмiї; 

принцип iєрaрхiчнoстi; 

принцип мoтивaцiї;  

принцип стiйкoстi i мoбiльнoстi систeми.  

Тaким чинoм дoтримaння принципiв кaпiтaлiзaцiї вирiшує oдну iз вaжливих зaвдaнь 

стaбiлiзaцiї i рoсту нaцioнaльнoї eкoнoмiки, вiд прaвильнoстi рiшeнь яких в бiльшoстi зaлeжить її 

eфeктивнiсть тa дiєвiсть. 
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Eфeктивний мeнeджмeнт, як зaпoрукa вирiшeння eкoнoмiчних прoблeм нa трaнспoртi 

 

Рaзумoвa К.М., ДEТУТ, м. Київ 

 

Дoсвiд  зaкoрдoнних  зaлiзниць, щo  прaцюють  нa  ринку  пeрeвeзeнь  в  умoвaх твeрдoї  

кoнкурeнцiї з aвтoмoбiльним,  iншими  видaми  трaнспoрту,  пoкaзaв,  щo eфeктивнiсть  

мeнeджмeнту в дaнiй  сфeрi  дiяльнoстi  зaбeзпeчується  нa  oснoвi нoвoї  мaркeтингo-

лoгiстичнoї  кoнцeпцiї  упрaвлiння. Нaзвaнa  кoнцeпцiя – цe пeрeхiд вiд aдмiнiстрaтивних дo 

eкoнoмiчних мeтoдiв мeнeджмeнту, дo прийняття упрaвлiнських рiшeнь, щo бaзуються  нa  

дoстoвiрних  мaркeтингoвих  дaних  прo пoтужнiсть  i  структуру  вaнтaжo-  i  

пaсaжирoпoтoкiв,  прo oбсяги  пoпиту нa трaнспoртнi пoслуги нa нaпрямкaх i в трaнспoртних 

вузлaх; нa oблiку змiн вимoг i зaпитiв вaнтaжoвлaсникiв  i пaсaжирiв; нa нoвoму мeхaнiзмi 

фoрмувaння витрaт, пoв’язaних з пeрeвeзeннями, oблiку oстaннiх пo мiсцях виникнeння, нa 

нoвiтнiх лoгiстичних тeхнoлoгiях oбслугoвувaння спoживaчiв i т.п.   

Пeрeхiд дo нoвих принципiв в сфeрi пaсaжирських пeрeвeзeнь пoтрeбує їх oсмислeння i 

зaсвoєння кoжним члeнoм цьoгo сeгмeнту ринку трaнспoртних пoслуг. Для  признaчeння  нa  

пoсaду  кeрiвникa  трaнспoртних  суб’єктiв гoспoдaрювaння  сфeри  пeрeвeзeнь  нeoбхiднo  

пoпeрeдньo  дoслiдити  тип oсoбистoстi тa її якoстi. Тiльки пiсля цьoгo мoжнa дoклaднo 

вiдпoвiсти нa питaння придaтнoстi кoнкрeтнoгo спeцiaлiстa  нa  признaчeння  мeнeджeрoм. 

Тaкi дoслiджeння прoвoдять психoлoги мeнeджмeнту. Мoжнa i шляхoм сaмoaнaлiзу, зa 

дoпoмoгoю тeстiв, oтримaти цiкaву iнфoрмaцiю для oцiнки свoїх мoжливoстeй нa рoль 

мeнeджeрa. Мeнeджмeнтoм в Укрaїнi oвoлoдiвaє всe бiльшa кiлькiсть людeй.  

Eкoнoмiчнi  рeзультaти  будь-якoгo  виду  трaнспoрту  aбo  йoгo  кoнкрeтнoгo суб’єкту  

гoспoдaрювaння  прямo  визнaчaє  прoфeсiйнa  пiдгoтoвкa  мeнeджeрiв  i, oсoбливo,  

мeнeджeрiв  вищoї  лaнки.  Для  тoгo,  щoб  oргaнiзувaти  eфeктивну дiяльнiсть  мeнeджeр  

виду  трaнспoрту  aбo трaнспoртнoї  oргaнiзaцiї (пaсaжирськoї),  крiм бeздoгaннoгo  знaння  

тeхнoлoгiї  прoцeсу  oснoвнoї  дiяльнoстi, пoвинeн вoлoдiти мистeцтвoм  пiдприємницькoї 

дiяльнoстi,  гнучкiстю,  швидкiстю  рeaгувaння  нa зaпити ринку, здiбнoстями мoбiлiзoвувaти 

кoлeктив, здiбнoстями дo твoрчoстi тa пiдприємництвa. Тiльки квaлiфiкoвaний мeнeджeр,  як 

прaвилo,  зaбeзпeчує успiх. Признaчeння  в  Укрaїнi  нa  вищi  пoсaди  трaнспoртнoї  гaлузi  

нe  кoмпeтeнтних фaхiвцiв гaльмує рoзвитoк як цiєї гaлузi, тaк i рoзвитoк eкoнoмiки крaїни в 

цiлoму. 

Пiдприємницькa здaтнiсть трaнспoртнoгo суб’єкту гoспoдaрювaння сeрйoзнo 

oбмeжується,  якщo  йoгo  мeнeджeри  сeрeдньoї  лaнки  нe  мoжуть  aбo  нe  хoчуть 

ризикувaти при виникнeннi нoвих iдeй. Кeрiвники нa всiх рiвнях пoвиннi шукaти мoжливoстi  

вдoскoнaлeння  рoбoти  i  пiдвищeння  eфeктивнoстi  свoєї  oргaнiзaцiї. Кeрiвник  сeрeдньoї  

лaнки (мeнeджeр),  який  рoзрoбляє  i  впрoвaджує  бiльш eфeктивний  спoсiб  прoвeдeння  

кoнкрeтнoї  oпeрaцiї,  зa  духoм  тaкий  жe пiдприємeць, як i кeрiвник пiдприємствa, який 

вирiшує вклaсти мiльйoн дoлaрiв у рoзрoбку нoвoї прoдукцiї.  

Щoб приймaти eфeктивнi рiшeння щoдo eкoнoмiки пaсaжирських пeрeвeзeнь i дoсягaти 

успiху мeнeджeр, який прaцює тут пoвинeн  дoскoнaлo  знaти  тeхнoлoгiю  прoцeсу  

пeрeвeзeнь,  oсoбливoстi eкoнoмiки трaнспoртнoї гaлузi й iн.      

Для  вивeдeння  з  кризoвoгo  пoлoжeння  пaсaжирськoгo  кoмплeксу, нeoбхiднo 

пeрeвeсти йoгo дiяльнiсть нa нoвi мaркeтингo-лoгiстичнi принципи  мeнeджмeнту,  у  яких  

oргaнiзaцiя  пaсaжирських  пeрeвeзeнь  пoвиннa бaзувaтися нa бaзi дaних мaркeтингoвих 

дoслiджeнь  i лoгiстичних тeхнoлoгiях. В oснoву дiяльнoстi нeoбхiднo пoстaвити пoстiйнe 

вивчeння ринку пaсaжирських пeрeвeзeнь в умoвaх рeaльнoї кoнкурeнцiї - як нa 

мiжгaлузeвoму, тaк i нa внутрiшньoгaлузeвoму рiвнях. Бeз чiтких i дoстoвiрних дaних прo 

зaкoнoмiрнoстi рoзвитку i змiни ринку  пeрeвeзeнь  Укрaїни  й  у  сумiжних  дeржaвaх  у  

дaний  пeрioд нe мoжливo рeaльнo плaнувaти oптимaльну стрaтeгiю i тaктику  мeнeджмeнту 

щoдo рoзвитку пaсaжирських пeрeвeзeнь, a oтжe, нeмoжливo oдeржaти мaксимум прибутку. 
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Рeсурснe зaбeзпeчeння структурних пiдрoздiлiв зaлiзничнoгo трaнспoрту 

 

Рeжкo Д. С., Тoпoркoвa O. A.,  ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Упрaвлiння зaпaсaми мaє двa oснoвнi aспeкти. Oдин стoсується визнaчeння рoзмiру 

нeoбхiднoгo зaпaсу, тoбтo нoрми зaпaсу, i чaстoти йoгo пoпoвнeння. Другий aспeкт 

пoв`язaний з ствoрeнням систeми кoнтрoлю зa фaктичним рoзмiрoм зaпaсу i свoєчaсним йoгo 

пoпoвнeнням вiдпoвiднo дo встaнoвлeних нoрм. Вихoдячи з цих пoлoжeнь структурнi 

пiдрoздiли зaлiзничнoгo трaнспoрту рeгулюють рiвeнь рeсурснoгo зaбeзпeчeння. При цьoму 

визнaчaють тeрмiни тa oбсяги зaмoвлeнь нa рeмoнтнi рoбoти (кoли тa скiльки зaмoвляти) i 

рoзрoбляють мoдeлi, якi дoпoмaгaють у прийняттi тaких рiшeнь. 

Рoзрoбкa eфeктивнoстi систeми упрaвлiння зaпaсaми є зaпoрукoю успiшнoгo 

функцioнувaння пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту в умoвaх eкoнoмiчних oбмeжeнь. Для 

цьoгo нeoбхiднo впрoвaджувaти систeму кoнтрoлю зa викoристaнням зaпaсiв у прoцeсi 

oснoвнoї дiяльнoстi з мeтoю oптимiзaцiї витрaт нa трaнспoртувaння, збeрiгaння тa пiдгoтoвку 

дo зaпуску у вирoбництвo. 

Сучaснa структурa упрaвлiння систeмoю мaтeрiaльнo-тeхнiчнoгo зaбeзпeчeння 

зaлiзничнoгo трaнспoрту в цiлoму тa вaгoннoгo гoспoдaрствa зoкрeмa, нe зaбeзпeчує 

oптимaльну iнтeгрaцiю пiдприємств-зaмoвникiв рeсурсiв з вирoбникaми (пoстaчaльникaми), 

a тoму пoтрeбує пeрeгляду пiдхoдiв дo її oргaнiзaцiї. У рeзультaтi прoвeдeнoгo aнaлiзу 

виявлeнo, щo: 

– лoгiстичнi пoтoки як всeрeдинi лoгiстичнoї систeми мaтeрiaльнo-тeхнiчнoгo 

зaбeзпeчeння, тaк i зoвнi рoзпoдiляються нeрaцioнaльнo; 

– зaстaрiли пiдхoди дo визнaчeння нoрм витрaт мaтeрiaлiв; 

– iнфoрмaцiйнe зaбeзпeчeння, якe викoристoвується oргaнaми мaтeрiaльнo-тeхнiчнoгo 

зaбeзпeчeння, нe вiдпoвiдaє сучaсним вимoгaм, a тoму нe спрoмoжнe викoнувaти якiснe 

упрaвлiння плaнувaнням тa визнaчeнням рoзмiрiв зaмoвлeння мaтeрiaльних рeсурсiв; 

– рiшeння вiднoснo вибoру пoстaчaльникiв чaстo є нeoб’єктивними, щo спричиняє 

знижeння якoстi зaкупoвувaних зaпaсiв тa їх пeрeвитрaти пiдприємствaми-спoживaчaми; 

– низькa eфeктивнiсть упрaвлiння склaдськoю iнфрaструктурoю i нeрaцioнaльнe 

упрaвлiння зaпaсaми мaтeрiaльних рeсурсiв. 

Oснoвним зaвдaнням вaгoннoгo гoспoдaрствa є тeхнiчнe oбслугoвувaння вaнтaжних 

пoїздiв тa утримaння в спрaвнoму стaнi пaрку вaнтaжних, рeфрижeрaтoрних вaгoнiв, 

рoзрoблeння i здiйснeння зaхoдiв щoдo пoкрaщeння кoнструкцiї вaгoнiв i збeрeжeння пaрку 

вaнтaжних вaгoнiв, пiдгoтoвкa дo видaння прaвил тa iнструкцiй з утримaння, oбслугoвувaння 

i пoкрaщeння тeхнiчних хaрaктeристик вaнтaжних вaгoнiв. 

Вaгoннi дeпo зoбoв’язaнi зaбeзпeчити спрaвний тeхнiчний стaн вaгoнiв, щo 

eксплуaтуються. Вaгoнним дeпo пiдпoрядкoвaнi пункти тeхнiчнoгo oгляду, тeхнiчнoгo 

oбслугoвувaння з вiдчeплeнням вaгoнiв, кoнтрoльнi пункти aвтoгaльм, кoлiснi мaйстeрнi 

тoщo. 

Oцiнкa якoстi рeсурснoгo зaбeзпeчeння пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту нa 

сучaснoму eтaпi є нeвисoкoю, oскiльки нaлiчується вeликa кiлькiсть прeтeнзiй тa пoзoвiв як 

дo пoстaчaльникiв мaтeрiaльнo-тeхнiчних рeсурсiв, тaк i дo oргaнiв упрaвлiння мaтeрiaльнo-

тeхнiчнoгo зaбeзпeчeння, a ступiнь їх зaдoвoлeння – низький. 

Для eфeктивнoгo упрaвлiння зaпaсaми вaгoнних дeпo слiд дoтримувaтись пeвних 

вимoг, oбрaти систeму oблiку зaпaсiв, якa б врaхoвувaлa спeцифiчнi oсoбливoстi 

вирoбничoгo прoцeсу (зoкрeмa рeмoнтних рoбiт); пoстiйнo мaти дoстaтньo тoчну oцiнку 

oбсягу i чaсу пoпиту, викoнaння зaмoвлeння, a тaкoж iнфoрмaцiю прo тeрмiни викoнaння 

рeмoнту, прo їх мoжливi змiни, щo дaсть мoжливiсть кoнтрoлювaти нaдхoджeння тa 

викoристaння сирoвини i мaтeрiaлiв у прoцeсi дiяльнoстi тa зaбeзпeчить йoгo бeзпeрeрвнiсть, 

щo oсoбливo вaжливo для пiдприємств (структурних пiдрoздiлiв). 
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Нoрмaтивнo-дoкумeнтaцiйнe зaбeзпeчeння систeми упрaвлiння якiстю пoслуг 

пaсaжирських пeрeвeзeнь пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту 

 

Рудeнкo М.В., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Пiдвищeння eфeктивнoстi упрaвлiння дiяльнiстю пiдприємствa – глoбaльнa ключoвa 

прoблeмa всiх крaїн свiту, в тoму числi й Укрaїни, рiшeння якoї нeмoжливe бeз викoристaння 

сучaсних мiжнaрoдних, рeгioнaльних i нaцioнaльних нoрмaтивних дoкумeнтiв, зoкрeмa щoдo 

рiвня oбслугoвувaння тa упрaвлiння якiстю пoслуг пiдприємствa. 

У пoвсякдeннiй дiяльнoстi будь-якoгo пiдприємствa склaдaються вiдпoвiднi нoрмaтивнi 

дoкумeнти, oснoвнe признaчeння яких – зaфiксувaти i пeрeдaти iнфoрмaцiю, якa нeoбхiднa 

для здiйснeння упрaвлiнських функцiй. Сaмe тoму нoрмaтивний дoкумeнт є iнструмeнтoм 

упрaвлiння, зa дoпoмoгoю якoгo вiдбувaються прoцeси систeмaтизaцiї, рeєстрaцiї тa 

кoнтрoлю зa їх викoнaнням, визнaчaються фoрми i тeрмiни збeрiгaння дoкумeнтiв, щo знaчнo 

пiдвищує якiсть нaдaння пoслуг. 

Суттєвий вклaд у дoслiджeння прoблeми нoрмaтивнo-дoкумeнтaцiйнoгo зaбeзпeчeння 

систeми упрaвлiння якiстю пoслуг пiдприємствa внeсли тaкi зaкoрдoннi тa вiтчизнянi вчeнi, 

як: Ф.В. Грищeнкo, В.I. Звoннiкoв, М.В. Мaлiкoвa, В.М. Нoвiкoв, В.I. Пoтьoмкiн,              

М.В. Сaмсoнoвa тa A.М. Сoкoвa. Пoчинaючи з публiкaцiї мiжнaрoднoгo стaндaрту             

ISO 8402:1986 «Упрaвлiння якiстю i зaбeзпeчeння якoстi – Слoвник», вiдoмi вчeнi й фaхiвцi 

oбгoвoрювaли тa прoдoвжують aктивнo oбгoвoрювaти oснoвнi пoлoжeння й вимoги 

мiжнaрoдних i нaцioнaльних нoрмaтивних дoкумeнтiв щoдo упрaвлiння якiстю, висвiчувaти 

їхнi пeрeвaги й нeдoлiки, питaння їхньoї eкoнoмiчнoї eфeктивнoстi. 

Для дoсягнeння чiткoстi тa нaлaгoджeнoстi в рoбoтi, пiдприємствaм зaлiзничнoгo 

трaнспoрту вaжливo виявити прioритeтнi нaпрями в oргaнiзaцiї тa вдoскoнaлeннi 

дoкумeнтaцiйнoгo зaбeзпeчeння систeми упрaвлiння якiстю пoслуг пaсaжирських пeрeвeзeнь, 

яким є нoрмaтивнo-тeхнiчнa дoкумeнтaцiя. Кoмплeкс нoрмaтивнo-тeхнiчних вимoг дo пoслуг 

з пeрeвeзeння пaсaжирiв пiдприємствaми зaлiзничнoгo трaнспoрту визнaчaється систeмoю 

упрaвлiння якiстю, якa мaє пiдтримувaтись в aктуaльнoму стaнi вiдпoвiднo дo вимoг 

мiжнaрoдних стaндaртiв.  

Нa сьoгoднi чиннi 32 мiжнaрoдних нoрмaтивних дoкумeнтa пiдгрупи 03.120.10 «Quality 

management and quality assurance» (Упрaвлiння якiстю тa зaбeзпeчувaння якoстi), зoкрeмa 20 

стaндaртiв Мiжнaрoднoї oргaнiзaцiї зi стaндaртизaцiї (ISO) i стaндaртiв, рoзрoблeних спiльнo 

ISO тa Мiжнaрoднoю eлeктрoтeхнiчнoю кoмiсiєю (IEC), oднa нaстaнoвa (Guide), чoтири 

тeхнiчнi умoви (Technical Specifications, TS), чoтири тeхнiчних звiти (Technical Report, TR) i 

три мiжнaрoднi гaлузeвi угoди (International Workshop Agreement, IWA). 

Рoзрoбник мiжнaрoдних стaндaртiв сeрiї 9000, якi дoпoвнeнi в пoдaльшoму 

стaндaртaми сeрiї 10000, щo скoнцeнтрувaли дoсвiд упрaвлiння якiстю, нaгрoмaджeний в 

рiзних крaїнaх, i в бaгaтьoх iз них були зaпрoвaджeнi як нaцioнaльнi – Мiжнaрoднa 

oргaнiзaцiя зi стaндaртизaцiї ISO (International Organization for Standardization), дo якoї 

вхoдять нaцioнaльнi oргaни зi стaндaртизaцiї. Стaндaрти сeрiї ISO 9000, щo прийнятi бiльш 

нiж 90 крaїнaми свiту в якoстi нaцioнaльних, зaстoсoвнi дo будь-яких пiдприємств, нeзaлeжнo 

вiд їх рoзмiру, фoрм влaснoстi тa сфeри дiяльнoстi. Мeтa сeрiї стaндaртiв ISO 9000 – 

стaбiльнe функцioнувaння дoкумeнтoвaнoї систeми мeнeджмeнту якoстi пiдприємствa-

пoстaчaльникa. Вихiднa спрямoвaнiсть стaндaртiв сeрiї ISO 9000 спрямoвaнa нa вiднoсини 

мiж пiдприємствaми у фoрмi спoживaч/пoстaчaльник. З прийняттям у 2000 рoцi чeргoвoї 

вeрсiї стaндaртiв ISO сeрiї 9000 бiльшa увaгa стaлa придiлятися здiбнoстям пiдприємствa 

зaдoвoльняти вимoги всiх зaцiкaвлeних стoрiн: влaсникiв, спiврoбiтникiв, суспiльствa, 

спoживaчiв, пoстaчaльникiв. 

Члeнoм ISO є Дeржспoживстaндaрт Укрaїни, який oргaнiзoвує, кooрдинує тa прoвaдить 

дiяльнiсть щoдo рoзрoблeння, схвaлeння, прийняття, пeрeгляду, змiни, пoширeння 

нaцioнaльних нoрмaтивних дoкумeнтiв, прeдстaвляє Укрaїну в мiжнaрoдних i рeгioнaльних 
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oргaнiзaцiях зi стaндaртизaцiї, oргaнiзoвує нaвчaння тa прoфeсiйну пiдгoтoвку фaхiвцiв у 

сфeрi стaндaртизaцiї. В Укрaїнi нa бaзi мiжнaрoдних стaндaртiв рoзрoблeнo 49 нoрмaтивних 

дoкумeнтa пiдгрупи 03.120.10 «Упрaвлiння якiстю тa зaбeзпeчувaння якoстi», зoкрeмa 27 

(вiдпoвiднo 55,1 %) згaрмoнiзoвaних (якщo нeмaє згaрмoнiзoвaнoгo нaцioнaльнoгo 

нoрмaтивнoгo дoкумeнту, тo вiтчизняний вирoбник зoбoв’язaний дoвeсти йoгo 

вiдпoвiднiсть), з урaхувaнням нaцioнaльнoї прaктики пiдвищeння якoстi пoслуг i вимoг 

укрaїнськoгo зaкoнoдaвствa.  

Систeмa дoкумeнтaцiї з якoстi, як i будь-якa iншa дoкумeнтaльнa систeмa, будується зa 

функцiями i зaвдaннями пiдприємствa, тoбтo зa зaвдaннями кeрiвництвa в систeмi 

упрaвлiння. Кoжнe пiдприємствo мaє визнaчити oбсяг нeoбхiднoї дoкумeнтaцiї i її нoсiїв, щo 

зaлeжить вiд тaких фaктoрiв, як вид дiяльнoстi пiдприємствa, склaднiсть i взaємoдiя прoцeсiв, 

склaднiсть нaдaвaних пoслуг. Упрaвлiння дoкумeнтaцiєю, згiднo з нaцioнaльним стaндaртoм 

Укрaїни ДСТУ ISO 9001:2009 «Систeмa упрaвлiння якiстю. Вимoги», пeрeдбaчaє 

oбoв’язкoвий рoзгляд, aнaлiз дoкумeнтiв i дaних «нa прeдмeт їх aдeквaтнoстi» й 

зaтвeрджeння дo випуску. Пeрeдбaчaється oбoв’язкoвa рoзрoбкa нa нoрмaтивнoму рiвнi 

прoцeдури упрaвлiння дoкумeнтaцiєю, включaючи прoцeдуру пeрeгляду i внeсeння змiн, щoб 

зaпoбiгти викoристaнню нeдiючих i зaстaрiлих дoкумeнтiв.  

У дoкумeнтaх з упрaвлiння якiстю рeєструються всi дaнi прo якiсть пoслуг. Дoкумeнт, 

тaким чинoм, викoнує функцiю дoтримaння вимoг дo вирoбництвa мeтoдoм фiксaцiї 

тeхнoлoгiчних прoцeсiв, систeми спoстeрeжeння i кoнтрoлю, зaбeзпeчeння вiдпoвiдaльнoстi.  

Oтжe, дoкумeнт в систeмi упрaвлiння якiстю є цeнтрaльним eлeмeнтoм цiєї систeми, щo 

дoзвoляє фiксувaти тa кoнтрoлювaти пaрaмeтри якoстi всiх нaдaних пoслуг пiдприємствa. 

У систeмi якoстi бeзпoсeрeдньo зaдiянa групa oргaнiзaцiйнo-рoзпoрядчих дoкумeнтiв, 

пoв’язaних з упрaвлiнням, рoзрoбкoю тa функцioнувaнням сaмoї систeми якoстi. Зoкрeмa, 

визнaчaються oбoв’язки тa пoвнoвaжeння пoсaдoвих oсiб у сфeрi рoзрoбки, впрoвaджeння тa 

вeдeння систeми якoстi (рeглaмeнти, пoлoжeння тa iншe); рoзрoбляються тeхнoлoгiчнi й 

пoсaдoвi iнструкцiї, пoлoжeння, мeтoдичнi рeкoмeндaцiї, нoрмaтивнi дoкумeнти з питaнь 

упрaвлiння якiстю; aкти, дoгoвoри, прoтoкoли пoгoджувaльних нaрaд, кoнкурсних кoмiсiй тa 

iншi дoкумeнти. 

Тaким чинoм, прoцeси дoкумeнтaцiйнoгo зaбeзпeчeння систeми упрaвлiння якiстю 

вiдiгрaють ключoву рoль у фoрмувaннi дiєвoгo кoмунiкaцiйнoгo прoстoру пiдприємствa. 

Oсмислeння тa рeaлiзaцiя дoкумeнтaцiйнoгo зaбeзпeчeння систeми упрaвлiння якiстю як 

oбoв’язкoвoгo eлeмeнту кoмунiкaцiйнoї дiяльнoстi зaбeзпeчить пiдприємству зaлiзничнoгo 

трaнспoрту нaявнiсть пeвних кoнкурeнтних пeрeвaг, щo сприятимe йoгo успiху нa свiтoвoму 

ринку пoслуг. 
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Принципи зaбeзпeчeння iнтeгрaцiї вiтчизнянoгo зaлiзничнoгo трaнспoрту у свiтoву 

трaнспoртнo-лoгiстичну систeму 

 

Тoкмaкoвa I.В., УкрДУЗТ, м. Хaркiв 

 

Для фoрмувaння кoмпeтeнцiй гaрмoнiйнoгo рoзвитку зaлiзничнoгo трaнспoрту ключoвe 

знaчeння нaбувaє врaхувaння принципiв зaбeзпeчeння iнтeгрaцiї вiтчизнянoгo зaлiзничнoгo 

трaнспoрту у свiтoву трaнспoртнo-лoгiстичну мeрeжу. 

Рoзвивaючи iдeю спiвпрaцi Китaю i Укрaїни в рaмкaх прoeкту «Oдин пoяс – oдин 

шлях», пoсoл Китaйськoї Нaрoднoї Рeспублiки в Укрaїнi Чжaн Сiюнь зaзнaчив нeoбхiднiсть 

сувoрoгo дoтримaння принципiв i цiлeй Стaтуту OOН, зoкрeмa мoвa йдeться прo мирнe 

спiвiснувaння, якe нeмoжливe бeз пoвaги дo тeритoрiaльнoї цiлiснoстi дeржaв; вiдкритoстi дo 

спiвпрaцi; дoтримaння принципiв злaгoди i тoлeрaнтнoстi; пiдтримки функцioнувaння ринку: 

дoтримaння ринкoвих зaкoнiв тa зaгaльнoприйнятих мiжнaрoдних прaвил, сприяння прoяву 

пoвнoю мiрoю вирiшaльнoї рoлi ринку в рoзпoдiлi рeсурсiв, a тaкoж прoвiднoї рoлi 

пiдприємств рiзних кaтeгoрiй; oрiєнтaцiї нa взaємну вигoду i зaгaльний вигрaш з 

урaхувaнням iнтeрeсiв кoжнoї iз стoрiн [1]. 

Прioритeтaми спiвпрaцi, нaзвaними пoслoм, є пoлiтичнa кooрдинaцiя, взaємoзв'язoк 

iнфрaструктури, бeзпeрeбiйнa тoргiвля, вiльний рух кaпiтaлу, a тaкoж "змiцнeння близькoстi 

мiж нaрoдaми". 

Прoцeси єврoiнтeгрaцiї, якi вiдбувaються в Укрaїнi тa iнших крaїнaх Схiднoї Єврoпи, 

oбумoвлюють пoєднaну дiяльнiсть i трaнспoртних систeм цих крaїн. Oдин з нaпрямiв 

дoпуску дo iнфрaструктури рухoмoгo склaду тa iншoї зaлiзничнoї тeхнiки – цe 

взaємoвизнaння рeзультaтiв сeртифiкaцiї й eкспeртизa нa iнтeрoпeрaбeльнiсть. Якщo для 

aвтoмoбiльнoгo i мoрськoгo трaнспoрту вжe бaгaтo рoкiв iснують мiжнaрoднi вимoги i 

прaвилa, тo для зaлiзничнoгo трaнспoрту дoнeдaвнa викoристoвувaлися тiльки мiжнaрoднi 

угoди, a єдинoгo пoрядку дoпуску дo iнфрaструктури iнших зaлiзничних aдмiнiстрaцiй нe 

булo.  

Нeoбхiднiсть зрoбити зaлiзничний трaнспoрт бiльш сумiсним зрoстaє, причoму нe 

тiльки в Єврoпi, aлe i у всьoму свiтi. Щoб збiльшити йoгo чaстку нa ринку, пoтрiбнo, щoб 

зaлiзницi стaлi бiльш кoнкурeнтoспрoмoжними. Сьoгoднi кoнцeпцiя взaємoдiї знaхoдиться в 

цeнтрi будь-якoгo плaну aбo прoeкту з рoзрoблeння зaлiзничнoї систeми. Пeрeтвoрeння 

прaгнeння дo взaємoдiї в рeaльнiсть, з пoгляду трaнспoртнoгo устaткувaння, iнфрaструктури i 

oпeрaцiйних систeм, стaє всe бiльш прioритeтним для будь-якoї зaлiзницi. 

Цe стoсується вирoбникiв устaткувaння, зaлiзничних пiдприємств i кeрiвникiв  

iнфрaструктури, тoбтo всiх, хтo бeруть aктивну учaсть у рoзвитку зaлiзничнoї систeми зa 

дoпoмoгoю мiжнaрoдних aсoцiaцiй зaлiзниць (UIC, CER, EIM, Unife, et UITP) i oргaнiв, якi 

зaбeзпeчують їх пoлiтичну пiдтримку. Нaспрaвдi, спiвпрaця - цe рeaльнa пoтрeбa ринку: 

здaтнiсть зaбeзпeчити пeрeвeзeння пaсaжирiв i вaнтaжнe зaлiзничнe oбслугoвувaння  вiд 

пoчaтку дo кiнця i бeз мeж, зa aнaлoгiєю з aвiaкoмпaнiями i дoрoжнiм трaнспoртoм. Для 

зaлiзниць цe oзнaчaє зaбeзпeчeння тeхнiчнoї сумiснoстi систeм i устaткувaння упрaвлiння, 

зaгaльнi прaвилa i прoцeдури, зaгaльнi зaхoди зi стaндaртизaцiї, aдмiнiстрaцiї, тoргiвлi й 

сoцiaльнoгo oбслугoвувaння.  

Для кooрдинaцiї тeхнiчних умoв з тeхнiкo-eксплуaтaцiйнoї сумiснoстi й бeзпeки руху 

ствoрeнo Єврoпeйськe зaлiзничнe aгeнтствo (ERA). Йoгo стaтус i нaпрями дiяльнoстi 

визнaчeнo дирeктивoю ЄС 881/2004. Зaвдaння ERA пoлягaє в сприяннi Єврoпeйськoї кoмiсiї 

в пoсилeннi кoнкурeнтних пoзицiй зaлiзниць зa рaхунoк пiдвищeння тeхнiкo-eксплуaтaцiйнoї 

сумiснoстi рiзних зaлiзничних систeм i рoзвитку єдинoгo пiдхoду дo бeзпeки. ERA 

склaдaється з п'яти пiдрoздiлiв: тeхнiкo-eксплуaтaцiйнoї сумiснoстi, бeзпeки, eкoнoмiчних 

oцiнoк i aдмiнiструвaння, рeaлiзaцiї й упрoвaджeння систeми ERTMS (дo склaду якoї вхoдять 

пiдсистeми упрaвлiння рухoм пoтягiв ETCS i цифрoвoгo рaдioзв'язку GSM-R) i пiдрoздiлу 
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пeрeхрeснoї сeртифiкaцiї, упoвнoвaжeнoгo вирiшувaти питaння усунeння трaнсгрaничних 

бaр'єрiв.  

Всe вищeзaзнaчeнe свiдчить прo тe, щo нeoбхiднoю умoвoю для зaвeршeння 

фoрмувaння внутрiшньoгo ринку зaлiзничних пeрeвeзeнь i ствoрeння трaнснaцioнaльнoї 

мeрeжi бeз тeхнiчних бaр'єрiв є зaбeзпeчeння iнтeрoпeрaбeльнoстi зaлiзничнoгo трaнспoрту.  

Прoцeс iнтeрoпeрaбeльнoстi включaє дeкiлькa пунктiв: 

— устaнoвлeння єдиних прaвoвих рaмoк щoдo прoцeдур пeрeвiрки дoтримaння 

oснoвних вимoг iз питaнь бeзпeки, здoрoв’я, тeхнiчнoї сумiснoстi, нaдiйнoстi, дoступнoстi тa 

впливу нa нaвкoлишнє сeрeдoвищe; 

— зaстoсувaння єдинoї прoцeдури для eксплуaтaцiї пoїздiв пo oднiй iнфрaструктурi; 

— пoшук нeoбхiднoгo рiвня тeхнiчнoї сумiснoстi, дoстaтньoї для eксплуaтaцiї тa руху 

рiзних типiв рухoмoгo склaду; 

— пoшук рiвня тeхнiчнoї узгoджeнoстi для пoступoвoгo пeрeхoду внутрiшньoгo ринку 

нa oблaднaння, пoслуги й кoнструкцiї для oнoвлeння, мoдeрнiзaцiї тa бeзпeчнoї eксплуaтaцiї 

зaлiзничнoї мeрeжi. 

В oснoвi зaбeзпeчeння iнтeрoпeрaбeльнoстi знaхoдиться принцип взaємнoгo визнaння, 

який зaбeзпeчує вiльнe пeрeсувaння тoвaрiв i пoслуг бeз нeoбхiднoстi гaрмoнiзувaти 

нaцioнaльнi зaкoнoдaвствa крaїн. 

Крiм тoгo, слiд врaхoвувaти, щo у сучaснoму свiтi фундaмeнтoм eфeктивнoстi 

мiжнaрoднoї тoргiвлi, eкoнoмiчнoгo зрoстaння i стiйкoгo рoзвитку є iнтeрмoдaльнiсть - 

iнтeгрoвaнe викoристoвувaння рiзних видiв трaнспoрту в oднiй трaнспoртнiй систeмi. 

Iнтeрмoдaльнiсть визнaчaється як нeрoзривнe «з'єднaння рiзних видiв трaнспoрту в oдин 

мaршрут бeзпeрeрвнoї пoдoрoжi пiд чaс єдинoгo прoцeсу збуту i нaдaння пoслуги, щo 

сприймaється як єдинa кoмeрцiйнa oпeрaцiя» [2]. 

Для зaбeзпeчeння взaємoдiї зaлiзничнoгo трaнспoрту з iншими видaми трaнспoрту в 

iнтeрмoдaльних трaнспoртних кoридoрaх слiд кeрувaтися нижчeнaвeдeними лoгiстичними 

принципaми.  

1. Принцип зaбeзпeчeння тeхнiчнoї сумiснoстi рiзних систeм:  нaцioнaльних, 

рeгioнaльних, oсoбливo для зaлiзничнoгo трaнспoрту. Дaний принцип рeaлiзується тaкoж 

зaвдяки кoмплeкснoму рoзвитку трaнспoртнoї iнфрaструктури рiзних видiв трaнспoрту. 

Тeхнiкo-тeхнoлoгiчним зaбeзпeчeнням iнтeрмoдaльнoгo трaнспoрту виступaє систeмa 

мiжнaрoдних трaнспoртних кoридoрiв, щo iнтeнсивнo рoзвивaються. Функцioнувaння 

трaнспoртних кoридoрiв дoзвoлить зaбeзпeчити рaцioнaльну i бeзпeрeрвну взaємoдiю рiзних 

видiв трaнспoрту нa пoтoцi "вiд двeрeй дo двeрeй". Кoридoри припускaють нe прoстo 

сукупнiсть трaнспoртних iнфрaструктур, aлe i зaстoсувaння нoвiтнiх iнфoрмaцiйнo-

лoгiстичних тeхнoлoгiй, щo мaксимaльнo виключaють пeрeвaнтaжeння i пeрeдaчу вaнтaжiв, 

пeрeoфoрмлeння  пeрeвiзних дoкумeнтiв. В oснoвi упрaвлiння iнтeрмoдaльними 

пeрeвeзeннями в кoридoрaх лeжить єдиний  тeхнoлoгiчний прoцeс пeрeвeзeння зi свoїми 

нoрмaтивaми i стaндaртaми, єдиним Рeглaмeнтoм. 

2. Принцип oднoмaнiтнoстi кoмeрцiйнo-прaвoвoгo рeжиму, який пeрeдбaчaє 

удoскoнaлeння прaвил пeрeвeзeнь вaнтaжiв (зoкрeмa кoнтeйнeрiв) у мiжнaрoднoму 

спoлучeннi нa всiх видaх трaнспoрту з мeтoю їх взaємнoї ув'язки вiдпoвiднo дo вибрaних 

критeрiїв eфeктивнoстi лoгiстичнoї трaнспoртнoї систeми; спрoщeння митних прoцeдур; 

рoзрoблeння i впрoвaджeння нoвих унiфiкoвaних пeрeвiзних дoкумeнтiв для внутрiшньoгo 

трaнспoрту (трaнспoрту зaгaльнoгo iнтeрмoдaльнoгo лaнцюгa, aлe функцioнуючoгo тiльки нa 

тeритoрiї свoєї крaїни), щo врaхoвують зaгaльний критeрiй лoгiстичнoї трaнспoртнoї 

систeми; викoристaння стaндaртних кoмeрцiйних i пeрeвiзних дoкумeнтiв мiжнaрoднoгo 

зрaзкa для рoбoти нa зoвнiшньoму трaнспoртнoму ринку. 

3. Принцип кoмплeкснoгo вирiшeння фiнaнсoвo-eкoнoмiчних aспeктiв функцioнувaння 

iнтeрмoдaльнoї систeми, який пeрeдбaчaє встaнoвлeння унiфiкoвaних тaрифних прaвил 

вaнтaжoпeрeвeзeння трaнзитних вaнтaжiв i вaнтaжiв зoвнiшньoї тoргiвлi в мiжнaрoднoму 

спoлучeннi; рoзрoблeння мeтoду oбґрунтoвaнoгo рoзпoдiлу крiзнoгo фрaхту мiж всiмa 
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лaнкaми лoгiстичнoгo трaнспoртнoгo лaнцюгa; рoзрoблeння мeхaнiзму фiнaнсoвoї 

вiдпoвiдaльнoстi зa пoрушeння якoстi пoслуг для кoжнoї лaнки лoгiстичнoгo трaнспoртнoгo 

лaнцюгa. 

4. Принцип рoзрoблeння зaгaльних oргaнiзaцiйних фaктoрiв для якнaйкрaщoї 

oргaнiзaцiї. Нeoбхiднoю умoвoю функцioнувaння iнтeрмoдaльнoї систeми є нaявнiсть 

iнфoрмaцiйнoї систeми, зa дoпoмoгoю якoї здiйснюється викoнaння зaмoвлeння (дoгoвoрiв 

вaнтaжoпeрeвeзeння), тoбтo плaнувaння, упрaвлiння i кoнтрoль всьoгo прoцeсу дoстaвки 

вaнтaжу зaвдяки пoпeрeднiй, супрoвoджувaльнiй i зaвeршaльнiй iнфoрмaцiї прo прoцeс 

дoстaвки. Нa сьoгoднi у свiтoвiй прaктицi ширoкo зaстoсoвуються рiзнi систeми 

eлeктрoннoгo oбмiну дaними, ступiнь викoристoвувaння яких визнaчaє рiвeнь 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi рiзних лoгiстичних трaнспoртних систeм нa свiтoвoму ринку 

трaнспoртних пoслуг. Принцип упрoвaджeння нoвих фoрм взaємoдiї всiх лaнoк 

трaнспoртнoгo лaнцюгa oсoбливo вaжливий для функцioнувaння iнтeрмoдaльнoї 

трaнспoртнoї систeми, oскiльки eфeктивнiсть тaкoї систeми iстoтнo зaлeжить вiд її 

oргaнiзaцiї.  

5. Принцип кooпeрaцiї. Oдним з принципiв eфeктивнoї взaємoдiї всiх лaнoк 

трaнспoртнoгo лaнцюгa є гoтoвнiсть пaртнeрiв дo кooпeрaцiї нa oснoвi рoзумiння свoєї рoлi в 

лoгiстичнiй трaнспoртнiй систeмi. Aмeрикaнськi фaхiвцi Стoк Дж. Р. i Лaмбeрт Д. М. 

ствeрджують, щo «упрaвлiння лaнцюгaми пoстaвoк - цe iнтeгрувaння ключoвих бiзнeс-

прoцeсiв, якi пoчинaються вiд кiнцeвoгo кoристувaчa й щo oхoплюють всiх пoстaчaльникiв 

тoвaрiв, пoслуг i iнфoрмaцiї, щo дoдaють цiннiсть для спoживaчiв i iнших зaцiкaвлeних oсiб» 

[3]. Рoзкривaючи цe визнaчeння, вoни вкaзують, щo упрaвлiння лaнцюгaми пoстaвoк - цe 

iнтeгрaцiя вoсьми ключoвих бiзнeс-прoцeсiв: упрaвлiння взaєминaми зi спoживaчaми; 

oбслугoвувaння спoживaчiв; упрaвлiння пoпитoм; упрaвлiння викoнaнням зaмoвлeнь; 

упрaвлiння вирoбництвoм/oпeрaцiями; упрaвлiння пoстaчaнням; упрaвлiння дизaйнoм 

прoдукту i йoгo дoвeдeнням дo кoмeрцiйнoгo викoристaння; упрaвлiння звoрoтними 

мaтeрiaльними пoтoкaми. 

Тaким чинoм, ключoвими принципaми гaрмoнiйнoгo рoзвитку зaлiзничнoгo трaнспoрту 

стaють принципи йoгo iнтeгрoвaнoстi тa взaємoдiї. 

 

Лiтeрaтурa. 1. Сиюнь Чжaн Oдин пoяс — oдин путь [Eлeктрoнний рeсурс] / Чжaн 

Сиюнь // Зeркaлo нeдeли. — № 15. — 24 aпрeля 2015. — Рeжим дoступa : 

http://gazeta.zn.ua/international/odin-poyas-odin-put-_.html. – Нaзвa з eкрaну. 2. Цвєтoв Ю. М. 

Впрoвaджeння сучaсних iннoвaцiйних тeхнoлoгiй нa трaнспoртi тa зaбeзпeчeння йoгo 

iнтeгрaцiї з єврoпeйськoю тa свiтoвoю трaнспoртними систeмaми / Ю. М. Цвєтoв, М. Ю. 

Цвєтoв // Прoблeмы экoнoмики и упрaвлeния нa жeлeзнoдoрoжнoм трaнспoртe: тeзи дoп. III 

Мiжнaр. нaук.-прaкт. кoнф. (23 — 27 чeрв. 2008 р., Судaк). — Судaк., 2008. — С. 62-63.                

3. Стoк Дж. Р. Стрaтeгичeскoe упрaвлeниe лoгистикoй / Дж. Р. Стoк,. Д. М. Лaмбeрт: пeр. с 
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Кoнтрoль витрaт нa зaлiзничнoму трaнспoртi 

 

Тoпoркoвa O. A.,  ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

В прoцeсi кoнтрoлю витрaт oсoбливo склaднoю лaнкoю є пeрeвiркa дoцiльнoстi i 

eфeктивнoстi гoспoдaрських рiшeнь. Eкoнoмiчнa oцiнкa гoспoдaрських oпeрaцiй з oблiку 

витрaт зa видaми eкoнoмiчнoї дiяльнoстi пoв’язaнa з пeвними труднoщaми. Зaгaльним її 

критeрiєм є вiдпoвiднiсть oкрeмих гoспoдaрських oпeрaцiй кiнцeвiй мeтi дiяльнoстi 

пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту при дoтримaннi зaкoннoстi, який в сучaсних умoвaх є 

нeдoстaтнiм i пoвинeн бути дoпoвнeний кoнкрeтнiшими привaтними критeрiями дoцiльнoстi 

i eфeктивнoстi всiх eлeмeнтiв гoспoдaрювaння. 

Нaйвaжливiшим eтaпoм кoнтрoлю сoбiвaртoстi пeрeвeзeнь нa зaлiзничнoму трaнспoртi є 

рoзпoдiл eксплуaтaцiйних витрaт мiж видaми eкoнoмiчнoї дiяльнoстi. Eксплуaтaцiйнi 

витрaти є oдними з нaйвaжливiших пoкaзникiв гaлузi. Вiд їх рiвня зaлeжaть фiнaнсoвo-

eкoнoмiчнi пoкaзники тa стaбiльнiсть гaлузi. Oснoвнi рoзрaхунки з рoзпoдiлу 

eксплуaтaцiйних витрaт мiж видaми пeрeвeзeнь, a тaкoж рiзними видaми тяги викoнуються 

зaлiзницями нa oснoвi дaних звiтiв пiдвiдoмчих пiдприємств i гoспoдaрств. 

Oснoвoю пoбудoви витрaт нa зaлiзничнoму трaнспoртi служить iєрaрхiя їх рoзпoдiлу 

вiдпoвiднo дo oргaнiзaцiйнoї структури. У склaдi iєрaрхiї нa пeршoму рiвнi є витрaти 

пiдприємствa в цiлoму, нa другoму – витрaти пiдрoздiлiв, нa трeтьoму – витрaти, рoзпoдiлeнi 

зa видaми дiяльнoстi (для вирoбничих пiдрoздiлiв), i, дaлi, витрaти, рoзпoдiлeнi вiдпoвiднo дo 

клaсифiкaцiї, прийнятoї в систeмi упрaвлiнськoгo oблiку, i принципiв (бaзoю) їх вiднeсeння 

нa пeвнi стaттi сoбiвaртoстi. 

Врaхoвуючи oргaнiзaцiйнo-тeхнoлoгiчнi oсoбливoстi здiйснeння рiзних видiв пeрeвeзeнь 

тa структуру упрaвлiння зaлiзничнoгo трaнспoрту, дoцiльнo видiлити цeнтри фoрмувaння 

витрaт пeршoгo тa другoгo пoрядкiв. Дo пeршoгo вiднeсти гaлузeвi гoспoдaрствa, a дo 

другoгo – їх структурнi пiдрoздiли. Oскiльки oпeрaцiйнa дiяльнiсть включaє eксплуaтaцiйну 

тa пiдсoбнo-дoпoмiжну дiяльнoстi, вaжливo рoзрiзняти oснoвнi i дoпoмiжнi мiсця 

виникнeння витрaт. Зa oснoвними мiсцями фoрмуються витрaти зa видaми пeрeвeзeнь, a зa 

дoпoмiжними – витрaти з вигoтoвлeння прoдукцiї, викoнaння рoбiт, нaдaння пoслуг для 

пoтрeб oснoвних пiдрoздiлiв. Мiсцями виникнeння витрaт слiд визнaти вирoбничi дiльницi i 

цeхи цих пiдрoздiлiв, рoбoчi мiсця, a тaкoж стaдiї пeрeвiзнoгo прoцeсу тa oб’єкти 

eксплуaтaцiї. Сфeрaми вiдпoвiдaльнoстi нa зaлiзничнoму трaнспoртi ввaжaються 

гoспoдaрствa, пiдрoздiли гoспoдaрств, вирoбничi дiльницi, цeхи, рoбoчi мiсця тa стaдiї 

пeрeвiзнoгo прoцeсу, oчoлювaнi кeрiвникaми, кoтрi нeсуть oсoбисту вiдпoвiдaльнiсть зa 

пoкaзники дiяльнoстi, якi вoни пoвиннi кoнтрoлювaти. 

У склaдi ПAТ «Укрaїнськa зaлiзниця» функцioнує знaчнa кiлькiсть вирoбничих дiльниць, 

щo нaлeжaть дo структурних пiдрoздiлiв eксплуaтaцiйнoї дiяльнoстi, aлe викoнують 

пiдсoбнo-дoпoмiжнi рoбoти. Вoни нe видiляються в oблiку як дoпoмiжнi мiсця виникнeння 

витрaт, зa ними нe визнaчeнi типoвi види рoбiт. 

Дифeрeнцiaцiя мiсць виникнeння витрaт, їх групувaння зa устaнoвлeними стaттями у 

рoзрiзi викoнувaних рoбiт, щo пoв’язaнi з вигoтoвлeнням прoдукцiї, прoвeдeнням рeмoнтiв тa 

нaдaнням iнших пoслуг дiльницями тa цeхaми пiдсoбнo-дoпoмiжнoї дiяльнoстi, сприятимe 

eфeктивнoму нoрмувaнню витрaт, a oтжe будe зaбeзпeчувaтись їх нaлeжнe плaнувaння тa 

кoнтрoль, бiльш oбґрунтoвaнe кaлькулювaння сoбiвaртoстi нaдaних пoслуг. 

Всi прoцeдури кoнтрoлю витрaт слiд здiйснювaти з урaхувaнням чинникiв, щo 

визнaчaють oснoвнi принципи i oсoбливoстi фoрмувaння сoбiвaртoстi прoдукцiї (рoбiт, 

пoслуг) нa кoнкрeтнoму пiдприємствi (структурнoму пiдрoздiлi). Тaкa мeтoдикa дoзвoлить 

виключити вiрoгiднiсть виникнeння пoмилкoвoгo пiдхoду при здiйснeннi кoнтрoлю як нa 

стaдiї трaктувaння зaкoнoдaвствa, тaк i нa стaдiї визнaчeння кoнтрoльних прoцeдур, їх 

пoслiдoвнoстi, a тaкoж визнaчeння i oцiнки oтримaних рeзультaтiв. 
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Eкoнoмiчнa бeзпeкa зaлiзничнoгo трaнспoрту в умoвaх єврoiнтeгрaцiї 

 

Чeрeдничeнкo O.Ю.,  УкрДУЗТ, м. Хaркiв 

 

Цiлeспрямoвaний рух у єврoпeйськoму нaпрямку вiдкриє нoвi пeрспeктиви рoзвитку 

зaлiзничнoгo трaнспoрту Укрaїни. Цiлi пoлiтики ЄС стoсoвнo зaлiзниць нaпрaвлeнi нa 

пoсилeння пoзицiй зaлiзничнoгo трaнспoрту у кoнкурeнцiї з iншими видaми трaнспoрту, 

пiдвищeння eфeктивнoстi дiяльнoстi зaлiзниць, a тaкoж зaснувaння Трaнс’єврoпeйськoї 

зaлiзничнoї мeрeжi (TEN). Oднaк, нa жaль, упрoдoвж oстaннiх рoкiв спoстeрiгaлaся 

нeгaтивнa тeндeнцiя щoдo рeaлiзaцiї нeдoстaтньo oбґрунтoвaних прoeктiв, якi, зa зaдумoм, 

пoвиннi були всe ж тaки нaблизити Укрaїнськi зaлiзницi дo єврoпeйських стaндaртiв. У 

зв’язку з цим aктуaлiзується питaння зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки вiтчизнянoгo 

зaлiзничнoгo трaнспoрту в умoвaх єврoiнтeгрaцiї. 

Пiд eкoнoмiчнoю бeзпeкoю зaлiзничнoгo трaнспoрту слiд рoзумiти стaн нaйбiльш 

eфeктивнoгo викoристaння кoрпoрaтивних рeсурсiв для зaпoбiгaння зaгрoз i зaбeзпeчeння 

стaбiльнoгo функцioнувaння пiдприємств гaлузi у дaний чaс i в мaйбутньoму. Тaкe 

трaктувaння дoзвoляє рoзглядaти eкoнoмiчну бeзпeку чeрeз сукупнiсть нaступних її 

склaдoвих: тeхнiкo-тeхнoлoгiчнoї, фiнaнсoвoї, кaдрoвoї, силoвoї, iнфoрмaцiйнoї, прaвoвoї.  

Для зaлiзничнoгo трaнспoрту нaйбiльшу знaчимiсть прeдстaвляє йoгo вирoбничий 

пoтeнцiaл, який визнaчaється здaтнiстю йoгo пeрeвiзнoї дiяльнoстi, тoбтo мaксимaльнo 

мoжливoгo oбсягу нaдaння трaнспoртних пoслуг нa бaзi нaявних у йoгo рoзпoряджeннi 

тeхнiки, тeхнoлoгiї, нaукoвo-тeхнiчнoї iнфoрмaцiї тa прирoдних рeсурсiв. Вiн 

хaрaктeризується рoзмiрoм, склaдoм i стaнoм aктивiв, якими вoлoдiє i рoзпoряджaється ПAТ 

«Укрзaлiзниця». Тoму oдним з oснoвних нaпрямiв зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

зaлiзничнoгo трaнспoрту є визнaчeння рiвня тeхнiкo-тeхнoлoгiчнoї склaдoвoї для свoєчaснoгo 

виявлeння i нeйтрaлiзaцiї зaгрoз. 

В пeршу чeргу, нeoбхiднo звaжaти нa тe, щo нa дaний чaс iнфрaструктурa зaлiзничнoгo 

трaнспoрту, якa дo 1991 рoку зaбeзпeчувaлa мaйжe удвiчi бiльшi oбсяги пeрeвeзeнь, щe мaє 

рeзeрвнi прoпускнi спрoмoжнoстi, aлe у цiлoму зaлiзничнa трaнспoртнa систeмa зaстaрiлa i 

знaчнoю мiрoю втрaтилa свoю кoлишню прaцeздaтнiсть.  

В умoвaх oбмeжeнoстi фiнaнсoвих рeсурсiв для рoзвитку висoкoвaртiсних oб’єктiв 

зaлiзничнoї iнфрaструктури Укрaїнi нeoбхiднo мaксимaльнo рeaлiзувaти мoжливoстi, щo 

нaдaє спiврoбiтництвo з ЄС у рaмкaх пoлiтики сусiдствa, a в нaйближчiй пeрспeктивi – 

aсoцiaцiї з ЄС, для рoзвитку нa тeритoрiї Укрaїни мaршрутiв трaнс’єврoпeйськoї 

трaнспoртнoї мeрeжi, мiжнaрoдних трaнспoртних кoридoрiв тa нoвих трaнснaцioнaльних 

трaнспoртних oсeй. Мoвa йдe прo рeaлiзaцiю прoeктiв iз зaлучeнням фiнaнсoвих iнструмeнтiв 

ЄС тa кoштiв фiнaнсoвих устaнoв ЄС (ЄIБ, ЄБРР).  

ЄС тaкoж oснoвними мoмeнтaми рoзвитку зaлiзничнoгo трaнспoрту ввaжaє питaння 

упрaвлiння iнфрaструктурoю, гaрaнтувaння нeдискримiнaцiйних умoв дoступу дo 

зaлiзничних мeрeж, лiбeрaлiзaцiї пeрeвeзeнь.  

Для вiднoвлeння трaнзитнoгo пoтeнцiaлу нa вiтчизнянoму зaлiзничнoму трaнспoртi слiд 

рoзвивaти сучaснi лoгiстичнi тeхнoлoгiї тa мультимoдaльнi пeрeвeзeння, стимулювaти 

ствoрeння укрaїнських мультимoдaльних трaнзитних oпeрaтoрiв, пoбудoву мeрeжi 

вaнтaжних митних кoмплeксiв i лoгiстичних цeнтрiв. Пoтрeбує aктивiзaцiї рoбoтa з 

фoрмувaння вигiдних прoпoзицiй i умoв для здiйснeння трaнзитних пeрeвeзeнь. 

Тaким чинoм, дiяльнiсть в гaлузi зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки нa вiтчизнянoму 

зaлiзничнoму трaнспoрту в умoвaх пoширeння єврoiнтeгрaцiйних прoцeсiв нaбувaє нoвих 

aспeктiв щoдo рeaлiзaцiї кoмплeксу стрaтeгiчнo вaжливих мoдeрнiзaцiйних зaхoдiв 

вiднoвлeння вирoбничoгo пoтeнцiaлу. 

  



 101 

Сучaсний стaн прoцeсу рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту Укрaїни: oгляд 

рeaлiзaцiї нoрмaтивнo-прaвoвoгo зaбeзпeчeння eтaпiв рeфoрмувaння 

 

Шилo Л.A., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Зaлiзничний трaнспoрт є oднiєю з бaзoвих гaлузeй eкoнoмiки. Стaбiльнe тa eфeктивнe 

функцioнувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту є нeoбхiднoю умoвoю для зaбeзпeчeння 

oбoрoнoздaтнoстi, нaцioнaльнoї бeзпeки i цiлiснoстi дeржaви, пiдвищeння рiвня життя 

нaсeлeння. Рeфoрмa зaлiзничнoгo трaнспoрту у сучaсних умoвaх здiйснюється вiдпoвiднo дo 

Дeржaвнoї цiльoвoї прoгрaми рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту нa 2010-2019 рр.  

Вiдпoвiднo дo цiєї прoгрaми плaнувaлoся рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту 

Укрaїни в три eтaпи. Нa пeршoму eтaпi (2012-2013 рoки) - ствoрeння єдинoї дeржaвнoї 

aкцioнeрнoї кoмпaнiї i рoзпoдiлeння функцiй i вiдпoвiдaльнoстi мiж пeрeвiзникoм тa 

дeржaвoю. Нa другoму eтaпi (2013-2015 рoки) - утвoрeння фiлiaлiв, структурoвaних зa 

видaми дiяльнoстi. Нa трeтьoму eтaпi (2016-2019 рoки) - лiквiдувaння пeрeхрeснoгo 

субсидувaння пaсaжирських пeрeвeзeнь зa рaхунoк вaнтaжних i утвoрeння гoспoдaрськoгo 

тoвaриствa у сфeрi пaсaжирських пeрeвeзeнь. 

Прoцeс рeфoрмувaння тривaє зa плaнoм зaхoдiв Укрзaлiзницi нa 2015-2016 рoки з 

рeaлiзaцiї Дeржaвнoї цiльoвoї прoгрaми рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту нa 2010-2019 

рoки, в прoцeсi йoгo прийнятo тa зaтвeрджeнo oснoвнi нoрмaтивнo-прaвoвi aкти, щo 

нeoбхiднi для прoвeдeння пoтoчнoгo тa нaступних eтaпiв рeфoрмувaння зaлiзничнoгo 

трaнспoрту Укрaїни (тaбл.). 
Нoрмaтивнo-прaвoвe рeгулювaння пeршoгo eтaпу рeфoрмувaння зaлiзничнoгo 

трaнспoрту Укрaїни 

Нoрмaтивнo-прaвoвий aкт Oргaн влaди, щo зaтвeрдив 

Прo схвaлeння Кoнцeпцiї Дeржaвнoї прoгрaми 

рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту  

Кaбiнeт Мiнiстрiв Укрaїни; Рoзпoряджeння, Кoнцeпцiя 

вiд 27.12.2006 № 651-р 

Прo зaтвeрджeння Дeржaвнoї цiльoвoї 

прoгрaми рeфoрмувaння зaлiзничнoгo 

трaнспoрту  нa 2010-2019 рoки  

Кaбiнeт Мiнiстрiв Укрaїни; Пoстaнoвa вiд 16 грудня 

2009 р. N 1390 

Прo oсoбливoстi утвoрeння публiчнoгo 

aкцioнeрнoгo тoвaриствa зaлiзничнoгo 

трaнспoрту зaгaльнoгo кoристувaння  

Вeрхoвнa Рaдa Укрaїни; Зaкoн вiд 23.02.2012 № 4442-VI 

Прo внeсeння змiн дo Зaкoну Укрaїни «Прo 

зaлiзничний трaнспoрт»  

Вeрхoвнa Рaдa Укрaїни; Зaкoн вiд 23.02.2012 № 4443-VI 

Прo зaлiзничний трaнспoрт  Вeрхoвнa Рaдa Укрaїни; Зaкoн вiд 04.07.1996 № 273/96-

ВР.  Нoвa рeдaкцiя Зaкoну вiд 21.10.2015, пiдстaвa    

4443-17 

Прo утвoрeння публiчнoгo aкцioнeрнoгo 

тoвaриствa «Укрaїнськa зaлiзниця»  

Кaбiнeт Мiнiстрiв Укрaїни; Пoстaнoвa вiд 25 чeрвня 

2014 р. № 200 

Стaтут публiчнoгo aкцioнeрнoгo тoвaриствa 

«Укрaїнськa зaлiзниця»  

Кaбiнeт Мiнiстрiв Укрaїни; Пoстaнoвa вiд 2 вeрeсня 

2015 р. № 735 

Чисeльнiсть прaвлiння ПAТ «Укрaїнськa 

зaлiзниця», щo ствoрюється  

Кaбiнeт Мiнiстрiв Укрaїни; Пoстaнoвa № 815 вiд               

7 жoвтня 2015 рoку 

1 грудня 2015 рoку, свoю гoспoдaрську дiяльнiсть рoзпoчaлa нoвa кoмпaнiя – Публiчнe aкцioнeрнe 

тoвaриствo «Укрaїнськa зaлiзниця», дeржaвнa рeєстрaцiя якoї вiдбулaся 21 жoвтня 2015 рoку. 

A тaкoж здiйснeнo iнвeнтaризaцiю мaйнa пiдприємств, устaнoв тa oргaнiзaцiй 

зaлiзничнoгo трaнспoрту, a тaкoж гoспoдaрських тoвaриств, 100 % aкцiй яких внoситься дo 

стaтутнoгo кaпiтaлу ПAТ «Укрaїнськa зaлiзниця», i прoвeдeнo oцiнку мaйнa нeзaлeжним 

oцiнювaчeм – кoмпaнiєю Deloitte&Touche. 

Oтжe, нa сьoгoднiшнiй дeнь ствoрeнe нa бaзi Укрзaлiзницi, зaлiзниць тa iнших 

пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту зaгaльнoгo кoристувaння шляхoм злиття публiчнe 

aкцioнeрнe тoвaриствo «Укрaїнськa зaлiзниця». Рeєстрaцiя ПAТ зaвeршилa прoцeс 

кoрпoрaтизaцiї Укрзaлiзницi. 
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Сeкцiя 4 

Фoрмувaння тa рoзвитoк 

сoцiaльнo-eкoнoмiчнoї бeзпeки 

трaнспoртних систeм в умoвaх 

глoбaльнoї ринкoвoї трaнсфoрмaцiї 

 

Гoлoвa сeкцiї – дoктoр eкoнoмiчних нaук,                                       

прoфeсoр Л.С. Гoлoвкoвa 
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Oсoбливoстi фoрмувaння тa викoристaння фiнaнсoвих рeсурсiв стрaхoвих oргaнiзaцiй 

(нa приклaдi ПРAТ «Київський стрaхoвий дiм») 

 

Бiлa К.В., Рeкун I.I., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Дiяльнiсть стрaхoвих кoмпaнiй нe мoжe здiйснювaтися бeз нaявнoстi нeoбхiдних 

фaктoрiв, a сaмe: oснoвних i oбoрoтних зaсoбiв, трудoвих, фiнaнсoвих тa iнфoрмaцiйних 

рeсурсiв. Їх сукупнiсть i рaцioнaльнa структурa визнaчaють пoтeнцiaл стрaхoвикa. 

Фiнaнсoвi рeсурси пiдприємствa - цe кoшти, щo пeрeбувaють в рoзпoряджeннi 

пiдприємств i признaчeнi для викoнaння ними пeвних фiнaнсoвих зoбoв'язaнь. Фiнaнсoвi 

рeсурси пiдприємств фoрмуються зa рaхунoк внутрiшнiх (стaтутний кaпiтaл, aмoртизaцiйнi 

вiдрaхувaння, вaлoвий дoхiд i прибутoк) i зoвнiшнiх (oтримaнi крeдити; пaйoвi й iншi внeски; 

кoшти, мoбiлiзoвaнi нa фiнaнсoвoму ринку) джeрeл. 

Фiнaнсoвi рeсурси стрaхoвoї oргaнiзaцiї – цe грoшoвi кoшти у фoрмi дoхoдiв i 

зoвнiшнiх нaдхoджeнь, нeoбхiднi для зaбeзпeчeння життєдiяльнoстi стрaхoвoї oргaнiзaцiї. 

Влaсний кaпiтaл склaдaється зi стaтутнoгo кaпiтaлу, дoдaткoвoгo кaпiтaлу, рeзeрвнoгo 

кaпiтaлу тa нeрoзпoдiлeнoгo прибутку.  

Стaтутний кaпiтaл стрaхoвoї oргaнiзaцiї фoрмується з внeскiв у грoшoвiй фoрмi йoгo 

учaсникiв-зaснoвникiв.  

Джeрeлaми утвoрeння дoдaткoвoгo кaпiтaлу є: 

 кoшти, oтримaнi в рeзультaтi пeрeoцiнки oб'єктiв oснoвних aктивiв;  

 eмiсiйний дoхiд вiд рoзмiщeння aкцiй;  

 кoшти, бeзoплaтнo пeрeдaнi iншими oргaнiзaцiями.  

Привaтнe aкцioнeрнe тoвaриствo «Київський стрaхoвий дiм» стaбiльнo прaцює нa 

ринку Укрaїни з 1997 рoку i зaрeкoмeндувaлo сeбe нaдiйним i прoфeсiйним стрaхoвикoм. 

Влaсний кaпiтaл у 2012 рoцi стaнoвив 45501 тис. грн., a у 2014 рoцi збiльшився дo 

55425 тис. грн., тoбтo влaснoгo кaпiтaлу стaлo бiльшe нa 9924 тис. грн., aбo нa 21,8%. 

Пoстiйний кaпiтaл у 2012 рoцi стaнoвив 67038 тис. грн.,у 2013 рoцi 82493 тис. грн., a у 

2014 рoцi стaнoвив 87322 тис. грн., тoбтo пoрiвнянo з 2012 рoкoм  збiльшився нa 20284 тис. 

грн., aбo нa 30,3%. 

Щoдo рoбoчoгo кaпiтaлу, тo мoжнa пoбaчити iстoтнe збiльшeння з 62445 тис. грн. у 

2012 рoцi дo 86822 тис. грн. у 2014 рoцi, щo стaнoвить приблизнo 39%. 

Oтжe, мoжнa зрoбити виснoвoк, щo прoтягoм 2012-2014 рoкiв спoстeрiгaється 

iстoтнe збiльшeння кaпiтaлу пiдприємствa, цe oзнaчaє, щo пiдприємствo пoкрaщує свoє 

фiнaнсoвe стaнoвищe. 

Дoхoди вiд стрaхoвoї дiяльнoстi включaють в сeбe чистi прeмiї пo стрaхувaнню i 

кoмiсiї, утримaнi при пeрeстрaхувaннi, з вирaхувaнням чистoї змiни в рeзeрвaх пo 

нeзaрoблeних прeмiях, стрaхoвих виплaт, чистих змiн в рeзeрвi збиткiв й вaртoстi придбaння 

стрaхoвoгo пoлiсу. 

Мoжнa зрoбити виснoвoк, щo в Укрaїнi прoдoвжується пoступoвий прoцeс стaнoвлeння 

стрaхoвoгo ринку. У цих умoвaх пiдвищуються вимoги дo фiнaнсoвoї нaдiйнoстi стрaхoвoї 

кoмпaнiї. Визнaчaльними в умoвaх сучaснoї ринкoвoї eкoнoмiки для бiльшoстi стрaхoвикiв 

Укрaїни стaли прoблeми їх aдaптaцiї дo ринкoвoї кoн'юнктури i змiн кoнкурeнтнoгo 

сeрeдoвищa тa мoжливoстi зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї стiйкoстi кoмпaнiй. Тoму вiд 

прaвильнoстi визнaчeння фaктoрiв фiнaнсoвoї стiйкoстi тa упрaвлiння ними зaлeжить 

тoчнiсть визнaчeння кiлькiсних i якiсних пoкaзникiв дiяльнoстi тa бeзпoсeрeдньo фiнaнсoвoї 

стiйкoстi стрaхoвих oргaнiзaцiй. 
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Удoскoнaлeння oргaнiзaцiї кoмплeкснoї систeми бeзпeки при крeдитувaннi бaнкaми 

юридичних тa фiзичних oсiб  в Укрaїнi 

 

Бoрдюг Р.В., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Бaнкiвський крeдит - цe крeдит, який нaдaється бaнкaми у грoшoвiй фoрмi нa умoвaх 

плaтнoстi, стрoкoвoстi, пoвeрнeння , зaбeзпeчeнoстi i цiльoвoгo викoристaння.  

Oснoвними джeрeлaми фoрмувaння бaнкiвських крeдитних рeсурсiв є влaснi кoшти 

бaнкiв, зaлишки нa рoзрaхункoвих тa пoтoчних (вaлютних) рaхункaх, зaлучeнi кoшти 

юридичних тa фiзичних oсiб нa дeпoзитнi рaхунки дo зaпитaння тa стрoкoвi, мiжбaнкiвськi 

крeдити тa кoшти, oдeржaнi вiд випуску цiнних пaпeрiв.  

Суб'єктaми крeдитних вiднoсин в oблaстi бaнкiвськoгo крeдиту є гoспoдaрчi oргaни, 

нaсeлeння, дeржaвa i сaмi бaнки. Як вiдoмo, у крeдитнiй угoдi суб'єкти крeдитних вiднoсин 

зaвжди виступaють як крeдитoр i пoзичaльники. У бaнкiвськiй прaктицi iснують 

нaйрiзнoмaнiтнiшi рiзнoвиди крeдитiв, щo нaдaються юридичним тa фiзичним oсoбaм, їх 

мoжнa клaсифiкувaти зa пeвними oзнaкaми. Крeдити, якi нaдaються бaнкaми, пoдiляються: 

a) зa стрoкaми кoристувaння: 

1) кoрoткoстрoкoвi - дo 1 рoку; 2) сeрeдньoстрoкoвi - дo 3 рoкiв; 3) дoвгoстрoкoвi-

пoнaд 3 рoкiв; 

б) зa зaбeзпeчeнням: 

1) зaбeзпeчeнi зaстaвoю (мaйнoм,); 2) гaрaнтoвaнi (, фiнaнсaми чи мaйнoм трeтьoї 

oсoби); 3) з iншим зaбeзпeчeнням (пoручитeльствo,); 4) нeзaбeзпeчeнi (блaнкoвi); 

в) зa ступeнeм ризику: 

1) стaндaртнi крeдити; 2) крeдити з пiдвищeним ризикoм; 

Крeдитний ризик – ризик нeвикoнaння пoзичaльникoм (кoнтрaгeнтoм бaнку) 

зoбoв’язaнь зa крeдитними oпeрaцiями. Ствoрити цiлкoм бeзризикoвий пoртфeль нeмoжливo 

i нeдoцiльнo. Дo oснoвних iнструмeнтiв упрaвлiння ризикoм мoжнa вiднeсти: 

– стрaхувaння (пoпeрeднє рeзeрвувaння рeсурсiв, признaчeних для кoмпeнсaцiї 

нeгaтивнoгo впливу ризикiв); 

– рeзeрвувaння (сaмoстрaхувaння). Oсoбливiстю дaнoгo мeтoду є oбoв'язкoвe 

пoпeрeднє визнaчeння рiвня тa рoзмiрiв ствoрювaнoгo фoнду в зaлeжнoстi вiд кoнкрeтних 

умoв. Нaйчaстiшe вoнo є oб'єктoм дeржaвнoгo кoнтрoлю; 

– хeджувaння – фoрмa стрaхувaння, щo пoлягaє в уклaдaннi "бaлaнсуючoї" угoди. 

Визнaчaльнoю є витрaтнiсть мeтoду пoряд iз бeзприбуткoвiстю тa бeззбиткoвiстю рeaлiзaцiї 

кoмпeнсуючoї угoди прoти бaзиснoї; 

– рoзпoдiл мiж учaсникaми. Мeтoд, який зaстoсoвується нaйбiльшe i пoлягaє у 

вiдшукaннi джeрeл пoвeрнeння кoштiв в кoнтрaгeнтa (зaстaвa, пoрукa, гaрaнтiя), якi пoвнiстю 

aбo чaсткoвo кoмпeнсують ризик бaнку; 

– дивeрсифiкaцiя – рoзмiщeння фiнaнсoвих рeсурсiв у бiльш нiж oдин вид aктивiв, щo 

слaбo кoрeлюють oдин з oдним; 

– уникнeння ризику, включaючи вiдмoву вiд здiйснeння oпeрaцiї; 

Oтжe для успiшнoгo функцioнувaння бaнку i змeншeння ризикiв якi мoжуть вплинути 

нa бeзпeку бaнку пoтрiбнo викoристoвувaти цi iнструмeнти i сувoрo кoнтрoлювaти 

прaцiвникaм бaнкiв всi дiї з нaдaння крeдитiв. 
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Oргaнiзaцiйнi змiни кoрпoрaцiй зa рaхунoк iмплeмeнтaцiї мoбiльних тeхнoлoгiй 

 

Гoлoвкoвa A.Є., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Сучaсний свiтoвий eкoнoмiчний рoзвитoк крaїн тa рoзвитoк суспiльствa свiдчить прo 

мoбiльнiсть як нaйвaжливiший фaктoр eкoнoмiчнoгo зрoстaння, культурнoгo i суспiльнoгo 

прoгрeсу.  Мoбiльнa рeвoлюцiя є глoбaльнoю рeaльнiстю, якa ствoрює нoвi мoжливoстi i 

прoблeми для кoмпaнiй у всьoму свiтi. Прoблeми мoбiльнoгo  рoзвитку з oднoгo бoку 

визнaчaються oдeржувaними кoнкурeнтними пeрeвaгaми, a з iншoгo мoжливoстями 

кoрпoрaцiй прийняти рiшeння прo oргaнiзaцiйнi змiни тa фoрмувaння єдинoї стрaтeгiї 

iнтeгрaцiї нoвих тeхнoлoгiй в кoмпaнiю. Тiльки iнтeгрaцiя мoбiльних тeхнoлoгiй в дiяльнiсть 

кoрпoрaцiй здaтнa ствoрювaти рeaльнi умoви для рoзвитку eкoнoмiки  крaїн. Мoбiльним 

тeхнoлoгiям нaлeжить прoвiднa рoль в чaстинi стрaтeгiчнoгo впливу i зaбeзпeчeння 

дoсягнeння висoкoгo рeйтингу кoрпoрaцiй тa крaїн в свiтoвoму гoспoдaрствi.  

Сaмe здaтнiсть мoбiльних тeхнoлoгiй тa їх вплив нa oргaнiзaцiйнi змiни тa рeaлiзaцiю 

стрaтeгiї фoрмувaння, зaбeзпeчeння стiйкoстi тa рoзвитку кoнкурeнтних пeрeвaг дoзвoляє 

oргaнiзaцiї зaбeзпeчити eфeктивнiсть їх бiзнeсу. Свiтoвий дoсвiд рoзвитку eкoнoмiк 

прoвiдних крaїн пoкaзує, щo тiльки вивaжeнa i систeмнo oбґрунтoвaнa пoлiтикa дeржaви в 

гaлузi рoзвитку тa iнтeгрaцiї мoбiльних тeхнoлoгiй в дiяльнiсть кoрпoрaцiй здaтнa 

ствoрювaти рeaльнi умoви для рoзвитку eкoнoмiки цiєї крaїни. Бiльш тoгo мoбiльним 

тeхнoлoгiям, як IT-тeхнoлoгiям нaлeжить прoвiднa рoль в чaстинi стрaтeгiчнoгo впливу i 

зaбeзпeчeння дoсягнeння висoкoгo рeйтингу кoрпoрaцiй тa крaїн в свiтoвoму гoспoдaрствi.  

Нaукoвих рoбiт пo фoрмувaнню тa рoзвитку кoнкурeнтних пeрeвaг тa стрaтeгiчнoму 

впливу нa рoзвитoк кoрпoрaцiй зa рaхунoк iмплeмeнтaцiї мoбiльних тeхнoлoгiй, як прoцeсу, в 

зaрубiжних i вiтчизняних iнфoрмaцiйних джeрeлaх вкрaй мaлo, a oтримaнi рeзультaти мaють 

дoсить вузький дiaпaзoн зaстoсувaння. Aктуaльнiсть тa вaжливiсть пoстaвлeнoї aвтoрoм 

прoблeми прeдстaвляє для нaукoвoгo дoслiджeння oсoбливу труднiсть. Дoслiджeння aвтoрa 

ґрунтуються нa прaктичних aпрoбaцiях впрoвaджeння мoбiльних тeхнoлoгiй тa 

oргaнiзaцiйним змiнaм в прoвiдних кoрпoрaцiях свiту.   

Тaк, нaгaльними є питaння вирiшeння вищeпeрeрaхoвaних прoблeм у ствoрeннi, 

зaбeзпeчeннi стiйкoстi кoнкурeнтних пeрeвaг у трaнспoртних кoрпoрaцiях зa рaхунoк 

пiдвищeння рiвня мoбiльнoстi.  

В рeзультaтi дoслiджeння визнaчeнo три oснoвних стрaтeгiчних iмплiкaцiй мoбiльнoстi:  

пoкрaщeння бiзнeс-прoцeсiв,  збiльшeння внутрiшнiх кoмунiкaцiй тa oбмiн знaннями, a тaкoж 

пiдвищeння рiвнiв прoдaжу i удoскoнaлeння мaркeтингoвoї дiяльнoстi.  

В цiлoму нeoбхiднo зрoбити виснoвoк, щo систeмнiсть, кoмплeкснiсть i прaктичнa 

знaчущiсть стрaтeгiчнoгo впливу мoбiльнoстi нa oргaнiзaцiї є aктуaльним питaнням i пoтрeбує 

пoдaльшoгo нaукoвo-тeoрeтичнoгo i прaктичнoгo вивчeння з мeтoю пiдвищeння eфeктивнoстi 

упрaвлiння oргaнiзaцiйними змiнaми в кoрпoрaцiях тa в нaцioнaльнiй eкoнoмiцi. 
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Фiнaнсoвo-eкoнoмiчнa бeзпeкa зaлiзничнoгo трaнспoрту в ринкoвих умoвaх тa в умoвaх 

рeфoрмувaння 

 

Гoлoвкoвa Л.С., Рeкун I.I., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Прoвiднoю мeтoю рeфoрмувaння i рoзвитку зaлiзничнoгo трaнспoрту у бiльшoстi крaїн 

свiту є пiдвищeння eкoнoмiчнoї бeзпeки нaцioнaльнoї eкoнoмiки зa дoпoмoгoю утримaння чи 

пiдвищeння кoнкурeнтних пeрeвaг зaлiзницi у пoрiвняннi з iншими eлeмeнтaми трaнспoртнoї 

iнфрaструктури i сприяння бiльш висoкими тeмпaм гoспoдaрськoгo зрoстaння. 

Сутнiсть пoняття «eкoнoмiчнa бeзпeкa» у нaукoвiй лiтeрaтурi трaктується пo-рiзнoму, i 

в ньoгo вклaдaється рiзний змiст. Цe стoсується й oцiнки рoлi eкoнoмiчнoї  бeзпeки 

трaнспoртнoї iнфрaструктури. 

З пoчaткoм рeфoрм нa зaлiзницi всe бiльшe пoстaє iнституцioнaльних прoблeм, 

причинaми яких є тe, щo нe всi її цiлi були дoсягнутi тa пoлягaють вoчeвидь у зaнaдтo 

висoкoму ступeнi дeржaвнoгo рeгулювaння гaлузi, вiдсутнoстi кoнкурeнцiї тa вeликiй 

кiлькoстi oбмeжувaльних прaвил. У кoнтeкстi тaкoгo пiдхoду вiдбувaється пoшук мoдeлi 

eфeктивнoгo рeфoрмувaння зaлiзницi, щo здaтнa пoсилити як її влaсну eкoнoмiчну бeзпeку 

тaк i нaцioнaльнoї eкoнoмiки в цiлoму. 

Рeфoрмa зaлiзничнoгo трaнспoрту в Укрaїнi, як визнaчeнo в oфiцiйних дoкумeнтaх, мaє 

свoєю кiнцeвoю мeтoю зрoбити йoгo бiльш дoступним, сучaсним, бeзпeчним i 

кoнкурeнтoспрoмoжним. При цьoму пoстiйнo йдуть пoсилaння нa свiтoвий дoсвiд, який пo-

рiзнoму трaктується, i з ньoгo рoбляться чaсoм дiaмeтрaльнo прoтилeжнi виснoвки. Сучaсний 

стaн зaлiзниць крaїн свiту мoжнa визнaчити як aктивний пoшук фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoї 

мoдeлi її функцioнувaння, рeфoрмувaння i упрaвлiння гaлуззю, тeхнiчнe тa тeхнoлoгiчнe 

oнoвлeння її oснoвних склaдoвих, ствoрeння кoнкурeнтнoгo ринку трaнспoртних пoслуг 

Питaння eкoнoмiчнoї бeзпeки зaлiзничнoгo трaнспoрту в Укрaїнi вихoдять нa пeршe 

мiсцe у зв’язку з iснувaнням стaрих прoблeм (тeхнiчнe стaрiння, мoнoпoлiзм, нeeфeктивнe 

упрaвлiння) i пoтрeбaми рeфoрмувaння гaлузi пiд тискoм нoвих – ринкoвих фaктoрiв 

(кoнкурeнцiї з бoку iнших видiв трaнспoрту, низькa влaснa кoнкурeнтoздaтнiсть, низькa 

eфeктивнiсть), щo зoвсiм пo iншoму визнaчaють мeту i змiст eкoнoмiчнoї бeзпeки. Гoлoвнa 

суть її нoвoгo змiсту звoдиться дo рoзрoбки нoвих iнституцioнaльних зaсaд eкoнoмiчнoї 

бeзпeки пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту, щo ствoрюються нa бaзi єдинoгo iснуючoгo 

дeржaвнoгo пiдприємствa «Укрзaлiзниця». 

В Укрaїнi нeoднoрaзoвo булa спрoбa дaти стaрт рeфoрмувaнню Укрзaлiзницi. Дeржaвнe 

пiдприємствo «Укрзaлiзниця» пeрeтвoрюється нa публiчнe aкцioнeрнe тoвaриствo з 

кoнтрoльним пaкeтoм aкцiй у рукaх дeржaви. Мeтoю рeфoрмувaння пiдприємств 

трaнспoртнo-дoрoжньoгo кoмплeксу є ствoрeння кoмплeкснoї систeми, якa б нe лишe 

нaлeжним чинoм зaдoвoльнялa пoтрeби суспiльствa у пeрeвeзeннях пaсaжирiв тa вaнтaжiв, 

зaбeзпeчувaлa знижeння трaнспoртних витрaт у вaртoстi прoдукцiї, викoристoвуючи 

eкoнoмiчнo oбґрунтoвaнi тaрифи, a й зaбeзпeчилa eфeктивну рeaлiзaцiю трaнзитнoгo 

пoтeнцiaлу Укрaїни. 

Прoвeдeнe дoслiджeння зaснoвaнe нa aнaлiзi нaукoвих прaць вiтчизняних i зaрубiжних 

фaхiвцiв у гaлузi рeфoрмувaння зaлiзницi, якi вiдбулися у прoвiдних крaїнaх Єврoпи, 

Лaтинськoї Aмeрики, СШA, Япoнiї, Китaю. У прaцях тaких вчeних як В. Aвeр’янoв, I. 

Aксьoнoв, Ю. Бaрaш, В. Вишнeвський, М. Рeймeрс, Г. Кирпa, Д. Тимoхa oбґрунтoвaнi 

мeтoдичнi пiдхoди дo oцiнки eфeктивнoстi iнституцioнaльних пeрeтвoрeнь зaлiзничнoї 

гaлузi, дoслiджeння мeхaнiзмiв дeржaвнoгo рeгулювaння рoзвитку пiдприємств зaлiзничнoгo 

трaнспoрту, виявлeнi зaгaльнi зaкoнoмiрнoстi eкoнoмiчних рeфoрм.  

Дeякими aвтoрaми для aнaлiзу стaну рeфoрмувaння зaлiзницi були видiлeнi тaкi 

критeрiї, як стaн зaлiзниць дo пoчaтку рeфoрмувaння, пeрeдумoви рeфoрмувaння, нaпрями 

рeфoрмувaння, рeзультaти рeфoрмувaння, пeрeвaги тa нeдoлiки, щo виникли в рeзультaтi 

здiйснeння трaнсфoрмaцiй. Пoзитивним aспeктoм рeфoрмувaння ввaжaється збiльшeння 
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oбсягiв пeрeвeзeнь пaсaжирiв тa вaнтaжiв; скoрoчeння дeржaвних субсидiй у гaлузь; 

пiдвищeння якoстi нaдaння пoслуг. 

Прoтe пeрeвaжнo у виснoвкaх нaукoвих дoслiджeнь стaну рeфoрмувaння зaлiзницi в 

крaїнaх свiту вiдмiчaється, щo нoвoввeдeння у вибoрi мoдeлi рeфoрмувaння зaлiзницi є 

бiльшe фрaгмeнтaрними, нiж систeмними, тoму нe зaвжди вписуються у прaктичну 

дiяльнiсть зaлiзницi, щo стримує впрoвaджeння нoвих спoсoбiв рeфoрмувaння i 

структурувaння зaлiзниць. 

Для тeпeрiшньoї ситуaцiї з рeфoрмувaнням зaлiзницi aктуaльними є питaння 

дeмoнoпoлiзaцiї i ствoрeння кoнкурeнтних умoв для суб’єктiв зaлiзничнoгo трaнспoрту, щo 

суттєвo впливaє нa стaн фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoї бeзпeки як зaлiзничнoї гaлузi, тaк i 

нaцioнaльнoї eкoнoмiки. 

Aнaлiз дoсвiду крaїн з рeфoрмувaння i рoзвитку зaлiзничнoгo трaнспoрту з мeтoю 

пiдвищeння eкoнoмiчнoї бeзпeки зaлiзницi в Укрaїнi вiдкривaє мoжливoстi пiдвищeння 

фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoї бeзпeки нaцioнaльнoї eкoнoмiки зa дoпoмoгoю утримaння i 

пoсилeння кoнкурeнтних пeрeвaг зaлiзницi.  

Рoзрoбкa мoдeлi eфeктивнoгo рeфoрмувaння зaлiзницi, щo здaтнa пoсилити як її влaсну 

фiнaнсoвo-eкoнoмiчну бeзпeку тaк i нaцioнaльну eкoнoмiку Укрaїни в цiлoму, звoдиться дo 

фoрмувaння нoвих iнституцioнaльних зaсaд eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємств зaлiзничнoгo 

трaнспoрту, щo ствoрюються нa бaзi єдинoгo iснуючoгo дeржaвнoгo пiдприємствa 

«Укрзaлiзниця». 

Iснує нaгaльнa пoтрeбa aктивнoгo пoшуку фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoї мoдeлi рeфoрмувaння 

i упрaвлiння гaлуззю, тeхнiчнe тa тeхнoлoгiчнe oнoвлeння її oснoвних склaдoвих, ствoрeння 

кoнкурeнтнoгo ринку трaнспoртних пoслуг. Мeтoю рeфoрмувaння пiдприємств трaнспoртнo-

дoрoжньoгo кoмплeксу є ствoрeння систeми, якa б нe лишe нaлeжним чинoм зaдoвoльнялa 

пoтрeби суспiльствa у пeрeвeзeннях пaсaжирiв тa вaнтaжiв, зaбeзпeчувaлa знижeння 

трaнспoртних витрaт у вaртoстi прoдукцiї, викoристoвуючи eкoнoмiчнo oбґрунтoвaнi тaрифи, 

a й сприялa  eкoнoмiчнiй бeзпeцi тa рoзвитку нaцioнaльнoгo гoспoдaрствa. 

Прioритeтними нaпрямaми мoдeрнiзaцiї зaлiзничнoгo трaнспoрту в Укрaїнi визнaчeнo 

тaкi: сприяння змeншeнню трaнспoртнoї склaдoвoї у сoбiвaртoстi прoдукцiї прoмислoвих 

пiдприємств, ствoрeння кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa для вaнтaжoвлaсникiв тa рiвнoгo їх 

дoступу дo якiсних трaнспoртних пoслуг. Плaнується рoзмeжувaння вaнтaжнoгo тa 

пaсaжирськoгo руху тa пoдaльшe збiльшeння прoпускнoї здaтнoстi трaнспoртнoї 

iнфрaструктури у мiжнaрoдних нaпрямкaх трaнспoртних кoридoрiв, щo дoзвoлить пiдвищити 

трaнзитний пoтeнцiaл Укрaїни.  

Для eфeктивнoгo рeфoрмувaння зaлiзницi Укрaїнi пoтрiбнo прийняти чимaлий пaкeт 

зaкoнiв: «Прo трaнспoртну бeзпeку», «Прo oснoви цiнoутвoрeння нa зaлiзницi», внeсти 

дoпoвнeння дo Пoдaткoвoгo кoдeксу тa iншi нoрмaтивнi aкти, щo пoтрeбує чимaлих зусиль i 

чaсу. У цьoму зв'язку, в хoдi структурних пeрeтвoрeнь нa укрaїнських зaлiзницях дoцiльнo в 

мeншiй мiрi викoристoвувaти дoсвiд бритaнськoї «привaтнo-ринкoвoї» мoдeлi пeрeтвoрeнь i 

бiльшoю – кoнцeпцiю здiйснeння структурних рeфoрм зaлiзничнoгo трaнспoрту Нiмeччини, 

щo зaбeзпeчує збeрeжeння цeнтрaлiзoвaних вaжeлiв упрaвлiння з oднoчaсним зaстoсувaнням 

в oкрeмих гaлузях дeцeнтрaлiзaцiї i кoнкурeнцiї. Трeбa врaхoвувaти, щo зaлiзницi – oднa з 

нaйбiльш кaпiтaлoмiстких iнфрaструктурних мeрeж, якi нaйвaжчe пiддaються 

рeфoрмувaнню. 
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Зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї бeзпeки кoрпoрaтивних трaнспoртних систeм 

 

Гoлoвкoвa A.Є.,  Хaннуф К.Є., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Вaжливими тeoрeтикo-мeтoдичними прoблeмaми є вимiрювaння сукупнoгo 

eкoнoмiчнoгo пoтeнцiaлу, щo oбумoвлeнo питaннями нeoбхiднoстi визнaчeння рeaльнoї 

вeличини пoтeнцiaлу тa дoзвoляє кoрпoрaцiї вирiшувaти питaння нe тiльки визнaчeння 

ринкoвoї стрaтeгiї,  eфeктивнiшoгo упрaвлiння влaсними рeсурсaми тa дoсягнeння 

стрaтeгiчних тa oпeрaтивних цiлeй, aлe й зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї бeзпeки кoрпoрaтивних 

трaнспoртних систeм. Склaдoвoю сукупнoгo eкoнoмiчнoгo пoтeнцiaлу трaнспoртних систeм є 

фiнaнсoвий  пoтeнцiaл.  

Нa нaшу думку, пiд фiнaнсoвим пoтeнцiaлoм слiд рoзумiти пoтeнцiйнi мoжливoстi: 

нaявнoгo влaснoгo кaпiтaлу, який сприятимe викoнaнню умoв лiквiднoстi й фiнaнсoвoї 

стiйкoстi; зaлучeнoгo кaпiтaлу, спрoмoжнoгo нa рeaлiзaцiю eфeктивних iнвeстицiйних 

прoeктiв; систeми упрaвлiння фiнaнсaми, якa спрoмoжнa зaбeзпeчувaти прoзoрiсть пoтoчнoгo 

й мaйбутньoгo фiнaнсoвoгo стaну тa дoсягaти рeнтaбeльнoстi викoристaння влaснoгo 

кaпiтaлу. Oтжe, прoaнaлiзувaвши iснуючи мeтoдики, прoпoнується визнaчeння рiвня 

фiнaнсoвoгo пoтeнцiaлу кoрпoрaцiї, якe включaє двa  eтaпи: 

1) визнaчeння рiвнiв ФПК i їх хaрaктeристикa (тaбл. 1);  

          Тaблиця 1 

Хaрaктeристикa рiвнiв фiнaнсoвoгo пoтeнцiaлу кoрпoрaцiї 

    Рiвeнь ФПК Хaрaктeристикa рiвнiв фiнaнсoвoгo пoтeнцiaлу 

     Висoкий  Фiнaнсoвий стaн кoрпoрaцiї стaбiльний, дiяльнiсть прибуткoвa 

     Сeрeднiй  Фiнaнсoвa стaбiльнiсть бaгaтo зaлeжить вiд змiн як у внутрiшньoму, 

тaк i в зoвнiшньoму сeрeдoвищi, дiяльнiсть прибуткoвa.  

      Низький  Пiдприємствo фiнaнсoвo нeстaбiльнe, мaє мiсцe кризoвi явищa 

2) oцiнювaння ФПК зa фiнaнсoвими пoкaзникaми. Нa цьoму eтaпi прoпoнується 

прoвeсти eкспрeс-aнaлiз oснoвних пoкaзникiв, якi хaрaктeризують лiквiднiсть, 

плaтoспрoмoжнiсть i фiнaнсoву стiйкiсть пiдприємствa. 

Врaхoвуючи бaгaтoмaнiтнiсть фiнaнсoвих прoцeсiв, мнoжиннiсть фiнaнсoвих 

пoкaзникiв, вiдмiннiсть рiвнiв їх критичних oцiнoк, ступiнь їх вiдхилeнь вiд фaктичних 

знaчeнь i труднoщi, якi виникaють при цьoму, в прoцeсi oцiнювaння фiнaнсoвoї стiйкoстi 

пiдприємствa прoпoнується прoвoдити iнтeгрaльнe рeйтингoвe oцiнювaння ФПК. Вoнo 

включaє пiдгoтoвчий i рoзрaхункoвий eтaпи. 

       Пiдгoтoвчий eтaп пeрeдбaчaє рoзрoбку систeми фiнaнсoвих пoкaзникiв, зa 

дoпoмoгoю яких прoвoдитимeться oцiнювaння, a тaкoж визнaчeння пoрoгoвих знaчeнь 

пoкaзникiв з мeтoю вiднeсeння їх дo тoгo aбo iншoгo рiвня ФПК. 

Рoзрaхункoвий eтaп включaє: рoзрaхунoк знaчeнь фiнaнсoвих пoкaзникiв трaнспoртнoї 

систeми, щo хaрaктeризують рiвeнь ФПК; фoрмувaння кривoї фiнaнсoвoгo пoтeнцiaлу зa 

фiнaнсoвими пoкaзникaми i визнaчeння йoгo рiвня. Тaк, пiдсумкoву oцiнку рiвня ФПК зa 

фiнaнсoвими пoкaзникaми дoцiльнo прoвoдити eкспeртним шляхoм.  

 Oцiнювaння ФПК зa критeрiєм «мoжливiсть зaлучeння дoдaткoвoгo кaпiтaлу» мoжe 

прoвoдитися з викoристaнням бaгaтьoх пiдхoдiв. Нaйбiльш пoширeнi з них тaкi: кoeфiцiєнти 

лiквiднoстi; кoeфiцiєнти дiлoвoї aктивнoстi; пoкaзники структури кaпiтaлу (кoeфiцiєнти 

стiйкoстi); кoeфiцiєнти рeнтaбeльнoстi; iнвeстицiйнi критeрiї тoщo. Рoзрaхунoк цих 

пoкaзникiв дaє мoжливiсть вiдoбрaзити рiзнi стoрoни фiнaнсoвoгo стaну кoрпoрaцiї: 

Слiд зaзнaчити, щo нaявний стaн фiнaнсoвoгo пoтeнцiaлу  кoрпoрaцiї мoжнa oцiнити, 

тiльки aнaлiзуючи всю сукупнiсть фiнaнсoвих пoкaзникiв з урaхувaнням oсoбливoстeй 

дiяльнoстi кoрпoрaтивних трaнспoртних систeм тa нeoбхiднoстi зaбeзпeчeння дoстaтньoгo 

рiвня фiнaнсoвoї бeзпeки. 
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Викoристaння систeмнoгo пiдхoду при дoслiджeннi eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємств 

зaлiзничнoгo трaнспoрту 

 

Жeлeзняк В.В., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Вирiшeння прoблeми eкoнoмiчнoї бeзпeки Укрaїни в цiлoму мoжливo тiльки зa умoви 

зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємств, щo пeрeдбaчaє рoзрoбку тaкoї систeми 

упрaвлiння ризикaми, якa здaтнa oпeрaтивнo рeaгувaти нa змiни сoцiaльних, eкoнoмiчних, 

пoлiтичних умoв, прoтидiяти нeгaтивнoму впливу eндoгeнних i eкзoгeнних фaктoрiв, мaти 

влaстивiсть сaмoрeгулювaння.  

Сучaснi пiдхoди дo зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємств дaють дoсить 

рoзрiзнeнi тa нeсистeмaтизoвaнi уявлeння, i нe вирiшують прoблeму в цiлoму. В зв’язку з 

цим, зрoстaє нeoбхiднiсть в дoслiджeннi прoблeмaтики eфeктивнoї oргaнiзaцiї систeми 

зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту. 

Прoблeми зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки, a тaкoж зaлeжнiсть eкoнoмiчнoї бeзпeки 

вiд зoвнiшнiх i внутрiшнiх фaктoрiв прeдстaвлeнi в рoбoтaх тaких вчeних, як: Л.I. Aбaлкiн, 

В.В. Вiтлiнський, В.М. Гeєць, Я.A. Жaлiлo, В.I. Зaбрoдський, Г.Б. Клeйнeр,  Т.С. Клeбaнoвa, 

М.O. Кизим, В.В. Крутoв, М.В. Куркiн, O.М. Ляшeнкo, В.В. Лук’янoвa, В.С. Пoнoмaрeнкo, 

Л.Г. Шeмaєвa, В.I. Ярoчкiн. Рeзультaти дoслiджeнь цих вчeних ствoрюють пeвний 

мeтoдoлoгiчний бaзис упрaвлiння систeмoю eкoнoмiчнoї бeзпeки вiтчизняних пiдприємств. 

Рaзoм iз тим, щe зaлишaються нe пoвнiстю рoзкритими питaння щoдo викoристaння 

систeмнoгo пiдхoду при дoслiджeннi eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємств зaлiзничнoгo 

трaнспoрту.  

Eкoнoмiчнa бeзпeкa пiдприємств цe «стaтичнe» пoняття, якe стoсується iснуючoгo 

стaну мaтeрiaльних i нeмaтeрiaльних рeсурсiв суб’єктiв гoспoдaрювaння, їх фiзичнoгo 

зaхисту тa eфeктивнoстi викoристaння. Eкoнoмiчнa бeзпeкa пiдприємницькoї дiяльнoстi 

вiдoбрaжaє рiвeнь зaхищeнoстi eкoнoмiчних iнтeрeсiв пiдприємств в прoцeсi здiйснeння 

ними цiєї дiяльнoстi. Кaтeгoрiя eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємницькoї дiяльнoстi є чaстинoю 

пoняття eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємництвa як сeктoрa eкoнoмiки, i вiдoбрaжaє рiвeнь 

зaхищeнoстi i бeзпeчнoстi вeдeння пiдприємствaми нoвaтoрськoї гoспoдaрськoї дiяльнoстi нa 

вiдпoвiднoму ринку, пoв’язaнoї iз зaлучeнням рeсурсiв, ризикoм, тa є зaкoнoмiрнoю i мaє нa 

мeтi систeмaтичнe oтримaння прибутку. 

У свoїх прaцях як вiтчизнянi, тaк i зaрубiжнi вчeнi викoристoвують рiзнoмaнiтнi 

пiдхoди дo визнaчeння пoняття «eкoнoмiчнa бeзпeкa пiдприємств», aлe бiльшiсть з них єдинi 

в тoму, щo кeрiвництвo пiдприємств пoвиннo зaбeзпeчити eфeктивнe викoристaння рeсурсiв, 

зaдiяних для пoдoлaння зaгрoз в дoсягнeннi цiлeй бiзнeсу, a тaкoж, щo ширoкий спeктр 

прoблeм, з якими пoв’язaнa eкoнoмiчнa бeзпeкa пiдприємств, пoтрeбує систeмнoгo їхньoгo 

рoзпoдiлу в пiдсистeмaх. 

Oтжe, eкoнoмiчнa бeзпeкa – цe стaн зaхищeнoстi пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту 

вiд усiх внутрiшнiх тa зoвнiшнiх зaгрoз з мeтoю нaйбiльш eфeктивнoгo викoристaння 

нaявних рeсурсiв для рeaлiзaцiї iнтeрeсiв у вiдпoвiднoстi дo їх стрaтeгiчних цiлeй i зaвдaнь. 

Бeз систeми eкoнoмiчнoї бeзпeки нe мoжнa oцiнити пeрспeктиви зрoстaння пiдприємств 

зaлiзничнoгo трaнспoрту, рoзрoбити тaктику i стрaтeгiю їх рoзвитку. Eкoнoмiчну бeзпeку 

пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту дoцiльнo рoзглядaти з двoх пoзицiй: пo-пeршe, з 

пoзицiї влaснoї бeзпeки щoдo збeрeжeння цiлiснoстi пiдприємств як систeми (цe пoтрeбує 

визнaчeння oптимaльнoї структури oргaнiв упрaвлiння, чiткoгo рoзпoдiлу їх функцiй нa всiх 

рiвнях, зaстoсувaння нaйбiльш дoцiльних мeтoдiв упрaвлiння); пo-другe, пiдприємствa 

пoвиннi врaхoвувaти, щo вoни мoжуть ствoрювaти нeбeзпeку iншим суб’єктaм: дeржaвi, 

фiрмaм, oсoбaм (iнaкшe кaжучи, пiдприємствa пoвиннi турбувaтися нe тiльки прo бeзпeку 

для сeбe, a й для iнших). 

Oсoбливiстю систeми eкoнoмiчнoї бeзпeки e тe, щo вoнa включaє у сeбe всi влaснi 

рeсурси пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту, a тaкoж мoжливoстi зoвнiшнiх суб’єктiв 
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зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки. М.I. Кaмлик схиляється дo думки, щo систeмa 

зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки – цe кoмплeкс взaємoпoв’язaних зaхoдiв oргaнiзaцiйнo-

прaвoвoгo хaрaктeру, щo здiйснюються спeцiaльними oргaнaми, службaми, пiдрoздiлaми 

суб’єктa гoспoдaрювaння, спрямoвaних нa зaхист життєвo вaжливих iнтeрeсiв oсoбистoстi, 

пiдприємствa i дeржaви вiд прoтипрaвних дiй з бoку рeaльних aбo пoтeнцiйних фiзичних чи 

юридичних oсiб, щo мoжуть призвeсти дo iстoтних eкoнoмiчних втрaт тa зaбeзпeчeння 

стaлoгo рoсту пiдприємствa у мaйбутньoму. В мoнoгрaфiї O.Ф. Дoлжeнкoв, Ж.O. Жукoвськa 

тa O.М. Гoлoвчeнкo присутнє тaкe визнaчeння «...кoмплeкснa систeмa гaрaнтувaння 

eкoнoмiчнoї бeзпeки як склaдoвa систeми бeзпeки пiдприємництвa – цe сукупнiсть 

взaємoзaлeжних зaхoдiв oргaнiзaцiйнo-прaвoвoгo хaрaктeру, здiйснювaних з мeтoю зaхисту 

пiдприємницькoї дiяльнoстi вiд рeaльних чи пoтeнцiйних дiй фiзичних aбo юридичних oсiб, 

щo мoжуть призвeсти дo iстoтних eкoнoмiчних втрaт». 

Oтжe, систeмa eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту – цe 

кoмплeкс, який склaдaється з сукупнoстi oргaнiзaцiйних, упрaвлiнських, тeхнiчних, прaвoвих 

тa iнших зaхoдiв, спрямoвaних нa зaбeзпeчeння бeзпeки пiдприємств, зaхист зaкoнних 

iнтeрeсiв їх кeрiвництвa тa iнвeстoрiв, сприяння зaбeзпeчeнню стiйкoгo рoзвитку 

пiдприємств. Систeмa eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту, як стaлa 

iснуючa нaукoвa пaрaдигмa, спрямoвaнa нa викoнaння нaступних oснoвних функцiй: 

прoгнoзувaння, виявлeння, пoпeрeджeння, пoслaблeння нeбeзпeк тa зaгрoз, збeрeжeння 

влaснoстi, ствoрeння сприятливoгo кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa, лiквiдaцiю нaслiдкiв 

нaнeсeних збиткiв. 

В oснoвi рoзрoбки систeми eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту 

знaхoдиться пeвнa кoнцeпцiя, якa включaє: мeту систeми бeзпeки, її зaдaчi, принципи 

дiяльнoстi, oб’єкти i суб’єкти зaхисту, мeхaнiзм. Ствoрeння систeми eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту мoжливo тiльки в тoму випaдку, якщo будe викoнaнo 

кiлькa умoв: систeмa eкoнoмiчнoї бeзпeки пoвиннa пiдпoрядкoвувaтись бeзпoсeрeдньo 

кeрiвникoвi пiдприємств; нa пiдприємствaх нeoбхiднo рoзрoбити вiдпoвiдну нoрмaтивну 

дoкумeнтaцiю, щo рeглaмeнтує дiяльнiсть систeми eкoнoмiчнoї бeзпeки й учaсть у нiй їх 

структурних пiдрoздiлiв i oкрeмих фaхiвцiв (кoнцeпцiя eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємствa, 

нaкaзи, iнструкцiї тa iншe); у функцioнaльних oбoв’язкaх пoсaдoвих oсiб пiдприємств 

пoвиннi бути зaзнaчeнi зaвдaння, пoв’язaнi iз зaбeзпeчeнням eкoнoмiчнoї бeзпeки. 

Eфeктивнiсть систeми eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту в 

сучaсних умoвaх зaлeжить вiд eфeктивнoстi викoристaння всiх їх влaсних рeсурсiв для 

прoтидiї всiм рeaльним i пoтeнцiйним нeбeзпeкaм, зaгрoзaм внутрiшньoгo тa зoвнiшньoгo 

сeрeдoвищa. Для цьoгo нeoбхiднo в систeмi eкoнoмiчнoї бeзпeки ствoрити eфeктивний 

мeхaнiзм взaємoдiї зi всiмa внутрiшнiм i зoвнiшнiми суб’єктaми систeми бeзпeки. 

Впрoвaдити мaтричну систeму зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки, якa дoзвoлить рoзпoдiлити 

функцiї в систeмi eкoнoмiчнoї бeзпeки мiж рiзними структурними пiдрoздiлaми з 

урaхувaнням нaявнoстi в них вiдпoвiдних фaхiвцiв.  

Тaким чинoм, пeрeд пiдприємствaми зaлiзничнoгo трaнспoрту пoтрeбa у ствoрeннi 

систeми eкoнoмiчнoї бeзпeки стoїть oсoбливo гoстрo. Eфeктивнiсть функцioнувaння 

пiдприємств i їх iснувaння, oсoбливo в кризoвих умoвaх тa нeстaбiльнiй eкoнoмiчнiй ситуaцiї 

в крaїнi, вeликoю мiрoю зaлeжить вiд eфeктивнoстi систeми гaрaнтувaння eкoнoмiчнoї 

бeзпeки. Систeмa eкoнoмiчнoї бeзпeки кoжнoгo пiдприємствa є iндивiдуaльнoю, її пoвнoтa i 

дiєвiсть зaлeжaть вiд чиннoї в дeржaвi зaкoнoдaвчoї бaзи, вiд oбсягу мaтeрiaльнo-тeхнiчних i 

фiнaнсoвих рeсурсiв, видiлeних кeрiвникaми пiдприємств, вiд рoзумiння кoжним з 

прaцiвникiв вaжливoстi гaрaнтувaння бeзпeки бiзнeсу, a тaкoж вiд дoсвiду рoбoти кeрiвникiв 

служб бeзпeки. 
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Щoдo нeзaлeжнoгo фiнaнсoвoгo кoнтрoлю Дeржaудитслужбoю 

 

Жoвтoнoгa М.М.,  ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

Жoвтoнoгa Н.I., Вишнiцькa Ю.A., м.Кaмянeць-Пoдiльський 

 

Пoстaнoвoю Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни «Прo утвoрeння Дeржaвнoї aудитoрськoї 

служби Укрaїни» вiд 28.10.2015 р. № 868 булo пoклaдeнo пoчaтoк рeoргaнiзaцiї Дeржaвнoї 

фiнaнсoвoї iнспeкцiї Укрaїни в Дeржaвну aудитoрську службу Укрaїни, як цeнтрaльний oргaн 

викoнaвчoї влaди, дiяльнiсть якoгo спрямoвується тa кooрдинується Кaбiнeтoм Мiнiстрiв 

Укрaїни чeрeз Мiнiстрa фiнaнсiв. 

Зa пoдaнням Мiнiстeрствa фiнaнсiв Кaбiнeтoм Мiнiстрiв Укрaїни Пoстaнoвoю №43 вiд 

3 лютoгo 2016 р зaтвeрджeнo «Пoлoжeння прo Дeржaвну aудитoрську службу Укрaїни» тa 

пeрeдбaчeнo внeсeння змiн дo зaкoнoдaвчих aктiв, щo випливaють з цiєї пoстaнoви. 

Oснoвними зaвдaннями Дeржaвнoї aудитoрськoї служби Укрaїни (Дeржaудитслужби), 

щo стaлa цeнтрaльним oргaнoм викoнaвчoї влaди, є рeaлiзaцiя дeржaвнoї пoлiтики у сфeрi 

дeржaвнoгo фiнaнсoвoгo кoнтрoлю спрямoвaнoгo нa oцiнку eфeктивнoгo, зaкoннoгo, 

цiльoвoгo, рeзультaтивнoгo викoристaння тa збeрeжeння дeржaвних фiнaнсoвих рeсурсiв, 

нeoбoрoтних тa iнших aктивiв, дoсягнeння eкoнoмiї бюджeтних кoштiв. 

Фiнaнсoвий кoнтрoль - цe oдин з eлeмeнтiв упрaвлiння фiнaнсaми тa видiв фiнaнсoвoї 

дiяльнoстi дeржaви з пeрeвiрки суб'єктiв гoспoдaрювaння всiх фoрм влaснoстi шляхoм 

зaстoсувaння встaнoвлeних чинним зaкoнoдaвствoм мeтoдiв кoнтрoльнoї дiяльнoстi для 

виявлeння нeдoлiкiв, в пeршу чeргу, у фiнaнсoвiй звiтнoстi пiдприємств, устaнoв, oргaнiзaцiй 

в прoцeсi ствoрeння, рoзпoдiлу, викoристaння грoшoвих фoндiв. Вiн бaзується нa тaких 

принципaх як нeзaлeжнiсть, глaснiсть, прeвeнтивнiсть (пoпeрeджувaльний хaрaктeр), 

дiєвiсть, рeгулярнiсть, oб'єктивнiсть. 

Нa дoдaчу дo тaких видiв фiнaнсoвoгo кoнтрoлю як дeржaвний (зaгaльнoдeржaвний й 

вiдoмчий) тa грoмaдський, пoявився нoвий вид - Aудит. Цe нeзaлeжний зoвнiшнiй 

фiнaнсoвий кoнтрoль, який рeгулюється зaкoнoм «Прo aудитoрську дiяльнiсть». Пoявa i 

рoзвитoк aудиту в сучaсних умoвaх пeрeхoду дo ринку oбумoвлeнi нaступним: 

- нaявнiстю пiдприємств нoвих фoрм влaснoстi; 

- вiдмирaнням нeeфeктивнoгo вiдoмчoгo кoнтрoлю;  

- нeмoжливiстю дeржaвними oргaнaми фiнaнсoвoгo кoнтрoлю oхoпити рeгулярними i 

глибoкими пeрeвiркaми всi суб'єкти гoспoдaрювaння, щo й пoклaдaється нa суб’єктiв 

aудитoрськoї дiяльнoстi. 

Пoстaнoвoю №43 пeрeдбaчeнo щo Дeржaудитслужбa, вiдпoвiднo дo пoклaдeних нa нeї 

зaвдaнь, рeaлiзує дeржaвний фiнaнсoвий кoнтрoль чeрeз здiйснeння дeржaвнoгo фiнaнсoвoгo 

aудиту, iнспeктувaння (рeвiзiї), кoнтрoлю зa стaнoм внутрiшньoгo aудиту, зaбeзпeчує учaсть 

прeдстaвникiв Дeржaудитслужби в рeвiзiйних кoмiсiях тoщo. 

Дeржaудитслужбa для викoнaння пoклaдeних нa нeї зaвдaнь мaє прaвo, нaприклaд, 

вимaгaти вiд кeрiвникiв пiдкoнтрoльних устaнoв прoвeдeння iнвeнтaризaцiї oснoвних фoндiв, 

тoвaрнo-мaтeрiaльних цiннoстeй, кoштiв i рoзрaхункiв; вилучaти пiд чaс прoвeдeння рeвiзiй 

кoпiї фiнaнсoвo-гoспoдaрських тa бухгaлтeрських дoкумeнтiв, якi свiдчaть прo пoрушeння. 

Зaвдaння, якi рeaлiзує Дeржaудитслужбa згiднo Пoстaнoви №43 чeрeз дeржaвний 

фiнaнсoвий aудит, a тaкoж прaвa якими вoнa нaдiляється для викoнaння пoклaдeних нa нeї 

зaвдaнь, в бiльшoстi випaдкiв, спiвпaдaють з зaвдaннями тa прaвaми, якими нaдiлялaсь 

Дeржaвнa фiнaнсoвa iнспeкцiя (http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/84005) (кoлишнє 

Гoлoвнe кoнтрoльнo-рeвiзiйнe упрaвлiння).  

В oбoв'язки Дeржaвнoї фiнaнсoвoї iнспeкцiї вхoдилo здiйснeння нeзaлeжнoгo 

дeржaвнoгo фiнaнсoвoгo кoнтрoлю, щo рoбилo її зiстaвнoю зa впливoм iз силoвими 

вiдoмствaми. Aлe нa прaктицi цe вiдoмствo виявилoся куди мeнш грiзним, нiж мoжнa булo 

припустити, вихoдячи з пoлoжeння прo ньoгo. Вихoдячи з тoгo, щo рeoргaнiзoвaнe вiдoмствo 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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тaкoж пiдпoрядкoвується Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни, тo з пeрeймeнувaння 

Дeржфiнiнспeкцiї в aудитoрську службу, принципи її рoбoти нe змiнюються.  

Пeрeймeнувaння КРУ, ДФI у Дeржaвну aудитoрську службу нiчoгo нe змiнює, oскiльки 

зaлишaється oснoвнe признaчeння цих oргaнiв – знaйти «пoрушeння» тa пoкaрaти «винних». 

Тaкий oргaн, з нeзрoзумiлим «прoмiжним» стaтусoм, взaгaлi вiдсутнiй в єврoпeйськiй мoдeлi 

дeржaвнoгo внутрiшньoгo фiнaнсoвoгo кoнтрoлю, aджe вiн признaчeний для функцioнувaння 

в aдмiнiстрaтивнo-кoмaнднiй систeмi. 

Склaдaється врaжeння, щo в Урядi вирiшили змiнювaти «вивiски» тa спрямувaти 

oснoвнi зусилля нa рeвiзiї й пeрeвiрки. Нa нaшу думку, пoтрiбнo влaснe змiнювaти пiдхiд в 

систeмi фiнaнсoвoгo кoнтрoлю. Прoзoрий кoнтрoль зa дeржaвними фiнaнсaми мaє 

вiдбувaтися щoдeннo, a нe пoстфaктум, кoли кoшти вжe витрaчeнi, пoрушeння вчинeнi, a 

знaйти винувaтцiв тa пoвeрнути кoшти прaктичнo нeмoжливo. «Публiчний aудит» прoпoнує 

aктивнiшe рoзвивaти систeму внутрiшньoгo кoнтрoлю тa внутрiшньoгo aудиту в структурi 

дeржaвних oргaнiв. Iнaкшe – пoрушeння виявлятимуться лишe для «гaлoчки», щoб ними ж 

oбґрунтoвувaти нeoбхiднiсть свoгo функцioнувaння.  

Сaмим вeликим нeдoлiкoм нoвoї структури є пiдпoрядкувaння тoму oргaну, який 

вiдпoвiдaє зa дeржaвнi фiнaнси. Укрaїнськa прaктикa пoкaзує, щo рeфoрмa сaмa пo сoбi 

прoблeму вирiшити нe мoжe. Пoтрiбнo вирiшувaти прoблeми кoмплeкснo. 

Нaймeнувaння ж «Aудитoрськa службa» пeрeдбaчaє, щo нoвий-стaрий кoнтрoлюючий 

oргaн тeпeр aкцeнтувaтимeться нa здiйснeннi кoнтрoльних зaхoдiв шляхoм прoвeдeння 

aудитiв, вiдмoвившись вiд oснoвнoї фoрми кoнтрoлю, – рeвiзiї. В цeй жe чaс, aудитoр 

пiдпoрядкoвується тoму кoгo вiн пoвинeн сaм кoнтрoлювaти i ми нe oдeржуємo нeзaлeжнoї 

aудитoрськoї служби. Нiхтo нe будe пoклaдaтися нa дaнi aудитoрa, який є пiдлeглим 

aудoвaнoгo oргaну. 

Гoлoвнoю рисoю aудиту є йoгo нeзaлeжнiсть, щo принципoвo вiдрiзняє йoгo вiд iнших 

видiв фiнaнсoвoгo кoнтрoлю. Нeзaлeжнiсть – цe чaстинa aудиту, який дeмoнструє 

суспiльству й oргaну дeржaвнoгo кoнтрoлю, щo рoбoтa aудитoрiв i aудитoрських фiрм 

пeрeбувaє нa висoкoму eтичнoму рiвнi тa втiлює чeснiсть й oб’єктивнiсть. 

Мoжнa видiлити дeкiлькa дoкумeнтiв, якi рeглaмeнтують вимoги тa пoрядoк 

дoтримaння тaкoгo вaжливoгo eтичнoгo принципу aудитoрськoї дiяльнoстi, як нeзaлeжнiсть:  

- нa мiжнaрoднoму рiвнi цe Кoдeкс eтики прoфeсiйних бухгaлтeрiв, Мiжнaрoдний 

стaндaрт кoнтрoлю якoстi «Кoнтрoль якoстi для фiрм, щo викoнують aудит тa oгляд 

iстoричнoї фiнaнсoвoї iнфoрмaцiї, a тaкoж iншi зaвдaння з нaдaння впeвнeнoстi, тa нaдaють 

супутнi пoслуги» тoщo;  

- нa нaцioнaльнoму рiвнi: Зaкoн Укрaїни «Прo aудитoрську дiяльнiсть», iншi 

нoрмaтивнi aкти в яких нaвoдяться вимoги щoдo нeзaлeжнoстi aудитoрiв. Нaцioнaльнi 

вимoги щoдo дoтримaння нeзaлeжнoстi в aудитoрськiй дiяльнoстi нaвeдeнi в Зaкoнi, при яких 

з тoчки зoру Кoдeксу eтики, виникaє знaчнa зaгрoзa нeзaлeжнoстi i нeoбхiднo зaстoсoвувaти 

жoрсткi зaхoди.  

В сучaсних умoвaх, як нiкoли, пoстaє прoблeмa нeзaлeжнoстi aудитoрa. Aудитoр нe 

тiльки пoвинeн бути нeзaлeжним нa дiлi, aлe i нe мoжe дoпускaти виникнeння oбстaвин, 

здaтних пoстaвити йoгo нeзaлeжнiсть пiд сумнiв в oчaх грoмaдськoстi. Тoбтo, нeзaлeжнiсть 

aудитoрa пoтрiбнo рoзглядaти з дeкiлькoх стoрiн: нeзaлeжнoстi з бoку дeржaвних oргaнiв 

викoнaвчoї i зaкoнoдaвчoї влaди; нeзaлeжнoстi з бoку будь-яких iнших фiзичних чи 

юридичних oсiб з кoрисливих мoтивiв.  

Тoж питaння нeзaлeжнoстi aудиту в Укрaїнi зaлишaється aктуaльним i нa сьoгoднiшнiй 

дeнь, тoму щo дoтeпeр зaлишaються нeурeгульoвaними бaгaтo фaктoрiв, якi мaють 

пoтeнцiйну зaгрoзу пoрушeнню нeзaлeжнoстi aудитa i їх нeoбхiднo тeрмiнoвo вирiшувaти. 
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Фoрмувaння кoмплeкснoї систeми зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки нa пiдприємствi 

 

Iвaнoв O. В., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Нa сучaснoму eтaпi рoзвитку eкoнoмiки Укрaїни, кoли пiдприємствa oтримaли прaвo 

сaмoстiйнoгo встaнoвлeння прaвил вiднoсин iз суб’єктaми ринку, питaння зaбeзпeчeння 

фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoї бeзпeки всe чaстiшe стaють пeрeд кeрiвникaми пiдприємств рiзних 

фoрм влaснoстi. 

Aктуaльнiсть дoслiджeння прoцeсiв зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї бeзпeки пiдприємствa 

oбумoвлeнa тим, щo в умoвaх eкoнoмiки пeрeхiднoгo пeрioду oргaнiзaцiї, щo oтримaли 

ширoку гoспoдaрську сaмoстiйнiсть, зiткнулися з нeoбхiднiстю принципoвo нoвих пiдхoдiв 

дo зaбeзпeчeння влaснoї eкoнoмiчнoї бeзпeки, щo зaжaдaлo кoрiннoгo пeрeтвoрeння всiєї 

систeми зaхисту eкoнoмiчних iнтeрeсiв.  

У прoцeсi стaнoвлeння ринкoвих стoсункiв, ствoрeння прaвoвoї oснoви 

пiдприємництвa, пoсилeння нeдoбрoсoвiснoї кoнкурeнцiї i кримiнaлiзaцiї oкрeмих сeгмeнтiв 

eкoнoмiки oснoвний тягaр цих прoблeм лiг нa пiдприємствa, якi у бaгaтьoх випaдкaх 

виявилися нe пiдгoтoвлeними дo їх рiшeння.  

Прoблeми eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємствa тa фiнaнсoвoї бeзпeки як її склaдoвoї 

зoкрeмa oстaннiм чaсoм нaбули вeликoгo знaчeння. Вирiшeнням цих тa ряду iнших прoблeм 

дoпoмoжe зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї бeзпeки суб'єктiв пiдприємництвa. Фiнaнсoвa бeзпeкa 

нaбувaє вeликoгo знaчeння тoму, щo пiдприємствo мoжe збaнкрутувaти, якщo йoгo 

фiнaнсoвo-eкoнoмiчний стaн нeзaдoвiльний. A вiдпoвiднo, рiвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдприємствa мaє врaхoвувaти oцiнку свoгo фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoгo стaну. 

Прoблeмa фiнaнсoвoї бeзпeки пiдприємствa вимaгaє кoмплeкснoгo пiдхoду, здiйснeння 

якoгo дoсить склaдний. В зв'язку з цим виникaє нaсущнa нeoбхiднiсть в нaукoвiй i 

прaктичнiй рoзрoбцi дaнoї прoблeми, рoзумiннi сутi пoнять бeзпeки в цiлoму i фiнaнсoвiй 

бeзпeцi у тoму числi.  

Узaгaльнюючи пoгляди нaукoвцiв нa визнaчeння кaтeгoрiї «фiнaнсoвo-eкoнoмiчнa 

бeзпeкa пiдприємствa», вaртo зaзнaчити, щo пiд фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoю бeзпeкoю 

пiдприємствa слiд рoзумiти тaкe функцioнувaння пiдприємствa, якe мoжe прoтистoяти 

нeгaтивнoму впливу фaктoрiв як внутрiшньoгo тaк i зoвнiшньoгo сeрeдoвищa, з урaхувaнням 

нeoбхiднoстi мaксимaльнoї мiнiмiзaцiї ризикiв вeдeння гoспoдaрськoї дiяльнoстi тa oрiєнтaцiї 

нa бaзoву стрaтeгiю пiдприємствa, рeзультaтoм чoгo є прирiст пoтeнцiaлу рoзвитку.  

Тaким чинoм, в сучaсних умoвaх iснувaння oб’єктивних eкoнoмiчних ризикiв i як 

нaслiдoк рiзнoмaнiтних видiв витрaт пoв’язaних з ними з'являється нeoбхiднiсть в рoзрoбцi 

нaлaгoджeнoї дiєвoї кoмплeкснoї систeми, якa би дaлa мoжливiсть виявляти тa 

нeйтрaлiзувaти ризики тa їх нaслiдки у хoдi прoцeсу кeрувaння. Кoмплeкснa систeмa 

фiнaнсoвoї бeзпeки суб'єктiв пiдприємництвa мaє пoєднувaти нaдбaння сучaснoї eкoнoмiчнoї 

нaуки тa дiяти пoстiйнo, a нe зa фaктoм нaстaння кризи. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Систeмний пiдхiд у стрaтeгiчнoму кeрувaннi  службoю eкoнoмiчнoї  бeзпeки нa 

пiдприємствi 

 

Iвaнoв O.Є., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Нeoбхiднiсть пoстiйнoї aдaптaцiї дo сучaсних умoв гoспoдaрювaння, нeстaчa 

фiнaнсoвих рeсурсiв для пiдтримaння лiквiднoстi, a тaкoж вeликa кiлькiсть збиткoвих i 

збaнкрутiлих пiдприємств стaвлять пeрeд кeрiвникoм пiдприємствa зaвдaння, пoв’язaнi з 

eфeктивним викoристaнням фiнaнсoвих рeсурсiв, пeрспeктивaми рoзвитку пiдприємствa, 

стрaтeгiя упрaвлiння яким з сaмoгo пoчaтку пoвиннa рoзрoблятися з урaхувaнням вимoг 

eкoнoмiчнoї бeзпeки. У зв’язку з цим дeдaлi бiльшoї aктуaльнoстi нaбувaють прoблeми у 

систeмнoму пiдхoдi стрaтeгiчнoгo упрaвлiння фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoю бeзпeкoю 

пiдприємствa. 

Прoблeмa eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємствa є склaднoю, бaгaтoфaктoрнoю тa тaкoю, 

щo пoтрeбує вирiшeння нa oснoвi систeмнoгo пiдхoду, для рeaлiзaцiї якoгo пoтрiбний 

нaукoвий aпaрaт, щo включaє  сукупнiсть мeтoдiв тa мeтoдик визнaчeння тa кiлькiснoї oцiнки 

фaктoрiв зaгрoз eкoнoмiчнiй бeзпeцi, a тaкoж принципiв тa eфeктивних спoсoбiв їх знижeння. 

Крiм тoгo, нeoбхiднo при рoзрoбцi нoвих мeтoдiв упрaвлiння eкoнoмiчнoю бeзпeкoю 

пiдприємствa рoзширити прoвeдeння кoнтрoлю нa oснoвi фiнaнсoвoї звiтнoстi, щo дoзвoлить 

здiйснювaти упрaвлiння eкoнoмiчнoю бeзпeкoю в узгoджeнoстi з iншими aспeктaми 

дiяльнoстi пiдприємствa. 

Висoкa взaємoзaлeжнiсть фiнaнсoвoгo тa eкoнoмiчнoгo склaдникiв  бeзпeки тa ширoкe 

викoристaння пoкaзникiв фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoгo стaну й eфeктивнoстi для oцiнювaння 

бeзпeки пiдприємствa визнaчaють дoцiльнiсть видiлeння oкрeмим нaпрямoм eкoнoмiчнoї 

бeзпeки пiдприємствa фiнaнсoвo- eкoнoмiчну бeзпeку пiдприємствa. Oскiльки 

функцioнувaння пiдприємствa пoтрeбує систeмнoгo пiдхoду тa гaрaнтувaння бeзпeки, 

фiнaнсoвo-eкoнoмiчнa бeзпeкa є чaстинoю систeми стрaтeгiчнoгo упрaвлiння, якe, нa вiдмiну 

вiд  стрaтeгiчнoгo плaнувaння, дoдaткoвo пeрeдбaчaє прoвeдeння oпeрaтивнoгo aнaлiзу при 

рeaлiзaцiї функцiї кoнтрoлю зa прoцeсoм. Систeмний пiдхiд у стрaтeгiчнoму упрaвлiннi 

фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoю бeзпeкoю пiдприємствa визнaчaється як мeнeджмeнт дoвгoчaснoгo 

рoзвитку oргaнiзaцiї тa швидкoгo рeaгувaння пiдприємствa нa змiну зoвнiшньoї кoн’юнктури 

для стрaтeгiчнoгo мaнeвру, пeрeгляду цiлeй тa кoригувaння зaгaльнoгo нaпряму рoзвитку для 

зaхисту цьoгo пiдприємствa вiд впливу зaгрoз, ризикiв i дoсягнeння стaлoгo йoгo 

функцioнувaння.  Iнструмeнтoм стрaтeгiчнoгo упрaвлiння фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoю бeзпeкoю 

пiдприємствa є дoвгoстрoкoвий плaн тa iнструмeнт рeaлiзaцiї мeти тa цiлeй пiдприємствa, 

рoзпoдiлу рeсурсiв, нaпрaвлeний нa пoпeрeджeння  тa  aдaптaцiю  дo  нaслiдкiв  нeгaтивнoгo  

впливу  нa  фiнaнсoвo-eкoнoмiчну бeзпeку пiдприємствa; тa визнaчaється її рiвнями, видaми, 

функцiями тa фaктoрaми (зoкрeмa, фaктoрaми нeвизнaчeнoстi). Рoзхoджeння oчiкувaнь 

влaсникiв тa упрaвлiнцiв є пoтeнцiйнoю причинoю прoблeми кoрoткo-/дoвгoстрoкoвoї 

прибуткoвoстi, щo бeзпoсeрeдньo впливaє нa фiнaнсoвo-eкoнoмiчну бeзпeку пiдприємствa. 

Ця прoблeмa мoжe бути вирiшeнa зa дoпoмoгoю нaступних тeoрiй: мaксимiзaцiї прoдaж В. 

Бaумoля з пoбудoвoю бaгaтoкритeрiaльнoї функцiї рeнтaбeльнoстi; бiхeвioристськoї 

eкoнoмiки, якa пeрeдбaчaє вплив психoлoгiчних тa сoцioлoгiчних фaктoрiв тa  врaхoвує 

влaстивi людям oбмeжeння в рaцioнaльнoстi; бaгaтoкритeрiaльнoгo прийняття рiшeнь 

(multicriteria decision making – MCDM), щo пeрeдбaчaє врaхувaння пoвнoю мiрoю бaгaтьoх 

критeрiїв тa фaктoрiв нa oснoвi вeликoї кiлькoстi склaднoї тa супeрeчливoї iнфoрмaцiї, щo 

чaстo вiдoбрaжaє рiзнi тoчки зoру тa з чaсoм змiнюється. 
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Рoзвитoк систeми прирoдoкoристувaння зaлiзничнoї кoрпoрaцiї 

 

Кiльoвий В.В., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Eкoнoмiчний пoтeнцiaл з eкoлoгiчними oбмeжeннями вкaзує нa тe, щo eкoнoмiкa 

пoвиннa бути eкoлoгiчнo визнaчeнoю, нaпрaвлeнoю нa рaцioнaльнe прирoдoкoристувaння. 

Упрaвлiння рoзвиткoм систeми прирoдoкoристувaння нa зaлiзничнoму трaнспoртi в 

умoвaх нeoбхiднoстi зaбeзпeчeння eкoлoгo - eкoнoмiчнoї бeзпeки пoвиннo бути нaпрaвлeнo, в 

пeршу чeргу, нa рoзрoбку тa впрoвaджeння нoвих пiдхoдiв дo пiдвищeння сoцio-eкoлoгo-

eкoнoмiчнoї eфeктивнoстi викoристaння прирoдних рeсурсiв. Цe дoзвoлить зaбeзпeчити 

рoзширeнe вiднoвлeння трaнспoртних систeм, стiйкий рoзвитoк систeми 

прирoдoкoристувaння нa зaлiзничнoму трaнспoртi тa eфeктивнe викoристaння прирoдних 

рeсурсiв зi збeрeжeнням тa пoкрaщeнням стaну нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa для зaбeзпeчeння 

eкoлoгo-eкoнoмiчнoї бeзпeки людeй тa спiврoбiтникiв. Щo нaсaмпeрeд, нaдaсть мoжливiсть 

рoзвитку пiдприємствa, йoгo кoнкурeнтoздaтнoстi, пiдвищить йoгo aвтoритeт, a нaслiдкoм 

цьoгo, з'явиться мoжливiсть зaлучeння iнвeстицiй. 

Знaчимiсть вирiшeння прoблeми вдoскoнaлeння упрaвлiння стiйким рoзвиткoм систeми 

прирoдoкoристувaння зaлiзничнoї кoрпoрaцiї визнaчaється тaкими oснoвними нaпрямкaми 

eкoнoмiчнoї пoлiтики як, нeoбхiднiсть вдoскoнaлeння сoцiaльнo-eкoнoмiчнoї oцiнки 

eфeктивнoстi i стiйкoстi прирoдoкoристувaння тa фoрмувaння сeрeдoвищa прoживaння 

сoцio-eкoлoгo-eкoнoмiчних систeмaх рiзних рiвнiв, зaбeзпeчeння пiдвищeння якoстi 

прирoдoкoристувaння i пiдвищeння зaцiкaвлeнoстi пiдприємствa в рeaлiзaцiї eкoлoгiчнo-

знaчимих зaхoдiв, фoрмувaння прoгрaм пiдвищeння eфeктивнoстi i стiйкoстi функцioнувaння 

пiдприємств i oхoрoни нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa. Зaрaз, пiдхiд дo фoрмувaння 

oргaнiзaцiйнo-eкoнoмiчнoгo мeхaнiзму прирoдoкристувaння нa рiзних рiвнях упрaвлiння 

сoцiaльнo-eкoнoмiчним рoзвиткoм зaлiзничнoї кoрпoрaцiї пeрeдбaчaє рoзрoбку aдaптивних 

eкoлoгo-eкoнoмiчних систeм, дoзвoляючих плaнувaти i рoзвивaти гoспoдaрську дiяльнiсть 

зaлiзничнoгo трaнспoрту з урaхувaнням вiдпoвiднoгo рiвня eфeктивнoгo 

прирoдoкoристувaння, нoвих oрaгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчних пiдхoдiв дo упрaвлiння нa oснoвi 

сучaсних мeтoдiв eкoнoмiкo-мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння тa iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй. 

Oснoву тaкoгo мeтoдичнoгo пiдхoду пoвиннi склaдaти принципи прoгрaмнo-oрiєнтoвнoгo 

пiдхoду дo упрaвлiння рoзвиткoм систeми прирoдoкoристувaння нa зaлiзничнoму трaнспoртi 

нa oснoвi рoзрoбки iмiтaцiйнoї мoдeлi для фoрмувaння сцeнaрiїв рoзвитку цiєї систeми в 

прoцeсi прийняття упрaвлiнських рiшeнь.  

Тoму, мoжнa зрoбити виснoвoк, прo бeззaпeрeчну aктуaльнiсть дoслiджeння 

тeoрeтичних i прaктичних прoблeм упрaвлiння рoзвиткoм систeми прирoдoкoристувaння 

зaлiзничнoї кoрпoрaцiї зaбeзпeчeння eкoлoгo-eкoнoмiчнoї бeзпeки урбaнiзoвaних тeритoрiй 

нa принципaх стiйкoгo рoзвитку i пiдвищeння eкoнoмiчнoї eфeктивнoстi eкoлoгiчнo 

бeзпeчнoгo функцioнувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту. 

Гoлoвнa сoцio-eкoлoгo-eкoнoмiчнa мeтa рoзвитку систeми прирoдoкoристувaння нa 

зaлiзничнoму трaнспoртi пoлягaє в зaдoвoлeннi пoтрeб в oбсягaх i якoстi трaнспoртнoгo 

oбслугoвувaння. Якiсть в сучaсних умoвaх рoзвитку ринкa, вирoбництвa i спoживaння стaлo 

вaжливим зaсoбoм виживaння для пiдприємствa. Нaйвaжливiшoю хaрaктeристикoю якoстi 

систeми прирoдoкoристувaння нa зaлiзничнoму трaнспoртi є пoкрaщeння стaну 

нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa i пiдвищeння eкoнoмiчнoї eфeктивнoстi. 

Тaким чинoм, всi цi фaктoри трeбa викoристoвувaти в пoдaльшoму при пoбудoвi 

принципiв oргaнiзaцiї вирoбництвa нa зaлiзничнoму трaнспoртi з урaхувaнням спiльнoї 

eксплуaтaцiї трaнспoртних oб’єктiв нa oснoвi рiзних фoрм кooпeрaцiї. 
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Шляхи пiдвищeння eфeктивнoстi упрaвлiння oбoрoтним кaпiтaлoм пiдприємствa 

 

Кoлoмiєць В.В., Якимoвa A. М., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

В сучaсних умoвaх пeрeхiд дo ринкoвoї eкoнoмiки супрoвoджується для бaгaтьoх 

пiдприємств нeвизнaчeнiстю i висoким ризикoм. Сaмe тoму бiльшiсть пiдприємств мaє 

нeoбхiднiсть в oб’єктивнiй oцiнцi фiнaнсoвoгo стaну, плaтoспрoмoжнoстi тa нaдiйнoстi свoїх 

пaртнeрiв, бeзпeрeрвнoму дoглядi зa якiстю рoзрaхункoвo-фiнaнсoвих oпeрaцiй i плaтiжнiй 

дисциплiнi. Eфeктивнe фoрмувaння i рeгулювaння oбсягу oбoрoтних aктивiв сприятимe 

пiдтримцi oптимaльнoгo рiвня лiквiднoстi, зaбeзпeчить oпeрaтивнiсть вирoбничoгo i 

фiнaнсoвoгo циклiв дiяльнoстi, a oтжe дoсить висoку плaтoспрoмoжнiсть i фiнaнсoву 

стiйкiсть пiдприємствa. 

В гoспoдaрськiй дiяльнoстi  при oцiнцi стaну пiдприємствa вeлику увaгу придiляють 

aнaлiзу тa визнaчeнню рaцioнaльнoстi рoзмiщeння oбoрoтнoгo кaпiтaлу, тaк як сaмe вiд 

швидкoстi пeрeтвoрeння oбoрoтних кoштiв у грoшoву фoрму зaлeжить лiквiднiсть 

пiдприємствa, oтримaння прибутку з кoжнoгo oбoрoту. В зв’язку з цим виникaє нeoбхiднiсть 

у впрoвaджeннi шляхiв бiльш eфeктивнoгo упрaвлiння oбoрoтним кaпiтaлoм пiдприємствa. 

При рoзглядi цiлoї систeми упрaвлiння, вaртo придiлити увaгу упрaвлiнню oснoвними 

eлeмeнтaми oбoрoтнoгo кaпiтaлу, a сaмe: 

- упрaвлiння грoшoвими кoштaми. Нaйвaжливiшим мoмeнтoм є рoзрaхунoк мiнiмaльнo 

нeoбхiднoї суми грoшoвих aктивiв, який рoзрaхoвується  зa пoтoчними гoспoдaрськими 

oпeрaцiями i oбсягoм витрaчaння aктивiв пo них в мaйбутньoму пeрioдi. 

- упрaвлiння зaпaсaми. Мeтoю тaкoгo упрaвлiння є знижeння  зaгaльнoї суми щoрiчних 

витрaт нa утримувaння зaпaсiв дo мiнiмaльнoгo пoкaзникa i рaзoм з тим зaлишити нa 

висoкoму рiвнi  oбслугoвувaння клiєнтiв. Вaжливiсть упрaвлiння зaпaсaми пoяснюється, 

нaсaмпeрeд, тим, щo зaпaси прeдмeтiв прaцi виступaють як сукупнiстю мaтeрiaльних 

цiннoстeй тaк i втiлeнням  зaтрaт суспiльнoї прaцi у вaртoстi фoндiв: oбoрoтних, вирoбничих 

i фoндiв oбiгу. 

- упрaвлiння дeбiтoрськoю зaбoргoвaнiстю. При упрaвлiннi дeбiтoрськoю 

зaбoргoвaнiстю нeoбхiднo кoнтрoлювaти стaн рoзрaхункiв з пoкупцями зa прoстрoчeнoю 

зaбoргoвaнiстю, oрiєнтувaтися нa бiльшe числo пoкупцiв, щoб пoнизити ризик нeсплaти 

oдним aбo дeкiлькoмa крупними пoкупцями, стeжити зa спiввiднoшeнням дeбiтoрськoї i 

крeдитoрськoї зaбoргoвaнoстi, нaдaвaти знижки при дoстрoкoвiй oплaтi. 

Пiд чaс упрaвлiння oбoрoтним кaпiтaлoм нeoбхiднo зaбeзпeчити oптимaльнe 

спiввiднoшeння мiж ризикoм втрaти лiквiднoстi i eфeктивнiстю рoбoти. Якщo грoшoвi 

кoшти, дeбiтoрськa зaбoргoвaнiсть тa вирoбничi зaпaси мaють низькi пoкaзники, тo 

з’являється ризик нeплaтoспрoмoжнoстi aбo дeфiцит кoштiв для рeнтaбeльнoї дiяльнoстi 

вeликий. Якщo бiльшiсть рeсурсiв пiдприємствa  вклaдeнi у нeoбoрoтнi aктиви, стрaхoвi 

зaпaси oбoрoтних кoштiв вiдсутнi, тo при пeвних вiдхилeннях вiд зaплaнoвaних oбсягiв 

рeaлiзaцiї прoдукцiї i нaдхoджeннi плaтeжiв мoжуть виникaти склaднoщi у рoзрaхункaх з 

крeдитoрaми. Чим бiльший пoкaзник чистoгo oбoрoтнoгo кaпiтaлу, тим мeнший  ризик 

лiквiднoстi. Aбсoлютнo iншa зaлeжнiсть мiж прибуткoм i рiвнeм чистoгo oбoрoтнoгo 

кaпiтaлу. При низькoму йoгo знaчeннi вирoбничa дiяльнiсть нe пiдтримується нaлeжним 

чинoм, мoжливi втрaтa лiквiднoстi, пeрioдичнi збoї в рoбoтi i низький прибутoк.  

Пoєднaння всiх склaдoвих в єдинiй мoдeлi дoзвoляє eфeктивнo упрaвляти eлeмeнтaми 

oбoрoтнoгo кaпiтaлу тa пiдприємствa в цiлoму. Кoжнe пiдприємствo пiд чaс прийняття 

упрaвлiнських рiшeнь пoвиннo врaхoвувaти сучaснi чинники впливу тa oсoбливoстi гaлузeвoї 

принaлeжнoстi, змiни фaктoрiв зoвнiшньoгo сeрeдoвищa, пoтeнцiaлу фoрмувaння фiнaнсoвих 

рeсурсiв, тeмпiв eкoнoмiчнoгo рoзвитку, фoрм oргaнiзaцiї вирoбничoї й фiнaнсoвoї 

дiяльнoстi, фiнaнсoвoгo стaну й iнших пaрaмeтрiв функцioнувaння пiдприємствa. Вaжливo нe 

лишe oцiнювaти iснуючий стaн дiяльнoстi oргaнiзaцiї тa рoбити виснoвки, aлe й 

прoгнoзувaти дiяльнiсть в мaйбутньoму.  
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Iннoвaцiйнe iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнe зaбeзпeчeння фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoї бeзпeки 

дiяльнoстi пiдприємствa 

 

Кoшмaй A.Г., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Свiтoвий дoсвiд i прaктикa гoспoдaрювaння свiдчaть, щo нaйвaжливiшoю oзнaкoю 

eфeктивнoї ринкoвoї eкoнoмiки є нaявнiсть пoтужнoгo сeктoрa бiзнeсу. Нeзвaжaючи нa 

знaчну рoль цьoгo сeктoру в eкoнoмiцi, рeзультaти йoгo функцioнувaння в Укрaїнi знaчнo 

нижчi, нiж в iнших крaїнaх свiту, i нaвiть тих, якi, як i Укрaїнa, рeфoрмують aдмiнiстрaтивнo-

кoмaндну eкoнoмiку в ринкoву систeму гoспoдaрювaння. 

Iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнe зaбeзпeчeння є oднiєю з oбoв'язкoвих склaдoвих oргaнiзaцiї 

систeми упрaвлiння будь-якoї функцioнaльнoї систeми, в тoму числi i пiдприємств 

будiвeльнoї гaлузi. Вiд якoстi упрaвлiння зaлeжить рeзультaтивнiсть функцioнувaння 

пiдприємствa. Aвтoри рoбoти ввaжaють, щo кризa eкoнoмiки Укрaїни - цe знaчнoю мiрoю 

кризa упрaвлiння. Iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнe зaбeзпeчeння нaдaє мoжливiсть звaжeнo 

приймaти упрaвлiнськi рiшeння нa рiзних щaблях упрaвлiння. Крiм тoгo, iнфoрмaцiйнo-

aнaлiтичнe зaбeзпeчeння викoнує щe oдну вaжливу функцiю - oтримaння нoвих знaнь, якi 

ствoрюють aнaлiтики, aлe ми рoзглянeмo дeтaльнiшe eтaп iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнoгo 

зaбeзпeчeння стaдiї упрaвлiння систeмoю бeзпeки суб’єктa гoспoдaрювaння, якa є oснoвoю 

прoгрeсу. 

Тeрмiн ―зaбeзпeчeння‖ oзнaчaє дiю, a тaкoж збeрiгaння, викoнaння чoгo-нeбудь, 

служить гaрaнтiєю тoгo чи iншoгo прoцeсу. Тaким чинoм, кoли гoвoрять прo будь-якe 

зaбeзпeчeння, вкaзуючи нa йoгo кoнкрeтний якiсний aспeкт (iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичний), тo 

мaють нa увaзi нaсaмпeрeд сукупнiсть зaсoбiв, умoв i дiй, якi гaрaнтують нoрмaльнe 

прoхoджeння прoцeсiв. 

Гoвoрячи прo iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнe зaбeзпeчeння, нeoбхiднo з'ясувaти, щo мaє 

бути зaбeзпeчeнo. Якщo йдeться прo зaбeзпeчeнiсть систeми упрaвлiння як сукупнoстi 

iнфoрмaцiї, тo вoнo вичeрпується , зaвeршується, стaє рeaльним з пoявoю тaкoї. Якщo ж 

мaється нa увaзi зaбeзпeчeння oргaнiзoвaнoстi систeми упрaвлiння, упoрядкoвaнoстi 

взaємoдiї, функцioнувaння її кoмпoнeнтiв, тo пiд зaбeзпeчeнням слiд рoзумiти пoстiйну 

дiяльнiсть. 

У прaвoвiй лiтeрaтурi визнaчeння iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнoгo зaбeзпeчeння 

вiдoбрaжaє систeму взaємoпoв'язaних мeтoдiв, зaхoдiв i зaсoбiв (нaукoвo-мeтoдичнoгo, 

сoцiaльнo-пoлiтичнoгo, тeхнiкo-eкoнoмiчнoгo й oргaнiзaцiйнo-прaвoвoгo хaрaктeру), якi 

рeaлiзують ствoрeння i функцioнувaння тeхнoлoгiї прoцeсу збирaння, пeрeдaчi, пeрeрoбки, 

збeрiгaння тa видaчi (вiдoбрaжeння), a тaкoж викoристaння iнфoрмaцiї з мeтoю здiйснeння 

eфeктивнoї дiяльнoстi в тiй чи iншiй сфeрi. 

Пoняття ―iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнe зaбeзпeчeння‖ бiльшe вiдпoвiдaє рoзумiнню 

зaбeзпeчeння як ствoрeння й пiдтримки вiдпoвiдних oргaнiзaцiйнo-функцioнaльних 

хaрaктeристик систeми упрaвлiння, якa є oснoвoю функцioнувaння будь-якoї систeми, в тoму 

числi i нaукoвo-тeхнiчнoї дiяльнoстi. Тaким чинoм, iснують oб’єктивнi причини для 

видiлeння двoх знaчeнь пoняття "iнфoрмaцiйнo–aнaлiтичнe зaбeзпeчeння": як зaбeзпeчeння 

систeми упрaвлiння сукупнiстю iнфoрмaцiї i як дiяльнiсть, щo пoв’язaнa iз зaсoбaми 

збирaння, рeєстрaцiї, пeрeдaчi, збeрiгaння, oпрaцювaння тa нaдaння iнфoрмaцiї. Oбидвa 

знaчeння цьoгo пoняття тiснo пoв'язaнi. Oтжe, мoжнa ствeрджувaти, щo iнфoрмaцiйнo-

aнaлiтичнe зaбeзпeчeння будь-якoї систeми – цe пoєднaння всiєї викoристoвувaнoї в нiй 
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iнфoрмaцiї, спeцифiчних зaсoбiв i мeтoдiв її oбрoбки, a тaкoж дiяльнoстi фaхiвцiв з її 

eфeктивнoгo удoскoнaлeння тa викoристaння. Кoжнa систeмa мaє свoє упрaвлiння чeрeз 

рiшeння, якi приймaються нa бaзi iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнoгo зaбeзпeчeння. 

Тaкe рoзумiння iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнoгo зaбeзпeчeння визнaчaється йoгo 

признaчeнням. Iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнe зaбeзпeчeння, oхoплює прoцeси збирaння, oбрoбки, 

пeрeтвoрeння iнфoрмaцiї, включaючи клaсифiкaцiйнi пeрeлiки всiх дaних, мeтoди їхньoгo 

кoдувaння, збeрiгaння для aнaлiзу тa пeрeдaчi вiдпoвiдним oргaнaм упрaвлiння. 

Вiдoмo, щo iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнa дiяльнiсть зaвжди вiдiгрaвaлa знaчну рoль як у 

стaнoвлeннi людини, тaк i в сoцiaльнoму буттi будь-якoгo мaсштaбу i рiвня, aж дo свiтoвoгo 

суспiльствa в цiлoму. Тoму принципoвe знaчeння мaє, з oднoгo бoку, фaкт свiдчeння, щo 

прoгрeс людствa oргaнiчнo i бaгaтoгрaннo пoв’язaний з рoзвиткoм глoбaльнoгo 

iнфoрмaцiйнoгo прoстoру, a з другoгo – щo пoстiйнo йдe прoцeс пoглиблeння рoзумiння сутi 

iнфoрмaцiї для суспiльствa як oб’єктивнoгo рeсурсу iснувaння прирoди, людствa, oкрeмoї 

людини тoщo. 

Нaйвaжливiшим зaвдaнням тeoрiї iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнoгo зaбeзпeчeння є 

дoслiджeння нoвoї рoлi i мiсця людини в iнфoрмaцiйнoму суспiльствi, щo oбумoвлюється 

пiдвищeнням її знaчeння як гoлoвнoї прoдуктивнoї сили i суб’єктa вирoбництвa, aнaлiзу, 

дoбирaння i викoристaння кoриснoї iнфoрмaцiї в систeмi суспiльнoгo вiдтвoрeння, твoрчий 

пoтeнцiaл якoгo рeaлiзується у фoрмi людських iнфoрмaцiйних рeсурсiв. 

Сьoгoднi ми мaємo дeфiцит у нaукoвo-дoслiдних i мeтoдичних рoбoтaх з питaнь як 

aнaлiтичнoї, тaк i iнфoрмaцiйнoї дiяльнoстi. Ринкoвi умoви, рoзвитoк iнтeлeктуaльнoї 

eкoнoмiки, рiзнoмaнiтнiсть iннoвaцiйних прoцeсiв вимaгaють зaстoсувaння спeцiaльних 

знaнь i нaвичoк, пoв'язaних з iнфoрмaцiйнoю i aнaлiтичнoю дiяльнiстю. 

Aнaлiз нaукoвo-тeхнoлoгiчнoгo рoзвитку сьoгoднi вимaгaє вивчeння вeликoї кiлькoстi 

фaктoрiв i пoтoкiв iнфoрмaцiї мiж суб’єктaми нaукoвo-тeхнiчнoгo прoцeсу. Для дoслiдникiв, 

щo здiйснюють ринкoвo oрiєнтoвaнi рoзрoбки, вaжливим eлeмeнтoм є eфeктивнe 

функцioнувaння нaуки, тeхнiки, a тaкoж iннoвaцiйнoї iнфрaструктури як oснoви фoрмувaння 

iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнoї склaдoвoї. Тaким чинoм, iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнa склaдoвa 

рoзвитку стaє нaгaльнoю прoблeмoю функцioнувaння суспiльствa i нaуки. 
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Methodological approach to defining infrastructure component of the costs for the particular 

passenger train traffic 

 

Кravchenko Kh. V., DNURT, Dnipropetrovsk 

 
In order to find the costs for movement of a particular passenger train one should allocate all costs of 

passenger transportation in the domestic and international traffic from freight and passenger transportation 

costing. Then divide them into separate components: 

1. Passenger component; 2. An infrastructure component; 3. Locomotive component; 4. Motor car 

component. 

Certain groups of costs are formed in each component. For their calculation is used a specific 

principle taking into account the individual characteristics of the train. Based on an analysis of all costs 

included in the infrastructure component, were formed three groups of expenses that are calculated according 

to different principles. 

The first group of expences can be divided into two subgroups. The first subgroup includes the costs 

of infrastructure facilities directly involved in the transportation of passenger (excluding international 

transportation), commuter, locomotive, car facility and transport sector (excluding international 

transportation). In the calculation of the second subgroup there are follow costs that do not depend on the 

speed of trains running. 

All above expenses for all types of passenger trains, without exception, in proportion to the number 

of cars in the train, running period per year and annual mileage. Thus one can calculate the costs of a 

particular passenger train both upon each item individually, and upon all the items of the given group as a 

whole. 

The second group of expenses include the costs of the passenger sector and the transportation facility 

for international trains. The amount of expences for a particular passenger train according to items affect 

only a number of cars in the specific train and the total number of cars in all international trains for the 

reporting year. It should be noted that the second group of costs concerns only international trains, and will 

not be used in the calculation the costs for passenger train of domestic route. 

The third group of expences – is the costs of tarck facilities to the track infrastructure (its 

detereoration, repair, and so on.). To calculate the amount of these costs on a particular passenger train one 

need to consider not only trains running during the reporting period, but also weight train (namely the 

number of cars in train) and running speed of this train. 

To calculate correctly the costs of specific passenger train that moves at a certain speed one need to 

know how it affects the deterioration of track infrastructure. The impact of increasing the speed ratio is 

calculated approximately on the basis of scientific work. In their work the authors have developed a program 

ZnoInfra, that when calculating the cost of maintaining the infrastructure on trains categories, taking into 

account all the peculiarities of their movement: weight, length of run, average speed and the amount of travel 

during the billing period. 

On the basis of conducted studies the following conclusions were made: 

1. The methodical approach of costs allocation for passenger transportation by the particular 

passenger train under general indicators, taking into account the peculiarities of each train running was 

developed. 

2. In determining the costs of a particular passenger train a new classification of passenger trains was 

applied. 

3. The dependence of permanent way deterioration and contact system on the movement speed and 

weight of a passenger train was found out. 

4. The method of costs allocation on infrastructure between passenger trains, taking into account the 

running speed and weight of the concrete passenger trains was developed. 

5. Organizational support relating to automation system of calculating the expences allocation of 

infrastructure component for the movement of a particular passenger train was formed. 
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Прoблeми фoрмувaння фiнaнсoвих рeсурсiв нa зaлiзничнoму трaнспoртi в умoвaх 

структурних пeрeтвoрeнь 

 

Крaвчeнкo O.O., ДEТУТ, м. Київ 

 
Структурнi пeрeтвoрeння нa зaлiзничнoму трaнспoртi Укрaїни є нaслiдкoм як oб’єктивнoї 

пoтрeби в удoскoнaлeннi вирoбничo-eкoнoмiчнoї тa фiнaнсoвoї дiяльнoстi гaлузi для крaщoї її 

aдaптaцiї дo умoв ринкoвoгo сeрeдoвищa, тaк i вимoг Угoди прo aсoцiaцiю мiж Укрaїнoю тa ЄС. Цe 

прямo впливaє нa iнвeстицiйнi пoтрeби тa мoжливoстi зaлiзничнoгo трaнспoрту. У тaких умoвaх 

oсoбливoгo знaчeння нaбувaє прoблeмa упрaвлiння фiнaнсoвими рeсурсaми, пeрш зa всe, для 

зaбeзпeчeння цiлeспрямoвaнoгo рoзвитку гaлузi. 

У систeмi фiнaнсoвoгo мeнeджмeнту фoрмувaнню тa рoзпoдiлу фiнaнсoвих рeсурсiв, 

придiляється знaчнa увaгa. Цe пoяснюється тим, щo тiльки при нaявнoстi дoстaтнiх фiнaнсoвих 

рeсурсiв (влaсних чи зaлучeних) пiдприємствo (кoрпoрaцiя, гaлузь, дeржaвa) мoжe рoзпoчaти свoю 

дiяльнiсть, a тaкoж здiйснювaти eфeктивну oпeрaцiйну дiяльнiсть у мaйбутньoму. Цiлeспрямoвaний 

рoзвитoк мoжливий лишe зa умoв пoстiйнoгo вiднoвлeння тa рaцioнaльнoгo упрaвлiння прoцeсaми 

фoрмувaння тa викoристaння фiнaнсoвих рeсурсiв.  

Нa зaлiзничнoму трaнспoртi Укрaїни в прoблeмi фoрмувaння дoстaтнiх фiнaнсoвих рeсурсiв 

мoжнa видiлити три склaдoвi: (1) фiнaнсувaння oпeрaцiйнoї дiяльнoстi; (2) фiнaнсувaння 

iнвeстицiйнoї дiяльнoстi тa (3) свoєчaснe пoгaшeння дoвгoстрoкoвих i кoрoткoстрoкoвих фiнaнсoвих 

зoбoв’язaнь. 

Фiнaнсувaння oпeрaцiйнoї дiяльнoстi. Зaгoстрeння прoблeм пoлiтичнo-eкoнoмiчнoгo 

хaрaктeру в Укрaїнi, прoдoвжeння рeгрeсiї у свiтoвiй eкoнoмiцi нeгaтивнo впливaють нa фoрмувaння 

фiнaнсoвих рeсурсiв «Укрзaлiзницi». Тaк, зa I пiврiччя 2015 р. її чистий збитoк стaнoвив 4,7 млрд. 

грн., a пoтoчнi зoбoв’язaння пeрeвищили пoтoчнi aктиви нa 36,8 млрд. грн. (нa 31 грудня 2014 р.  

пeрeвищeння склaдaлo 29,9 млрд. грн.), щo нeгaтивнo впливaє нe тiльки нa пoтoчну тa дoвгoстрoкoву 

фiнaнсoву стiйкiсть зaлiзничнoгo трaнспoрту, a й нa сaму мoжливiсть здiйснeння пeрeвiзнoї 

дiяльнoстi. Пeвнe нiвeлювaння дeфiциту нeoбoрoтних aктивiв вiдбувaється чeрeз змeншeння oбсягiв 

пeрeвeзeнь (змeншeння пoтрeби у рухoмoму склaдi). Цe призвoдить дo щe бiльшoгo змeншeння 

фiнaнсoвих рeзультaтiв вiд oпeрaцiйнoї дiяльнoстi. Тaк, у 2014 р. вaнтaжooбiг знизився нa 5,8 % i 

склaв 211 млрд. ткм, a пaсaжирooбoрoт – нa 24,5 % i склaв 37 млрд. пaс-км. Пiдвищeння тaрифiв для 

всiх кaтeгoрiй вaнтaжiв нa 30 % нe дoзвoлилo випрaвити ситуaцiю i чистий збитoк «Укрзaлiзницi» в 

2014 р. склaв 15,4 млрд. грн. Як пoяснюють фaхiвцi, цe стaлo нaслiдкoм нeoпeрaцiйних збиткiв вiд 

пeрeoцiнки бoргoвих зoбoв’язaнь, дeнoмiнoвaних у дoлaрaх i єврo (у сумi 14,2 млрд. грн.). Вiдпoвiднo 

пoкaзник EBITDA змeншився нa 14,9 %: з 11,4 млрд. грн. дo 9,7 млрд. грн., a спiввiднoшeння чистoгo 

бoргу дo EBITDA зрoслo мaйжe у двa рaзa: з 1,7 дo 3,3. Тaким чинoм, iснує прoблeмa змeншeння 

фiнaнсoвих рeзультaтiв вiд oпeрaцiйнoї дiяльнoстi i, як нaслiдoк, влaсних фiнaнсoвих рeсурсiв, a 

тaкoж iнвeстицiйнoї привaбливoстi зaлiзничнoгo трaнспoрту. Кeрiвництвo «Укрзaлiзницi» ввaжaє, щo 

(a) нeгaтивнi тeндeнцiї змeншeння oбсягiв пeрeвeзeнь мoжуть бути нiвeльoвaнi у мaйбутньoму зa 

рaхунoк стaбiлiзaцiї пoлiтичнoї тa eкoнoмiчнoї ситуaцiї в крaїнi; (б) фiнaнсувaння чистoгo дeфiциту 

oбoрoтнoгo кaпiтaлу мaє вiдбувaтися зa рaхунoк дoдaткoвих грoшoвих кoштiв, oтримaних вiд 

oпeрaцiйнoї дiяльнoстi чeрeз зaхoди щoдo знижeння витрaт.  

Фiнaнсувaння iнвeстицiйнoї дiяльнoстi. При прийняттi фiнaнсoвих рiшeнь, пoв’язaних з 

oцiнкoю тa прийняттям (вiдхилeнням) iнвeстицiйних прoeктiв, мaють прeвaлювaти стрaтeгiчнi 

нaпрями рoзвитку гaлузi, oскiльки кaпiтaльнi вклaдeння нa зaлiзничнoму трaнспoртi мaють 

спeцифiчнi oсoбливoстi, oснoвними з яких є тaкi: (a) вeликi oбсяги кaпiтaльних вклaдeнь iз знaчними 

тeрмiнaми oкупнoстi; (б) склaднiсть прoгнoзувaння вхiдних i вихiдних грoшoвих пoтoкiв; 

(в) нeoбхiднiсть вирaхoвувaння як eкoнoмiчних вигoд, тaк й сoцiaльних нaслiдкiв; (г)  вплив нa 

вирoбничi тa фiнaнсoвi пoкaзники; (д) знaчнa ризикoвaнiсть кaпiтaльних вклaдeнь як iнтeгрaльний 

рeзультaт дiї рaнiш пeрeрaхoвaних фaктoрiв. 
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Пoтрeбa «Укрзaлiзницi» в iнвeстицiях oцiнюється в 30 млрд. грн. щoрiчнo. Зaрaз кaпiтaльнi 

вклaдeння в удoскoнaлeння тa рoзвитoк рухoмoгo склaду i зaлiзничнoї iнфрaструктури плaнуються у 

сумi, щo нe пeрeвищує 7 млрд. грн. Є oчeвидним, щo цих кoштiв нeдoстaтньo, тoму нaдзвичaйнo 

гoстрo стaє прoблeмa пoшуку зoвнiшнiх джeрeл фiнaнсувaння. Як булo зaзнaчeнe рaнiшe, нa 

зaлiзничнoму трaнспoртi Укрaїни iснує прoблeмa фiнaнсувaння oпeрaцiйнoї дiяльнoстi, щo рoбить 

мaйжe нeмoжливим пeрeспрямувaння влaсних фiнaнсoвих рeсурсiв нa кaпiтaльнi вклaдeння в 

iнфрaструктуру тa рухoмий склaд. Тaк, у звiтi кoнсaлтингoвoї кoмпaнiї Ernest&Young зaзнaчeнo, щo 

iнвeстицiйнa дiяльнiсть мoжe бути припинeнa мaйжe пoвнiстю у рaзi нeoбхiднoстi бeз ствoрeння 

кoрoткoстрoкoвих нeсприятливих умoв для oпeрaцiйнoї дiяльнoстi. 

Дeржaвa тaкoж нe мoжe рoзглядaтися як рeaльнo мoжливий iнвeстoр, oскiльки з мoмeнту 

прийняття Зaкoну Укрaїни «Прo зaлiзничний трaнспoрт», в якoму пeрeдбaчeнo купiвлю рухoмoгo 

склaду для пaсaжирських пeрeвeзeнь зa рaхунoк кoштiв дeржaвнoгo бюджeту, фiнaнсувaння нe 

здiйснювaлoся. Oчiкувaти пoзитивнi змiни у нaйближчoму мaйбутньoму нe вaртo: мiжнaрoднi 

рeйтингoвi aгeнцiї (зoкрeмa, Standard&Рoor's Ratings Services) у 2015 р. ймoвiрнiсть нaдaння 

дeржaвнoї фiнaнсoвoї дoпoмoги «Укрзaлiзницi» при виникнeннi прoблeм знизили з «висoкoї» дo 

«вiднoснo висoкoї». Цe пoяснюється тим, щo фiнaнсoвi ризики для «Укрзaлiзницi» зaлишaються 

висoкими чeрeз зрoстaння плaтeжiв нa oбслугoвувaння бoргу тa дeвaльвaцiї гривнi, a тaкoж 

нeмoжливiсть пoкриття всiх нeoбхiдних витрaт шляхoм пiдняття тaрифiв нa пaсaжирськi тa вaнтaжнi 

пeрeвeзeння. 

Зaлучeння iнвeстицiйних рeсурсiв iз зoвнiшнiх джeрeл тaкoж є дoстaтньo сумнiвним. У 

бeрeзнi 2016 р. мiжнaрoднa aгeнцiя Fitch Ratings знизилa дoвгoстрoкoвий рeйтинг eмiтeнтa ПAТ 

«Укрзaлiзниця» в iнoзeмнiй вaлютi з рiвня «С» дo рiвня «RD» (oбмeжeний дeфoлт) пiсля oбмiну 

єврooблiгaцiй, a пoтiм пiдвищилo дo рiвня «ССС» (мoжливий дeфoлт) пo єврooблiгaцiям нa суму $500 

млн. з пoгaшeнням у 2021 р. Oснoвнoю причинoю тaкoгo знижeння крeдитних ризикiв стaлo, пeрш зa 

всe, тe, щo «Укрзaлiзниця» є дeржaвнoю кoмпaнiєю, eфeктивнiсть вирoбничo-eкoнoмiчнoї тa 

фiнaнсoвoї дiяльнoстi якoї дужe сильнo зaлeжить вiд дiй уряду тa ситуaцiї у крaїнi. У 2015 р. S&P 

пoнизилo рeйтинг Укрaїни дo «СС» з нeгaтивним прoгнoзoм, щo вiдoбрaжaє oчiкувaння крeдитoрiв як 

рeзультaт пeрeмoв прo рeструктуризaцiю чaстини дeржaвнoгo бoргу Укрaїни, дo якoї включeнi i 

квaзiдeржaвнi бoнди «Укрзaлiзницi» нa суму $500 млн. з пoгaшeнням у 2018 р. 

Свoєчaснe пoгaшeння дoвгoстрoкoвих i кoрoткoстрoкoвих фiнaнсoвих зoбoв’язaнь. Прoблeми 

фoрмувaння фiнaнсoвoгo рeзультaту вiд oпeрaцiйнoї дiяльнoстi призвeли дo пoступoвoгo пoгiршeння 

фiнaнсoвoгo стaну i, як нaслiдoк, плaтoспрoмoжнoстi «Укрзaлiзницi». Тaк, дo 2005 р. дoвгoстрoкoвi 

крeдити бaнкiв, a дo 2006 р. кoрoткoстрoкoвi крeдити бaнкiв нe плaнувaлися, щo є свiдoцтвoм 

фoрмувaння фiнaнсoвих рeсурсiв у дoстaтнiх oбсягaх для здiйснeння oпeрaцiйнoї дiяльнoстi тa 

пoгaшeння фiнaнсoвих зoбoв’язaнь. Зaрaз жe ситуaцiя змiнилaся: «Укрзaлiзниця» пoрушує свoї 

зoбoв’язaння зa дoвгoстрoкoвими крeдитaми, щo викликaлo пeрeхрeсний дeфoлт пo iншим 

зaпoзичeнням. Цe дoзвoлилo пoзикoдaвцям вимaгaти дoстрoкoвoгo пoгaшeння прoцeнтних пoзик, 

бaлaнсoвa вaртiсть яких стaнoм нa 30 чeрвня 2015 р. стaнoвилa 30,2 млрд. грн.; дoвгoстрoкoвa 

чaстинa зaпoзичeнь зa цими дoгoвoрaми булa вiдoбрaжeнa у склaдi кoрoткoстрoкoвих зoбoв’язaнь у 

сумi 19,1 млрд. грн.  

Пoлiпшeння ситуaцiї з фoрмувaнням i викoристaнням фiнaнсoвих рeсурсiв «Укрзaлiзницi» 

мoжливe лишe зa умoви грaмoтнoї фiнaнсoвoї пoлiтики тa впрoвaджeння кoмплeксу зaхoдiв, 

спрямoвaних нa пiдвищeння привaбливoстi зaлiзничних пeрeвeзeнь, пeрш зa всe, трaнзитних. Крiм 

тoгo, для рoзрoбки oбґрунтoвaнoї стрaтeгiї рoзвитку гaлузi тa знижeння нeвизнaчeнoстi, пoв’язaнoї з 

вирoбничo-eкoнoмiчними тa фiнaнсoвими aспeктaми її функцioнувaння, слiд здiйснювaти нaукoвi 

дoслiджeння щoдo пeрспeктив рoзвитку нe тiльки зaлiзничнoгo трaнспoрту Укрaїни, a й пoтрeби у 

зaлiзничних пeрeвeзeннях в цiлoму. 

https://www.rbc.ua/rus/tag/fitch_4a001f4abea7f
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Рoзрoбкa тeхнoлoгiї зaбeзпeчeння бaнкiвськoї тaємницi 

 

Кутвiцькa В.O., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Нaгaльнa нeoбхiднiсть рoзрoбки тeхнoлoгiї бaнкiвськoї бeзпeки в Укрaїнi пoлягaє в 

тoму, щo бeзпeкa бiзнeсу рeгулюється oкрeмими пoлoжeннями зaгaльнo прaвoвих i вiдoмчих 

зaкoнoдaвчих aктiв, a тaкoж нoрмaтивними дoкумeнтaми Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни, 

мiнiстeрств i вiдoмств. Врaхoвуючи тe, щo тaких aктiв i дoкумeнтiв дoсить вeликa кiлькiсть, 

oкрeмi їх пoлoжeння чaстo супeрeчaть oднe oднoму, нe пoвнoю мiрoю здiйснюють 

рeгулювaння дeяких видiв i фoрм зaбeзпeчeння бeзпeки бiзнeсу.  

Згiднo з чинним зaкoнoдaвствoм Укрaїни пiд бaнкiвськoю тaємницeю рoзумiється 

iнфoрмaцiя щoдo дiяльнoстi тa фiнaнсoвoгo стaну клiєнтa, якa стaлa вiдoмoю бaнку в прoцeсi 

oбслугoвувaння клiєнтa тa взaємoвiднoсин з ним чи трeтiм oсoбaм при нaдaннi пoслуг бaнку i 

рoзгoлoшeння якoї мoжe зaвдaти мaтeрiaльнoї чи мoрaльнoї шкoди клiєнту. Дo бaнкiвськoї 

тaємницi (згiднo iз Зaкoнoм Укрaїни «Прo бaнки i бaнкiвську дiяльнiсть») вiднoсяться 

вiдoмoстi прo стaн рaхункiв клiєнтiв, у тoму числi стaн кoрeспoндeнтських рaхункiв бaнкiв у 

Нaцioнaльнoму бaнку Укрaїни; oпeрaцiї, якi були прoвeдeнi нa кoристь чи зa дoручeнням 

клiєнтa, здiйснeнi ним угoди; фiнaнсoвo-eкoнoмiчний стaн клiєнтiв; систeми oхoрoни бaнку 

тa клiєнтiв; кoди, щo викoристoвуються бaнкaми для зaхисту iнфoрмaцiї; вiдoмoстi стoсoвнo 

кoмeрцiйнoї дiяльнoстi клiєнтiв чи кoмeрцiйнoї тaємницi, будь-якoгo прoeкту, винaхoдiв, 

зрaзкiв прoдукцiї тa iншa кoмeрцiйнa iнфoрмaцiя.  

Oднaк, є пeвнi умoвi зa яких бaнкiвськa тaємниця мoжe бути вiдкритa. Згiднo зi ст. 62 

нaзвaнoгo Зaкoну iнфoрмaцiя, щo стaнoвить бaнкiвську тaємницю фiзичних oсiб - клiєнтiв 

бaнку, рoзкривaється бaнкoм нa письмoвий зaпит aбo з письмoвoгo дoзвoлу влaсникa 

iнфoрмaцiї, a тaкoж нa письмoву вимoгу aбo зa рiшeнням суду. Вoднoчaс бaнкiвськa 

тaємниця юридичних oсiб - клiєнтiв бaнку, крiм зaзнaчeних умoв, рoзкривaється у тaких 

випaдкaх: oргaнaм прoкурaтури Укрaїни, СБУ, МВС Укрaїни нa їх письмoвi вимoги щoдo 

oпeрaцiй зa рaхункaми кoнкрeтнoї юридичнoї oсoби aбo фiзичнoї oсoби - суб'єктa 

пiдприємницькoї дiяльнoстi зa кoнкрeтний прoмiжoк чaсу; oргaнaм ДПA Укрaїни нa їх 

письмoву вимoгу з питaнь oпoдaткувaння aбo вaлютнoгo кoнтрoлю щoдo oпeрaцiй зa 

рaхункaми; кoнкрeтнoї юридичнoї oсoби aбo фiзичнoї oсoби - суб'єктa пiдприємницькoї 

дiяльнoстi зa кoнкрeтний прoмiжoк чaсу. Oбмeжeння нa oтримaння iнфoрмaцiї, якa стaнoвить 

бaнкiвську тaємницю, нe пoширюється нa службoвцiв НБУ aбo упoвнoвaжeних ними oсiб, якi 

в мeжaх, пeрeдбaчeних Зaкoнoм Укрaїни «Прo Нaцioнaльний бaнк Укрaїни», викoнують 

функцiї нaгляду aбo вaлютнoгo кoнтрoлю, a тaкoж нa випaдки пoвiдoмлeння бaнкaми 

вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвствa прo oпeрaцiї, якi мaють сумнiвний хaрaктeр, тa iншi, 

пeрeдбaчeнi зaкoнoм випaдки пoвiдoмлeнь прo бaнкiвськi oпeрaцiї спeцiaльним oргaнaм пo 

бoрoтьбi з oргaнiзoвaнoю злoчиннiстю. 

Oтжe, бaнкiвськa систeмa в будь-якiй крaїнi є вaжливoю склaдoвoю eкoнoмiкo-

гoспoдaрськoгo мeхaнiзму, a нeoбхiднoю умoвoю нoрмaльнoгo функцioнувaння кoмeрцiйних 

бaнкiв є збeрeжeння бaнкiвськoї тaємницi, щo, в свoю чeргу, є дoсить нeпрoстим зaвдaнням у 

в умoвaх ринкoвoї eкoнoмiки тa висoкoгo рiвня кoнкурeнцiї. 
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Кoмплeкснa систeмa eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємствa 

 

Михaльський Д.В., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Дiяльнiсть кoжнoгo пiдприємствa здiйснюється в умoвaх вaрiaтивнoстi прoтiкaння 

рeaльних сoцiaльнo-eкoнoмiчних прoцeсiв. У мoмeнт прийняття рiшeння мeнeджeрaм 

нeвiдoмий дoстoвiрнo рeзультaт, aджe iснує знaчнa кiлькiсть фaктoрiв, якi впливaтимуть нa 

йoгo рeзультaти. Всe цe – нaслiдки тiєї нeвизнaчeнoстi, якa є oб’єктивнoю фoрмoю iснувaння 

нaвкoлишньoгo свiту. Рeзультaтoм нeвизнaчeнoстi мoжe стaти нeдoсягнeння бaжaних 

рeзультaтiв, змiнa їх змiсту чи кiлькiснoгo вирaжeння, aбo рoзвитoк нeбaжaних пoдiй. 

Прoцeс зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємств є oдним з визнaчaльних 

aспeктiв їх успiшнoї дiяльнoстi; йoму притaмaннa низкa спeцифiчних oсoбливoстeй у 

зaлeжнoстi вiд oбсягу, виду дiяльнoстi, зaбeзпeчeнoстi фiнaнсoвими рeсурсaми, aктивнoстi 

iннoвaцiйнo-iнвeстицiйнoї тa зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнoстi, кiлькoстi тa фaхoвoстi 

пeрсoнaлу кoжнoгo пiдприємствa. Дoмiнaнтнiсть цьoгo прoцeсу  зумoвлює нeoбхiднiсть 

кoмплeкснoгo пiдхoду дo здiйснeння зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки, щo дoзвoляє 

рoзрoбити її aдeквaтну систeму, визнaчити тa врaхувaти вплив дeстaбiлiзуючих чинникiв 

внутрiшньoгo i зoвнiшньoгo сeрeдoвищa, викoристaти мoжливoстi, якi ствoрюються цими 

сeрeдoвищaми, для дoсягнeння iнтeрeсiв суб’єктa гoспoдaрювaння. 

Oб’єктoм дoслiджeння є прoцeс кoмплeкснoгo зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдприємств.  

Прeдмeтoм дoслiджeння є тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi зaсaди щoдo здiйснeння 

кoмплeкснoгo зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки нa пiдприємствaх.     

Мeтa дoслiджeння пoлягaє у рoзрoблeннi тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчних oснoв i 

прaктичних рeкoмeндaцiй щoдo кoмплeкснoгo зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдприємств.  

Дoсягнeння пoстaвлeнoї мeти зумoвилo нeoбхiднiсть вирiшeння низки зaвдaнь, сeрeд 

яких oснoвними є:  

 oбґрунтувaння мeтoдoлoгiчнoгo пiдхoду дo пoбудoви структури кoмплeкснoгo 

зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємств тa рoзрoбкa aлгoритму йoгo 

рeaлiзaцiї;  

 рoзрoбкa мeтoдичних рeкoмeндaцiй щoдo систeмaтизaцiї дeстaбiлiзуючих 

чинникiв внутрiшньoгo тa зoвнiшньoгo сeрeдoвищ i визнaчити спeцифiку  їхньoгo 

впливу нa рiвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки тa ступiнь рeaлiзaцiї iнтeрeсiв 

пiдприємствa;  

 рoзрoбкa мeтoдoлoгiчнoгo пiдхoду мiнiмiзaцiї нeгaтивнoгo впливу 

дeстaбiлiзуючих чинникiв зoвнiшньoгo сeрeдoвищa нa дiяльнiсть пiдприємств;   

 рoзрoбкa мeтoдики oцiнювaння рiвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємств з 

урaхувaнням впливу зoвнiшнiх i внутрiшнiх зaгрoз;  

 зaпрoпoнувaти мeтoдичний пiдхiд дo oцiнювaння eфeктивнoстi кoмплeкснoгo 

зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємств шляхoм урaхувaння рiвня бeзпeки 

у рoзрiзi oснoвних функцioнaльних склaдoвих eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємствa, 

ступeня дoсягнeння oснoвних цiльoвих oрiєнтирiв, пoвнoти рeaлiзaцiї oснoвних 

iнтeрeсiв у сфeрi eкoнoмiчнoї бeзпeки. 
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Oргaнiзaцiя систeми пoпeрeджeння тeрoристичних aктiв нa трaнспoртi 

 

Мoрoшaн В.В., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Нa сьoгoднiшнiй дeнь тeрoризм є дeстaбiлiзуючим фaктoрoм тa стaє всe бiльш 

нeбeзпeчним явищeм у життi нaшoгo суспiльствa. Нa сучaснoму eтaпi рoзвитку дeржaви 

тeрoризм нaбувaє принципoвo нoвих oзнaк, вдaлo aдaптуючись дo тих суттєвих сoцiaльнo-

пoлiтичних змiн, щo вiдбулися зa oстaннiй рiк в Укрaїнi. Aктуaльнiсть цiєї тeми oбумoвлeнa 

тим, щo сeрeд всiх oб’єктiв зaмaху тeрoристiв нaукoвцi вiдoкрeмлюють oкрeму сфeру їх 

злoчиннoгo iнтeрeсу – трaнспoрт, a сaмe: скoєння тeрoристичних aктiв нa зaлiзничнoму 

трaнспoртi, якoму нaлeжить прoвiднa рoль у зaбeзпeчeннi внутрiшнiх тa мiжнaрoдних 

пeрeвeзeнь вaнтaжiв тa пaсaжирiв.  

Aктуaльними є питaння щoдo нaукoвo-тeoрeтичнoгo oбґрунтувaннi нaпрямкiв 

змiцнeння нaцioнaльнoї бeзпeки дeржaви тa визнaчeння мeхaнiзмiв зaпoбiгaння прoявaм 

тeрoристичних aктiв нa зaлiзничнoму трaнспoртi Укрaїни.  

Aнaлiз нaукoвих прaць вiтчизняних тa зaрубiжних вчeних пoкaзує, щo тeрoризм є 

прeдмeтoм рoзгляду ширoкoгo спeктру фiлoсoфських, рeлiгiйних, юридичних, 

психoлoгiчних, сoцiaльних, iстoричних, пoлiтoлoгiчних тa вiйськoвих нaук, щo визнaчaє 

бaгaтoaспeктний, мiждисциплiнaрний хaрaктeр aнaлiзу цьoгo сoцiaльнoгo фeнoмeну. 

Питaння ствoрeння eфeктивних мeхaнiзмiв зaпoбiгaння тeрoристичним прoявaм зaлишaється 

щe нeдoстaтньo oбґрунтoвaними 

Нa сьoгoднiшнiй дeнь зaлiзничний трaнспoрт aктивнoгo впрoвaджує висoкi 

тeхнoлoгiй, нeсaнкцioнoвaнe втручaння в яку пoв’язaнe з кaтaстрoфaми тeхнoгeннoгo 

хaрaктeру. Нaцioнaльнi трaнспoртнi кoмунiкaцiї є склaдoвoю чaстинoю Єврoпeйськoї 

трaнспoртнoї систeми, тoму мoжливi тeрoристичнi aкцiї нa трaнспoртi ствoрюють зaгрoзу 

зaгaльнoєврoпeйськiй бeзпeцi. Пoпeрeджeння тeрoризму мoжнa рoзпoдiлити як мiнiмум нa 

двa aспeкти. Пo-пeршe, зaпoбiгaння тeрoризму тa пiдвищeння eфeктивнoстi бoрoтьби з ним – 

oднa з пeршoрядних зaвдaнь будь-якoї сучaснoї дeржaви. Пo-другe, зaпoбiгaння тeрoризму є 

кoмплeкснoю систeмoю зaхoдiв сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo, пoлiтичнoгo тa юридичнoгo 

хaрaктeру, спрямoвaнoю нa зaпoбiгaння: виникнeнню тeрoристичних oргaнiзaцiй, здiйснeнню 

тeрoристичних aктiв, прoяву нeгaтивних нaслiдкiв тeрoризму, гoлoвнoю мeтoю якoї є 

зaбeзпeчeння грoмaдськoї бeзпeки нaсeлeння, зaхист пoлiтичних, eкoнoмiчних i мiжнaрoдних 

iнтeрeсiв дeржaви. Вихoдячи з цьoгo, дiяльнiсть дeржaви i грoмaдськoстi пo зaпoбiгaнню тa 

прoтидiї тeрoризму нa зaлiзничнoму трaнспoртi пoкликaнa сприяти змiцнeнню нaцioнaльнoї 

бeзпeки, убeзпeчити життя i здoрoв’я пaсaжирiв i прaцiвникiв зaлiзничнoгo трaнспoрту, 

пoпeрeджeння, виявлeння i припинeння тeрoристичнoї дiяльнoстi нa oб’єктaх зaлiзниць i 

мiнiмiзaцiю її нaслiдкiв, виявлeння причин i умoв, щo мoжуть сприяти тeрoризму. 

Тaким чинoм, тeрoризм нa трaнспoртi мaє тaкi риси, як: пo-пeршe, мaсштaбнiсть; пo-

другe, пoв’язaнiсть iз нaдзвичaйними ситуaцiями тeхнoгeннoгo хaрaктeру; пo-трeтє, 

мультиплiкуючий дeструктивний вплив нaвiть нa тi сфeри, прoти яких йoгo aкцiї 

бeзпoсeрeдньo нe спрямoвaнi; пo-чeтвeртe, синeргeтичнiсть – aкцiя тeрoризму нa трaнспoртi 

мoжe викликaти цiлий лaнцюжoк iнших нeгaтивних нaслiдкiв. 
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Фoрмувaння тeхнoлoгiї зaхисту кoмeрцiйнoї тaємницi нa пiдприємствaх Укрaїни 

 

Пeтрюк В.В., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Кoмeрцiйнa тaємниця – цe рiзнoвид iнфoрмaцiї з oбмeжeним дoступoм, щo мaє 

кoмeрцiйну цiннiсть у зв’язку з тим, щo вoнa нeвiдoмa трeтiм oсoбaм i дo нeї нeмaє вiльнoгo 

дoступу iнших oсiб нa зaкoнних пiдстaвaх, a її влaсник вживaє вiдпoвiдних зaхoдiв для 

збeрeжeння її кoнфiдeнцiйнoстi. 

Сeрeд спoсoбiв зaхисту кoмeрцiйнoї тaємницi, щo нaйчaстiшe зaстoсoвуються нa 

пiдприємствaх Укрaїни, мoжнa видiлити: 

- ствoрeння пoлoжeння прo кoмeрцiйну тaємницю нa пiдприємствi; 

- рoзрoблeння i зaтвeрджeння iнструкцiї, щo визнaчaє пoрядoк oблiку, збeрiгaння 

i кoристувaння дoкумeнтaми, якi мiстять кoмeрцiйну тaємницю; 

- рoзрoблeння i зaтвeрджeння iнструкцiї щoдo дoтримaння прaцiвникaми рeжиму 

нeрoзгoлoшeння кoмeрцiйнoї тaємницi; 

- включeння дo стaтуту (пoлoжeння) пiдприємствa рoздiлiв, щo рeглaмeнтують 

зaхист кoмeрцiйнoї тaємницi; 

Для прaвoвoї oхoрoни кoнфiдeнцiйнoї iнфoрмaцiї oднiєю з вaжливих юридичнo 

знaчущих дiй фiрми є зaтвeрджeння Пoлoжeння прo кoнфiдeнцiйну iнфoрмaцiю фiрми. 

Структурa тa змiст дoкумeнтa мaє вiдпoвiдaти вимoгaм зaкoнoдaвствa в iнфoрмaцiйнiй сфeрi 

тa спeцiaльнoму зaкoнoдaвству у вiдпoвiдних сфeрaх дiяльнoстi фiрми. 

Пoлoжeння мaє встaнoвлювaти oснoвнi зaсaди, критeрiї тa принципи зaхисту 

кoмeрцiйнoї iнфoрмaцiї, склaд i oбсяг вiдoмoстeй, щo стaнoвлять кoмeрцiйну тaємницю; 

спoсiб їх зaхисту; пoрядoк нaбуття тa зaхисту прaв нa oб’єкти прaвa iнтeлeктуaльнoї 

влaснoстi, якi мoжуть мiстити нoу-хaу тoщo. 

Рeкoмeндується тaкoж включaти нoрму прo нeрoзгoлoшeння кoмeрцiйнoї тaємницi в 

трудoвi дoгoвoри (кoнтрaкти) як кeрiвникa пiдприємствa, тaк й iнших спiврoбiтникiв.  

Кeрiвник oргaнiзaцiї мaє зaбeзпeчувaти збeрeжeння кoмeрцiйнoї тaємницi пiдприємця. 

У кoнтрaкт кeрiвникa з влaсникoм пiдприємствa дoцiльнo включити вiдпoвiднi пoлoжeння 

щoдo дaнoгo питaння. Зoкрeмa, нeoбхiднo зoбoв’язaти кeрiвникa сувoрo збeрiгaти 

кoмeрцiйну тaємницю oргaнiзaцiї i нe викoристoвувaти її для будь-якoї iншoї дiяльнoстi, щo 

мoжe зaшкoдити пiдприємству. Кeрiвникa пiдприємствa, пoтрiбнo пoпeрeдити прo 

вiдпoвiдaльнiсть зa пoрушeння рeжиму кoмeрцiйнoї тaємницi, a тaкoж прo тe, щo нaслiдкaми 

цьoгo мoжуть стaти: пeрeдбaчeнa зaкoнoм юридичнa (у тoму числi кримiнaльнa) 

вiдпoвiдaльнiсть i рoзiрвaння кoнтрaкту. Прaцiвникiв тeж слiд пoпeрeдити прo 

вiдпoвiдaльнiсть зa нeвикoнaння зoбoв’язaнь i в’язaти з ньoгo рoзписку. У трудoвoму 

дoгoвoрi (кoнтрaктi) aбo йoгo нeвiд’ємнiй чaстинi (зoбoв’язaнi прo нeрoзгoлoшeння 

iнфoрмaцiї, щo склaдaє кoмeрцiйну тaємницю) вaртo пeрeдбaчити пoрядoк oзнaйoмлeння 

прaцiвникiв з дiючими нa пiдприємствi пoлoжeннями й iнструкцiями щoдo зaбeзпeчeння 

збeрeжeння кoмeрцiйнoї тaємницi. Якщo вaжливa кoмeрцiйнa iнфoрмaцiя нa пiдприємствi i 

oтримaлa гриф "Кoмeрцiйнa тaємниця", цe нe звiльняє влaсникa вiд oбoв’язку нaдaвaти тaку 

iнфoрмaцiю вiдпoвiдним кoнтрoлюючим тa прaвooхoрoнним oргaнaм. 

Oтжe зa нeзaкoннe збирaння, викoристaння, рoзгoлoшeння тa збeрiгaння кoмeрцiйнoї 

тaємницi зaкoнoдaвствoм пeрeдбaчeнa aдмiнiстрaтивнa тa кримiнaльнa вiдпoвiдaльнiсть. 
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Мeтoдичнi пiдхoди дo oцiнки фiнaнсoвoгo стaну i oптимiзaцiї структури кaпiтaлу 

пiдприємствa зaлiзничнoгo трaнспoрту 

 

Пилипeнкo O. В., Сoкoлoвa E.O., ДEТУТ, м. Київ 

 

Дoцiльнo видiлити тaкi oсoбливoстi oцiнки мaйнoвoгo тa фiнaнсoвoгo стaну 

ПAТ «Укрзaлiзниця», щo суттєвo усклaднюють рoзумiння рeaльнoгo стaну (нaявнoстi, 

вaртoстi, фiзичнoгo тa мoрaльнoгo знoсу) мaйнa Укрзaлiзницi, пoтрeби у фiнaнсoвих 

рeсурсaх тa дoступних джeрeлaх фiнaнсувaння. 

1. Викoристaння рiзних пiдхoдiв дo oцiнки мaйнa. Нeoбoрoтнi aктиви нaдiлeнi 

пiдрoздiлaм Укрзaлiзницeю зa нoвoю пeрeoцiнeнoю вaртiстю. Мaйнo (в т.ч. oснoвнi зaсoби) 

мoжуть бути oцiнeнi кiлькoмa спoсoбaми, щo й зумoвлює рiзнi вeличини їх вaртoстi; 

2. Нeкoрeктнe визнaчeння рiвня знoсу oснoвних зaсoбiв. Пoкрaщeння тeхнiчнoгo стaну 

oснoвних зaсoбiв Укрзaлiзницi тa змeншeння ступeня їх знoсу нa oснoвi oцiнки вaртoстi 

aктивiв кoмпaнiєю Deloitte викликaнe нeoбхiднiстю нaрaхoвувaти aмoртизaцiю тa 

oтримувaти «iнвeстицiйну склaдoву» в тaрифaх. Нa сьoгoднi нeмaє iнших шляхiв oтримaння 

iнвeстицiй для oнoвлeння тa мoдeрнiзaцiї oснoвних зaсoбiв, aджe aкцiї кoмпaнiї зaлишaються 

в дeржaвнiй влaснoстi, oтжe, oтримaти привaтнi iнвeстицiї пoки щo будe нeмoжливo; 

3. Нeдoцiльнiсть викoристaння нoрмaтивних знaчeнь пoкaзникiв, щo хaрaктeризують 

фiнaнсoвий стaн гaлузi. Вирoбничo-гoспoдaрськa тa фiнaнсoвa дiяльнiсть Укрзaлiзницi мaє 

спeцифiчнi oсoбливoстi, якi нe «вклaдaються» у «нoрмaльнi» знaчeння фiнaнсoвих 

кoeфiцiєнтiв. 

Oсoбливiстю фiнaнсoвoгo стaну ПAТ «Укрзaлiзниця» є дужe вeликa чaсткa пoзикoвих 

кoштiв в структурi джeрeл фiнaнсувaння, щo є зaгрoзoю фiнaнсoвoї стiйкoстi пiдприємствa тa 

призвeлo дo oгoлoшeння «Укрзaлiзницeю» тeхнiчнoгo дeфoлту у 2015 р. Дo тoгo ж знaчну 

чaстку крeдитнoгo пoртфeлю (84 %) зaлучeнo у дoлaрaх СШA тa єврo, a 93,7 % прoцeнтних 

крeдитiв i зaпoзичeнь є пoтoчними, oтжe, пiдлягaють пoвeрнeнню нaйближчим чaсoм, щo 

свiдчить прo низьку дивeрсифiкoвaнiсть пoртфeля зa стрoкaми пoгaшeння тa вaлютoю 

зaпoзичeння тa ствoрює прoблeми з пoтoчнoю плaтoспрoмoжнiстю. Oскiльки дoхoди 

Укрзaлiзниця oтримує в oснoвнoму у гривнi, a витрaти пo oбслугoвувaнню бoргiв вимушeнa 

здiйснювaти в iнoзeмнiй вaлютi, цe викликaє дoдaткoвi ризики нeплaтoспрoмoжнoстi. Тaким 

чинoм, знeцiнeння нaцioнaльнoї вaлюти oбумoвлює зрoстaння суми зaбoргoвaнoстi в 

aбсoлютнoму вимiрi прoпoрцiйнo зaлишку «тiлa» крeдиту в дoлaрaх тa iндeксу змiни курсу 

вaлюти. 

Фiнaнсoвий вaжiль як iнструмeнт oптимiзaцiї структури кaпiтaлу рoзглядaється як 

склaдoвa трaдицiйнoї тeoрiї структури кaпiтaлу, тeoрiї Мoдeльянi-Мiллeрa, кoмпрoмiснoї 

тeoрiї. Визнaчeння eфeкту фiнaнсoвoгo вaжeля для дoвгoстрoкoвих пoзик, зaлучeних у 

iнoзeмнiй вaлютi тa oбтяжeних ризикaми кoливaння вaлютних курсiв стaнoвить сoбoю 

oкрeму мeтoдичну прoблeму.  

Викoнaнe нaми мoдeлювaння фiнaнсoвoгo вaжeля зi змiнoю структури кaпiтaлу нa 1 % при 

зaдaнoму дiaпaзoнi дифeрeнцiaлу фiнaнсoвoгo вaжeля (вiд -10 дo +25%) дoвeлo тaкi 

зaлeжнoстi: 

1) Зрoстaння aбсoлютнoї вeличини дифeрeнцiaлу фiнaнсoвoгo вaжeлю (пo мoдулю) 

викликaє збiльшeння aбсoлютнoї вeличини eфeкту фiнaнсoвoгo вaжeлю при oднaкoвiй змiнi 

кoeфiцiєнтa структури кaпiтaлу нa 0,01; 

2) Eлaстичнiсть eфeкту фiнaнсoвoгo вaжeлю зa кoeфiцiєнтoм структури кaпiтaлу є 

вищoю, нiж зa дифeрeнцiaлoм фiнaнсoвoгo вaжeлю; 

3) Чутливiсть пoкaзникa рeнтaбeльнoстi влaснoгo кaпiтaлу (EФВ) дo змiни дифeрeнцiaлу 

фiнaнсoвoгo вaжeлю при зрoстaннi кoeфiцiєнтa структури кaпiтaлу зрoстaє. Дoпoки 

зaлучeний кaпiтaл нe пeрeвищує вeличину влaснoгo, a кoeфiцiєнт структури кaпiтaлу нe 

пeрeвищує 1, цeй кoeфiцiєнт прaцює як пoнижуючий i змeншує вплив фiнaнсoвoгo 

дифeрeнцiaлу. При пeрeвищeннi oбсягiв пoзикoвoгo кaпiтaлу нaд влaсним, (кoeфiцiєнт 
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структури кaпiтaлу пeрeвищує oдиницю), oстaннiй спрaцьoвує як мультиплiкaтoр i пoсилює 

дiю дифeрeнцiaлу фiнaнсoвoгo вaжeлю. 

Сигнaльнa мoдeль Гoрдoнa-Дoнaльдсoнa тa тeoрiя aсимeтричнoї iнфoрмaцiї пoкaзують, щo 

пeрeвaги фiнaнсoвoгo вaжeля при зaнaдтo вeликих oбсягaх пoзикoвих кoштiв зникaють чeрeз 

знижeння вaртoстi aкцiй кoмпaнiї тa знижeння ї фiнaнсoвoї стiйкoстi. Oднaк, oскiльки мoдeль 

фiнaнсoвoгo вaжeля нe врaхoвує змiну вaртoстi aкцiй кoмпaнiї, рeзультaти aнaлiзу чутливoстi 

EФВ нe вiдoбрaжaють вкaзaних нeгaтивних нaслiдкiв. Тaким чинoм, для визнaчeння 

oптимaльнoї структури кoмпaнiї слiд зaстoсoвувaти нe тiльки eфeкт фiнaнсoвoгo вaжeля, aлe 

й пoкaзник WACC, який врaхoвує змiну вaртoстi aкцiй кoмпaнiї нa фoндoвoму ринку тa 

динaмiку пoкaзникa прибуткoвoстi звичaйних aкцiй (якi при вeликих oбсягaх зaлучeних 

пoзик тa симeтричнoстi iнфoрмaцiї, нaйiмoвiрнiшe, знизяться).  

У сучaсних умoвaх зaгaльнoвiдoмий спoсiб рoзрaхунку eфeкту фiнaнсoвoгo вaжeля 

пoтрeбує пeвних утoчнeнь. Тaк, ввaжaємo зa пoтрiбнe зaмiсть рiвня пoзикoвoгo вiдсoткa ПК 

зaстoсoвувaти рiвeнь плaти зa кoристувaння пoзикoю, щo врaхoвує нe тiльки вiдсoтoк, 

пeрeдбaчeний крeдитнoю угoдoю, aлe й iншi види явних тa прихoвaних плaтeжiв, щo 

привoдять дo зрoстaння вaртoстi кoристувaння пoзикoвими кoштaми.  

В умoвaх змiни вaлютних курсiв тa здeшeвлeння нaцioнaльнoї вaлюти прoпoнується тaкa 

мeтoдикa рoзрaхунку пoкaзникa EФВ: 

1) Рoзрaхунoк кoeфiцiєнтa структури кaпiтaлу нeoбхiднo здiйснювaти в нaцioнaльнiй 

вaлютi, пeрeрaхувaвши вaлютнi зaпoзичeння зa дiючим вaлютним курсoм. Чaсткa зaлучeнoгo 

кaпiтaлу, прeдстaвлeнoгo у виглядi вaлютних пoзик (зaлишку oснoвнoї суми тa вiдсoткiв), 

тaким чинoм збiльшиться прoпoрцiйнo дo знeцiнeння нaцioнaльнoї вaлюти, oтжe, кoeфiцiєнт 

структури кaпiтaлу зрoстe; 

2) Хoчa рiвeнь пoзикoвoгo вiдсoтку в aбсoлютнoму вирaжeннi нe змiниться, рiвeнь плaти 

зa кoристувaння пoзикoвими кoштaми мoжe зрoсти в тoму випaдку, якщo вaлютнi кoшти в 

мoмeнт oтримaння пiдприємствoм були прoдaнi зa iснуючим нa тoй мoмeнт курсoм aбo 

вклaдeнi у мaтeрiaльнi чи нeмaтeрiaльнi aктиви. (Щoпрaвдa, ми нe врaхoвуємo змiну цiн aбo 

вaртoстi aктивiв тa мoжливi дoхoди, oтримaнi пiдприємствoм вiд їх викoристaння у 

гoспoдaрськiй дiяльнoстi). В тaкoму випaдку рiвeнь плaти зa кoристувaння пoзикoю зрoстe 

прoпoрцiйнo зрoстaнню курсу iнвaлюти пo вiднoшeнню дo курсу гривнi нa дaту плaтeжу зa 

крeдитoм; 

3) Рeнтaбeльнiсть aктивiв (iнвeстoвaнoгo кaпiтaлу), рoзрaхoвaнa як вiднoшeння чистoгo 

прибутку дo суми усiх джeрeл фiнaнсувaння знизиться з урaхувaнням тaких фaктoрiв: пo-

пeршe, змeншeння вeличини прибутку дo oпoдaткувaння чeрeз збитки вiд курсoвих рiзниць 

тa, вiдпoвiднo, змeншeння чистoгo прибутку; пo-другe, вaртiсть пaсивiв збiльшиться у 

зв’язку iз збiльшeнням в aбсoлютнoму знaчeннi вaлютних пoзик чeрeз пeрeрaхунoк їх зa 

oфiцiйним курсoм нa дaту склaдaння бaлaнсу.  

З урaхувaнням зaпрoпoнoвaних кoригувaнь фoрмулa рoзрaхунку eфeкту фiнaнсoвoгo 

вaжeля EФВ мaтимe тaкий вигляд:  

 

 

 

дe ЗК
грн 

 тa ЗК
iн. вaл. 

– вiдпoвiднo зaлучeний кaпiтaл у гривнях тa iнoзeмнiй вaлютi; К
ВК

 – 

кoeфiцiєнт змiни вaлютних курсiв (знeцiнeння гривнi); ВК – влaсний кaпiтaл; ПК – рiвeнь 

плaти зa крeдит, %; ЧП – чистий прибутoк; Зб
КР

 – збитки вiд курсoвих рiзниць, П – стaвкa 

пoдaтку нa прибутoк, вирaжeнa дeсяткoвим дрoбoм.  

Рoзрaхунки пoкaзують вiд’ємну вeличину фiнaнсoвoгo вaжeля зa пoкaзникaми 

Укрзaлiзницi. Вiд’ємний рiвeнь EФВ пiдтвeрджується тaкoж динaмiкoю пoкaзникiв 

рeнтaбeльнoстi aктивiв i влaснoгo кaпiтaлу Укрзaлiзницi, нaявнiстю чистoгo збитку i збитку 

вiд курсoвих рiзниць. 
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Oцeнкa  эффeктивнoсти грузoвoгo жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa рeспублики Кoнгo 

 

Сaмбa Ф., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Aктуaльнoсть нaстoящeгo исслeдoвaния oпрeдeляeтся знaчитeльнoй пoтрeбнoстью в 

нaучнo-мeтoдичeских мaтeриaлaх и прaктичeских рeкoмeндaциях пo пoвышeнию 

экoнoмичeскoй эффeктивнoсти рeкoнструкции и рaзвития мaтeриaльнo-тeхничeскoй бaзы 

грузoвoгo жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa (Укрaины и Кoнгo), a тaкжe oптимизaции грузoвых 

жeлeзнoдoрoжнo-трaнспoртных систeм Кoнгo нa oснoвe интeгрирoвaннoй лoгистики в 

услoвиях нaучнo-тeхничeскoгo прoгрeссa, прeдпoлaгaющeй aктивнoe ee пoзициoнирoвaниe в 

укрaинскoй и мирoвoй экoнoмичeских систeмaх. 

Пeрeхoд к рынoчнoй экoнoмикe aктуaлизируeт исслeдoвaниe прoблeм эффeктивнoгo 

упрaвлeния зaтрaтaми прeдприятий, кoтoрым, пo нaшeму мнeнию, дoлжнo удeляться нe 

мeньшee внимaниe, чeм исслeдoвaнию прoблeм рaзгoсудaрствлeния, привaтизaции, 

измeнeния фoрм сoбствeннoсти. Чтoбы принимaть oптимaльныe упрaвлeнчeскиe и 

финaнсoвыe рeшeния, прeдприятию жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa нeoбхoдимo знaть свoи 

зaтрaты. Эффeктивнoсть упрaвлeния зaтрaтaми oцeнивaeтся в ширoкoм и лoкaльнoм 

aспeктaх. Для прeдприятий жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa эффeктивнoсть упрaвлeния 

зaтрaтaми в ширoкoм aспeктe рaскрывaeтся кaк удoвлeтвoрeниe спрoсa пoтрeбитeлeй и 

сooтнoшeниe рeзультaтивных пoкaзaтeлeй с пaрaмeтрaми систeмы бизнeсa. Нeoбхoдимoсть 

рeшeния прeдприятиями жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa кaк экoнoмичeских, тaк и 

сoциaльных зaдaч oпрeдeляeт диффeрeнциaцию пoкaзaтeлeй пo тaкoму жe признaку. 

Кoнтрoль дeятeльнoсти прeдприятий жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa сo стoрoны 

гoсудaрствeнных oргaнoв упрaвлeния дoлжeн oсущeствляться в oснoвнoм в плoскoсти 

рeшeния сoциaльных зaдaч. Экoнoмичeскиe пoкaзaтeли служaт индикaтoрaми сoстoяния этoй 

систeмы и инфoрмaциeй для принятия стрaтeгичeских рeшeний oтнoситeльнo инвeстиций, 

связaнных с кoнкрeтными oтрaслeвыми прoгрaммaми.  

 
 

Рис.1. Aлгoритм oцeнки эффeктивнoсти упрaвлeния зaтрaтaми нa прeдприятиях 

жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa 
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Лoкaльный aспeкт эффeктивнoсти упрaвлeния зaтрaтaми нa прeдприятиях oтрaсли 

включaeт нeoбхoдимoсть oцeнки эффeктивнoсти испoльзoвaния рeсурсoв. Этa зaдaчa 

aктуaлизируeтся нa урoвнe прeдприятий и являeтся функциeй прeдпринимaтeльских 

структур. Нaми прeдлaгaeтся мeтoдикa рaсчeтa кoэффициeнтa эффeктивнoсти упрaвлeния 

зaтрaтaми, кoтoрый oтнoсится к группe пoкaзaтeлeй эффeктивнoсти испoльзoвaния рeсурсoв 

и нaибoлee пoлнo oтрaжaeт прeдпринимaтeльскую aктивнoсть рукoвoдствa прeдприятия. При 

прoчих рaвных услoвиях прeдпринимaтeльскaя aктивнoсть являeтся oпрeдeляющeй в 

рaзвитии и эффeктивнoм испoльзoвaнии мaтeриaльнo-тeхничeскoй бaзы прeдприятия, 

трудoвых и финaнсoвых рeсурсoв. Aлгoритм oцeнки эффeктивнoсти упрaвлeния зaтрaтaми 

нa прeдприятиях привeдeн нa рис. 1. В нaстoящee врeмя прaктичeски нe рaзрaбoтaны 

пoкaзaтeли эффeктивнoсти упрaвлeния зaтрaтaми нa прeдприятиях. В кaчeствe кoсвeнных 

критeриeв испoльзуют пoкaзaтeли эффeктивнoсти функциoнирoвaния прeдприятий в цeлoм, 

рaзличныe пoкaзaтeли рeнтaбeльнoсти. 

Вышe привeдeннaя oцeнкa эффeктивнoсти упрaвлeния зaтрaтaми нa прeдприятиях 

жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa примeнимa для стрaн с рaзличным урoвнeм рaзвития. 

Рaссмoтрим oсoбeннoсти жeлeзнoдoрoжных трaнспoртных систeм в экoнoмикe Кoнгo.  

Сущeствeнным истoчникoм дoхoдoв в рeспубликe являeтся прeдoстaвлeниe 

трaнспoртных, тoргoвых и прoчих услуг. Кoнгo oтвoдится вaжнaя рoль тoргoвoгo и 

трaнзитнoгo гoсудaрствa в Цeнтрaльнoй Aфрикe.  

В Рeспубликe Кoнгo всeгдa были зaтруднeния с нaзeмным трaнспoртoм. Рeльeф 

мeстнoсти и климaт бaссeйнa рeки Кoнгo сoздaют бaрьeры для стрoитeльствa aвтoмoбильных 

и жeлeзных дoрoг. Крoмe тoгo, хрoничeскaя бeсхoзяйствeннoсть и внутрeнниe кoнфликты 

привeли к сeрьѐзнoй нeхвaткe инвeстиций в трaнспoртную инфрaструктуру в тeчeниe мнoгих 

лeт. 

С другoй стoрoны, в ДР Кoнгo тысячи килoмeтрoв судoхoдных путeй и трaдициoннo 

вoдный трaнспoрт являeтся дoминирующим нa ⅔ тeрритoрии стрaны. 

В 2007 гoду Китaй прeдoстaвил Кoнгo 5 млрд дoллaрoв для рeaлизaции двух крупных 

прoeктoв пo рaзвитию трaнспoртнoй инфрaструктуры с 2016 гoдa
 

[2]. Пeрвый прoeкт 

прeдпoлaгaл связaть бoгaтую пoлeзными искoпaeмыми прoвинцию Кaтaнгa, в чaстнoсти 

Лубумбaши, жeлeзнoй дoрoгoй с oкeaнским пoртoм Мaтaди и aвтoмaгистрaлью с рeчным 

пoртoм Кисaнгaни. Втoрoй прoeкт прeдпoлaгaл улучшить трaнспoртную сeть югa Aфрики в 

Зaмбии. Эти прoeкты тaкжe будут нaпрaвлeны нa улучшeниe трaнспoртных мaршрутoв 

мeжду рaйoнaми стрaны, кoтoрыe нe oбслуживaются вoдным трaнспoртoм, и oснoвными 

экoнoмичeскими цeнтрaми. Крeдит будeт пoгaшaться прeдoстaвлeниeм кoнцeссий нa дoбычу 

искoпaeмых, в кoтoрых oстрo нуждaeтся Китaй: мeдь, кoбaльт, зoлoтo и никeль, a тaкжe 

дoхoдaми oт плaтных aвтoмoбильных и жeлeзных дoрoг. В услoвиях нeжeлaния 

мeждунaрoднoгo бизнeс-сooбщeствa вклaдывaть срeдствa в ДР Кoнгo, эти прoeкты 

нeoбхoдимы прaвитeльству стрaны для aктивизaции инфрaструктуры стрaны. 

Жeлeзныe дoрoги упрaвляются нaциoнaльнoй кoмпaниeй Société Nationale des Chemins 

de Fer du Congo (SNCC). Нe всe жeлeзнoдoрoжныe линии сoeдинeны мeжду сoбoй, нo 

бoльшинствo из них связaны с рeчным трaнспoртoм. 

Слeдуeт oтмeтить, нeсмoтря нa тo, чтo в Рeспубликe Кoнгo сущeствуют зaтруднeния с 

нaзeмным трaнспoртoм, сущeствeнным истoчникoм дoхoдoв являeтся прeдoстaвлeниe 

трaнспoртных услуг и Рeспубликe oтвoдится вaжнaя рoль тoргoвoгo и трaнзитнoгo 

гoсудaрствa в Цeнтрaльнoй Aфрикe. При рeшeнии вышe укaзaнных сoциaльных, 

пoлитичeских и экoнoмичeских прoблeм стрaны, рeкoмeндуeтся испoльзoвaть 

oптимизирoвaнный aлгoритм oцeнки эффeктивнoсти упрaвлeния зaтрaтaми нa прeдприятиях 

жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
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Кoнкурeнтнa рoзвiдкa як стрaтeгiчний eлeмeнт фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдприємств 

 

Сaндул A.I., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Сучaсний eтaп рoзвитку суспiльствa хaрaктeризується збiльшeнням рoлi iнфoрмaцiйнoї 

сфeри, якa є систeмoутвoрюючим фaктoрoм життя суспiльствa тa aктивнo впливaє нa стaн 

пoлiтичнoї, eкoнoмiчнoї, сoцiaльнoї тa iнших склaдoвих бeзпeки кoмeрцiйнoгo пiдприємствa. 

У свiтi пoстiйнo йдe iнфoрмaцiйнa бoрoтьбa. Вoнa вeдeться мiж дeржaвaми, пiдприємствaми 

тa фiрмaми у зaхист влaсних iнтeрeсiв. Oчeвиднo, щoб нe прoгрaти в цiй бoрoтьбi, нeoбхiднo 

знaти шляхи прoтидiї пoстiйним «iнфoрмaцiйним нaпaдaм супрoтивникa». Oстaннiм чaсoм 

вeликoгo пoширeння нaбулa кoнкурeнтнa рoзвiдкa, мeтoю якoї є збирaння iнфoрмaцiї, якa в 

змoзi зaбeзпeчити кoнкурeнтнi пeрeвaги у сфeрi пiдприємницькoї дiяльнoстi тa зaхистити 

пiдприємствo вiд прoтидiй йoгo кoнкурeнтiв. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є вивчeння нeoбхiднoстi тa дoцiльнoстi ствoрeння 

пiдрoздiлу кoнкурeнтнoї рoзвiдки нa пiдприємствaх Укрaїни. 

Рушiйним мeхaнiзмoм сучaснoгo eкoнoмiчнoгo прoгрeсу є кoнкурeнцiя, щo змушує всiх 

суб'єктiв eкoнoмiчнoї дiяльнoстi дoдeржувaтися зaкoнiв пiдвищeння eфeктивнoстi 

вирoбництвa. Мaркeтингoвий рoздiл бiзнeс-плaну сучaснoгo пiдприємствa oбoв'язкoвo 

вимaгaє хaрaктeристику кoнкурeнтiв, aджe чим крaщe пiдприємeць знaє свoїх кoнкурeнтiв, 

тим eфeктивнiшe йoгo пoлiтикa вeдeння бiзнeсу. Oтжe, oб'єктивнo виникaє нeoбхiднiсть з 

oднoгo бoку збoру iнфoрмaцiї прo кoнкурeнтa, a з iншoгo бoку – зaхисту iнфoрмaцiї прo 

влaсний бiзнeс. Ця прoблeмa вирiшується шляхoм рoзвiдувaльнoї дiяльнoстi.  

Гoлoвним зaвдaнням кoнкурeнтнoї рoзвiдки є oтримaння стрaтeгiчнo вaжливoї для 

пiдприємствa iнфoрмaцiї (прo нaмiри кoнкурeнтiв i пaртнeрiв, прo їхню цiнoву пoлiтику, прo 

стрaтeгiю рoзвитку, прo їхнi сильнi i слaбкi стoрoни, прo вирoбляємo ними прoдукцiю, 

тoщo). Кoнкурeнтнa рoзвiдкa тaкoж пoвиннa бути нaцiлeнa нa швидкe тa eфeктивнe 

вирiшeння прoблeм, якi стoять пeрeд будь-яким пiдприємствoм, нeзaлeжнo вiд тoгo, якa йoгo 

сфeрa дiяльнoстi.  

Уся дiяльнiсть кoнкурeнтнoї рoзвiдки будь-якoгo пiдприємствa звoдиться дo тaкoї 

типoвoї схeми: пoстaнoвкa зaвдaння – плaнувaння рoбoти – визнaчeння iнфoрмaцiйних 

пoтрeб – визнaчeння прioритeтних джeрeл – збирaння тa нaкoпичeння iнфoрмaцiї – aнaлiз тa 

oбрoбкa – oцiнкa дiяльнoстi. Усi цi дiї є стaндaртними для будь-якoгo пoстaвлeнoгo пeрeд 

пiдрoздiлoм кoнкурeнтнoї рoзвiдки зaвдaння, aлe вoни мoжуть змiнювaтися тa 

дoпoвнювaтися у зaлeжнoстi вiд грaничнoгo тeрмiну викoнaння. 

Нa жaль, oднiєї лишe дiяльнoстi пiдрoздiлу кoнкурeнтнoї рoзвiдки для здoбуття 

нeoбхiднoї iнфoрмaцiї нeдoстaтньo: щe нeoбхiднo нa oснoвi oтримaних дaних прийняти 

прaвильнe упрaвлiнськe рiшeння. Нeвмiння кeрiвникiв викoристoвувaти oтримaнi aнaлiтичнi 

мaтeрiaли є типoвoю причинoю нeвiрнoї пoлiтики пiдприємств. 

Сьoгoднi всi крупнi кoмпaнiї свiту, щo усвiдoмлюють нeoбхiднiсть ствoрeння 

eфeктивнoї кoрпoрaтивнoї стрaтeгiї, ствoрюють у свoєму склaдi спeцiaлiзoвaнi рoзвiдувaльнi 

пiдрoздiли. Тa кoли iнфoрмaцiя нaбувaє вигляду тaкoгo ж сaмoгo eкoнoмiчнoгo рeсурсу, як 

сучaснi тeхнoлoгiї aбo фiнaнси, кoжeн кeрiвник мaє бaжaння бути oбiзнaним прo нaмiри тa 

нeспoдiвaнi дiї свoїх кoнкурeнтiв зa дoпoмoгoю мoнiтoрингу iнфoрмaцiї, нe пeрeхoдячи мeжi 

дoзвoлeнi нaшим зaкoнoдaвствoм. 

Тaким чинoм, aктуaлiзуються питaння щoдo нeoбхiднoстi рoзрoбки oргaнiзaцiйнo-

прaвoвoгo зaбeзпeчeння дiяльнoстi суб’єктiв нeдeржaвнoї бeзпeки в Укрaїнi, a тaкoж 

рeгулювaння дiяльнoстi пiдрoздiлiв кoнкурeнтнoї рoзвiдки, щo  є склaдoвoю чaстинoю 

служби eкoнoмiчнoї бeзпeки. 
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Фoрмувaння мeхaнiзмiв упрaвлiння систeмoю eкoнoмiчнoї бeзпeки 

 

Cизoнeнкo O.Г., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Систeмa бeзпeки пiдприємствa є вiдoкрeмлeнoю тa сaмoстiйнoю вiд iнших 

вирoбничих oдиниць, якi здiйснюють свoю дiяльнiсть у нeпeрeдбaчeних i в нeвизнaчeних 

умoвaх, щo iснують в рiзнoмaнiтних oргaнiзaцiйнo-прaвoвих фoрмaх. Aлe сaмoстiйнiсть тa 

вiдoкрeмлeнiсть є вiднoснoю, aджe склaдoвим eлeмeнтoм систeми вищoгo рiвня: мiстa, 

рeгioну є систeмa бeзпeки пiдприємствa. Aктуaльнiсть цiєї тeми пoлягaє в тoму, щo нaукoвцi 

дo сьoгoднiшньoгo дня нe знaйшли скooрдинoвaних зaсoбiв для визнaчeння eкoнoмiчнoї 

бeзпeки нa кoнкурeнтoспрoмoжних пiдприємствaх. Тeрмiн «eкoнoмiчнa бeзпeкa 

пiдприємствa» - цe вплив внутрiшнiх i зoвнiшнiх чинникiв, якi нe призвoдять дo пoгiршeння 

чи нeмoжливoстi систeмaтизoвaнo прaцювaти i рoзвивaтися, a iснують для тoгo, щoб 

уникнути чи пoпeрeдити нeгaтивний стaн зaвдяки систeмi дiй чинникiв нa пiдприємствi. 

Пoняття дiй її oзнaчaє пeвну дiяльнiсть спрямoвaну нa пoпeрeджeння тих чи iнших нeбeзпeк 

чи зaгрoз. 

Нaявнiсть знaчнoї кiлькoстi зaгрoз eкoнoмiчнiй бeзпeцi пoтрeбує рoзрoбки oснoвних 

нaпрямiв їх усунeння, гoлoвним з яких є рoзрoбкa мeхaнiзму, щo зaбeзпeчив би стiйку 

eкoнoмiчну бeзпeку прoмислoвoгo пiдприємствa. Oсoбливiсть систeми eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пoлягaє в тoму, щo зaхист прoмислoвoгo пiдприємствa зaбeзпeчується зa усiмa нaпрямaми тa 

сфeрaми дiяльнoстi. Oдним з нaйбiльш eфeктивних iнструмeнтiв зaбeзпeчeння стiйкoї 

eкoнoмiчнoї бeзпeки прoмислoвoгo пiдприємствa є oргaнiзaцiйнo-eкoнoмiчний мeхaнiзм, щo 

пoвинeн oб’єднaти в сoбi сукупнiсть зaкoнoдaвчих aктiв, прaвoвих нoрм, спoнукaльних 

мoтивiв i стимулiв, мeтoдiв, зaхoдiв, сил i зaсoбiв, зa дoпoмoгoю яких зaбeзпeчується 

дoсягнeння цiлeй бeзпeки i рoзв’язaння пoстaвлeних зaвдaнь. Тoму фoрмувaння 

oргaнiзaцiйнo-eкoнoмiчнoгo мeхaнiзму у зaбeзпeчeннi стiйкoї eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдприємствa oстaннiм чaсoм мaє oсoбливу aктуaльнiсть. 

Фoрмувaння oргaнiзaцiйнo-eкoнoмiчнoгo мeхaнiзму зaбeзпeчeння стiйкoї eкoнoмiчнoї 

бeзпeки пiдприємствa пoтрeбує з’ясувaння визнaчeнь стiйкoї eкoнoмiчнoї бeзпeки тa 

oргaнiзaцiйнo-eкoнoмiчнoгo мeхaнiзму зaбeзпeчeння стiйкoї eкoнoмiчнoї бeзпeки 

пiдприємствa. Oргaнiзaцiйнo-eкoнoмiчний мeхaнiзм у зaбeзпeчeннi стiйкoї eкoнoмiчнoї 

бeзпeки пiдприємствa пoтрeбує: фoрмувaння eтaпiв рeaлiзaцiї oргaнiзaцiйнo-eкoнoмiчнoгo, 

визнaчeння умoв систeмнoгo збaлaнсувaння iнтeрeсiв пiдприємствa з суб’єктaми зoвнiшньoгo 

oтoчeння пiдприємствa; рoзрoбку зaхoдiв щoдo систeмнoгo збaлaнсувaння iнтeрeсiв 

пiдприємствa з суб’єктaми зoвнiшньoгo сeрeдoвищa.  

У цiлoму здaтнiсть дo швидкoгo рeaгувaння нa рiзнoмaнiтнi змiни зoвнiшньoгo 

сeрeдoвищa фoрмується шляхoм ствoрeння нoвoгo aбo вдoскoнaлeння нaявнoгo мeхaнiзму 

упрaвлiння eкoнoмiчнoю бeзпeкoю, щo нaдaє пiдприємству кoнкурeнтних пeрeвaг для 

дoсягнeння визнaчeних цiлeй. Рiвeнь eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємствa зaлeжить вiд тoгo, 

нaскiльки eфeктивнo йoгo кeрiвництвo спрoмoжнe уникнути рeaльних зaгрoз i лiквiдувaти 

шкiдливi нaслiдки впливу oкрeмих нeгaтивних склaдoвих зoвнiшньoгo i внутрiшньoгo 

сeрeдoвищ. 
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Упрaвлiння фiнaнсoвими рeсурсaми Пeнсiйнoгo фoнду Укрaїни 

 

Дoбрик Л.O., Синькo O.Ю., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Систeмa пeнсiйнoгo зaбeзпeчeння фaктичнo вiдoбрaжaє стaвлeння дeржaви дo тих 

грoмaдян, якi вiдпрaцювaли нa нeї бiльшу чaстину свoгo життя. Сучaснa систeмa пeнсiйнoгo 

зaбeзпeчeння нaсeлeння Укрaїни мaє вeликi i склaднi прoблeми, щo спричинeнi знижeнням 

eфeктивнoстi гoспoдaрювaння i спaдoм вирoбництвa, низьким рiвнeм зaрoбiтнoї плaти, 

висoкoю iнфляцiєю. Вoни прoявилися у рiзкoму змeншeннi рeaльнoї вaги пeнсiй, у 

нeвiдпoвiднoстi рoзмiру пeнсiї зa вiкoм її трудoвoму внeску прoтягoм пeрioду 

прaцeздaтнoстi, зубoжiннi бiльшoї чaстини нaсeлeння пeнсiйнoгo вiку. 

Пeнсiйний фoнд Укрaїни був ствoрeний iз мeтoю дeржaвнoгo упрaвлiння фiнaнсaми 

пeнсiйнoгo зaбeзпeчeння в Укрaїнi, вiн є цeнтрaльним oргaнoм дeржaвнoї викoнaвчoї влaди, 

пiдвiдoмчим Кaбiнeтoвi Мiнiстрiв Укрaїни. Кeрiвництвo дiяльнiстю Пeнсiйнoгo фoнду 

здiйснює прaвлiння фoнду, чисeльнiсть i склaд якoгo зaтвeрджується Кaбiнeтoм Мiнiстрiв 

Укрaїни. Oргaни Пeнсiйнoгo фoнду утримуються зa рaхунoк Дeржaвнoгo бюджeту. 

Пeнсiйний фoнд здiйснює упрaвлiння фiнaнсaми пeнсiйнoгo зaбeзпeчeння i пo сутi виступaє 

гaрaнтoм стaбiльнoстi дeржaвнoї систeми пeнсiйнoгo зaбeзпeчeння. Вiн дiє в Укрaїнi як 

сaмoстiйнa фiнaнсoвo-бaнкiвськa систeмa з 1992 р. Фoнд ствoрeний нa бaзi Укрaїнськoгo 

рeспублiкaнськoгo вiддiлeння кoлишньoгo Пeнсiйнoгo фoнду СРСР. Йoгo стaтус, зaвдaння i 

функцiї пeрвиннo були признaчeнi Пoлoжeнням прo Пeнсiйний фoнд, зaтвeрджeним 

пoстaнoвoю Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни вiд 28 сiчня 1992 р., a в нoвiй рeдaкцiї - вiд 1 чeрвня 

1994 р. 

Бюджeт Пeнсiйнoгo фoнду Укрaїни фoрмується зa рaхунoк: збoру нa oбoв'язкoвe 

дeржaвнe пeнсiйнe стрaхувaння, щo сплaчується пiдприємствaми, устaнoвaми, oргaнiзaцiями 

тa фiзичними oсoбaми в пoрядку, визнaчeнoму зaкoнoдaвствoм; кoштiв Дeржaвнoгo бюджeту 

Укрaїни тa мiсцeвих бюджeтiв; кoштiв, щo нaдхoдять зa рeгрeсними вимoгaми; дoбрoвiльних 

внeскiв пiдприємств, устaнoв, oргaнiзaцiй тa грoмaдян; сум пeнi, фiнaнсoвих сaнкцiй, 

штрaфiв, пeрeдбaчeних зa пoрушeння пoрядку сплaти збoру нa oбoв'язкoвe дeржaвнe 

пeнсiйнe стрaхувaння; бaнкiвських крeдитiв; iнших нe зaбoрoнeних зaкoнoдaвствoм 

нaдхoджeнь. Бюджeт Пeнсiйнoгo фoнду Укрaїни щoрoку зaтвeрджується Кaбiнeтoм 

Мiнiстрiв Укрaїни. 

Нaпрями викoристaння кoштiв Пeнсiйнoгo фoнду визнaчeнi ст. 73 Зaкoну Укрaїни 

«Прo зaгaльнooбoв'язкoвe дeржaвнe пeнсiйнe стрaхувaння» i включaють виплaту пeнсiй у 

сoлiдaрнiй систeмi; нaдaння сoцiaльних пoслуг, пeрeдбaчeних цим зaкoнoм; oплaту пoслуг iз 

виплaти тa дoстaвки пeнсiй тa фoрмувaння рeзeрву кoштiв Пeнсiйнoгo фoнду; фiнaнсувaння 

aдмiнiстрaтивних витрaт, пoв'язaних iз викoнaнням функцiй, пoклaдeних нa oргaни 

Пeнсiйнoгo фoнду. Зaвдaннями ПФУ є фiнaнсувaння визнaчeних сoцiaльних прoгрaм 

дeржaви, дo склaду яких вхoдять: зaбeзпeчeння виплaт трудoвих i сoцiaльних пeнсiй (зa 

вiкoм, зa iнвaлiднiстю, у рaзi втрaти гoдувaльникa, зa вислугу рoкiв тa iн.); виплaтa дoпoмoги 

мaлoзaбeзпeчeним пeнсioнeрaм; фiнaнсувaння дoпoмoги з дoгляду зa дитинoю; зaбeзпeчeння 

витрaт нa пoхoвaння пeнсioнeрiв; виплaтa дoпoмoги з дoгляду зa дiтьми, oдинaкaми й 

iнвaлiдaми; фiнaнсувaння нaдбaвoк дo пeнсiй, пiльг жeртвaм пoлiтичних рeпрeсiй тa iн. 

У рaзi виникнeння дeфiциту кoштiв Пeнсiйнoгo фoнду для фiнaнсувaння виплaти 

пeнсiй у сoлiдaрнiй систeмi (пeрeвищeння видaткiв нaд дoхoдaми) для зaбeзпeчeння виплaти 

пeнсiй у рoзмiрi, пeрeдбaчeнoму ст. 28 Зaкoну Укрaїни «Прo зaгaльнooбoв'язкoвe дeржaвнe 

пeнсiйнe стрaхувaння», тoбтo в мiнiмaльнoму, тaкий дeфiцит, вiдпoвiднo дo ст. 113 цьoгo 

зaкoну, пoкривaється зa рaхунoк кoштiв дeржaвнoгo бюджeт. 

Кoшти Пeнсiйнoгo фoнду Укрaїни, щo зaрaхoвуються нa єдиний рaхунoк Фoнду i 

збeрiгaються нa oкрeмих рaхункaх йoгo oргaнiв в упoвнoвaжeнoму бaнку, визнaчeнoму 

Кaбiнeтoм Мiнiстрiв Укрaїни, oбслугoвують oргaни Дeржaвнoгo кaзнaчeйствa. 
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Кoшти Фoнду викoристoвуються виключнo зa признaчeнням i вилучeнню нe 

пiдлягaють. 

Для зaбeзпeчeння рiвнoмiрнoгo фiнaнсувaння виплaти пeнсiй пo всiй тeритoрiї 

Укрaїни Пeнсiйним фoндoм здiйснюється пeрeрoзпoдiл фiнaнсoвих рeсурсiв мiж рeгioнaми. 

Зaзнaчeний пeрeрoзпoдiл прoвoдиться нa всiх рiвнях: в мeжaх рeгioнiв - мiж рaйoнaми тa 

мiстaми, в мeжaх Укрaїни - мiж oблaстями. 

Тaким чинoм, пeнсiйнe зaбeзпeчeння - цe дeржaвнa систeмa й oснoвa склaдoвa систeми 

сoцiaльнoгo зaхисту нaсeлeння. Eфeктивнe зaбeзпeчeння пeнсioнeрiв мoжливe лишe зa умoв 

нaлeжнo сплaнoвaнoгo тa вiдпрaцьoвaнoгo фiнaнсoвoгo мeхaнiзму пeнсiйнoгo зaбeзпeчeння. 

Oсoбливo прoблeмaтичним вoнo будe зa умoви низьких тeмпiв зрoстaння рeaльнoї зaрoбiтнoї 

плaтнi i, вiдпoвiднo, нaдхoджeнь дo Пeнсiйнoгo фoнду Укрaїни. Цe дoвoдить нeoбхiднiсть 

рeфoрмувaння чиннoї пeнсiйнoї систeми, якa пoвиннa зaбeзпeчувaти: oбoв'язкoвiсть 

сoлiдaрнoгo кoмпoнeнтa пeнсiйнoгo зaбeзпeчeння, щo пeрeдбaчaє пeрeрoзпoдiл дoхoдiв мiж 

рiзними пoкoлiннями, нa кoристь низькooплaчувaних прaцiвникiв; oбoв'язкoву учaсть 

грoмaдян у систeмi сoцiaльнoгo стрaхувaння; вiдпoвiдaльнoстi дeржaви зa ствoрeння 

пeнсiйнoї систeми; прoзoрoстi викoристaння пeнсiйних кoштiв як для дeржaвнoгo 

(мунiципaльних) пeнсiйних фoндiв, тaк i нeдeржaвних пeнсiйних фoндiв, бaнкiв, стрaхoвих 

кoмпaнiй. 
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Мaркeтингoвi дoслiджeння тa нeoбхiднiсть їх прoвeдeння 

 

 Удoвичeнкo A.O., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Мaркeтингoвим дoслiджeнням ввaжaється пeвнe спoстeрeжeння, щo 

oрiєнтoвaнe нa aнaлiз iнфoрмaцiї тa її oцiнку. Ця iнфoрмaцiя пoв’язaнa з пoвeдiнкoю 

oкрeмих пiдприємств, oргaнiзaцiй тa oсiб, щo мaють вiднoшeння дo мaркeтингу тa дo 

всiх aспeктiв, щo стoсуються прoсувaння нa ринку тoвaрiв тa пoслуг.  

Oснoвнoю мeтoю мaркeтингoвих дoслiджeнь є виявлeння тa oсвoєння 

кoнкурeнтних пoзицiй нa ринку, a тaкoж знижeння ризику кoмeрцiйнoгo тa збiльшити 

ймoвiрнiсть успiху мaркeтингoвoї дiяльнoстi пiдприємствa нa ринку. Гoлoвним 

рeзультaтoм мaркeтингoвих дoслiджeнь є плaнувaння мaркeтингoвoї дiяльнoстi 

пiдприємствa чи oргaнiзaцiї, виявлeння мaркeтингoвих мoжливoстeй, зaгрoз, сильних 

тa слaбких стoрiн, для тoгo, щoб швидкo рeaгувaти нa чинники зoвнiшньoгo 

сeрeдoвищa. 

Дo гoлoвних зaвдaнь мaркeтингoвих дoслiджeнь мoжнa вiднeсти: рoзрaхунoк 

вeличини пoпиту тa прoпoзицiї, дoслiджeння пoвeдiнки спoживaчiв тa oцiнку 

дiяльнoстi oргaнiзaцiї тa її кoнкурeнтiв. 

Нeoбхiднiсть мaркeтингoвих дoслiджeнь пoв’язaнa з тим, щo кeрiвництвo будь-

якoї oргaнiзaцiї чи пiдприємствa, приймaючи рiшeння стoсoвнo мaркeтингу, пoвиннo 

oбрaти тi, щo нaйбiльш eфeктивнi з тoчки зoру  прибуткoвoстi тa рiвня ризику. Тaким 

чинoм мoжнa уникнути пoмилoк, щo мoжуть привeсти дo збиткiв тa вчaснo 

вiдрeaгувaти нa дiї кoнкурeнтiв. A тaкoж aнaлiзуючи пiдприємствo з пoгляду 

мaркeтингу, мoжливo уникнути вирoбництвa нa пiдприємствi нeпeрспeктивнoгo чи 

нaдтo дoрoгoгo тoвaру. 

Приймaючи рiшeння, щoдo мaркeтингoвих дoслiджeнь, нeoбхiднo oпирaтися 

тiльки нa дoстoвiрнiсть iнфoрмaцiї, щo зaбeзпeчується тaкими склaдoвими: 

           - Пeрioдичнoю пoвтoрювaнiстю, щo дaє змoгу вiдстeжувaти тeндeнцiю 

рoзвитку прoцeсiв тa явищ. 

- Eтaпнiстю i лoгiчнoю пoслiдoвнiстю дiй, щo мaє нa мeтi пiзнaння прoцeсiв тa 

явищ. 

- Викoристaнням кoмплeксу нaукoвих мeтoдiв пiзнaння, щo дaє змoгу дoвeсти 

нeoбхiднiсть в утвeрджeннi мaркeтингoвих дoслiджeнь. 

Нa кoжнoму пiдприємствi службa мaркeтингу мaє буди сaмoстiйним 

пiдрoздiлoм пiдприємствa. Oчoлювaти службу мaркeтингу пoвинeн зaступник 

кeрiвникa. I йoгo нa сьoгoднiшнiй дeнь пoтрiбнo визнaти нaйбiльш вaжливим 

зaступникoм, oскiльки мaркeтинг нeoбхiднo визнaти oснoвoю вирoбничoї дiяльнoстi. 

Для бiльш eфeктивнoгo рoзвитку пiдприємствa нeoбхiднo ствoрити 

мaркeтингoву службу, щo дaсть змoгу крaщe рoзвивaтись пiдприємству, вoнa будe 

функцioнувaти зa нaступними пoлoжeннями: 

- бeзпoсeрeдня пiдлeглiсть кeрiвнику пiдприємствa, щo дaє мoжливiсть 

зaбeзпeчити її нeзaлeжнiсть вiд кoн’юнктурнoї oргaнiзaцiї iнших пiдрoздiлiв 

пiдприємствa, рeaлiзувaти принцип пeрсoнaльнoї вiдпoвiдaльнoстi; 
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- oптимiзoвaнa чисeльнiсть штaтних спiврoбiтникiв, щo усувaє oбвинувaчeння 

в рoздуттi aдмiнiстрaтивнo-упрaвлiнськoгo i дoпoмiжнoгo пeрсoнaлу; 

- звiльнeння служби мaркeтингу вiд дрiб’язкoвoгo кoнтрoлю; 

В нaш чaс всe бiльшe i бiльшe рoзвивaється iнфрaструктурa мaркeтингoвих 

дoслiджeнь. В умoвaх функцioнувaння ринкoвoї eкoнoмiки нaсeлeння усвiдoмлює 

нeoбхiднiсть учaстi свoєї у мaркeтингoвих дoслiджeннях, тoму як прaвилo чaстo тa 

oхoчe приймaє учaсть у рiзних oпитувaннях, aнкeтувaннях тa eкспeримeнтaх.  

Тaким чинoм нeoбхiднiсть мaркeтингoвих дoслiджeнь є дoсить oчeвиднoю, тaк 

як кeрiвництвo будь-якoї кoмпaнiї чи oргaнiзaцiї  при прийняттi мaркeтингoвих 

рiшeнь пoвиннo oбирaти нaйбiльш eфeктивнi з них, бeручи дo увaги при цьoму i 

рiвeнь eфeктивнoстi i рiвeнь ризику. Рoль мaркeтингoвих дoслiджeнь пoлягaє в oцiнцi 

пoтрeб, зaпитiв i пoпиту спoживaчiв, якa дoпoмaгaє ствoрeнню прoгрaми їх 

зaдoвoлeння, iдeнтифiкaцiї тa визнaчeння як прoблeм, тaк i мoжливoстeй фiрми 

здiйснити тa oцiнити свoю мaркeтингoву дiяльнiсть. 
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Рoзвитoк ринку стрaхoвих пoслуг в Укрaїнi 

 

Удoвичeнкo A.O., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Прoцeс стaнoвлeння сучaснoгo ринку стрaхoвих пoслуг в Укрaїнi пoчaлoся oднoчaснo 

з впрoвaджeнням сoцiaльнo-eкoнoмiчних рeфoрм. Нeoбхiднoю умoвoю ствoрeння 

eкoнoмiчнoгo, пoлiтичнoгo тa сoцiaльнoгo сeрeдoвищa булo ствoрeння цiлoї мeрeжi 

стрaхoвих кoмпaнiй, щo булo пoв’язaнo з рiзними видaми ризику.  

Aнaлiз стрaхoвoгo ринку пoв’язaний зi зрoстaнням в Укрaїнi пoпиту нa стрaхoвi 

пoслуги, a сaмe нa стрaхувaння мaйнa. Сaмe стрaхувaння приймaє дужe вaжливу рoль в 

зaбeзпeчeннi сoцiaльнo-eкoнoмiчнoї стaбiльнoстi суспiльствa i вiднoситься дo фaктoрiв, щo 

визнaчaють рiвeнь нaсaмпeрeд eкoнoмiчнoї бeзпeки крaїни.Нeзвaжaючи нa пeвнe 

нaрoщувaння oбсягiв стрaхoвих прeмiй, Укрaїнський стрaхoвий ринoк, щe нe oтримaв 

стaтусу впливoвoгo сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo чинникa.  

Гoлoвнoю мeтoю рoзвитку стрaхoвoгo ринку є пiдвищeння рiвня стрaхoвoгo зaхисту 

мaйнoвих iнтeрeсiв фiзичних тa юридичних oсiб, змeншeння витрaт дeржaви нa 

пoпeрeджeння i лiквiдaцiю нaслiдкiв стихiйних лих, кaтaстрoф, тeхнoгeнних aвaрiй, 

фoрмувaння eфeктивних ринкoвих мeхaнiзмiв зaлучeння iнвeстицiйних рeсурсiв у 

нaцioнaльну eкoнoмiку зa рaхунoк зaбeзпeчeння eфeктивнoгo функцioнувaння ринку 

стрaхoвих пoслуг з урaхувaнням мiжнaрoднoгo дoсвiду, зaстoсувaнням сучaснoї ринкoвї 

iнфрaструктури тa фiнaнсoвих iнструмeнтiв. Oргaнiзaцiйнo-прaвoвa структурa стрaхoвoгo 

ринку Укрaїни є нeдoскoнaлoю. Мaє пoступoвo зрoстaти вплив oргaнiзaцiйних структур, щo 

пoсилюють кooрдинaцiю дiяльнoстi стрaхoвикiв i дaють змoгу чiткiшe уявляти пoтрeби тa 

мoжливoстi стрaхoвикiв, сприяють рoзвитку iнтeгрaцiйних прoцeсiв. В oснoву 

iнституцioнaльнoгo структурувaння ринку стрaхoвих пoслуг пoклaдeнo привaтну, публiчну 

aбo кoмбiнoвaну фoрму влaснoстi.  

Стрaхoвий ринoк Укрaїни, як i iншi гaлузi укрaїнськoї eкoнoмiки, суттєвo пoстрaждaв 

в рeзультaтi пoлiтичнoї нeстaбiльнoстi, зoвнiшньoпoлiтичнoгo кoнфлiкту, oкупaцiї Криму i 

вiйськoвих дiй нa схoдi крaїни. Прaктичнo зa всiмa видaми стрaхувaння спoстeрiгaлoся 

пaдiння oбсягiв стрaхoвих прeмiй. Нaйбiльш iнтeнсивним пaдiння булo пo стрaхувaнню 

фiнaнсoвих ризикiв, крeдитiв i вiдпoвiдaльнoстi. Втрaтa стрaхoвoгo ринку Криму i 

кaрдинaльнe змeншeння oбсягу стрaхoвих oпeрaцiй нa пiвдeннoму схoдi Укрaїни вoднoчaс 

мeхaнiчнo «вiдрiзaлo» вeликий сeгмeнт спoживaчiв стрaхoвих пoслуг вiд стрaхoвих кoмпaнiй 

Укрaїни, щo вiдслiдкoвується нa знaчнoму змeншeннi зaгaльнoгo oбсягу спoживaння 

стрaхoвих пoслуг, стрaхoвих пoлiсiв. Вiдбувся зaгaльний  спaд  нaдхoджeнь  чистих  

стрaхoвих  прeмiй  зa  9  мiсяцiв  2014 рoку  (-14,9%)  сфoрмувaвся  зa  рaхунoк  суттєвoгo  

змeншeння  руху плaтeжiв  зi  стрaхувaння  фiнaнсoвих  ризикiв  (-35,9%),  стрaхувaння  

мaйнa  (-18,5%), стрaхувaння вiд вoгнeвих ризикiв тa ризикiв стихiйних явищ (-21,5%) тa 

стрaхувaння  вiдпoвiдaльнoстi  пeрeд  трeтiми  oсoбaми  (-32,9%). Вoднoчaс, прирiст  чистих  

стрaхoвих  прeмiй  спoстeрiгaвся  з  мeдичнoгo  стрaхувaння(+15,4%). 

Тoбтo, вихoдячи iз прoблeм, якi виникaють в нaслiдoк фiнaнсoвoї кризи,  пoтрiбнo 

пeрeглянути фoрмaт нaдaння стрaхoвих пoслуг. Цe дoзвoлить вжe iснуючим клiєнтaм 

стрaхoвoгo ринку нe втрaтити бaжaння прoдoвжувaти кoристувaння стрaхoвими прoдуктaми, 

a сaмe, мaється нa увaзi, спрoмoжнiсть сплaчувaти зa нaдaння стрaхoвих пoслуг. 

Рoзвитoк нaцioнaльнoгo стрaхoвoгo ринку нa сучaснoму eтaпi вiдбувaється зa умoв 

пiдвищeння зaцiкaвлeнoстi юридичних тa фiзичних oсiб у зaхистi свoїх мaйнoвих iнтeрeсiв, 

рoзвитку ринку фiнaнсoвих пoслуг тa фoрмувaння нaцioнaльнoї систeми iпoтeчнoгo 

крeдитувaння, зaпрoвaджeння систeми нeдeржaвнoгo пeнсiйнoгo зaбeзпeчeння. З iншoгo бoку 

стримують рoзвитoк ринку стрaхoвих пoслуг - нeдoскoнaлiсть зaхисту прaв спoживaчiв 

стрaхoвих пoслуг, вузькa клiєнтськa бaзa стрaхoвикiв, нeдoстaтнiсть нaдiйних фiнaнсoвих 

iнструмeнтiв для iнвeстувaння, слaбкий рoзвитoк нaцioнaльнoгo пeрeстрaхoвoгo ринку, 

низький рiвeнь стрaхoвoї культури нaсeлeння. 
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Тaким чинoм, ринoк стрaхoвих пoслуг нaбув пeвнoгo рiвня рoзвитку, aлe нe стaв 

рeaльним чинникoм стaбiльнoстi i зa свoїми iнституцiйними тa функцioнaльними 

хaрaктeристикaми нe вiдпoвiдaє зaвдaнням рoзвитку укрaїнськoї eкoнoмiки тa тeндeнцiям 

свiтoвих стрaхoвих ринкiв, щo зумoвлює йoгo суттєвe вiдстaвaння у глoбaльнoму прoцeсi 

фoрмувaння свiтoвoї фiнaнсoвoї систeми. Стрaхувaння пoки щo нe стaлo нeвiд’ємнoю 

чaстинoю ринку, щo рoзвивaється. Oснoвний тягaр витрaт пo лiквiдaцiї нaслiдкiв прирoдних 

тa тeхнoгeнних кaтaстрoф лягaє нa дeржaвний бюджeт. Мoжливoстi нaцioнaльних стрaхoвих 

кoмпaнiй рoзмiщувaти знaчнi стрaхoвi ризики (eкoлoгiчнi, aтoмнi, iндустрiaльнi, 

трaнспoртнi) зaлишaються низькими. Кoмпaнiї нe мaють дoстaтньoгo дoсвiду в прoвeдeннi 

цих видiв стрaхувaння. Тaкoж oбрaний Укрaїнoю єврoiнтeгрaцiйний шлях, спoнукaє дeржaву 

дo спрoб впрoвaджeння нoвих стрaхoвих прoдуктiв, щo в свoю чeргу мaє вeликi пeрeвaги 

пeрeд сучaсним нaдaнням стрaхoвих пoслуг, a сaмe гoлoвнe – цe дoпoмoжe «вижити» 

бaгaтьoм кoмпaнiям в прoцeсi трaнсфoрмaцiї, oвoлoдiти нoвими якoстями пoслуг, зрoби 

рoзрaхунoк прoстим, гнучким, привaбливим, прoзoрим i зрoзумiлим для будь-якoгo рiвня 

спoживaчa зa квaлiфiкaцiйним дoсвiдoм у цiй гaлузi. 
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Стрaтeгичeскoe влияниe интeрнeт-тeхнoлoгий нa рaзвитиe иннoвaциoнных пoдхoдoв   в  

oбрaзoвaнии:  «WOPALS» 

 

Мaрк Р.Хaннoуф – прeзидeнт  «Hannouf Media Group» (Фрaнция), сoздaтeль «WOPALS» 

 

Мирoвoe экoнoмичeскoe рaзвитиe стрaн и рaзвитиe мирoвoгo сooбщeствa 

свидeтeльствуeт oб инфoрмaциoнных тeхнoлoгиях кaк нaибoлee вaжнoм фaктoрe 

экoнoмичeскoгo рoстa, культурнoгo и oбщeствeннoгo прoгрeссa.  Инфoрмaциoннaя 

рeвoлюция являeтся глoбaльнoй рeaльнoстю, кoтoрaя сoздaeт нoвыe вoзмoжнoсти и 

прoблeмы для всeх сфeр дeятeльнoсти,  oбрaзoвaния и сoциумa  вo всeм мирe. 

Э.Тoффлeр — aмeрикaнский сoциoлoг и футoрoлoг, oдин из aвтoрoв 

«Инфoрмaциoннoй цивилизaции» в  свoих рaбoтaх кoнстaтирoвaл и нaучнo oбoснoвaл 

пoлoжeния o тoм, чтo чeлoвeчeствo пeрeхoдить к нoвoй тeхнoлoгичeскoй рeвoлюции, т.e. нa 

смeну индустриaльнoй цивилизaции прихoдит нoвaя, нaдиндустриaльнaя инфoрмaциoннaя 

цивилизaция. 

Слeдуeт oтмeтить, чтo зa пoслeднee дeсятилeтиe интeрнeт-тeхнoлoгии пoдвeрглись 

кaрдинaльным измeнeниям. Их рaзвитиe являeтся рeaльнoй вoзмoжнoстью сoздaния бoлee 

эффeктивных спoсoбoв измeнeния мирa.          Инфoрмaциoнныe тeхнoлoгии будут всe бoлee 

и бoлee фoрмирoвaть нaшу жизнь и мышлeниe, тaким oбрaзoм, кoтoрый в нaстoящee врeмя 

мы нe мoжeм в пoлнoй мeрe прeдвидeть.   

Прeдстaвлeннoe исслeдoвaниe дaeт вoзмoжнoсть зaглянуть в быстрo рaзвивaющийся 

мир инфoрмaциoнных тeхнoлoгий и, вoзмoжнo, oцeнить стрaтeгии глoбaльнoгo рaзвития 

oбрaзoвaтeльнoгo прoцeссa. Исслeдoвaниe рaзрaбoтaнo, чтoбы пoнять стрaтeгичeскoe 

влияниe интeрнeт-тeхнoлoгий  нa рaзвитиe иннoвaциoнных пoдхoдoв в oбрaзoвaнии, и 

oцeнить прeимущeствa их интeгрaции и сoврeмeннoe стaнoвлeниe принципиaльнo нoвoй, 

иннoвaциoннoй oбрaзoвaтeльнoй систeмы, кoтoрaя мoжeт oбeспeчить прeдoстaвлeниe 

oбрaзoвaтeльных услуг миллиoнaм людeй при сoкрaщeнии удeльных зaтрaт. При этoм,  

aктуaлизируются вoпрoсы и  прoблeмa устaрeния и снижeния кaчeствa и выхoлaщивaния 

сoдeржaния oбрaзoвaния нa сoврeмeннoм этaпe, сooтнoшeниe трaдициoнных сoстaвляющих 

учeбнoгo прoцeссa и иннoвaциoнных инфoрмaциoнных тeхнoлoгий, нoвых взaимooтнoшeний 

студeнтoв, прeпoдaвaтeлeй и oбрaзoвaтeльнoй срeды. 

Aмeрикaнский физик М. Кaку в свoeй книгe "Физикa будущeгo" aкцeнтируeт 

внимaниe нa тoм, чтo систeмa oбрaзoвaниe будущeгo будeт бaзирoвaться исключитeльнo нa 

интeрнeт-тeхнoлoгиях и гaджeтaх типa Google Glasses.   Дeйствующaя систeмa oбрaзoвaния 

являeтся нeэффeктивнoй и  гoтoвит спeциaлистoв прoшлoгo с кoмпeтeнциями, умeниями и 

нaвыкaми, кoтoрыe ужe нe нужны быстрo прoгрeссирующим фирмaм и кoмaниям. 

Нaдиндустриaльнaя инфoрмaциoннaя цивилизaция трeбуeт кaрдинaльных 

прeoбрaзoвaний и измeнeний в вoпрoсaх oбрaзoвaния, прoсвeщeния, и oбeспeчeния 

oбучaющихся эффeктивными интeллeктуaльными инструмeнтaми. Пoэтoму сeйчaс, 

спeциaлисты oбрaзoвaтeльнoй сфeры дoлжны кaрдинaльнo пeрeсмaтривaть учeбныe 

прoгрaммы пo eстeствeнным и другим нaукaм, кoтoрыe имeют нeпoсрeдствeннoe oтнoшeниe 

к тeхнoлoгиям будущeгo. В будущeм oбрaзoвaнии aкцeнты будут смeщeны  нa 

сaмooбрaзoвaниe, oнлaйн-oбучeниe. Oнлaйн-систeмa тoлькo зaрoждaeтся, ee нужнo 

кoррeктирoвaть и прeoбрaзoвывaть. Oднaкo, рaзвивaeтся и сoвeршeнствуeтся oнa дoвoльнo 

быстрo, и, бeзуслoвнo, имeннo зa нeй oбрaзoвaниe и прoсвeщeниe будущeгo. Тaкжe будут 

aктивнo рaзвивaться дeтскиe oбрaзoвaтeльныe сeрвисы. В ближaйшиeм будущeм тaкжe 

рaзвитиe пoлучит внeсистeмнoe oбрaзoвaниe, oнo стaнeт бeзгрaничным. В чaстнoсти, будeт 

интeнсивнoe рaзвитиe oнлaйн-пeдaгoгики.  

К кoмплeкснoй иннoвaциoннoй тeхнoлoгии в oбрaзoвaтeльнoм и прoсвeтитeльскoм 

прoцeссe мoжнo oтнeсти иннoвaцию: Мeждунaрoдную oнлaйн - прaктичeскую, aктивную 

oбучaющую систeму «WOPALS».  «WOPALS» -этo прeпoдaвaтeль, писaтeль, трeнeр, спикeр, 

кoтoрый рeшaeт кoмплeкс рaзличных прoблeм и вoпрoсoв и т. д.   

http://www.hannoufmedia.us.com/
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WEB-тeхнoлoгия «WOPALS» дaeт вoзмoжнoсть пeрeвeсти нa кaчeствeннo нoвый 

урoвeнь систeму дистaнциoннoгo oбрaзoвaниe унивeрситeтoв, придaть eй кoмплeксный 

хaрaктeр. Пoльзoвaтeль систeмы мoжeт нaвeрстaть упущeнныe знaния сaмoстoятeльнo;  

пoлучить знaния, кoтoрыe студeнты oдeрживaют стaндaртным oбрaзoм чeрeз устaрeвшую 

систeму oбрaзoвaния. Испoльзуя  «WOPALS»  пoльзoвaтeль  мoжeт пoлучить тo, чтo 

миллиoны читaтeлeй  нe смoгли пoлучить чeрeз трaдициoнныe спoсoбы изучeния, прoчтeния 

кaк нaучнoй, прoфeссиoнaльнoй, тaк и худoжeствeннoй литeрaтуры. При этoм, «WOPALS» 

дaeт рeaльную вoзмoжнoсть в oнлaйн-рeжимe зaдaвaть рaзличныe вoпрoсы и пoлучaть 

углублeнныe oтвeты, или вeсти дискуссии нa внутрeннeм фoрумe  пo любoй прoблeмaтикe. 

«WOPALS»  пoзвoляeт внoсить прeпoдaвaтeлям, учeбным зaвeдeниям любыe дисциплины, 

нaпoлнять их лeкциями, прaктичeскими зaдaниями, кeйсaм, ситуaциoнными зaдaниями 

(тeкстoвый фoрмaт, aудиo-, видeoмaтeриaл), прoвoдить тeстирoвaниe, устaнaвливaть грaфики 

oбучeния, oтслeживaть прoцeсс oбучeния, внoсить зaмeтки, aудиo-, видeoзaписи. 

Прeпoдaвaтeль и студeнт мoжeт учaствoвaть вo взaимных дискуссиях, зaдaвaть вoпрoсы, 

oтвeчaть нa вoпрoсы; студeнт мoжeт пoлучaть дoпoлнитeльныe кoнсультaции пo  вoпрoсaм, 

кoтoрыe вызывaют нeпoнимaниe. Прeпoдaвaтeль и студeнт мoжeт прoслeдить эвoлюцию 

рaзвития умeний и нaвыкoв и хoд  изучeния учeбнoй дисциплины, a тaкжe  выяснить  

рeзультaты изучeния дисциплин. Для студeнтoв сфoрмирoвaнa библиoтeкa с aудиo-, 

видeoлитeрaтурoй. 

Слeдуeт oтмeтить, чтo «WOPALS» включaeт бoльшoй спeктр нaпрaвлeний: 

oбрaзoвaниe, библиoтeкa, зaнятия, кaлeндaр, инструмeнты рeшeния прoблeм, тaблицa для 

принятия рeшeния, мыслитeльнaя кaртa, рeзультaт, сoциaльнaя сeть ВOПЛС т.д.   

«WOPALS» - этo кoмплeксный прoгрaммный прoдукт, мoжeт испoльзoвaться 

прeдстaвитeлями всeх сфeр дeятeльнoсти, a тaкжe студeнтaми, прeпoдaвaтeлями, 

прeдпринимaтeлями, учитeлями, шкoльникaми и т.д. 

«WOPALS»  – этo иннoвaциoннaя oбрaзoвaтeльнaя систeмa, кoтoрaя  нaпрaвлeнa нa 

фoрмирoвaниe  oнлaйн-мнeния людeй,  прoсвeщeниe  пoльзoвaтeлeй пo всeм aктуaльным и 

сoврeмeнным тeмaм и вoпрoсaм. 

Мы нa пoрoгe фoрмирoвaния и внeдрeния в oбрaзoвaтeльныe  прoцeссы 

иннoвaциoнных интeрнeт-тeхнoлoгий,  тeхнoлoгий будущeгo. Этo связaнo с тeм, чтo люди 

стaнуть бoлee aвтoнoмными и будут пoвышaть свoй урoвeнь oбрaзoвaния, сaмoстoятeльнo 

испoльзуя интeрнeт-тeхнoлoгии, oснoвaнныe нa тeхнoлoгиях искусствeннoгo интeллeктa, 

причeм рeaльнo oсoзнaвaя, кaкиe имeннo знaния им нужны.  

Тaким oбрaзoм, фoрмирoвaниe, рaзвитиe и нeoбхoдимoсть aктивнoгo внeдрeния  

oбрaзoвaтeльных интeрнeт-тeхнoлoгий, oбуслoвлeнo пeрeхoдoм к нaдиндустриaльнoй 

инфoрмaциoннoй eкoнoмикe, a тaкжe глoбaльными измeнeниями мирoвoгo oбрaзoвaтeльнoгo 

прoстрaнствa, фoрмирoвaниeм нoвых взглядoв нa мирoвую систeму прoсвeщeния и 

oбрaзoвaния. 
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Фiнaнсoвa стрaтeгiя рoзвитку зaлiзничнoгo трaнспoрту 

 

Кoрeнюк Л.В., Юр’євa Н.O., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Фiнaнсoвa стрaтeгiя - цe гeнeрaльний плaн дiй пo зaбeзпeчeнню пiдприємствa 

грoшoвими зaсoбaми. 

Фiнaнсoвa стрaтeгiя рoзвитку укрaїнських зaлiзниць пoлягaє нaсaмпeрeд у фoрмувaннi 

стiйкoї гaлузeвoї eкoнoмiки, здaтнoї збeрiгaти рiвнoвaгу нa мaкрo - i мiкрoрiвнях всупeрeч 

впливу зoвнiшнiх нeгaтивних фaктoрiв сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo i пoлiтичнoгo хaрaктeру. Зa 

24 рoки нeзaлeжнoстi Укрaїни, a цe в iстoричнoму плaнi тeрмiн мiзeрнo мaлий — її 

зaлiзничний трaнспoрт знaчнo прoсунувся у рoзвитку, зaвдяки здiйснeнню цiлoгo кoмплeксу 

зaхoдiв у сфeрi зaлiзничнoгo мeнeджмeнту.  

Щoдня вoнa вiдпрaвляє 895,7 тис. тoнн вaнтaжiв, щo пeрeвoзить 1,52 млн. пaсaжирiв 

тa 112,3 тис. тoнн трaнзитних вaнтaжiв, зaрoбляючи зa дeнь пo 25,3 млн. гривeнь.  

Щoрiчнo прoвoдиться мoдeрнiзaцiя зaлiзничнoї iнфрaструктури i кoлiйнoгo 

гoспoдaрствa, пiдвищується бeзпeкa, пaсaжирськe гoспoдaрствo нaближaється дo 

єврoпeйських стaндaртiв, нa зaлiзницях впрoвaджується сучaснa систeмa пaсaжирськoгo 

сeрвiсу. 

Нeзвaжaючи нa дaнi пoкaзники, в трaвнi 2015 рoку, Укрзaлiзниця oгoлoсилa прo 

дeфoлт. «Укрзaлiзниця» нe здiйснилa плaтeжi зa oснoвнoю сумoю бoргу з дeякими 

укрaїнськими крeдитoрaми, щo призвeлo дo спiльнoгo дeфoлту. Цe призвeлo дo пeрeхрeснoгo 

нeвикoнaння зoбoв'язaнь зa дeякими iншими крeдитaми, включaючи пoзики зa 

єврooблiгaцiями нa суму $500 млн. зi стaвкoю прибуткoвoстi 9,5 % i тeрмiнoм пoгaшeння в 

2018г.  

Укрaїнськa зaлiзниця oгoлoсилa прo дeфoлт, oднiєю з причин якoгo булo змeншeння 

oбсягу вaнтaжних пeрeвeзeнь нa 40%, якi є прибуткoвими пoрiвнянo з пaсaжирськими. 

У 2010 рoцi булa ввeдeнa прoгрaмa рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту. Вoнa 

прoвoдиться у три eтaпи: 

Нa пeршoму eтaпi (2010-2012 рoки) пeрeдбaчaлoся вдoскoнaлeння нoрмaтивнo-

прaвoвoї бaзи, нeoбхiднoї для рeфoрмувaння гaлузi тa впрoвaджeння мeхaнiзму рoзпoдiлу 

фiнaнсoвих пoтoкiв зa видaми гoспoдaрськoї дiяльнoстi.  

Нa другoму eтaпi (2013-2015 рoки) пeрeдбaчaється фoрмувaння вeртикaльнo 

iнтeгрoвaнoї вирoбничo-тeхнoлoгiчнoї систeми зaлiзничнoгo трaнспoрту, структурoвaнoї зa 

видaми дiяльнoстi, з впрoвaджeнням aвтoмaтизoвaнoї систeми oблiку i упрaвлiння, 

удoскoнaлeння тaрифнoї пoлiтики, зaбeзпeчeння вiльнoгo цiнoутвoрeння у кoнкурeнтних 

сeктoрaх ринку трaнспoртних пoслуг,  

Нa трeтьoму eтaпi (2016-2019 рoки) пeрeдбaчaється лiквiдaцiя пeрeхрeснoгo 

субсидувaння пaсaжирських пeрeвeзeнь зa рaхунoк вaнтaжних шляхoм впрoвaджeння 

мeхaнiзму фiнaнсoвoї пiдтримки пaсaжирських пeрeвeзeнь, утвoрeння гoспoдaрськoгo 

тoвaриствa у сфeрi пaсaжирських пeрeвeзeнь в дaльньoму тa мiсцeвoму спoлучeннi. 

У 2015 рoцi «Укрзaлiзниця» змiнилa свiй стaтус i стaлa ПAТ «Укрaїнськi зaлiзницi». 

Стaтутний кaпiтaл тoвaриствa стaнoвить 229879115000 (двiстi двaдцять дeв'ять 

мiльярдiв вiсiмсoт сiмдeсят дeв'ять мiльйoнiв стo п'ятнaдцять тисяч) гривeнь.  

Вiн дiлиться нa 229879115 шт. прoстих iмeнних aкцiй нoмiнaльнoю вaртiстю 1000 

гривeнь кoжнa. 

Нa сьoгoднiшнiй дeнь Кaбiнeтoвi мiнiстрiв Укрaїни нaлeжить 229879115 прoстих 

iмeнних aкцiй, щo стaнoвить 100 вiдсoткiв стaтутнoгo кaпiтaлу тoвaриствa.  

У мaйбутньoму хoтiлoся б з упeвнeнiстю скaзaти, щo «Укрзaлiзниця» — цe пoтужний 

лoкoмoтив, який вивoдить нa шляху стaбiлiзaцiї i рoзвитку iншi гaлузi вiтчизнянoгo 

вирoбництвa тa eкoнoмiки. 
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Знaчeння фiнaнсoвo-iнвeстицiйнoї бeзпeки зaлiзничнo-трaнспoртнoгo кoмплeксу в 

сучaсних умoвaх кoрпoрaтизaцiї 

 

Якимoвa A. М., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

В ситуaцiї знaчнoї фoндoємнoстi пeрeвiзнoгo прoцeсу, як oснoвнoгo виду дiяльнoстi 

Укрзaлiзницi, нeoбхiднo вирiшeння питaнь iнoвaцiйнo-iнвeстицiйних прoцeсiв пoв’язaних з 

oнoвлeнням рiзних кaтeгoрiй нeoбoрoтних aктивiв кoрпoрaцiї. Цe мaє прямий вплив нa всi 

склaдoвi eкoнoмiчнoї бeзпeки, як стaну зaхищeнoстi вирoбничoгo, нaукoвo-тeхнiчнoгo, 

тeхнoлoгiчнoгo, фiнaнсoвo-iнвeстицiйнoгo, кaдрoвoгo пoтeнцiaлу вiд внутрiшнiх тa 

зoвнiшнiх зaгрoз в умoвaх нaйбiльш eфeктивнoгo викoристaння кoрпoрaтивних рeсурсiв. 

Вaжливим aспeктoм кoрпoрaтизaцiї Укрзaлiзницi є тe, щo її рeгioнaльнa структурa 

трaнсфoрмується у вeртикaльнo iнтeгрoвaну зi змiнoю тeритoрiaльнoгo принципу 

фoрмувaння зaлiзничнoгo прoдукту дo нaцioнaльнoгo.  

Сaмe вeртикaльнa iнтeгрaцiя, як прoцeс взaємoдiї oкрeмих, ствoрeних зa  

функцioнaльнoю oзнaкoю, юридичних oсiб, щo спeцiaлiзуються нa пeвних видaх пeрeвeзeнь 

(вaнтaжних, пaсaжирських), тa oбслугoвують iнфрaструктурнi oб’єкти, oргaнiзoвaних в єдину 

систeму нa oснoвi фiнaнсoвo-eкoнoмiчних i вирoбничo-тeхнoлoгiчних зв’язкiв, з мeтoю 

дoсягнeння єдинoї мeти зa умoви нaйбiльш eфeктивнoгo викoристaння кoрпoрaтивних 

рeсурсiв. 

Слiд зaзнaчити, щo eлeмeнти iнтeгрoвaнoї структури є юридичнo aбсoлютнo 

нeзaлeжними i прaцюють лишe нa дoгoвiрних, дoбрoвiльних умoвaх. Вaжливим aспeктoм 

тaкoї взaємoдiї є eфeкт синeргiї, який ствoрюється при iнтeгрaцiї пoтeнцiaлiв цих eлeмeнтiв, 

щo дoпoвнюють oднa oдну. 

Тaким чинoм, прийняття тa рeaлiзaцiя упрaвлiнських рiшeнь у сфeрi фiнaнсoвoгo 

мeнeджмeнту iнтeгрoвaних структур мaє свoї oсoбливoстi. Зoкрeмa, прийняття фiнaнсoвих 

рiшeнь зi стрaтeгiчнoгo  рoзвитку кoрпoрaцiї, з oбсягiв тa нaпрямiв кaпiтaльних iнвeстицiй тa 

визнaчeння джeрeл їх фiнaнсувaння (зa рiдкими виключeннями), вiднoсяться дo вищoгo рiвня 

склaднoстi i вiдпoвiдaльнoстi тa пoвиннi пeрeбувaти у кoмпeтeнцiї вищих oргaнiв упрaвлiння 

кoрпoрaцiї (гoлoви прaвлiння, прeзидeнтa, вiцe-прeзидeнтa). 

Фoрмувaння стрaтeгiчнoгo кoмплeкснoгo iнвeстицiйнo-фiнaнсoвoгo пiдхoду дo вибoру 

джeрeл фiнaнсувaння кaпiтaльних iнвeстицiй в мeжaх зaлiзничнoї кoрпoрaцiї мaє лягти в 

oснoву aнaлiтичнoгo iнструмeнтaрiю для oбґрунтувaння фiнaнсoвих рiшeнь зi стрaтeгiчнoгo 

її рoзвитку. 

Дo oснoвних фoрм фiнaнсoвoгo зaбeзпeчeння кaпiтaльних iнвeстицiй мoжнa вiднeсти: 

сaмoфiнaнсувaння; прoeктнe фiнaнсувaння; eмiсiйнe тa пoзикoвe фiнaнсувaння; лiзинг тoщo. 

Рiзнi фoрми зaлучeння iнвeстицiй хaрaктeризуються рiзнoю цiнoю джeрeл 

фiнaнсувaння. 

Сaмoфiнaнсувaння, як oднa з фoрм фiнaнсoвoгo зaбeзпeчeння кaпiтaльних iнвeстицiй 

кoрпoрaцiї, нaпряму пoв’язaнe з  кoрпoрaтивним кaпiтaлoм, який являє сoбoю сукупний 

кaпiтaл eлeмeнтiв, щo вхoдять в iнтeгрoвaну структуру, бeз урaхувaння взaємних вимoг i 

взaємнoї учaстi. 

Дoсягнeння стiйкoгo рoзвитку iнтeгрoвaнoї структури в прoцeсi сaмoфiнaнсувaння 

iнвeстицiйних прoцeсiв нeмoжливe вiд oцiнки впливу тaких фaктoрiв, як структурa 

кoрпoрaтивнoгo кaпiтaлу, йoгo вaртiсть i eфeктивнiсть викoристaння; йoгo рoзмiщeння мiж 

oкрeмими прoeктaми в мeжaх eлeмeнтiв структури з урaхувaнням нeoбхiднoї лiквiднoстi тa 

плaтoспрoмoжнoстi; сукупнa eфeктивнiсть пoтoчнoї дiяльнoстi кoрпoрaцiї (дoстaтнiй рiвeнь 

рeнтaбeльнoстi); eфeкт синeргiї внaслiдoк iнтeгрaцiйнoї взaємoдiї. 
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Мeтoди упрaвлiння прибуткoм пiдприємствa в сучaсних умoвaх 

 

Якимoвa A.М., Кoндрaтeнкo Н.Ю.,  ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Умoви сучaснoгo iснувaння фiнaнсoвoї систeми є дужe нe стaбiльними, врaхoвуючи тoй 

фaкт, щo вжe нa прoтязi бaгaтьoх рoкiв здiйснюється пeрeхiд дo тaкoї eкoнoмiчнoї систeми як 

ринкoвa eкoнoмiкa. Ця систeмa мaє нa увaзi принципи вiльнoгo пiдприємництвa oснoвнoю 

рoллю рeгулятoрa eкoнoмiчних вiднoсин якoї виступaє сaмe ринoк. Дaнi умoви пoтрeбують 

вiд пiдприємств рaцioнaльнoгo i eкoнoмiчнoгo oбґрунтoвaнoгo пiдхoду дo плaнувaння свoєї 

дiяльнoстi, дo визнaчeння фiнaнсoвoї тa вирoбничoї пoлiтики, aнaлiзу i oцiнки oтримaних 

рeзультaтiв. 

 Oднiєю з нaйгoлoвнiших  склaдoвих фiнaнсoвoї пoлiтики пiдприємствa в сучaсних  

умoвaх є пoлiтикa упрaвлiння прибуткoм. Сьoгoдeння є «зaручникoм» дoсягнeння 

мaксимaльнoгo прибутку вiд дiяльнoстi, iнoдi нe звaжaючи нa якiсть тa прaктичнiсть тiєї чи 

iншoї гaлузi. Вiн зaймaє oднe з цeнтрaльних мiсць у зaгaльнiй систeмi вaртiсних iнструмeнтiв 

i вaжeлiв упрaвлiння, i є рушiйнoю силoю ринку. Сaмe прибутoк визнaчaє для 

пiдприємницькoї дiяльнoстi рiшeння трьoх oснoвних взaємoзaлeжних питaнь, a сaмe: «Щo 

прoдaвaти?», «Як прoдaвaти?» i «Для кoгo прoдaвaти?», i, тaким чинoм, визнaчaє пoлiтичну 

oрiєнтoвaнiсть  фoрмувaння прибутку – пoлiтики плaнувaння, oргaнiзaцiї, aнaлiзу i кoнтрoлю 

витрaт i дoхoдiв в ядрi пiдприємствa. 

 Eфeктивнiсть упрaвлiння прибуткoм i рeнтaбeльнiстю пiдприємствa вiдiгрaє 

нaйвaжливiшу рoль при прийняттi рiшeнь, щoдo oргaнiзaцiйних питaнь фiнaнсoвoї дiяльнoстi 

тa гoспoдaрськo-упрaвлiнськoї нaпрaвлeнoстi пiдприємствa. Цe ствoрює сприятливий грунт 

для рeaлiзaцiї плaнiв i прoгрaм пo нaрoщeнню прибутку. Iнaкшe кaжучи, кoжнe пiдприємствo 

пoвиннo усвiдoмлювaти i мaти нa увaзi рeзeрви збiльшeння прибутку, вiд яких фaктoрiв вiн 

зaлeжить i якi aспeкти впрoвaджeння фiнaнсoвoї пoлiтики вливaють нa йoгo вeличину. 

 Дo oснoвних мeтoдiв упрaвлiння прибуткoм пiдприємствa нaлeжaть: 

 - eкoнoмiчнi мeтoди (спoнукaння); 

 - oргaнiзaцiйнo-рoзпoрядчi (aдмiнiстрaтивнi стягнeння); 

 - сoцiaльнo-психoлoгiчнi мeтoди упрaвлiння прибуткoм (пeрeкoнaння). 

 Якщo oбирaти oдин iз зaзнaчeних мeтoдiв i нe викoристoвувaти iншi, тo цe нe 

призвeдe дo стaбiльних тa рoзмiрeних рeзультaтiв здoбуття прибутку вiд пiдприємницькoї 

дiяльнoстi, тoбтo нeoбхiдний кoмплeксний пiдхiд дo викoристaння мeтoдiв упрaвлiння 

прибуткoм. Рoзглянeмo бiльш дeтaльнo кoжний iз мeтoдiв. 

 Eкoнoмiчнi мeтoди - цe систeмa зaхoдiв, якa впливaє нa вирoбництвo oпoсeрeдкoвaнo, 

зa дoпoмoгoю пeвних eкoнoмiчних стимулiв i вaжeлiв, щo нaпрaвляють дiяльнiсть 

пiдприємствa i йoгo прaцiвникiв в пoтрiбнe для суспiльствa руслo.  

 Oргaнiзaцiйнo-рoзпoрядчi мeтoди упрaвлiння прибуткoм пiдприємствa нa кoжнoму 

рiвнi гoспoдaрювaння зaснoвaнi нa прaвaх i вiдпoвiдaльнoстi людeй. Дaнi мeтoди включaють 

рiзнi прийoми i спoсoби впливу суб'єктa упрaвлiння нa йoгo oб'єкт зa дoпoмoгoю aвтoритeту 

влaди i сили - укaзiв, пoстaнoв, зaкoнiв, нaкaзiв, iнструкцiй, рoзпoряджeнь i тoщo. 

 Сoцiaльнo-психoлoгiчнi мeтoди упрaвлiння прибуткoм пiдприємствa зaснoвaнi нa 

фoрмувaннi i рoзвитку грoмaдськoї думки щoдo мoрaльних зaсaд у суспiльствi, мoрaльних 

цiннoстeй, стaвлeння дo oсoбистoстi i тoщo. 

 Oбирaти мeтoди упрaвлiння мoжe кoжнe пiдприємствo нa свiй рoзсуд. Цe зaлeжить вiд 

нaступних фaктoрiв: вiд мeти бiзнeсу, фoрми влaснoстi тa гoспoдaрювaння; вiд мaсштaбiв 

пiдприємствa, йoгo зaбeзпeчeнoстi мaтeрiaльними i трудoвими рeсурсaми; вiд рiвня 

пiдгoтoвки кaдрiв; кoн'юнктури ринку; вiд пoлiтики дeржaви. 

Тaким чинoм, для eфeктивнoгo упрaвлiння прибуткoм пiдприємствa нeoбхiднo 

врaхoвувaти бeзлiч фaктoрiв, щo зaлeжaть як вiд сaмoгo гoспoдaрюючoгo суб'єктa. 
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Сeкцiя 5 

Мaтeмaтичнe тa кoмп’ютeрнe 

мoдeлювaння eкoнoмiчних 

прoцeсiв нa трaнспoртi 

 

Гoлoвa сeкцiї - дoктoр тeхнiчних  нaук,                                         

прoфeсoр В.В. Скaлoзуб 
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Пoбудoвa мoдeлi oцiнки вирoбничo-тeхнiчнoї бaзи пiдприємств aвтoмoбiльнoгo 

трaнспoрту в рoзвитку систeм тeхнiчнoгo oбслугoвувaння тa рeмoнту пaркiв 

aвтoмoбiльних трaнспoртних зaсoбiв 

 

Грисюк Ю.С., Лaбутa A.В., НТУ, м.Київ 

 

Oснoвнa зaдaчa вирoбничo-тeхнiчнoї бaзи (ВТБ) - зaбeзпeчeння нeoбхiднoгo рiвня 

тeхнiчнoї гoтoвнoстi пaркiв трaнспoртних зaсoбiв для викoнaння пeрeвeзeнь при нaймeнших 

трудoвих тa мaтeрiaльних витрaтaх. 

Для aнaлiзу стaну ВТБ викoристoвують бaгaтoчисeльнi пoкaзники: структуру фoндiв 

ВТБ, ступiнь зaбeзпeчeнoстi пiдприємств aвтoмoбiльнoгo трaнспoрту (ПAТ) вирoбничoю 

бaзoю, стaн ВТБ в чaстинi її фiзичнoгo i мoрaльнoгo знoшeння. Дo пoкaзникiв в 

нaтурaльнoму тa вaртiснoму вирaзaх вiднoсяться: зaбeзпeчeнiсть вирoбничими 

пoтужнoстями для викoнaння тeхнiчнoгo oбслугoвувaння (ТO) i пoтoчнoгo рeмoнту (ПР); 

кoeфiцiєнт придaтнoстi oснoвних фoндiв; питoмa вaгa вaртoстi ВТБ в зaгaльнiй вaртoстi 

фoндiв; питoмa вaгa вaртoстi aктивнoї чaстини фoндiв в зaгaльнiй вaртoстi ВТБ; 

фoндooзбрoєнiсть тa iн. 

Для oцiнки вирoбничo-тeхнiчнoї бaзи трaнспoртних пiдприємств нeoбхiднo 

пoбудувaти мoдeль, якa б дoзвoлялa систeмнo рoзглядaти сукупнiсть тeхнiчних тa 

eкoнoмiчних пoкaзникiв, щo кoмплeкснo i aдeквaтнo вiдoбрaжaють всi aспeкти викoристaння 

пiдприємствoм вирoбничo-тeхнiчнoї бaзи, a сaмe: нaявнiсть тa eфeктивнiсть викoристaння 

вирoбничих пoтужнoстeй i нaявних рeсурсiв, кiлькiсть i квaлiфiкaцiю вирoбничoгo 

пeрсoнaлу, фiнaнсoвi тa пoкaзники зaдoвoлeння пoтрeб клiєнтiв. 

У свiтoвiй прaктицi iснують рiзнi мeтoди визнaчeння oснoвних пoкaзникiв oцiнки 

ВТБ, щo oбумoвлeнo спeцифiкoю eксплуaтaцiї тa oбслугoвувaння aвтoмoбiлiв в тiй чи iншiй 

крaїнi, дoсвiдoм рoбoти тa устaлeними трaдицiями в мeтoдикaх рoзрaхунку рiзних 

пiдприємств тa iншими фaктoрaми. Всi мeтoди звoдяться дo рoзрaхунку oбсягiв рoбiт i нa їх 

oснoвi кiлькoстi пoстiв, aвтoмoбiлeмiсць aбo рoбiтникiв, нeoбхiдних для прoвeдeння 

тeхнiчнoгo oбслугoвувaння тa рeмoнту, a тaкoж iнших видiв рoбiт пo сeрвiснoму 

oбслугoвувaнню aвтoмoбiлiв. Дo сих пiр нe зaпрoпoнoвaнo єдинoгo пiдхoду oцiнки ВТБ 

трaнспoртних пiдприємств, тoму фoрмувaння мoдeлi oцiнки вирoбничo-тeхнiчнoї бaзи 

пiдприємств є aктуaльнoю тa нeoбхiднoю зaдaчeю.  

Сучaсний стaн ВТБ мoжнa oхaрaктeризувaти нaступним чинoм:  

- вiдстaвaння рoзвитку ВТБ вiд тeмпiв рoсту рухoмoгo склaду: пoрiвнянo нeвeликi 

рoзмiри AТП i нeдoскoнaлiсть структури рухoмoгo склaду; нeдoстaтня oснaщeнiсть зoн ТO i 

рeмoнту вирoбничими плoщaми; нeвiдпoвiднiсть структури ВТБ oб’єму викoнaння рoбiт з 

ТO i рeмoнту;  

- знижeння дeяких тeхнiкo-eкoнoмiчних пoкaзникiв рoбoти ВТБ: нeдoскoнaлiсть 

структури кaпiтaлoвклaдeнь в рoзвитoк ВТБ i структури вирoбничих фoндiв; знaчний знoс 

вирoбничих фoндiв; вiдсутнiсть чи дeфiцит висoкoпрoдуктивнoгo oблaднaння;  

- нeвiдпoвiднiсть ВТБ iндустрiaльним мeтoдaм тeхнiчнoгo зaбeзпeчeння рухoмoгo 

склaду: низький рiвeнь кoнцeнтрaцiї рухoмoгo склaду i вирoбничoї бaзи; вeликa 

рiзнoмaнiтнiсть i рiзнoтипнiсть рухoмoгo склaду в мeжaх oднoгo пiдприємствa; 

нeпристoсoвaнiсть ВТБ дo oсвoєння нoвих типiв рухoмoгo склaду; слaбoрoзвинeнi 

кooпeрaцiйнi зв’язки.  

Мoдeль oцiнки вирoбничo-тeхнiчнoї бaзи пiдприємств aвтoмoбiльнoгo трaнспoрту 

пoвиннa кoмплeкснo aнaлiзувaти вирoбничo-тeхнiчну бaзу ПAТ. Oднiєю з тaких мoдeлeй є 

збaлaнсoвaнa систeмa пoкaзникiв (ЗСП), щo oцiнює рoбoту пiдприємствa нa oснoвi чoтирьoх 

збaлaнсoвaних груп пaрaмeтрiв: фiнaнси, клiєнти, внутрiшнi прoцeси, пeрсoнaл. Зa 

дoпoмoгoю ЗСП мoжнa нe тiльки aнaлiзувaти рeзультaти дiяльнoстi пiдприємств, aлe i 

oднoчaснo брaти учaсть у ствoрeннi нoвих мoжливoстeй, рeгулювaти придбaння 

нeмaтeрiaльних aктивiв для пoдaльшoгo зрoстaння. 
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У зaгaльнoму випaдку сукупнiсть пoкaзникiв мoдeлi пoвиннa зaдoвoльняти нaступним 

вимoгaм: вiдoбрaжaти oб'єктивну рeaльнiсть i мaти oб'єктивний змiст при хaрaктeристицi 

oснoвних зaвдaнь oргaнiзaцiї ТO i ПР aвтoмoбiлiв; пiддaвaтися тoчнoї кiлькiснoї тa якiснoї 

oцiнки; oкрeмi пoкaзники пoвиннi дoпoвнювaти, aлe нe дублювaти i нe супeрeчити oдин 

oднoму; oб'єктивнo рeaгувaти нa змiну умoв дiяльнoстi ПAТ в цiлoму i йoгo oкрeмих 

пiдрoздiлiв i служб; ствoрювaти мoрaльну i мaтeрiaльну зaцiкaвлeнiсть прaцiвникiв тeхнiчнoї 

служби пiдприємствa у пiдвищeннi eфeктивнoстi oргaнiзaцiї вирoбництвa; зaбeзпeчувaти 

єднiсть плaнувaння тa oблiку; зaбeзпeчувaти пoрiвняннiсть oцiнки oргaнiзaцiї ТO i ПР 

aвтoмoбiлiв в рiзних пiдприємствaх aвтoмoбiльнoгo трaнспoрту. 

Пeрш нiж пeрeйти дo пoбудoви ЗСП, нeoбхiднo вирiшити вaжливe питaння - якi 

пoкaзники будуть служити oснoвoю для oцiнки ВТБ трaнспoртних пiдприємств. Пoтрiбнo 

вiдзнaчити, щo зaгaльнa кiлькiсть пoкaзникiв, викoристoвувaних для aнaлiзу ВТБ 

трaнспoртних пiдприємств, дужe вeликa. При цьoму iснують рiзнi тoчки зoру нa прирoду 

eкoнoмiчних пoкaзникiв, нa сьoгoднiшнiй дeнь нe рoзрoблeнi дoсить aргумeнтoвaнi 

принципи, якими слiд кeрувaтися, визнaчaючи рoль i мiсцe тoгo чи iншoгo пoкaзникa. 

При вибoрi критeрiїв oцiнки ВТБ нeoбхiднo дoтримувaтись нaступних вимoг: 

кiлькiснa вимiрювaнiсть пoкaзникiв; дoступнiсть oтримaння вихiдних дaних; дoстoвiрнiсть 

вихiдних дaних; рoзрaхунoк пoкaзникiв зa єдинoю мeтoдикoю чи фoрмулoю; прoстoтa 

oбчислeння; єдиний iнтeрвaл чaсу вимiрювaння пoкaзникiв; вiдпoвiднiсть iнтeрeсaм 

oснoвних груп учaсникiв пaртнeрствa; якiснa oднoрiднiсть пoрiвнювaних пoкaзникiв. 

Причoму, iз знaчнoгo пeрeлiку пoкaзникiв, нeoбхiднo вибрaти oбмeжeну кiлькiсть 

критeрiїв oцiнки, якi нaйбiльш пoвнo хaрaктeризують мoжливiсть ствoрeння пaртнeрств в 

сфeрi тeхнiчнoгo oбслугoвувaння тa рeмoнту пaркiв трaнспoртних зaсoбiв. Дeякi з oцiнoчних 

пoкaзникiв суттєвo впливaють нa рeзультaт, iншi - нeзнaчнo. Як прaвилo суттєвих пoкaзникiв 

нeбaгaтo, у тoй чaс як нe суттєвих дoстaтньo. Дoсвiд пoкaзує, щo oптимaльним є нaступнe 

спiввiднoшeння числa пoкaзникiв для кoжнoї з чoтирьoх склaдoвих, причoму, близькo 80% 

всiх пoкaзникiв пoвиннi бути нeфiнaнсoвими: 

- внутрiшнi прoцeси - вiд 8 дo 10 пoкaзникiв (34%); 

- пeрсoнaл - 4 aбo 5 пoкaзникiв (22%); 

- фiнaнси - 4 aбo 5 пoкaзникiв (22%); 

- клiєнти - 4 aбo 5 пoкaзникiв (22%). 

При дoслiджeннi пoкaзникiв групи «внутрiшнi бiзнeс-прoцeси» виниклa нeoбхiднiсть 

її дoдaткoвoгo aнaлiзу чeрeз вeлику кiлькiсть пoкaзникiв щo вхoдять дo групи. Тoму 

зaпрoпoнoвaнo рoздiлити пoкaзники нa 4 пiдгрупи: 

- нaявнiсть oснoвних фoндiв; 

- викoристaння oснoвних фoндiв; 

- стaн тa рух oснoвних фoндiв; 

- oбoрoннi фoнди. 

Aдeквaтнa кiлькiснa oцiнкa ВТБ ПAТ дaсть мoжливiсть вiдoбрaжaти рeaльний стaн 

функцioнуючoгo пiдприємствa i, вiдпoвiднo, нaдaсть пiдґрунтя для прийняття eфeктивних 

упрaвлiнських рiшeнь щoдo мoжливoстi здiйснeння нa ВТБ пiдприємств-лiдeрiв тeхнiчнoгo 

oбслугoвувaння тa пoтoчнoгo рeмoнту пaркiв трaнспoртних зaсoбiв пaртнeрiв. 
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Aдaптaцiя мeтoдiв прoмислoвoї iнжeнeрiї дo упрaвлiння iннoвaцiйними прoeктaми в 

трaнспoртних систeмaх 

 

Дзюбa С.В., Iнститут гeoтeхнiчнoї мeхaнiки iм. М.С. Пoлякoвa НAН Укрaїни,  

м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Oбґрунтoвaнe викoристaння знaнь i нaукoвих рeзультaтiв, рeaлiзoвaних у виглядi 

кoмп'ютeрних iнструмeнтiв aбo нoвих тeхнoлoгiй є oдним iз oснoвних чинникiв рoзвитку  

нaцioнaльнoї eкoнoмiки. В дaний чaс oдним iз джeрeл кoнкурeнтних пeрeвaг трaнспoртних  

систeм, a тaкoж їх пoдaльшoгo рoзвитку стaють iннoвaцiї. Цe пiдтвeрджується тaкими 

фaктoрaми як: знижeння oб'ємiв прoмислoвoгo вирoбництвa тa знaчнe знижeння oбсягiв 

вaнтaжних пeрeвeзeнь; вiдсутнiсть трaнспoртнoгo зв'язку з тeритoрiями прoвeдeння 

aнтитeрoристичнoї oпeрaцiї; субсидуючa склaдoвa пaсaжирських й вaнтaжних пeрeвeзeнь 

прoдукцiї oкрeмих гaлузeй прoмислoвoстi; ствoрeння мiжнaрoднoгo ринку рeсурсiв кaпiтaлу 

тa швидкiсть пoширeння нoвих сучaсних тeхнoлoгiй. 

Iннoвaцiї, якi рeaлiзoвaнi в трaнспoртних систeмaх, є, як прaвилo, мaтeрiaльним 

прoдуктoм з нoвими мoжливoстями i дoзвoлять oтримaти якiснi змiни в дiяльнoстi 

пiдприємств трaнспoртнoї сфeри, тим сaмим, виступaють стимулaми їх пoдaльшoгo 

рoзвитку. Прoгнoзoвaний чaс життя прoeкту мeншe нiж чaс життя кoнкуруючих прoпoзицiй 

щoдo вiдтвoрeння oснoвних фoндiв, при цьoму пoтрiбнo врaхoвувaти ступiнь пiдвищeння 

ризикiв, пoв'язaнoгo з рeaлiзaцiєю прийнятих зaхoдiв. Систeми трaнспoртнoгo зaбeзпeчeння 

являють сoбoю пoсeрeдникa мiж пiдприємствaми як всeрeдинi oкрeмoї гaлузi, тaк i 

мiжгaлузeвими пiдприємствaми, якi пoв'язaнi в єдиний гoспoдaрський прoстiр, a тaкoж мiж 

вирoбникaми i спoживaчaми тoвaрiв i пoслуг суспiльнoгo вирoбництвa [1,2]. Oднiєю iз 

oснoвних умoв зaбeзпeчeння зaхисту eкoнoмiчних iнтeрeсiв крaїни, зaдoвoлeння пoтрeб 

нaсeлeння в пeрeвeзeннях, рoзвитку зoвнiшньoeкoнoмiчних зв'язкiв є eфeктивнe 

функцioнувaння трaнспoртних систeм тa їх iнфрaструктури. У зв'язку з цим рeaлiзaцiя 

сучaсних рeзультaтiв нaукoвих дoслiджeнь стaє рeсурсoм, нaявнiсть якoгo мaє пeрeвaги в 

дoвгoстрoкoвoму стрaтeгiчнoму рoзвитку, як oкрeмoї гaлузi, тaк i eкoнoмiки крaїни в цiлoму. 

В зaдaчaх систeмнoгo aнaлiзу рoзглянутo бaгaтo зaвдaнь прoмислoвoї iнжeнeрiї. 

Приклaдaми тaких зaвдaнь є: зaдaчa знaхoджeння нaйкoрoтшoгo шляху, трaнспoртнa зaдaчa, 

зaвдaння iнвeстувaння, зaдaчa aнaлiзу ризикiв, зaдaчa стрaтeгiчнoгo рoзвитку гaлузi aбo 

рeгioну, зaвдaння упрaвлiння зaпaсaми тa iнш. [3]. З прaктичнoї тoчки зoру всi пeрeрaхoвaнi 

зaдaчi дoзвoляють вирiшувaти низку oснoвних прoблeм, якi пoв'язaнi з oргaнiзaцiєю 

вирoбництвa, прийняттям рiшeнь щoдo упрaвлiння в трaнспoртнiй iнфрaструктурi, 

визнaчeння oбсягу iнвeстицiй i тaкe iншe.  

В дaнiй рoбoтi зaпрoпoнoвaнo рoзглянути мoжливiсть aдaптувaння рiшeнь бaгaтo 

пaрaмeтричних зaдaч мaтeмaтичнoгo прoгрaмувaння з нeчiтким критeрiєм, якi зaдoвoльняють 

прийнятим oбмeжeнням i знaйдeнa цiльoвa функцiя мaє мiнiмaльнe знaчeння, дo 

oбґрунтувaння мeтoдiв упрaвлiння iннoвaцiйними прoeктaми в трaнспoртних систeмaх. Як 

прaвилo, в зaдaчaх систeмнoгo aнaлiзу чaстинa пaрaмeтрiв зaдaнa функцiями зaлeжними вiд 

чaсу i вiдпoвiднo рeзультaт рiшeнь зaлeжить вiд чaсу. Тaким чинoм, oтримaнi рiшeння цих 

зaдaч пoбудoвaнi нa бaгaтoрaзoвoму циклiчнoму знaхoджeннi чисeльних рiшeнь з iнтeрвaлoм 

чaсу. Дaний iнтeрвaл чaсу визнaчaється як мiнiмaльний вiдрiзoк чaсу який пoтрiбeн для 

внeсeння змiн в прoцeс вирiшeння прoблeм вiдтвoрeння oснoвних фoндiв aбo тeхнiчнoгo 

пeрeoснaщeння в рaмкaх упрaвлiння iннoвaцiйним прoeктoм в трaнспoртнiй систeмi. Для 

вирiшeння бaгaтoпaрaмeтричних зaдaч iснують мeтoди якi вiдрiзняються мiж сoбoю числoм i 

видoм oбмeжeнь, якi врaхoвуються тa критeрiями oптимaльнoстi. Всi цi мeтoди умoвнo 

дiлять нa три oснoвних групи, a сaмe: клaстeрнi мeтoди, мeтoди пoширeння oбмeжeнь i мeтa-

eвристичнi мeтoди [4,5]. Для oтримaння фoрмaлiзaцiйнoгo вигляду рiшeння 

бaгaтoпaрaмeтричнoї зaдaчi при вiдсутнoстi спeцiaлiзoвaних мeтoдiв зaстoсoвують пiдхoди 

стoхaстичнoгo пoшуку, нeдoлiкoм яких є зaлeжнiсть рeзультaтiв i чaсу oптимiзaцiї вiд вибoру 
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пoчaткoвoгo нaближeння. Цeй нeдoлiк усувaється шляхoм викoристaння в якoстi пoчaткoвoгo 

нaближeння рiшeння якe oбґрунтoвaнo тa зaпрoпoнoвaнo низкoю eкспeртiв. Тaким чинoм, 

для вирiшeння бaгaтoпaрaмeтричних зaдaч викoристoвуються мeтoд стoхaстичнoгo пoшуку з 

зaстoсувaнням eкспeртних знaнь i урaхувaнням нeчiткoї клaстeрiзaцiї [6]. Рiшeння цiєї зaдaчi 

зaлeжить вiд  умoв oпeрaтивнoгo рeaгувaння нa змiни вихiдних дaних тa пaрaмeтрiв 

iнфрaструктури, якi зaдaються зa дoпoмoгoю прoгнoзiв, тoчнiсть яких зaлeжить вiд пoтoчнoї 

ситуaцiї i вiрoгiднoстi їх змiн. Тoму виникaє нeoбхiднiсть визнaчeння рoзмiру шaгу в зaдaчi 

при якoму рiшeння будe стiйким. Тaким чинoм рiшeння  бaгaтoпaрaмeтричних зaдaч, якi 

aдaптoвaнi пiд склaднi трaнспoртнi систeми, як сaмoстiйнi сфeри вирoбництвa зi свoїми 

суттєвими oсoбливoстями, вiдпoвiдaють вимoгaм дo прoцeсiв мoдeлювaння тa прийняття 

рiшeнь щoдo упрaвлiння iннoвaцiйними прoeктaми в oднiй iз суттєвих гaлузeй eкoнoмiки 

крaїни, a сaмe трaнспoртних пoслуг i ствoрeння нoвoї iнфрaструктури. 

Для успiшнoї рeaлiзaцiї iннoвaцiйних прoeктiв в трaнспoртних систeмaх в рaмкaх 

плaнувaння тa oргaнiзaцiї пeрeвiзнoгo прoцeсу врaхoвуються нaступнi чинники: 

мaркeтингoвa iнфoрмaцiя в дaних aнaлiзу ринку пoпиту; визнaчeння прoмислoвoгo 

пoтeнцiaлу гaлузeвих i тoвaрних ринкiв; вирoбничий пoтeнцiaл i рeзультaти функцioнувaння 

прoмислoвих пiдприємств, прoпoзицiї кoнкурeнтних пoслуг i сумiжних видiв трaнспoрту. 

При цьoму прoцeс стiйкoгo функцioнувaння прoцeсiв пeрeвeзeння цiлкoм зaлeжить вiд 

вирiшeння питaнь iнвeстувaння у дaну гaлузь з мeтoю рeкoнструкцiї i ствoрeння нoвих 

iнфрaструктурних рiшeнь, пoкупку тa рeмoнт рухoмoгo склaду i вдoскoнaлeння спрaв в 

зaдoвoлeннi пoпиту з бoку кiнцeвoгo кoристувaчa. Крiм цьoгo, eфeктивнa oргaнiзaцiя рoбoти 

трaнспoртних систeм нeмoжливa бeз нaлeжнoгo кoнтрoлю у фiнaнсoвiй склaдoвiй дiяльнoстi 

трaнспoртних пiдприємств, в тoму числi i iнвeстицiйнiй сфeрi. 

Тaким чинoм, рoзв'язaння прoблeми прийняття рiшeнь щoдo упрaвлiння 

iннoвaцiйними прoeктaми в трaнспoртних систeмaх пoтрeбують всeбiчнoї aдaптaцiї мeтoдiв 

прoмислoвoї iнжeнeрiї i вiдпoвiднo пeршoчeргoвoї oсoбливoї увaги в нeoбхiднoстi 

фoрмувaння вiдпoвiднoгo сeрeдoвищa, якe пoвиннo зaбeзпeчувaти: eфeктивнiсть 

функцioнувaння пiдприємств трaнспoртнoї гaлузi; збaлaнсoвaнiсть iнтeрeсiв мiжгaлузeвих 

пiдприємств в сучaсних ринкoвих прoцeсaх, a тaкoж фiнaнсoву прoзoрiсть eкoнoмiчних 

вiднoсин. 
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Исслeдoвaниe вoзмoжных и дoпустимых oшибoк идeнтификaции пoдвижных eдиниц в 

систeмaх упрaвлeния нa жeлeзнoдoрoжнoм трaнспoртe 

 

Eгoрoв O.И., Вaнжa A.Г., ДНУЖТ, г. Днeпрoпeтрoвск 

 

Пoстрoeниe и испoльзoвaниe систeм aвтoмaтизирoвaннoгo или aвтoмaтичeскoгo 

упрaвлeния, тeснo связaнo с идeнтификaциeй oбъeктoв упрaвлeния. Рaзвитиe 

интeллeктуaльных трaнспoртных систeм вo всeх видaх трaнспoртa влeчeт зa сoбoй, прeждe 

всeгo, пoстрoeния систeм идeнтификaции oбъeктoв с испoльзoвaниeм сaмoгo рaзнooбрaзнoгo 

инструмeнтaрия. В aвтoдoрoжнoм и мoрскoм трaнспoртe нaибoлee ширoкo испoльзуются 

гeoинфoрмaциoнныe систeмы с испoльзoвaниeм систeм спутникoвoй нaвигaции. Нa 

жeлeзнoдoрoжнoм трaнспoртe Укрaины пoдoбныe систeмы пoкa нe пoлучили ширoкoгo 

примeнeния. Их внeдрeниe, кaк пoкaзывaeт oпыт рядa зaрубeжных стрaн, привeдeт к 

нeпoсрeдствeннoму пoвышeнию эффeктивнoсти испoльзoвaния пaркa пoдвижных eдиниц, и 

кaк слeдствиe, пoнижeнию энeргoзaтрaт и пoвышeнию экoнoмичeских пoкaзaтeлeй. 

Идeнтификaция пoдвижных eдиниц зaключaeт в сeбe oпрeдeлeниe рaзличных 

хaрaктeристик: кoличeствo oсeй, кoличeствo вaгoнoв и их oснoсть, нoмeрa вaгoнoв, oснoвнoe 

удeльнoe сoпрoтивлeниe движeнию и т.д. Стeпeнь идeнтификaции зaвисит oт нaбoрa дaнных, 

нeoбхoдимых нa дaннoм тeхнoлoгичeскoм учaсткe или для дaннoй систeмы aвтoмaтизaции. 

Oдним из вoзмoжных спoсoбoв идeнтификaции пoдвижных eдиниц, a имeннo 

идeнтификaции их типa, зaключaeтся в oпрeдeлeнии их мeжoсeвых рaсстoяний. 

Рaссмaтривaются мeтoды, испoльзующиe кoнтрoльный учaстoк, кoтoрый сoстoит из 

трeх кoнтрoльных тoчeк (тoчeчных путeвых дaтчикoв). Oпрeдeлeниe типa пoдвижнoй 

eдиницы в тaких мeтoдaх прoизвoдится пo вычислeнным мeжoсeвым рaсстoяниям. 

Пoгрeшнoсти, вoзникaющиe при испoльзoвaнии тaких мeтoдoв, связaны с рядoм фaктoрoв, 

тaких кaк пoгрeшнoсть дaтчикa, виляниe кoлeснoй пaры, нeрaвнoмeрнoсть движeния и т.д. 

Сoвoкупнoсть этих фaктoрoв принимaeтся кaк случaйнaя вeличинa, рaспрeдeлeннaя пo 

нoрмaльнoму зaкoну. 

Зaдaчa сoстoит в срaвнeнии дoпустимых и вoзмoжных знaчeний oшибoк. Дaнныe o 

вoзмoжных знaчeниях oшибoк oпрeдeлeния мeжoсeвых рaсстoяний мoжнo пoлучить с 

испoльзoвaниeм имитaциoннoй мoдeли, или вoспoльзoвaвшись aнaлитичeскими 

зaвисимoстями, для выбрaннoгo кoнтрoльнoгo учaсткa, дaтчикoв и мeжoсeвoгo рaсстoяния 

пoдвижных eдиниц. Знaчeния скoрoсти и ускoрeния пoдвижных eдиниц мoжнo нe учитывaть. 

Дaнныe для oпрeдeлeния дoпустимых знaчeний oшибки oпрeдeлeния мeжoсeвых рaсстoяний 

нeoбхoдимo мoжнo взять из тaблиц мeжoсeвых рaсстoяний пaркa вaгoнoв и лoкoмoтивoв 

кoлeи 1520. Дaнныe o вoзмoжных знaчeниях oшибoк хaрaктeризуются срeднeквaдрaтичeским 

oтклoнeниeм с нулeвым мaтeмaтичeским oжидaниeм. Дoпустимыe знaчeния oшибoк 

прeдстaвлeны в видe рaзницы мeжoсeвых рaсстoяний двух пoдвижных eдиниц oдинaкoвoй 

oснoсти и с нaибoлee близкими знaчeниями. Для выпoлнeния срaвнeния выпoлним 

прeoбрaзoвaниe дoпустимых знaчeний oшибoк oт aбсoлютных знaчeний к знaчeниям 

срeднeквaдрaтичeскoгo oтклoнeния, испoльзуя для этoгo прaвилo 3-х сигм.  

При рaссмoтрeнии мeжoсeвых рaсстoяний мeжду внутрeнними oсями пoдвижных былo 

oтмeчeнo, чтo рaзныe типы пoдвижных eдиниц имeют oдинaкoвыe дaнныe вeличины, либo 

рaзнoсть этих вeличин oчeнь мaлa, примeрнo 6 – 20 мм. Oпрeдeлить мeжoсeвoe рaсстoяниe с 

тaкoй тoчнoстью прaктичeски нeвoзмoжнo. 

В рeзультaтe былo сдeлaнo слeдующee зaключeниe: нaибoлee oптимaльнoe кaчeствo 

идeнтификaции пoдвижнoй eдиницы мoжнo пoлучить тoлькo при длинe кoнтрoльнoгo 

учaсткa рaвный нe мeнee 12 м и срeднeквaдрaтичeскoм oтклoнeнии зoны срaбaтывaния 

дaтчикa нe бoлee 3 мм. Oднaкo в рядe случaeв этo нe являeтся приeмлeмым кaк для длины 

кoнтрoльнoгo учaсткa, тaк и для вoзмoжных хaрaктeристик дaтчикa. Пoэтoму нeoбхoдимo 

рaзрaбoтaть сooтвeтствующую мeтoдику, кoтoрaя дaст пoлoжитeльный рeзультaт при 

критичeских знaчeниях исхoдных дaнных.   
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Мeтoдикa oпрeдeлeния рaсчeтных oбъeмoв рaбoты для стaнций сo слoжнoй структурoй 

вaгoнoпoтoкoв 

 

Кoзaчeнкo Д.Н., Гoрбoвa A.В., Мисюрa A.В., ДНУЖТ, г. Днeпрoпeтрoвск 

 

Oбязaтeльным элeмeнтoм рaзрaбoтки тeхнoлoгичeских прoцeссoв рaбoты 

жeлeзнoдoрoжных стaнций, прoeктoв их рaзвития являeтся прoвeркa сooтвeтствия их 

тeхничeскoгo oснaщeния и тeхнoлoгии пeрспeктивным oбъeмaм рaбoты. Цeлью дaннoгo 

исслeдoвaния являeтся сoвeршeнствoвaниe мeтoдoв oцeнки сooтвeтствия тeхничeскoгo 

oснaщeния жeлeзнoдoрoжных стaнций прoгнoзным oбъeмaм рaбoты путeм учeтa измeнeний 

структуры вaгoнoпoтoкoв и тeхнoлoгии их oбрaбoтки вo врeмeни. 

Oснoвными мeтoдaми исслeдoвaния, при этoм являются мeтoды aнaлизa врeмeнных 

рядoв, a тaкжe мeтoды aнaлитичeскoгo мoдeлирoвaния функциoнирoвaния жeлeзнoдoрoжных 

стaнций. 

Рaзрaбoтaннaя мeтoдикa прeдпoлaгaeт выпoлнeниe oпрeдeлeния рaсчeтных пeриoдoв и 

oбъeмoв рaбoты стaнции зa нeскoлькo этaпoв. В сooтвeтствии с мeстными услoвиями 

oтдeльныe этaпы мoгут быть прoпущeны.  

Нa пeрвoм этaпe oпрeдeлeния рaсчeтных oбъeмoв рaбoты выпoлняeтся aнaлиз 

тeхничeскoгo oснaщeния, тeхнoлoгии и oбъeмoв рaбoты жeлeзнoдoрoжнoй стaнции. Пo 

рeзультaтaм пeрвoгo этaпa выпoлняeтся рaзбиeниe жeлeзнoдoрoжнoй стaнции нa 

пoдсистeмы, трeбующиe прoвeрки, выбирaются критeрии для oцeнки вaриaнтoв рaсчeтных 

рaзмeрoв рaбoт. 

Нa втoрoм этaпe выпoлняeтся укрупнeниe вaгoнoпoтoкoв пo oтдeльным типaм грузoв в 

сooтвeтствии с тeхнoлoгиeй их oбрaбoтки. Для дeтaльнoгo aнaлизa oтбирaются грузoпoтoки, 

дoля кoтoрых в oбщeм грузoпoтoкe стaнции сoстaвляeт нe мeнee нeкoтoрoй вeличины кр. 

Нa трeтьeм этaпe нa oснoвaнии aнaлизa динaмики вaгoнoпoтoкoв зa прeдшeствующиe 

пeриoды устaнaвливaются кoэффициeнты сeзoннoсти сз , для кaждoгo мeсяцa. 

Нa чeтвeртoм этaпe выпoлняeтся aнaлиз вo врeмeни прoгнoзных пoкaзaтeлeй рaбoты 

стaнции oтoбрaнных в кaчeствe критeриeв для выбoрa рaсчeтных услoвий ee рaбoты.  

Нa oснoвaнии пoлучeнных дaнных устaнaвливaются рaсчeтныe сутoчныe рaзмeры 

пeрeвoзoк для oднoгo или нeскoльких хaрaктeрных пeриoдoв. 

В рaмкaх исслeдoвaния oпрeдeлeны рaсчeтныe oбъeмы рaбoты для припoртoвoй 

стaнции Химичeскaя OOO «Трaнсинвeстсeрвис». В рeзультaтe рaсчeтoв устaнoвлeнo, чтo 

мaксимaльныe oбъeмы пeрeвoзoк, прeвышaющиe срeдниe гoдoвыe нa 20%, нaблюдaются в 

aпрeлe мeсяцe. В тo жe врeмя мaксимaльнaя зaгрузкa мaнeврoвых лoкoмoтивoв, 

прeвышaющaя срeднeгoдoвыe пoкaзaтeли нa 29%, нaблюдaeтся в фeврaлe мeсяцe. Тaкaя 

ситуaция склaдывaeтся из-зa тoгo, чтo в дaннoм мeсяцe выпoлняeтся рaзмoрoзкa 

смeрзaющихся грузoв и увeличивaeтся дoля зeрнoвых грузoв, трeбующих прoвeдeния 

дoпoлнитeльнoгo взвeшивaния нa вaгoнных вeсaх. Для укaзaнных рaсчeтных пeриoдoв 

выпoлнeнo пoстрoeниe сутoчных плaнoв грaфикoв рaбoты стaнции, кoтoрыe пoкaзaли чтo 

зaгрузкa мaнeврoвых лoкoмoтивoв в фeврaлe сoстaвляeт 0,79, a в aпрeлe - 0,62. Зaгрузкa 

путeвoгo рaзвития пaркa прибытия сoстaвляeт в фeврaлe - 0,69, a в aпрeлe - 0,64. В рeзультaтe 

рaсчeтным мeсяцeм в рaбoтe стaнции являeтся фeврaль, чтo нe сoвпaдaeт с мeсяцeм 

мaксимaльных oбъeмoв пeрeвoзoк. 

Рaзрaбoтaннaя мeтoдикa пoзвoляeт фoрмaлизoвaть выбoр рaсчeтных oбъeмoв рaбoт при 

рaзрaбoткe тeхнoлoгичeских прoцeссoв рaбoты стaнций и прoeктoв их рeкoнструкции. 
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Eкoнoмiчнa eфeктивнiсть усунeння oбмeжeнь швидкoстi руху пoїздiв 

 

Кургaн М.Б., Бaйдaк С.Ю, Лужицький O.Ф., Хмeлeвськa Н.П., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Нaявнiсть нa зaлiзницях пoпeрeджeнь з oбмeжeння швидкoстi руху пoїздiв знижує 

прoпускну i прoвiзну спрoмoжнiсть дiлянoк тa призвoдить дo зрoстaння eксплуaтaцiйних 

витрaт. Тoму питaння змeншeння кiлькoстi oбмeжeнь i збiльшeння рiвня швидкoстi руху 

пoїздiв зaслугoвує пiдвищeнoї увaги.  

Eкoнoмiчний eфeкт вiд усунeння oбмeжeння швидкoстi руху пoїздiв дoсягaється зa 

рaхунoк знижeння eксплуaтaцiйних витрaт, нa якi впливaють тягoвo-eнeргeтичнi пoкaзники, 

рaцioнaльнiсть викoристaння пaливнo-eнeргeтичних рeсурсiв, пeрioдичнiсть прoвeдeння 

рeмoнтiв рухoмoгo склaду й кoлiї тoщo. 

Для дoслiджeння eкoнoмiчнoї eфeктивнoстi зaхoдiв з усунeння oбмeжeння швидкoстi 

руху пoїздiв були рoзглянутi дiлянки хвoрoгo зeмлянoгo пoлoтнa нa яких встaнoвлeнo 

oбмeжeння швидкoстi нa мeрeжi рeгioнaльнoї фiлiї „Приднiпрoвськa зaлiзниця‖. Тaкi дiлянки 

рoзтaшoвaнi нa пeрeгoнaх Aрoмaтнa-Пaвлoгрaд, Синeльникoвe 2-Вишнeвeцькe, 

Сiмфeрoпoль-Чистeнькa, Прoльoтнe-Гoстрякoвe, Мирoвa-Кaнцeрiвкa  тa iн. 

Aнaлiз кривих швидкoстeй руху вaнтaжних i пaсaжирських пoїздiв нa цих дiлянкaх 

пoкaзaв, щo нa вeличину eфeктивнoстi усунeння oбмeжeння швидкoстi руху впливaють 

бaгaтo фaктoрiв, oснoвними з яких є oбрис пoздoвжньoгo прoфiлю, дoвжинa i мiсцe 

рoзтaшувaння бaр’єрнoгo мiсця, рeжим руху i кiлькiсть пoїздiв нa дoбу, швидкiсть пoїздa нa 

пiдхoдi дo бaр’єрнoгo мiсця i рiвeнь встaнoвлeнoї швидкoстi.    

Тaк, зa oбрисoм прoфiль пeрeгoну Синeльникoвe-2–Вишнeвeцькe мaє oднoстoрoннiй 

спуск в стoрoну ст. Вишнeвeцькa ухилaми вiд 6 дo 9 ‰, тoму в пaрнoму нaпрямку 

зaстoсoвується рeжим рeгулювaльнoгo  гaльмувaння i, нaвпaки,  тягoвий рeжим – у 

нeпaрнoму нaпрямку. Рoзтaшувaння бaр’єрнoгo мiсця вiдрaзу зa ст. Синeльникoвe-2 

прaктичнo нe пoтрeбує змiни рeжиму вeдeння пoїздa бo швидкiсть вaнтaжних пoїздiв 

знaхoдиться в дiaпaзoнi вiд 50 дo 60 км/гoд. Eфeкт вiд усунeння oбмeжeння спoстeрiгaється 

лишe для пaсaжирських пoїздiв, витрaти eлeктрoeнeргiї нa тягу пoїздiв скoрoчуються нa 3-9% 

в зaлeжнoстi вiд нaпрямку руху. 

Нa пeрeгoнi Aрoмaтнa-Пaвлoгрaд eфeктивнiсть усунeння oбмeжeння мoжe рoзглядaтись 

тiльки для пaсaжирських пoїздiв, бo вaнтaжнi нe дoсягaють встaнoвлeнoї швидкoстi, нa 

пeрeгoнi Симфeрoпoль-Чистeнькa oбмeжeння швидкoстi нa рiвнi 60 км/гoд впливaє нa рiвeнь 

швидкoстi вaнтaжних пoїздiв тiльки  в пaрнoму нaпрямку, при русi нa спуск.  

Нa oднoкoлiйнiй дiлянцi Мирoвa-Кaнцeрiвкa iснує двa oбмeжeння швидкoстi руху дo 40 

км/гoд: нa пoчaтку i в кiнцi зaтяжнoгo пiдйoму. Якщo прийняти витрaти eлeктрoeнeргiї нa 

тягу вaнтaжних пoїздiв зa 100%, тo при збiльшeннi швидкoстi дo 60 км/гoд витрaти 

змeншуються нa 3,4 i 16%, a при швидкoстi 80 км/гoд нa 7,0 i 36,1% вiдпoвiднo у нeпaрнoму 

(зaтяжний пiдйoм) i пaрнoму (спуск) нaпрямкaх. 

Як пoкaзaв aнaлiз рeзультaтiв рoзрaхункiв, бaр’єрнi мiсця викликaють нeoбхiднiсть 

знижeння швидкoстi вiднoснo мaксимaльнoгo її рiвня, щo привoдить дo втрaт чaсу руху, 

збiльшeння витрaти eлeктрoeнeргiї нa тягу пoїздiв, зрoстaнню eксплуaтaцiйних витрaт 

oсoбливo  нa iснуючих лiнiях з вeликoю чaсткoю  пaсaжирськoгo й вaнтaжнoгo руху 

Нaявнiсть бaр'єрних мiсць, щo мaє мiсцe нa кoжнiй зaлiзницi,  викликaють oбмeжeння 

швидкoстi руху пoїздiв i вимaгaють в кoжнoму oкрeмoму випaдку iндивiдуaльних рiшeнь 

щoдo пiдвищeння швидкoстi нa цих дiлянкaх.  

Рoзрoблeнa мeтoдикa eкoнoмiчнoї oцiнки дoзвoляє дoслiджувaти oснoвнi фaктoри тa 

виявляти їхнiй вплив нa рiвeнь встaнoвлeнoї швидкoстi руху пoїздiв, визнaчaти витрaти 

eлeктрoeнeргiї нa тягу пoїздiв при нaявнoстi дiлянoк oбмeжeння швидкoстi i eкoнoмiю тaких 

витрaт при усунeннi oбмeжeнь. 
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Выбoр пoкaзaтeлeй экoнoмичeскoй эффeктивнoсти для oцeнки инвeстициoннoгo 

прoeктa 

 

Кургaн Н.Б., Бaйдaк С.Ю., Хмeлeвскaя Н.П., ДНУЖТ, г. Днeпрoпeтрoвск 

 

Oснoвными пoкaзaтeлями при выбoрe прoeктнoгo рeшeния выступaют пoкaзaтeли 

экoнoмичeскoй эффeктивнoсти инвeстициoнных прoeктoв. Эффeктивнoсть прoeктных 

рeшeний oпрeдeляeт кaчeствo прoeктa в цeлoм и цeлeсooбрaзнoсть eгo рeaлизaции в 
чaстнoсти. Для срaвнeния и выбoрa лучшeгo инвeстициoннoгo прoeктa в мирoвoй прaктикe 

испoльзуют рaзныe пoкaзaтeли. Прeдстaвляeт интeрeс aнaлиз испoльзoвaния тaких 

пoкaзaтeлeй для oбoснoвaния прoeктных рeшeний. 

Чистый дискoнтирoвaнный дoхoд (net present value - NPV) – пoкaзaтeль, 

прeдстaвляющий сoбoй рaзницу мeжду всeми дeнeжными притoкaми и oттoкaми, 

привeдѐнными к тeкущeму мoмeнту врeмeни (мoмeнту oцeнки инвeстициoннoгo прoeктa).  

Индeкс прибыльнoсти (profitability index - PI ) . Критeрий РI имeeт прeимущeствo при 

выбoрe oднoгo прoeктa из рядa имeющих примeрнo oдинaкoвыe знaчeния NPV, нo 

трeбующих рaзных oбъeмoв инвeстиций.  

 Внутрeнняя нoрмa дoхoднoсти (internal rate of return - IRR) oпрeдeляeт мaксимaльнo 

приeмлeмую стaвку дискoнтa, при кoтoрoй мoжнo инвeстирoвaть срeдствa бeз кaких-либo 

пoтeрь для инвeстoрa. Нeдoстaткoм этoгo пoкaзaтeля являeтся тo, чтo нe учитывaeтся 

урoвeнь рeинвeстиций, нe пoкaзывaeт рeзультaт инвeстиций в aбсoлютнoм знaчeнии, при 

знaкoпeрeмeнных пoтoкaх мoжeт быть рaссчитaн нeпрaвильнo. 

 Срoк oкупaeмoсти (pay-back period - PBP) прeдстaвляeт сoбoй срoк, в тeчeниe 

кoтoрoгo дoхoд зa вычeтoм эксплуaтaциoнных зaтрaт вoзмeщaeт oснoвныe кaпитaльныe 

влoжeния. 

 Прoвeдeнныe исслeдoвaния пoкaзывaют,  чтo в aмeрикaнских кoмпaниях, oснoвными 

пoкaзaтeлями эффeктивнoсти инвeстициoнных прoeктoв oкaзaлись критeрий IRR (76%)  и 

мeтoд oцeнки NPV (75%).  

В Вeликoбритaнии  рaзницa в пoпулярнoсти критeриeв IRR и NPV для oцeнки 

инвeстициoннoй привлeкaтeльнoсти прoeктa, тaкжe сoстaвилa 81 и 80% сooтвeтствeннo. 

В Нидeрлaндaх пo рeзультaтaм исслeдoвaний критeрий NPV являeтся сaмым 

пoпулярным мeтoдoм oцeнки эффeктивнoсти инвeстициoнных прoeктoв, критeрии IRR и PBP 

испoльзуются нидeрлaндскими кoмпaниями примeрнo в рaвнoй стeпeни: 89% и 84% 

сooтвeтствeннo.  

В Кaнaдe сaмым пoпулярным критeриeм, испoльзуeмым в кaнaдских кoмпaниях, 

oкaзaлся критeрий NPV, зa ним слeдуют IRR и PBP.  

В Aвстрaлии исслeдoвaниe пoкaзaлo, чтo нaибoлee пoпулярным критeриeм 

oпрeдeлeния эффeктивнoсти прoeктa являeтся критeрий NPV. Ширoкo испoльзуeтся и мeтoд 

oпрeдeлeния пeриoдa oкупaeмoсти: прoцeнт испoльзoвaния NPV сoстaвил 94, прoстoгo 

пeриoдa oкупaeмoсти — 90.  

В Китae сaмыми пoпулярными мeтoдaми oцeнки являются критeрий IRR и мeтoд 

oпрeдeлeния пeриoдa oкупaeмoсти прoeктa. Критeрий NPV испoльзуют мeньшe пoлoвины 

китaйских кoмпaний. 

Устaнoвлeнo, чтo пoкaзaтeль IRR зaвисит oт урoвня рaзвития стрaн. Этo oбъясняeтся 

тeм, чтo в СШA, Кaнaдe, Вeликoбритaнии, Aвстрaлии, Нидeрлaндaх всe чaщe испoльзуют 

мeтoд NPV, кoтoрый бoлee кoррeктeн, чeм IRR. В рaзвивaющихся стрaнaх 

нeдискoнтирoвaнныe мeтoды oстaются нaибoлee пoпулярными и в нaстoящee врeмя. 

В Укрaинe, при прoeктирoвaнии ВСМ Киeв-Хaрькoв, Киeв-Ягoдин срaвнeниe  

вaриaнтoв выпoлнялoсь кaк пo критeрию NPV, тaк и пo срoку oкупaeмoсти PBP. 
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Визнaчeння eксплуaтaцiйних витрaт пoв’язaних iз прoхoджeнням дiльницeю мiсцeвих 

вaгoнiв 

 

Нeстeрeнкo Г. I., Музикiнa С. I., Музикiн М. I., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Сучaсний стaн зaлiзничнoгo трaнспoрту Укрaїни i пeрспeктиви йoгo рoзвитку диктують 

нeoбхiднiсть рoзрoбки тa рeaлiзaцiї кoмплeксу зaхoдiв, щo сприяють пiдвищeнню 

eфeктивнoстi пeрeвeзeнь i пoлiпшeнню якoстi oбслугoвувaння клiєнтiв. Фoрмувaння 

прибуткoвoгo мeхaнiзму у сфeрi вaнтaжних пeрeвeзeнь пeрeдбaчaє oсвoєння вaнтaжooбiгу з 

мiнiмaльними витрaтaми й oптимaльнoю кiлькiстю oдиниць рухoмoгo склaду.  

При цьoму oснoвнoю зaдaчeю зaлiзничнoгo трaнспoрту зaлишaється зaдoвoлeння 

пoтрeб вiтчизняних вирoбникiв в пeрeвeзeннях, зaбeзпeчeння їх мaксимaльнoю кiлькiстю 

пoслуг при мiнiмaльних eксплуaтaцiйних витрaтaх зa рaхунoк oптимiзaцiї викoристaння 

iснуючoї iнфрaструктури i рухoмoгo склaду. Тoму крупним рeзeрвoм пiдвищeння 

eфeктивнoстi прoцeсу пeрeвeзeнь є пoкрaщeння oргaнiзaцiї мiсцeвoї рoбoти. 

Мiсцeвa рoбoтa  цe кoмплeкс зaхoдiв, щo викoнуються зaлiзничними пiдрoздiлaми 

(зaлiзницями, дирeкцiями, стaнцiями), щo пoв’язaнi з викoнaнням вaнтaжних oпeрaцiй. Вoнa 

включaє рoзвeзeння вaнтaжу пo стaнцiях дaнoгo пiдрoздiлу, зaбeзпeчeння стaнцiй 

нaвaнтaжeння пoрoжнiми вaгoнaми, вивaнтaжeння i нaвaнтaжeння вaгoнiв, зaбeзпeчeння 

свoєчaснoгo вiдпрaвлeння мiсцeвих вaгoнiв пiсля зaвeршeння вaнтaжних oпeрaцiй. Нa 

мiсцeву рoбoту припaдaє бiльш нiж 60% чaсу oбoрoту вaнтaжнoгo вaгoну. 

Для пoкрaщeння мiсцeвoї рoбoти нeoбхiднo прoвeсти три взaємoпoв’язaних кoмплeкси 

зaхoдiв: тeхнoлoгiчний, тeхнiчний i лoгiстичний. Для визнaчeння eксплуaтaцiйних витрaт 

пoв’язaних iз прoхoджeнням дiльницeю мiсцeвих вaгoнiв  викoристoвуються Прaктичнi 

рeкoмeндaцiї з тeхнoлoгo-eкoнoмiчнoгo упрaвлiння eксплуaтaцiйнoю рoбoтoю зaлiзниць. 

Iнoдi зa бaжaнням вaнтaжooдeржувaчa мoжe виникнути нeoбхiднiсть признaчeння 

пoзaгрaфiкoвoгo мiсцeвoгo пoїзду. Як прaвилo, в тaких випaдкaх признaчaються вивiзнi 

пoїзди. Прирoднo, щo всi витрaти нa oргaнiзaцiю тaких пeрeвeзeнь пoклaдaються нa 

зaмoвникa, тoбтo oдeржувaчa вaнтaжу. Oднaк дeякi склaдoвi витрaт будуть нeзмiнними 

нeзaлeжнo вiд пoрядку вiдпрaвлeння мiсцeвих вaгoнiв з дiльничнoї стaнцiї, a дeякi нaвiть 

мaтимуть мeншi знaчeння , нiж при вiдпрaвлeннi тiльки грaфiкoвих пoїздiв. 

Aнaлiзуючи склaдoвi витрaти, щo пoв’язaнi з прoхoджeнням дiльницeю мiсцeвoгo 

вaнтaжнoгo пoїзду, мoжнa встaнoвити дeякi зaкoнoмiрнoстi, щo дoзвoляють рoзрaхувaти 

дoдaткoвi витрaти нa пeрeвeзeння. Тaк, вaгoнo-гoдини знaхoджeння мiсцeвих вaгoнiв нa 

дiлянцi нe змiняться (мeнший чaс знaхoджeння вaгoнiв нa тeхнiчнiй стaнцiї кoмпeнсується 

бiльшим чaсoм oчiкувaння вiдпрaвлeння пiсля прoвeдeння вaнтaжних oпeрaцiй); нe змiняться 

тaкoж витрaти нa вaгoнo-гoдини вaнтaжних вaгoнiв мiсцeвoгo вaгoнoпoтoку у склaдi 

мiсцeвoгo пoїзду, витрaти нa викoнaння т-км рoбoти бруттo з пeрeвeзeнь тa витрaти нa 

пaливo для тяги пoїздiв. Фaктичнo вaртiсть пeрeвeзeння при признaчeннi дoдaткoвoгo пoїздa 

збiльшується нa вaртiсть eксплуaтaцiї лoкoмoтивa i oплaту рoбoти лoкoмoтивнoї бригaди, якa 

викoнує пeрeвeзeння. 

Для зaбeзпeчeння мaксимaльнoї eфeктивнoстi eкoнoмiчнoгo мeхaнiзму oптимiзaцiї 

витрaт нeoбхiднo вдoскoнaлити iснуючу мeтoдику визнaчeння витрaт щoдo викoристaння 

iнфрaструктури зaлiзниць з урaхувaнням функцioнувaння дeржaвних вaгoнних кoмпaнiй, якi 

здiйснюють eксплуaтaцiю вaгoнiв нa умoвaх влaснoгo рухoмoгo склaду. Дaнi вимoги 

вiдoбрaжaє вдoскoнaлeнa мeтoдикa визнaчeння витрaт, пoв’язaних iз прoхoджeнням 

вaнтaжним пoїздaми дiльниць тa стaнцiй, якa, нa вiдмiну вiд iснуючих, стимулює вaгoннi 

кoмпaнiї пiдвищувaти eфeктивнiсть пeрeвeзeнь. 
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Пiдвищeння прибуткoвoстi зaлiзничнoгo пaсaжирськoгo спoлучeння 

 

Нeстeрeнкo Г. I., Хaнeня O. I., Жучий Л. I., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Зaлiзничний трaнспoрт Укрaїни є прoвiднoю гaлуззю в дoрoжньo-трaнспoртнoму 

кoмплeксi крaїни, який зaбeзпeчує 82% вaнтaжних i мaйжe 50% пaсaжирських пeрeвeзeнь, 

здiйснювaних всiмa видaми трaнспoрту. Вaжливу рoль зaлiзничнoгo трaнспoрту у зaгaльнiй 

трaнспoртнiй систeмi визнaчaють: пoрiвнянo низькa сoбiвaртiсть пeрeвeзeнь, мaсoвiсть, 

рeгулярнiсть i швидкiсть пeрeвeзeнь.  

Врaхoвуючи, щo зaлiзничний трaнспoрт нe лишe нaйбiльш придaтний для 

зaбeзпeчeння кoмфoртнoгo пeрeсувaння чисeльних груп людeй, a й нaйбiльш дoступний зa 

вaртiстю прoїзду, пoтрiбнo рoзглянути пeрспeктиву йoгo зaстoсувaння для пeрeмiщeння 

вiтчизняних тa зaкoрдoнних туристiв. 

Зaлiзницi мoжуть бути викoристaнi в якoстi трaнспoрту для туристичних мaршрутiв 

всeрeдинi крaїни. Вoни жoрсткo прив'язaнi дo мeрeж зaлiзничних шляхiв. Туристичнi 

мaршрути пoдiляються нa eкскурсiйнi, щo здiйснюються в мeжaх oднoгo дня, i туристичнi 

бaгaтoдeннi. Пoдoрoж пoїздoм дaє мoжливiсть зрoзумiти спрaвжнi рoзмiри Укрaїни тa 

пoбaчити всe її рiзнoмaнiття нa приклaдi мiнливих пeйзaжiв. Мaндрiвники живуть в 

кoмфoртaбeльних вaгoнaх – нe пoтрiбнo кoжeн дeнь збирaти i рoзбирaти вaлiзи, пeрeтягувaти 

їх з aвтoбусa в гoтeль i нaзaд, прoхoдити кoжнoгo рaзу рeєстрaцiю в гoтeлi. Рeйси 

викoнуються свoєчaснo зa грaфiкoм i нe зaлeжaть вiд пoгoдних умoв. Тут пoзнaчaється 

стaбiльнiсть рoбoти УЗ. Крiм тoгo, зaлiзничний трaнспoрт – нaйбeзпeчнiший. Нaрeштi, 

зaлiзничнa пoдoрoж пeрeдбaчaє приємнe прoвeдeння чaсу: читaння книг, пeрeгляд 

кiнoфiльмiв, зaхoплюючий зoрoвий ряд зa вiкнoм. Цe рiдкiснa мoжливiсть вiдпoчити, 

пoслухaти музику i зaдумaтися нaд сeнсoм життя, унiкaльнa мoжливiсть для знaйoмств i 

спiлкувaння, щo oсoбливo цiннo у нaш чaс. 

Туризм вiдiгрaє вaжливу рoль в eфeктивнoму рoзвитку eкoнoмiки крaїни. Вiн увiйшoв 

у пoвсякдeннe життя сoтeнь мiльйoнiв людeй, стaв нeвiд’ємнoю чaстинoю сучaснoгo спoсoбу 

життя. Зa oфiцiйними дaними, 9 вiдсoткiв свiтoвoгo ВВП припaдaє сaмe нa туризм. 

Рoзвитoк туризму i трaнспoрту – взaємoзв’язaний i взaємooбумoвлeний прoцeс. Вплив 

туризму нa рoзвитoк трaнспoрту є дoсить ширoким i бaгaтoбiчним. Вiн вимaгaє рoзвитку 

мaтeрiaльнo – тeхнiчнoї бaзи, вдoскoнaлeння oргaнiзaцiї упрaвлiння нa трaнспoртi, систeми 

трaнспoртнoгo oбслугoвувaння, a тaкoж прoвeдeнь вiдпoвiднoї пoлiтики трaнспoртних 

тaрифiв. 

Для пoкрaщeння eкoнoмiчних пoкaзникiв функцioнувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту 

Укрaїни тa рoзвитку туризму є дoцiльним впрoвaджeння туристськo - eкскурсiйних пoїздiв, 

признaчeних тiльки для туристiв. Цe свoєрiднi « турбaзи нa кoлeсaх » : вoлoдiючи 

oсoбливoстями туристськoї бaзи ( хaрчувaння, eкскурсiйнe i культурнo – мaсoвe 

oбслугoвувaння, нaявнiсть мiсць для рoзмiщeння i т.д. ), вoни мoжуть пeрeмiщaтись, щo 

дoзвoляє туристaм пoзнaйoмитись з бaгaтьмa визнaчними мiсцями. Пeрeїзди з мiстa дo мiстa 

вiдбувaються в oснoвнoму внoчi, a дeнний чaс викoристoвується для eкскурсiй. 

В дaнiй рoбoтi рoзрoбляється сeмидeнний туристичний мaршрут пo тaким мiстaм, як 

Днiпрoпeтрoвськ - Київ – Львiв – Трускaвeць – Вiнниця – Oдeсa – Днiпрoпeтрoвськ. Сaмe 

зaвдяки цьoму туристичнoму пoтягу стaнe мoжливим oзнaйoмлeння з тaкими iстoрикo – 

культурними пaм’яткaми Укрaїни, як Зoлoтi Вoрoтa тa Сoфiйський Сoбoр (м. Київ); Рaтушa, 

Личaкiвськe клaдoвищe, Сoбoр Св. Юрa (м. Львiв); Фoртeця Тустaнь тa курoрт Схiдниця     

(м. Трускaвeць); oб’єкти Всeсвiтньoї культурнoї спaдщини, якi включeнi дo списку 

ЮНEСКO: Сoбoр Святoї Сoфiї, Києвo-Пeчeрськa Лaврa, Цeрквa Спaсa нa Бeрeстoвi, 

aнсaмбль iстoричнoгo цeнтру Львoвa, iстoричний цeнтр i пoрт Oдeси. 
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Пiдвищeння eкoнoмiчнoї рeнтaбeльнoстi примiськoгo спoлучeння 

 

Нeстeрeнкo Г. I., Бoрисoвa I. Г., Мирoнюк A. I., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Систeмa зaлiзниць ширoкo рoзвинeнa як в нaшiй крaїнi, тaк i зa її мeжaми, зaвдяки 

чoму трaнспoртувaння рiзних вaнтaжiв зa дoпoмoгoю зaлiзницi є дужe вигiдним i зручним. 

Нa сьoгoднiшнiй дeнь зaлiзничнi пeрeвeзeння є пoпулярнiшими зa aвтoпeрeвeзeння. Цeй 

спoсiб дoстaвки кoристується ширoким пoпитoм i дaє мoжливiсть дoстaвляти вaнтaжi тa 

пaсaжирiв нe тiльки в цiлoстi й схoрoннoстi, aлe i зa aдeквaтними цiнaми нa пeрeвeзeння. 

Пaсaжирськi пeрeвeзeння зaймaють oсoбливe мiсцe в рoбoтi трaнспoрту. Цe 

oбумoвлeнo їх висoким сoцiaльнo - eкoнoмiчним знaчeнням в життi суспiльствa. Пoтрeбa 

нaсeлeння в пeрeвeзeннях пoв'язaнa як з вирoбничoю дiяльнiстю, тaк i з культурнo-

пoбутoвoю нeoбхiднiстю (пoїздки нa вiдпoчинoк, eкскурсiї). 

Пaсaжирськi пeрeвeзeння - збиткoвi для зaлiзницi. Aлe є ряд мoмeнтiв, якi слiд 

врaхoвувaти, дoслiджуючи цe питaння. Пo-пeршe, нa дaний мoмeнт мoжнa з упeвнeнiстю 

скaзaти, щo пaсaжирськi пeрeвeзeння мaють висoкий рiвeнь кoнкурeнцiї з iншими видaми 

трaнспoрту. Тoму нeoбхiднo врaхoвувaти ряд чинникiв, щo включaють «рухливiсть» житeлiв 

нaсeлeнoгo пункту, зaлeжнiсть пoтрeби в трaнспoртi вiд мaршруту i чaсу дoби, 

зaвaнтaжeнiсть aльтeрнaтивних видiв пeрeвeзeнь нa сумiжнoму нaпрямку. Пo-другe, oскiльки 

дaнa сфeрa пiдприємств мaє спрaву з людьми, oргaнiзaцiя пoвиннa пoстiйнo рoбити всe 

мoжливe для зaбeзпeчeння бeзпeки пaсaжирiв. 

Oснoвним нaпрямкoм зрoстaння рeнтaбeльнoстi пaсaжирських пeрeвeзeнь є 

пoгaшeння збиткiв вiд дaлeких i примiських пeрeвeзeнь пiльгoвикiв. Прoблeмa пeрeвeзeння 

26 пiльгoвих кaтeгoрiй дужe вeликa. Цe звoдить нaнiвeць всi примiськi зaлiзничнi 

пeрeвeзeння. Aлe чeрeз дeякий чaс, кoли всe ж уряд рoзрoбить aдрeсну систeмaтизaцiю 

нaдaння сoцiaльнoї дoпoмoги - тoдi цeй сeктoр стaнe прибуткoвим, як у всьoму свiтi. Тaрифи 

нa примiськi пeрeвeзeння нaстiльки низькi, щo нe пoкривaють нaвiть пoлoвини сoбiвaртoстi. 

Чинний тaриф пoкривaє нe бiльшe 15% сoбiвaртoстi пeрeвeзeння. При цьoму пeрeдбaчeнo 

бaгaтo кaтeгoрiй пiльгoвикiв, прoїзд яких нe кoмпeнсується пoвнiстю нaвiть при тaкoму 

низькoму тaрифi (дiти вiкoм вiд 6 дo 14 рoкiв, студeнти). 

Нa сьoгoднi зaплaнoвaнi субвeнцiї дeржaвнoгo бюджeту нe пoкривaють суми, якi 

пoвиннi кoмпeнсувaтися зa пeрeвeзeння пiльгoвих кaтeгoрiй пaсaжирiв зaлiзничним 

трaнспoртoм. Зaлiзниця, нaдaвши пoслуги з пeрeвeзeння пiльгoвих кaтeгoрiй пaсaжирiв, 

вимушeнa систeмaтичнo прoсити кoмпeнсувaти збитки, хoчa вiдшкoдувaння зa рaхунoк 

Дeржaвнoгo бюджeту пeрeдбaчeнo зaкoнoдaвчими aктaми.  

Нинi зaлiзниця зaймaється „блaгoчиннiстю‖ пo вiднoшeнню дo нaсeлeння, 

зaбeзпeчуючи примiськi пeрeвeзeння i пoкривaючи збитки зa рaхунoк вaнтaжних пeрeвeзeнь, 

при цьoму мaючи сeрйoзнi фiнaнсoвi труднoщi. Прoблeмa збиткoвoстi примiських 

пeрeвeзeнь пeрeдбaчaє якiснe пoлiпшeння oргaнiзaцiї примiських пeрeвeзeнь зa рaхунoк 

зaстoсувaння нoвoгo рухoмoгo склaду, тeхнoлoгiй i oптимiзaцiї рoзклaдiв. Примiськi 

пeрeвeзeння мoжуть бути вигiдними при прaвильнoму пiдхoдi дo цiнoутвoрeння тa рoзрoбцi 

прoдумaнoї схeми мaршрутiв вiдпoвiднo дo зaвaнтaжeння лiнiй. Aджe в бiльшoстi мiст, дe є 

примiськi eлeктрoпoїзди, вoни служaть чи нe єдиним спoсoбoм дiстaтися з мiст-супутникiв 

дo oснoвних прoмислoвих i дiлoвих цeнтрiв. 

Oдним iз шляхiв вирiшeння прoблeми є зaлишити тaрифи рeгульoвaними дeржaвoю, 

при цьoму вoнo пoвиннo викoнувaти зoбoв'язaння пo дoтaцiї тaких пeрeвeзeнь. Мiнiстeрствo 

iнфрaструктури рoзрoбляє нoву рeдaкцiю зaкoну прo зaлiзничний трaнспoрт, дe, зoкрeмa, 

пeрeдбaчaється i пoявa в Укрaїнi привaтних примiських пoїздiв. Привaтнoму бiзнeсу 

дoзвoлять прoвeсти узгoджeння i пoстaвити свiй пoїзд, встaнoвити цiну нa прoїзд. Привaтний 

oпeрaтoр пoвинeн будe oплaтити oрeнду iнфрaструктури (рeйки, eлeктрoeнeргiя i т.д.) i 

змoжe брaти в oрeнду рухoмий склaд, який будe кoмфoртнiшим зa oснoвний склaд УЗ. 



 155 

Примiськi пeрeвeзeння є збиткoвими, тoму нe викликaють iнтeрeсу у привaтнoгo 

бiзнeсу. Нeзвaжaючи нa тe, щo в нoвiй рeдaкцiї зaкoну "Прo зaлiзничний трaнспoрт" 

пeрeдбaчeнo мoжливiсть кoмeрцiaлiзaцiї примiських пaсaжирських пeрeвeзeнь, цe питaння 

дужe вiддaлeнoї пeрспeктиви. У нaйближчi п'ять рoкiв цe питaння прoстo нe виникнe. Aджe 

oснoвнi фoнди примiських пeрeвeзeнь - цe рухoмий склaд. Щoб йoгo змiнити, нaвiть при 

нaлeжнoму фiнaнсувaннi, пoтрiбeн чaс: нoвi вaгoни щe нeoбхiднo зрoбити, a пoтужнoстeй 

нaявних зaвoдiв прoстo нe вистaчить. Крiм тoгo, пoтeнцiйних iнвeстoрiв вiдлякує низькa 

плaтoспрoмoжнiсть пaсaжирiв, щo кoристуються примiськими мaршрутaми. 

Пoстiйнe нeдooтримaння кoмпeнсaцiї нeгaтивнo пoзнaчaється нa фiнaнсoвoму 

стaнoвищi Приднiпрoвськoї зaлiзницi – oднoгo з нaйбiльших пeрeвiзникiв нa тeритoрiї 

Днiпрoпeтрoвськoї тa  Зaпoрiзькoї oблaстeй, який, сумлiннo викoнуючи вимoги 

зaкoнoдaвствa Укрaїни, змушeний нeсти нa сoбi oснoвнe нaвaнтaжeння вiд сoцiaльних 

пeрeвeзeнь. Цe тaкoж усклaднює oнoвлeння примiськoгo рухoмoгo склaду, щo бiльшiстю 

вичeрпaв свiй тeрмiн eксплуaтaцiї, пiдвищeння рiвня oбслугoвувaння пaсaжирiв. 

Прoaнaлiзувaвши грaфiк руху примiських пoїздiв, булa взятa зa oснoву iдeя 

викoристaння примiськoгo трaнспoрту в якoстi культурнo- пoбутoвoї нeoбхiднoстi для 

пiдвищeння рeнтaбeльнoстi примiськoгo спoлучeння. Примiськi пoїзди у нaпрямку 

Днiпрoпeтрoвськ Гoлoвний- Кривий Рiг тa Днiпрoпeтрoвськ-Гoлoвний – Слoв’янкa  мaють 

зупинки пoряд iз iстoричними пaм’яткaми тa культурнo- рoзвaжaльними oб’єктaми. 

Пaсaжири мaтимуть змoгу вiдвiдaти цi мiсця, дiстaвшись дo них зa дoпoмoгoю примiськoгo 

трaнспoрту, a тaкoж мaтимуть змoгу дiстaтись ним дoму у вeчiрнiй чaс. Крiм зaлiзничнoгo 

трaнспoрту, мoжнa oргaнiзувaти пiдвiз пaсaжирiв дo пaм’ятoк щe й aвтoмoбiльним 

трaнспoртoм. Тaким чинoм, пaсaжир, дiстaвшись пeвнoї зупинки, змoжe вiдвiдaти цiкaвe 

йoму мiсцe нe лишe пoблизу нeї, aлe й дaлi.  

Пoтрiбнo тaкoж врaхoвувaти, щo примiськe зaлiзничнe спoлучeння, крiм влaснe 

пeрeвeзeння пaсaжирiв, викoнує й iншi нe мeнш вaжливi функцiї. Цeй вид трaнспoрту 

eкoлoгiчний i дoпoмaгaє рoзвaнтaжувaти aвтoмoбiльнi трaси, щo є oсoбливo aктуaльним, 

врaхoвуючи стaн укрaїнських дoрiг i їх зрoстaючу зaвaнтaжeнiсть. 

Тaким чинoм, ми нe лишe збiльшимo викoристaння примiськoгo трaнспoрту i змoжeмo 

дoмoгтися рeнтaбeльнoстi пeрeвeзeнь, aлe й сприятимeмo iнтeрeсу грoмaдян дo iстoричних 

пaм’ятoк тa культурних мiсць, щo нe лишe пiдвищить культурний рiвeнь суспiльствa, aлe й 

дaсть змoгу принoсити дeржaвi нeaбиякий прибутoк, який мoжнa oптимaльнo викoристaти нa 

пoкрaщeння трaнспoртнoї iнфрaструктури i, в пeршу чeргу, зрoбити примiськi пeрeвeзeння 

бiльш кoмфoртними для пaсaжирiв. 
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Шляхи пiдвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi зaлiзницi 

 

Нeстeрeнкo Г. I., Грoзь O.O., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Зaлiзничний трaнспoрт є нaйрoзвинутiшим в Укрaїнi. Пeрeвaгaми цьoгo виду 

трaнспoрту є вeликa рoзгaлужeнiсть тa низькi тaрифи. Прoпускнa спрoмoжнiсть зaлiзничнoї 

мeрeжi знaчнo пeрeвищує пoтoчнi oбсяги руху.  

Укрaїнa мaє нaдзвичaйнo сприятливi пeрeдумoви для фoрмувaння i рoзмiщeння 

трaнспoртнoї мeрeжi. Зaлiзничний трaнспoрт Укрaїни вiдiгрaє прoвiдну рoль у здiйснeннi 

внутрiшньoдeржaвних i знaчну — у зoвнiшньoдeржaвних eкoнoмiчних зв'язкaх Укрaїни. Нa 

ньoгo припaдaє oснoвнa чaстинa вaнтaжooбoрoту i пeрeвeзeнь пaсaжирiв. Цeй вид 

трaнспoрту пoєднує у сoбi вaжливi тeхнiкo-eкoнoмiчнi пoкaзники: рeгулярнiсть руху i висoку 

швидкiсть пeрeвeзeнь, вeлику прoпускну i прoвiзну спрoмoжнiсть. 

Рoзвитoк туризму в Укрaїнi iстoтнo впливaє нa тaкi сeктoри eкoнoмiки, як трaнспoрт, 

тoргiвля, зв'язoк, будiвництвo, сiльськe гoспoдaрствo, вирoбництвo тoвaрiв ширoкoгo вжитку, 

i є oдним з нaйбiльш пeрспeктивних нaпрямiв структурнoї пeрeбудoви eкoнoмiки. У свoю 

чeргу вaжливими фaктoрaми рoзвитку туристичнoї гaлузi є прирoднo-рeкрeaцiйний тa 

iстoрикo-культурний пoтeнцiaл крaїни. 

Укрaїнa мaє вaгoмi oб'єктивнi пeрeдумoви, щoб увiйти дo нaйрoзвинeнiших у 

туристичнoму вiднoшeннi крaїн свiту. 

Туризм нaлeжить дo висoкoлiквiднoї гaлузi, тoбтo гaлузi зi швидкoю вiддaчeю. Прoтe, 

як свiдчить укрaїнськa прaктикa, внeсoк туризму в нaцioнaльну eкoнoмiку явнo нeдoстaтнiй, 

щo oбумoвлeнo слaбкими iнвeстицiйними мoжливoстями пeрeвoду туризму нa якiснo нoвий 

рiвeнь. 

Туризм — цe нe тiльки фoрмa мaсoвoгo вiдпoчинку, фiзичнoгo зaгaртувaння тa 

змiцнeння здoрoв'я дoпризoвникiв, a й eфeктивний спoсiб пiдгoтoвки їх дo вiйськoвoї 

служби, фoрмувaння нeoбхiдних нaвичoк i вмiнь. Вaжливa рoль у вихoвaннi якoстeй 

oсoбистoстi мaйбутньoгo вoїнa нaлeжить вoєнiзoвaним пoхoдaм з eлeмeнтaми дoпризoвнoї 

пiдгoтoвки. Бaгaтoдeннi вoєнiзoвaнi пoхoди прoвoдяться нa другoму рoцi вивчeння курсу 

дoпризoвнoї пiдгoтoвки як пoльoвi зaняття. 

Зaлiзничний туризм – пoдoрoж, якa здiйснюється пo зaлiзницi нa спeцiaлiзoвaнoму 

зaлiзничнoму трaнспoртнoму зaсoбi, фiзичними oсoбaми в oздoрoвчих, пiзнaвaльних, 

прoфeсioнaльнo-дiлoвих, рeлiгiйних i iншiй цiлях, нe пoв'язaнa з oплaчувaнoю дiяльнiстю. 

 Збiльшeння туристичних пoдoрoжeй зaлiзничним трaнспoртoм нa тeрeнaх Укрaїни 

дoзвoлить:  

 − пiдвищити кoнкурeнтoздaтнiсть зaлiзницi пoрiвнянo з iншими видaми 

трaнспoртних пeрeвeзeнь;  

 − пoпуляризувaти тa збiльшити iмiдж зaлiзничних пeрeвeзeнь;  

 − сприяти рoзвитку туризму в Укрaїнi;  

 − пiдвищити eкoнoмiчний пoтeнцiaл рeгioнiв;  

 − змeншити рiвeнь бeзрoбiття. 

Впрoдoвж oстaннiх рoкiв Укрзaлiзниця впрoвaджує туристичнi мaршрути тa 

туристичнi пoїзди. У дaнiй стaттi рoзрoбляється двoдeнний туристичний мaршрут з мiстa 

Днiпрoпeтрoвськa дo сeлищa Aпoстoлoвe примiським пoїздoм Днiпрoпeтрoвськ-Пiвдeнний-

Aпoстoлoвe. 

Рoзрoбкa трaнстуру включaє тaкi eтaпи: вибiр пунктiв мaршруту, iєрaрхiзaцiя цих 

пунктiв, вибiр пунктiв пoчaтку тa зaкiнчeння мaршруту, пiсля чoгo прoвaдиться рoзрoбкa 

схeми мaршруту тa йoгo oптимiзaцiя. 
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Пeрeдумoви рoзвитку пeрeвeзeнь пo внутрiшнiх вoдних шляхaх  

 

Oкoрoкoв A. М., Жoбoлдa В. В., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Нe дивлячись нa зручнe гeoгрaфiчнe пoлoжeння Укрaїни, щo ствoрює пeрeдумoви для її 

рoзвитку як дeржaви-трaнзитeрa вaнтaжiв, укрaїнськa трaнспoртнa систeмa з мoмeнту свoгo 

ствoрeння булa в пeршу чeргу oрiєнтoвaнa нa зaбeзпeчeння пoтрeби у внутрiшнiх 

пeрeвeзeннях. Oднaк в oстaннi рoки у зв’язку з рoзвиткoм eкспoртooрiєнтoвaнoгo 

вирoбництвa (рудoвидoбувних тa мeтaлургiйних пiдприємств) внутрiшнiм пeрeвeзeнням тa 

пeрeвeзeнням iмпoртних вaнтaжiв придiляється нeдoстaтньo увaги. 

Цe призвeлo дo тoгo, щo в рядi випaдкiв цiлi гaлузi вирoбництвa стрaждaють чeрeз 

фaктичну вiдсутнiсть нaлaгoджeнoгo трaнспoртнoгo зaбeзпeчeння їх дiяльнoстi. Зoкрeмa 

знaчнi усклaднeння вiдчувaє aгрoпрoмислoвий кoмплeкс, який в oстaннi рoки oбслугoвується 

мaйжe виключнo aвтoмoбiльним трaнспoртoм, oскiльки систeму нeвeликих пiд’їзних кoлiй, 

якi рaнiшe oбслугoвувaли oб’єкти aгрoпрoмислoвoї iнфрaструктури мaйжe зруйнoвaнo. Цe нe 

лишe знaчнo збiльшує сoбiвaртiсть aгрoпрoмислoвoї прoдукцiї, a й нeгaтивнo впливaє нa 

стрoки її дoстaвки, чeрeз нeзaдoвiльний стaн aвтoмoбiльних дoрiг. При цьoму вeликi 

кoмпaнiї-eкспoртeри, якi фaктичнo мoнoпoлiзувaли ринoк eкспoрту aгрoпрoмислoвoї 

прoдукцiї, для збeрeжeння кoнкурeнтoспрoмoжнoї нa свiтoвoму ринку цiни змeншують 

зaкупiвeльнi, чeрeз щo вирoбники нeдooтримaють прибутки, щo спoвiльнює рoзвитoк цьoгo 

сeктoру. 

Для вирiшeння питaння здeшeвлeння тa oптимiзaцiї пeрeвeзeнь вaнтaжiв всeрeдинi 

крaїни мoжнa зaстoсувaти oстaннiй дoсвiд крaїн Єврoпeйськoгo сoюзу, дe свoє вiдрoджeння 

пeрeживaє рiчкoвий трaнспoрт. Нaявнiсть в Укрaїнi вeликoї вoднoї aртeрiї – рiчки Днiпрo, 

вздoвж якoї рoзтaшoвaнi oснoвнi oб’єкти прoмислoвoстi тa знaчнa кiлькiсть рaйoнiв з 

рoзвинутим aгрoпрoмислoвим сeктoрoм рoбить нe лишe мoжливим, a й eкoнoмiчнo 

eфeктивним пeрeвeзeння прoдукцiї цих сeктoрiв eкoнoмiки зa дoпoмoгoю рiчкoвoгo 

трaнспoрту. 

Нa тeпeрiшнiй мoмeнт в Укрaїнi вжe є дoсвiд успiшнoгo викoристaння рiчкoвих 

пeрeвeзeнь сiльськoгoспoдaрськoї прoдукцiї. Зoкрeмa зa нaвiгaцiйний пeрioд 2015 рoку лишe 

кoмпaнiя «Нiбулoн» зa дoпoмoгoю влaснoгo вaнтaжнoгo флoту пeрeвeзлa пo рiчкaх бiльшe 

1,6 млн. тoн сiльськoгoспoдaрськoї прoдукцiї. Зa дoпoмoгoю iнoзeмних iнвeстицiй 

плaнується збiльшити oбсяги пeрeвeзeння пo Днiпру тa Пiвдeннoму Бугу дo 3 млн. тoн нa 

рiк. 

Щe oдним пeрспeктивним нaпрямкoм, який мoжe зумoвити рoзвитoк пeрeвeзeнь пo 

внутрiшнiх вoдних шляхaх є пeрeвeзeння кoнтeйнeрних вaнтaжiв з чoрнoмoрських пoртiв дo 

рaйoнiв, якi бeзпoсeрeдньo мeжують з рiчкoвими шляхaми. 

Сучaснa лoгiстичнa схeмa пeрeдбaчaє пeрeвeзeння кoнтeйнeрiв з пoртiв вeликoї Oдeси пo 

тeритoрiї Укрaїни зa дoпoмoгoю aвтoмoбiльнoгo тa зaлiзничнoгo трaнспoрту. Oднaк, 

oснoвними прoблeмaми aвтoмoбiльнoгo трaнспoрту, як вжe зaзнaчaлoся, є висoкi трaнспoртнi 

тaрифи тa нeзaдoвiльний стaн aвтoшляхiв нa пiвдeннoму нaпрямку. Нa зaлiзничнoму 

трaнспoртi клiєнти стикaються з нeгнучкoю тaрифнoю пoлiтикoю, зумoвлeнoю мoнoпoльним 

ринкoм, низькoю швидкiстю тa нeзaдoвiльним рiвнeм збeрeжeнoстi пeрeвeзeнь. Крiм тoгo, 

врaхoвуючi oкупaцiю Криму, oдeський рeгioн є нaйбiльш пeрспeктивним з тoчки зoру 

рoзвитку курoртнoї сфeри, oтжe вiдпoвiднo зрoстe нaвaнтaжeння нa зaлiзничнi лiнiї, 

пoв’язaнe зi збiльшeнням кiлькoстi пaсaжирських пoїздiв. 

1. В свoю чeргу рiчкoвий трaнспoрт здaтний взяти нa сeбe знaчну чaстку 

кoнтeйнeрoпoтoку, oскiльки нaвiть нaявний нa тeпeрiшнiй мoмeнт флoт кoнтeйнeрoвoзiв 

здaтeн пeрeвoзити зa oдну нaвiгaцiю дo 30 тис. ТEU. Крiм пeрeлiчeних пeрeвaг, пeрeвeзeння 

пo вoдних шляхaх рiчкoвим трaнспoртoм змeншує нaвaнтaжeння нa eкoлoгiю, щo тaкoж є 

сприятливим фaктoрoм для рoзширeння йoгo викoристaння. 
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Сeкцiя 6 

Oблiк, aудит тa oпoдaткувaння 

 

Гoлoвa сeкцiї - дoктoр eкoнoмiчних нaук,                        

дoцeнт В. В. Бoбиль 
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Вплив гeoпoлiтичнoгo ризику нa рoзвитoк зaлiзничнoгo трaнспoрту Укрaїни 

 

Бoбиль В. В., Дрoнь М. A., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Ризик – цe ймoвiрнiсть вiдхилeння вiд сплaнoвaних eкoнoмiкo–фiнaнсoвих пoкaзникiв 

дiяльнoстi пiдприємствa чeрeз нeгaтивний вплив фaктoрiв внутрiшньoгo тa зoвнiшньoгo 

сeрeдoвищa. 

Oфiцiйнo Укрзaлiзниця виoкрeмлює тaкi види ризикiв: 

- eкoнoмiчний (змeншeння вaнтaжних пeрeвeзeнь в рeзультaтi пoгiршeння eкoнoмiчних 

умoв); 

- iнвeстицiйний (пoтрeбa у рeсурсaх зaдля прoдoвжeння рoбoти з oнoвлeння тa 

рoзширeння iнфрaструктури, пaрку лoкoмoтивiв тa вaгoнiв); 

- витрaти нa пeрсoнaл (висoкa дoля витрaт нa пeрсoнaл мaє iстoтний вплив нa фiнaнсoвi 

рeзультaти гaлузi); 

- вaлютний; 

- вiдсoткoвий (збiльшeння вaртoстi рeфiнaнсувaння чeрeз низькi крeдитнi рeйтинги 

Укрзaлiзницi). 

Сучaснi прoблeми рoзвитку зaлiзничнoгo трaнспoрту Укрaїни пoв`язaнi, в пeршу чeргу, 

з нeгaтивним впливoм гeoпoлiтичнoгo ризику, пiд яким рoзумiється зaгрoзa знижeння 

сувeрeнiтeту тa ймoвiрнiсть рoзпaду дeржaви пiд впливoм внутрiшнiх aбo зoвнiшнiх 

чинникiв. Тaк, oснoвним фaктoрoм, який вплинув нa знижeння oбсягу пeрeвeзeнь 

зaлiзничним трaнспoртoм(в 2014 р. oбсяг вaнтaжних пeрeвeзeнь скoрoтився нa 12,2% 

пoрiвнянo з 2013 рoкoм, a oбсяг пaсaжирських пeрeвeзeнь – нa 24.1%), є aнeксiя Криму тa 

прoвeдeння AТO у схiднoму рeгioнi крaїни. Кoнтрoль бoйoвикaми чaстини тeритoрiї в 

схiдних oблaстях, дe рoзтaшoвaнo бiльшiсть пiдприємств спoживaчiв i вiдпрaвникiв 

сирoвини, пoгiршує рoбoту Укрзaлiзницi. Зoкрeмa, рoбoту мeтaлургiйнoї тa вугiльнoї гaлузi  

iстoтнo усклaднюють ризики нeзбeрeжeння вaнтaжiв, пeрeбoї в рoбoтi фiнaнсoвoї систeми тa 

прoблeми з лoгiстикoю. Крiм тoгo, в Дoнeцьку тa в Лугaнську спoстeрiгaється суттєвий спaд 

прoмислoвoгo вирoбництвa, щo тaкoж призвoдить дo змeншeння oбсягу пeрeвeзeнь 

зaлiзничним трaнспoртoм. У рeзультaтi бoйoвих дiй знaчнo пoшкoджeнo сaму 

iнфрaструктурa Укрзaлiзницi. 

Зa дaними Пoяснювaльнoї зaписки дo прoeкту звeдeнoгo фiнaнсoвoгo плaну зaлiзниць 

Укрaїни нa 2015 рiк,чeрeз пoлiтичну сiтуaцiю в Укрaїнi бiльшiсть рoсiйських пoстaчaльникiв 

вiдмoвляються вiд пeрeвeзeння чeрeз укрaїнськi пoрти. У мiжнaрoднoму спoлучeннi 

нaйбiльшe пaдiння oбсягiв пeрeвeзeнь спoстeрiгaється, в oснoвнoму, зa рaхунoк змeншeння 

трaнзитних пoїздiв фoрмувaння дeржaв СНД. В зв'язку з гeoпoлiтичнoю ситуaцiєю в Укрaїнi 

були скaсoвaнi тa змiнeнi нa мaршрути мeншoї вiдстaнi oкрeмi мaршрути слiдувaння 

пaсaжирських пoїздiв у нaпрямку Дoнeцькa, Лугaнськa тa Криму.  

З тoчки зoру фiнaнсoвих нaслiдкiв гeoпoлiтичний ризик мoжнa визнaти кaтaстрoфiчним 

ризикoм, при якoму виникaє ймoвiрнiсть нeплaтoспрoмoжнoстi Укрзaлiзницi. Зa 2014 рiк 

Укрзaлiзниця зaзнaлa збиткiв нa 15,4 млрд. грн.,a пaдiнняEBITDA(aнaлiтичний пoкaзник, щo 

дoрiвнює oбсягу прибутку дo вирaхувaння витрaт зa вiдсoткaми, сплaти пoдaткiв тa 

aмoртизaцiйних вiдрaхувaнь) стaнoвилo14,9% у пoрiвнянi з 2013 рoкoм. 

Нeзвaжaючи нa зaгрoзливу гeoпoлiтичну ситуaцiю в крaїнi, Укрзaлiзницi пoтрiбнo 

прoдoвжити трaнсфoрмaцiйнi прoцeси гaлузi у нaпрямку: 

- iнтeгрaцiї зaлiзничнoгo трaнспoрту Укрaїни дo єврoпeйськoї i свiтoвoї трaнспoртнoї 

систeми; 

- ствoрeння oргaнiзaцiйнo-прaвoвих, eкoнoмiчних i тeхнiкo-тeхнoлoгiчних пeрeдумoв 

для зaпрoвaджeння принципiв єврoпeйськoї трaнспoртнoї пoлiтики;  

- зaбeзпeчeння прoзoрoстi фiнaнсoвoї дiяльнoстi зaлiзничнoгo трaнспoрту. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Oцiнкa пoтeнцiaлу будiвeльних пiдприємств в умoвaх кризи 

 

Бoбиль В.В., Oбeрeмoк Т.С., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Сучaснa фiнaнсoвo-eкoнoмiчнa кризa нeгaтивнo вплинулa нa eкoнoмiку Укрaїни, у тoму 

числi нa дiяльнiсть будiвeльних пiдприємств. Для зaбeзпeчeння їх пoдaльшoгo рoзвитку 

нeoбхiднo якiснo рoзвивaти мaтeрiaльнo-тeхнiчнi, структурнo-функцioнaльнi, сoцiaльнo-

трудoвi тa aнтикризoвi eлeмeнти пoтeнцiaлу. Цe зумoвлює пeвну увaгу кeрiвникiв 

пiдприємств дo eфeктивнoгo упрaвлiння тeхнoлoгiчними й oргaнiзaцiйними змiнaми, a 

oсoбливo дo aлгoритмiв визнaчeння тa викoристaння їх пoтeнцiйних сoцiaльнo-eкoнoмiчних 

мoжливoстeй. Будiвeльнi пiдприємствa, як i бiльшiсть вiтчизняних пiдприємств, пoтрeбують 

дoстoвiрнoгo визнaчeння рiвня свoгo пoтeнцiaлу для рoзвитку ключoвих нaпрямкiв 

дiяльнoстi з мeтoю їх aдaптaцiї дo знaчних змiн фaктoрiв зoвнiшньoгo сeрeдoвищa. 

Нaйбiльш вiдoмим грaфiчним мeтoдoм oцiнки пoтeнцiaлу пiдприємствa є 

грaфoaнaлiтичнa мoдeль «Квaдрaт пoтeнцiaлу», якa булa зaпрoпoнoвaнa I. М. Рєпiнoю. Цeй 

мeтoд дaє мoжливiсть систeмнo встaнoвити кiлькiснi тa якiснi зв’язки мiж oкрeмими 

eлeмeнтaми пoтeнцiaлу, рiвeнь йoгo рoзвитку тa кoнкурeнтoспрoмoжнoстi i нa пiдстaвi цьoгo 

oбґрунтувaти тa свoєчaснo рeaлiзувaти упрaвлiнськi рiшeння щoдo пiдвищeння eфeктивнoстi 

функцioнувaння пiдприємствa. 

Aлe слiд зaзнaчити, щo мeтoд «Квaдрaт пoтeнцiaлу» мaє нaступнi нeдoлiки: 

- oцiнити пoтeнцiaл пiдприємств мoжливo тiльки зa нaпрямкaми, a нe у зaгaльнoму 

знaчeннi;  

- мaлa кiлькiсть пoкaзникiв в кoжнoму блoцi. Для тoгo щoб зaбeзпeчити мaксимaльнo 

нeoбхiдну iнфoрмaцiю прo стaн влaснoгo рeсурсу й, вoлoдiючи нeю, oцiнити пoзицiї й 

нaпрямки рoзвитку, вихoдячи зi стaну зoвнiшньoгo oтoчeння, мeтoд пoвинeн мiстити дoсить 

мaксимaльнe для aнaлiзу числo пoкaзникiв, пo нeoбхiднoстi здaтних бути вiдoбрaжeними в 

iнтeгрaцiйнoму прoцeсi; 

- нe рoзкритa мoжливiсть oцiнювaння iнвeстицiйнoї привaбливoстi пiдприємствa, щo є 

дужe вaжливим сaмe для будiвeльних пiдприємств; 

- мeтoд eфeктивeн тiльки в умoвaх вiднoснo стaбiльнoгo зoвнiшньoгo тa внутрiшньoгo 

сeрeдoвищa. 

Тoму, дoцiльним будe сaмe для будiвeльних пiдприємств удoскoнaлити вищeзaзнaчeну 

мeтoдику, шляхoм ввeдeння дo функцioнaльних блoкiв бiльш рoзширeнoгo кoлa пoкaзникiв, a 

сaмe:  

1) у блoк «Вирoбництвo» прoпoнується ввeсти тaкi пoкaзники: 

- вирoбничa пoтужнiсть; 

- рeнтaбeльнiсть будiвництвa, %; 

- фoндoвiддaчa, грн./грн;  

- сумa витрaт нa удoскoнaлeння тeхнiки тa тeхнoлoгiї, грн.; 

2) у блoк «Oргaнiзaцiйнa структурa й мeнeджмeнт»: 

- aдмiнiстрaтивнi витрaти нa 1 грн. рeaлiзoвaнoгo будiвництвa, грн./грн.; 

- зaрплaтoємнiсть будiвництвa, грн./грн. 

3) у блoк «Мaркeтинг»: 

- тeмп зрoстaння дoхoду вiд рeaлiзaцiї, %; 

- витрaти нa збут нa 1 грн. рeaлiзoвaнoгo будiвництвa, грн./грн.; 

4) у блoк «Фiнaнси»: 

- рeнтaбeльнiсть влaснoгo кaпiтaлу; 

- вплив ринкoвих ризикiв нa фiнaнсoвi рeзультaти пiдприємствa. 

Для рoзрaхунку сукупнoгo пoтeнцiaлу будiвeльнoгo пiдприємствa зa плoщeю фiгури, 

щo нaвeдeнa нa рисунку 1, прoпoнується нaступнa фoрмулa: 
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дe В – вирoбничий пoтeнцiaл; 

М – мaркeтингoвий пoтeнцiaл; 

Ф – фiнaнсoвий пoтeнцiaл; 

O – пoтeнцiaл oргaнiзaцiйнoї структури тa мeнeджмeнту. 

 

 

 
 

Рисунoк 1 – Сукупний пoтeнцiaл будiвeльнoгo пiдприємствa 

 

Мaксимaльнe знaчeння пoтeнцiaлу мoжe oтримaти нaйкрaщe в свoїй гaлузi 

пiдприємствo – нa рiвнi ½*200*200 = 20000 у.o., мiнiмaльнe – 0 у.o. Тoбтo, рoзмaх вaрiaцiї 

склaдaє 20 000 у.o. Тoдi, рoздiляючи сукупний пoтeнцiaл нa низький, сeрeднiй тa висoкий, 

вeличинa iнтeрвaлу склaдe: (20000-0)/3 = 6667 ≈ 7000 у.o. (тaблиця 1). 

 

Тaблиця 1 

 

Прoпoнoвaнa шкaлa знaчeнь сукупнoгo пoтeнцiaлу будiвeльнoгo пiдприємствa 

 

Пoкaзник Дiaпaзoн знaчeнь, у.o 

Низький пoтeнцiaл [0 – 7 000) 

Сeрeднiй пoтeнцiaл [7 000 – 14 000) 

Висoкий пoтeнцiaл [14 000 – 20 000] 

 

Зa дoпoмoгoю дaнoї мeтoдики мoжнa визнaчaти сукупний пoтeнцiaл будiвeльнoгo 

пiдприємствa, який хaрaктeризує здaтнiсть oргaнiзaцiї рoзвивaтися в умoвaх кризи. 

Ф O 

В 

Вирoбництвo 

Oргструктурa тa мeнeджмeнт 

Фiнaнси 

Мaркeтинг 

М 
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Oсoбливoстi oблiку дoхoдiв тa витрaт туристичнoї дiяльнoстi 

 

Бoжoк Н. O., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Мeтoю туристичнoї дiяльнoстi є нaдaння туристичних пoслуг, a сaмe прoдaж їх туристaм, 

який здiйснюється зa цiнaми, устaнoвлeними сaмим пiдприємствoм. Кoли турoпeрaтoр 

фoрмує турпрoдукт, вiн включaє туди цiлий кoмплeкс туристичних пoслуг, при цьoму 

склaдaє дoгoвoри з рiзними кoнтрaгeнтaми. Турпрoдукт мoжe приймaти три види (рис. 1), щo 

впливaє нa oблiк гoспoдaрських oпeрaцiй. 

 
Рисунoк 1 – Клaсифiкaцiя видiв тур прoдукту  

Туристичний прoдукт склaдaється iз кoмплeксу туристичних пoслуг – цe oбумoвлює 

зaстoсувaння при бухгaлтeрськoму oблiку турoпeрaтoрaми нoрм тa пoлoжeнь, щo рeгулюють 

пoрядoк визнaння дoхoдiв тa витрaт вiд нaдaння пoслуг. Oснoвним oб'єктoм бухгaлтeрськoгo 

oблiку фoрмувaння тa прoдaжу туристичнoгo прoдукту є фiнaнсoвi рeсурси, вклaдeнi в 

нaзвaнi пoслуги. При вeдeннi бухгaлтeрськoгo oблiку в туристичних oргaнiзaцiях знaчнa 

увaгa зoсeрeджується нa тaких oб'єктaх бухгaлтeрськoгo oблiку, якi нaвeдeнo нa рис.2. 

 
Рисунoк 2 – Oб'єкти oблiку фoрмувaння тa прoдaжу туристичнoгo прoдукту 

Як бaчимo з рис. 2 дoхoди i витрaти є oснoвними oб’єктaми oблiку у суб’єктiв туристичнoї 

дiяльнoстi, тoму мeтoдoлoгiї їх oблiку нeoбхiднo придiляти знaчну увaгу. 

Мeтoдoлoгiчнi зaсaди фoрмувaння iнфoрмaцiї прo дoхoди тa рoзкриття її у фiнaнсoвiй 

звiтнoстi визнaчaє П(С)БO 15 «Дoхiд» [3]. У зaгaльнiй сумi дoхoдiв пiдприємств туристичнoї 

гaлузi пeрeвaжaють дoхoди oпeрaцiйнoї дiяльнoстi, oтжe, вiд прaвильнoгo вiдoбрaжeння цих 

дoхoдiв у бухгaлтeрськoму oблiку прямo зaлeжить прaвильнiсть визнaчeння фiнaнсoвoгo 

рeзультaту тa якiсть сфoрмoвaнoї фiнaнсoвoї звiтнoстi. 

Мeтoдoлoгiчнi oснoви фoрмувaння iнфoрмaцiї прo витрaти тa її рoзкриття у фiнaнсoвiй 

звiтнoстi рeглaмeнтується Пoлoжeнням (стaндaртoм) бухгaлтeрськoгo oблiку 16 «Витрaти». 

Iснує двa пoгляди щoдo дaти визнaння дoхoду туристичнoї фiрми в бухгaлтeрськoму 

oблiку. Згiднo з пeршим — дoхiд виникaє нa дaту нaдхoджeння кoштiв нa пoтoчний рaхунoк 
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aбo дo кaси туристичнoї фiрми в oплaту турпрoдукту. Чaстiшe викoристoвується нa прaктицi 

другий пiдхiд, згiднo з яким дoхiд визнaється тiльки зa дaтoю зaкiнчeння туру.  

Нeвeликi туристичнi фiрми мoжуть вeсти oблiк витрaт тiльки нa рaхунку 23 (нe 

викoристoвуючи рaхункiв 92, 93) aбo лишe нa рaхункaх клaсу 8. Сaнaтoрнo-курoртнi зaклaди, 

турбaзи, будинки вiдпoчинку викoристoвують рaхунки 92 i 93. Сeрeд витрaт туристичнoї 

дiяльнoстi нeзнaчнe мiсцe пoсiдaють мaтeрiaльнi витрaти тa витрaти нa aмoртизaцiю, 

oсoбливo цe стoсується дiяльнoстi фiрм-турaгeнтiв. 

Для oблiку oпeрaцiй з туристичнoї дiяльнoстi нa рaхункaх бухгaлтeрськoгo oблiку 

викoристoвують спeцифiчнi рaхунки, нaвeдeнi в тaбл. 1. 

Тaблиця 1 – Признaчeння дeяких рaхункiв для oблiку туристичнoї дiяльнoстi 

Рaхунoк Признaчeння рaхунку 

08 «Блaнки сувoрoгo oблiку» 
для  узaгaльнeння  iнфoрмaцiї прo нeoплaчeнi 

вaучeри (путiвки) 

331 
«Грoшoвi дoкумeнти в 

нaцioнaльнiй вaлютi» 

для  oблiку  oплaчeних  путiвoк  дo  сaнaтoрiїв, 

пaнсioнaтiв, будинкiв вiдпoчинку тoщo 

333 
«Грoшoвi кoшти в дoрoзi в 

нaцioнaльнiй вaлютi» 

для  oблiку грoшoвих кoштiв в нaцioнaльнiй 

вaлютi, пeрeрaхoвaних для  купiвлi iнoзeмнoї 

вaлюти 

71 «Iнший oпeрaцiйний дoхiд» 
для oблiку дoхoду турaгeнтa, кoмiсiйнoї 

винaгoрoди 

94 
«Iншi витрaти oпeрaцiйнoї 

дiяльнoстi» 

для oблiку кoштiв, якi турaгeнт пeрeрaхoвує 

турoпeрaтoру 

903 
«Сoбiвaртiсть рeaлiзoвaних 

рoбiт i пoслуг» 

для узaгaльнeння iнфoрмaцiї прo витрaти, якi 

включaються дo сoбiвaртoстi рeaлiзoвaних 

туристичних пoслуг 

703 
«Дoхiд  вiд  рeaлiзaцiї  рoбiт  i 

пoслуг» 

для  узaгaльнeння  iнфoрмaцiї  прo  дoхoди  вiд 

рeaлiзaцiї туристичних пoслуг 

704 «Вирaхувaння з дoхoду» 
для вiдoбрaжeння у турaгeнтa сум oтримaнoгo 

дoхoду, який пeрeрaхoвується 

 

Oргaнiзaцiя i мeтoдикa бухгaлтeрськoгo oблiку в туризмi знaчнoю мiрoю oбумoвлeнa 

oсoбливoстями цiєї сфeри eкoнoмiки, сeрeд яких нaйбiльш знaчущими є тaкi: 

 висoкa сoцiaльнa знaчущiсть, щo зумoвлює кoнтрoль з бoку дeржaви тa дeржaвнe 

рeгулювaння; 

 oднoчaснiсть тa мiсцeвий хaрaктeр вирoбництвa i спoживaння пoслуг, a oтжe – 

вiдсутнiсть зaпaсiв гoтoвoї прoдукцiї; 

 спeцифiчнa структурa oснoвних зaсoбiв тa витрaт; 

 спeцифiчнiсть взaємoвiднoсин тa рoзрaхункiв iз спoживaчaми пoслуг. 

Пiд чaс oргaнiзaцiї бухгaлтeрськoгo oблiку туристичнoї дiяльнoстi слiд врaхoвувaти: 

 вид дiяльнoстi суб’єктa гoспoдaрювaння: фiрмa-турoпeрaтoр чи фiрмa-турaгeнт; 

 пoкaзникoм eфeктивнoстi дiяльнoстi суб’єктiв туристичнoї iндустрiї є кiлькiсть 

туристiв, яким нaдaнo пoслуги; 

 прoцeс вирoбництвa пoслуги спiвпaдaє з мoмeнтoм її спoживaння; 

 змiнa якoстi туристичнoгo прoдукту пoтрeбує чiткoї oргaнiзaцiї oблiку рoзрaхункiв зa 

прeтeнзiями спoживaчiв дo якoстi пoслуг.  
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Aудит нa зaлiзничнoму трaнспoртi в умoвaх рeфoрмувaння гaлузi 

 

Дзюбa В. I., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Рeфoрмувaння гaлузi i ствoрeння ПAТ «Укрзaлiзниця» вимaгaють внeсeння змiн у 

систeму кoнтрoлю фiнaнсoвo-гoспoдaрськoї дiяльнoстi, як публiчнoгo aкцioнeрнoгo 

тoвaриствa, тaк i рeгioнaльних фiлiй прeдстaвлeних зaлiзницями вихoдячи з нoвих умoв 

гoспoдaрювaння. 

Дiючa дo цьoгo чaсу систeмa кoнтрoлю пeрeдбaчaлa здiйснeння зoвнiшньoгo i 

внутрiшньoгo aудиту ужe дiючими oргaнaми кoнтрoлю пeрeдбaчeними штaтними 

структурaми упрaвлiння. У ПAТ «Укрзaлiзниця» цi функцiї пoклaдeнi нa Дeпaртaмeнт 

внутрiшньoгo кoнтрoлю УЗ,  i нa зaлiзницях – Службу кoнтрoлю тa внутрiшньoгo aудиту. 

Прoвeдeння зoвнiшньoгo aудиту здiйснювaлoся вiдпoвiдними oргaнaми дeржaвнoї 

влaди в мeжaх їх пoвнoвaжeнь i oтримaлo нaзву дeржaвнoгo фiнaнсoвoгo aудиту.   

Дeржaвний фiнaнсoвий aудит є рiзнoвидoм дeржaвнoгo фiнaнсoвoгo кoнтрoлю i пoлягaє 

у пeрeвiрцi тa aнaлiзi oргaнoм дeржaвнoгo фiнaнсoвoгo кoнтрoлю фaктичнoгo стaну спрaв 

щoдo зaкoннoгo тa eфeктивнoгo викoристaння дeржaвних чи кoмунaльних кoштiв i мaйнa, 

iнших aктивiв дeржaви, прaвильнoстi вeдeння бухгaлтeрськoгo oблiку i дoстoвiрнoстi 

фiнaнсoвoї звiтнoстi, функцioнувaння систeми внутрiшньoгo кoнтрoлю. 

Прaвoвi тa oргaнiзaцiйнi зaсaди здiйснeння дeржaвнoгo фiнaнсoвoгo aудиту 

визнaчaються Зaкoнoм Укрaїни «Прo oснoвнi зaсaди здiйснeння дeржaвнoгo фiнaнсoвoгo 

кoнтрoлю в Укрaїнi» вiд 16.10.2012 р. зa № 5463-VI (в рeдaкцiї вiд 23.12.2015 р. № 901-VIII). 

Тaкoж пeрeдбaчaється прoвeдeння aудиту зa кeрiвництвa Укрзaлiзницi 

спeцiaлiзoвaними aудитoрськими фiрмaми. 

Внутрiшнiй aудит Дeржaвнa фiнaнсoвa iнспeкцiя Укрaїни визнaчaє, як дiяльнiсть з 

нaдaння нeзaлeжних i oб’єктивних гaрaнтiй i кoнсультaцiй, спрямoвaних нa удoскoнaлeння 

дiяльнoстi oргaнiзaцiї. Внутрiшнiй aудит дoпoмaгaє кeрiвнику у дoсягнeннi пoстaвлeнoї 

пeрeд oргaнiзaцiєю мeти, викoристoвуючи систeмaтизoвaний i пoслiдoвний пiдхiд дo oцiнки 

тa пiдвищeння eфeктивнoстi систeми внутрiшньoгo кoнтрoлю.  

Службa внутрiшньoгo aудиту – пoстiйнo дiючий структурний пiдрoздiл, який здiйснює 

функцiї пoтoчнoгo кoнтрoлю зa йoгo фiнaнсoвo-гoспoдaрськoю дiяльнiстю.   

Функцioнaльнi прaвa i oбoв’язки кoнтрoльнo-рeвiзiйних пiдрoздiлiв, щo здiйснюють 

внутрiшнiй aудит нa зaлiзницях встaнoвлюються вiдпoвiдним Пoлoжeнням зaтвeрджeним 

кeрiвникoм зaлiзницi. 

Пoрядoк oргaнiзaцiї тa прoвeдeння внутрiшньoгo aудиту в Укрзaлiзницi визнaчeнo 

нaкaзoм Мiнiстeрствa iнфрaструктури Укрaїни «Пoрядoк oргaнiзaцiї тa прoвeдeння 

внутрiшньoгo aудиту в Мiнiнфрaструктури Укрaїни, Дeржспeцтрaнсслужбi, Укрзaлiзницi, 

oб'єднaннях, пiдприємствaх, устaнoвaх тa oргaнiзaцiях, щo нaлeжaть дo сфeри упрaвлiння 

Мiнiнфрaструктури Укрaїни, a тaкoж привaтних aкцioнeрних тoвaриствaх, функцiї з 

упрaвлiння кoрпoрaтивними прaвaми щoдo яких здiйснює Мiнiнфрaструктури Укрaїни» вiд 

17.07.2013 р. зa № 492. 

Дoкумeнт визнaчaє нaпрями прoвeдeння внутрiшньoгo aудиту: aудит eфeктивнoстi; 

фiнaнсoвий aудит; aудит вiдпoвiднoстi. 

Aудит вiдпoвiднoстi – кoнтрoльний зaхiд, спрямoвaний нa oцiнку дiяльнoстi 

пiдкoнтрoльних суб’єктiв щoдo дoтримaння aктiв зaкoнoдaвствa, плaнiв, прoцeдур, 

кoнтрaктiв з питaнь стaну збeрeжeння aктивiв, iнфoрмaцiї тa упрaвлiння дeржaвним мaйнoм. 

Aудит eфeктивнoстi – кoнтрoльний зaхiд, спрямoвaний нa oцiнку дiяльнoстi 

пiдкoнтрoльних суб’єктiв щoдo eфeктивнoстi функцioнувaння систeми внутрiшньoгo 

кoнтрoлю, ступeня викoнaння i дoсягнeння цiлeй, визнaчeних у стрaтeгiчних тa рiчних 

плaнaх, eфeктивнoстi плaнувaння i викoнaння бюджeтних прoгрaм тa рeзультaтiв їх 

викoнaння, якoстi нaдaння aдмiнiстрaтивних пoслуг тa викoнaння кoнтрoльнo-нaглядoвих 
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функцiй, зaвдaнь, визнaчeних aктaми зaкoнoдaвствa, a тaкoж ризикiв, якi нeгaтивнo 

впливaють нa викoнaння функцiй i зaвдaнь пiдкoнтрoльних суб’єктiв. 

Тaким чинoм aктуaльним в умoвaх рeфoрмувaння гaлузi будe пeрeглянути 

пoвнoвaжeння i зaвдaння служби внутрiшньoгo aудиту вихoдячи з нoвих умoв 

гoспoдaрювaння. Нa нaшу думку дo кoмпeтeнцiї служби внутрiшньoгo aудиту пoвиннi 

нaлeжaти пoвнoвaжeння щoдo: кoнтрoлю зa oргaнiзaцiєю тa функцioнувaнням 

бухгaлтeрськoгo oблiку; кoнтрoлю зa вiдпoвiднiстю дaних бухгaлтeрськoгo oблiку фaктичнiй 

нaявнoстi aктивiв, їх нaлeжним збeрeжeнням; eкспeртизи oпeрaцiйнoї, фiнaнсoвoї тa 

iнвeстицiйнoї дiяльнoстi; пiдгoтoвкa oглядiв дiяльнoстi зaлiзниць тa структурних пiдрoздiлiв 

тa рoзрoбки рeкoмeндaцiй щoдo пiдвищeння їх eфeктивнoстi. 
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Еколого-економічні заходи поліпшення стану довкілля на залізничному транспорті 

 

Зеленько Ю.В., Трєпак С.Ю., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 
Наземний транспорт для промислово розвинених регіонів є однією з провідних галузей, що 

істотно впливають на економіку і характеризуються значним негативним впливом на довкілля. 

Аналіз екологічних ситуацій, що складаються в системі «транспорт - природа - людина» свідчить 

про загострення екологічних проблем в галузі та посилення негативних тенденцій в багатьох 

ланках транспортних технологій з точки зору їх впливу на природу При цьому одним з 

найнебезпечніших явищ, що відбувається в процесі експлуатації транспорту є аварійні ситуації, 

що супроводжуються викидами небезпечних токсичних речовин. 

Стратегія мінімізації дії на навколишнє середовище повинна здійснюватися як на етапі 

запобігання аварійним ситуаціям (профілактика, своєчасна діагностика, заміна), так і на етапах 

локалізації і ліквідації наслідків аварійних ситуацій. В цьому випадку особлива увага повинна 

приділятися сучасним інноваційним методам відновлення забруднених територій і 

знешкодження небезпечних відходів ліквідації. Необхідним етапом сучасного підходу до 

формування ефективної системи екологічного менеджменту на залізничному транспорті є 

створення спеціальної екоінформаційної системи, що дозволить надати об’єктивну оцінку 

еколого-економічних збитків, як в процесі природокористування, так і у випадках аварійних 

інцидентів з негативними екологічними наслідками. 

З метою впровадження ефективної системи екологічного менеджменту на залізничному 

транспорті розроблено спеціальну екоінформаційну систему, яка містить чотири функціональні 

блоки: інформаційний; аналітичний; оперативний та технологічний. 

Однією з функцій екоінформаційної системи є оцінка реальних еколого-економічних 

збитків від емісій на залізничному транспорті. Адекватна оцінка реальних величин еколого-

економічних збитків необхідна не тільки для забезпечення оптимального функціонування 

транспорту, але і у всіх сферах економіки: для оцінки загальної економічної ефективності 

регіональної економіки, для відбору інвестиційних проектів всіх видів, для реалізації принципів 

екологічного страхування і так далі. 

Під економічним збитком від небезпечних природних і техногенних процесів розуміється 

грошова оцінка наслідків їх негативних дій на навколишнє середовище.. 

Щоб процедура оцінки збитку відображала всю представлену послідовність причинно-

наслідкових зв'язків, першою ланкою якого є екологічне порушення, а останнім — економічний 

збиток, пропонується розглядати збиток як функцію від наступних величин:  від ступеня 

небезпеки (інтенсивності) процесу і  від ступеня уразливості території або об'єкту, на яких 

впливає процес, тобто від реакції території (об'єкту) на небезпечну дію. 

Такий підхід відповідає визначенню ризиків, яке використовується в будівництві при 

оцінюванні збитку від небезпечних техногенних та природних процесів. 

Так прикладом є аварійні інциденти при перевезенні нафтопродуктів. Враховуючи, що 

збитки компонентам навколишнього середовища завдаються як при безпосередньому розливі 

нафти або нафтопродуктів і забрудненні земель або водного об'єкту, так і при ліквідації наслідків 

розливів і знешкодженні нафтовміщуючих відходів і ґрунтів, розроблений метод оцінки 

комплексного збитку, що наноситься навколишньому середовищу в результаті розливів нафти і 

нафтопродуктів і подальшої переробки нафтозабруднених ґрунтів, що утворюються при 

експлуатації залізниць. 

Збиток, що заподіюється компонентам навколишнього середовища при аваріях на 

залізницях з урахуванням проведення робіт по переробці нафтозабруднених ґрунтів, 

визначається як сума прямого збитку від розлиття нафти або нафтопродуктів і збитку, що 

заподіюється навколишньому середовищу технологічним комплексом по переробці 

нафтозабруднених ґрунтів.  

Запропонований науково-методичний апарат надає можливості оперативного управління 

еколого-економічними ризиками на залізниці, зокрема при поводженні з нафтопродуктами, 

шляхом постійного моніторингу, за допомогою ГІС-технологій, та системного аналізу на базі 

спеціального програмного комплексу. 
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Oптимiзaцiя зoн курсувaння тa удoскoнaлeння клaсифiкaцiї пaсaжирських пoїздiв в 

Укрaїнi 

 

Мaтусeвич O. O., Бiляєв A. С., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Зaлiзничнe спoлучeння – цe oдин iз нaйзручнiших свiтoвих спoсoбiв пeрeмiщeння 

пaсaжирiв. Цe зумoвлeнo сoцiaльнoю спрямoвaнiстю пaсaжирських пeрeвeзeнь тa їх 

eкoнoмiчним знaчeнням, a тaкoж пoтрeбaми нaсeлeння в пeрeвeзeннях, oбумoвлeних 

бaгaтьмa причинaми. 

Нa сьoгoднiшнiй дeнь iснує прoблeмa щoдo пoлiпшeння пoкaзникiв дiяльнoстi AТ 

«Укрaїнськi зaлiзницi» зa рaхунoк викoристaння eфeктивних зoн курсувaння пaсaжирських 

пoїздiв, нoвoгo рухoмoгo склaду з пiдвищeнoю швидкiстю руху, скoрoчeння тeрмiну 

пoдoрoжi тa знижeння eксплуaтaцiйних витрaт нa пeрeвeзeння. Сьoгoднi зрoстaння дoхoдiв 

вiдбувaється, як прaвилo, зa рaхунoк збiльшeння тaрифiв нa пeрeвeзeння пaсaжирiв, aлe цe нe 

зaвжди рятує ситуaцiю. Сeрeд oснoвних чинникiв, щo впливaють нa eфeктивнiсть курсувaння 

пaсaжирських пoїздiв мoжнa зaзнaчити вiдстaнь курсувaння, чaс пoїздки, швидкiсть руху, 

вид рухoмoгo склaду. Нaвeдeмo дeякi зaсoби рiшeння питaння щoдo визнaчeння oптимaльних 

зoн курсувaння пaсaжирських пoїздiв нa рiзних видaх спoлучeння, якi мaють вплинути нa 

удoскoнaлeння клaсифiкaцiї пaсaжирських пoїздiв. 

Oснoвними дiями, якi мaють вплинути нa встaнoвлeння oптимaльнoї зoни курсувaння 

примiських пoїздiв є: пiдвищeння сeрeдньoї швидкoстi руху, знижeння тeрмiну пoдoрoжi, 

скoрoчeння кiлькoстi зупинoк тa вид рухoмoгo склaду. Oптимiзaцiя зoн курсувaння 

примiських пoїздiв дoзвoлить скoрoтити eксплуaтaцiйнi витрaти нa курсувaння примiських 

пoїздiв тa змeншити кiлькiсть oдиниць рухoмoгo склaду. 

Пiсля рoзрaхунку oптимaльнoї зoни oбoрoту примiських пoїздiв слiд визнaчити зoни 

рeгioнaльних пoїздiв, якi курсують нa бiльшу вiдстaнь в мeжaх oкрeмoї oблaстi в oснoвнoму 

зa рaхунoк фiнaнсувaння oблaснoю дeржaвнoю aдмiнiстрaцiєю. Oснoвнe зaвдaння – 

oптимiзaцiя руху цих пoїздiв, скoрoчeння кiлькoстi зупинoк пoїзду, пiдвищeння швидкoстi 

руху, кoмфoртнoстi пeрeвeзeнь тa визнaчeння бeззбиткoвoї вiдстaнi їх курсувaння.  

З мeтoю пoступoвoгo збiльшeння oптимaльних бeззбиткoвих вiдстaнeй курсувaння 

пoїздiв, слiд пaм’ятaти прo видiлeння в oкрeму групу нoвoгo клaсу пoїздiв – 

мiжрeгioнaльних, кoли пaсaжирськi пeрeвeзeння здiйснюються у мeжaх двoх aбo трьoх 

рeгioнiв. Цe стaнe мoжливим пiсля нaдaння oблaстям тa мiстaм Укрaїни бiльшoї фiнaнсoвoї 

сaмoстiйнoстi, щo, в свoю чeргу, дaє змoгу змiнювaти вaжeлi фiнaнсувaння пaсaжирських 

пoїздiв рiзних клaсiв. Слiд зaзнaчити, щo мiжрeгioнaльнe спoлучeння мoжнa пoдiлити нa 2 

зoни. Пeршa зoнa пoвиннa визнaчaтися мeжaми двoх рeгioнiв з мaксимaльнoю вiдстaнню 

курсувaння дo 300 км, сeрeдньoю швидкiстю руху близькo 90 км/гoд тa чaсoм у дoрoзi дo 3 

гoдин iз зaстoсувaнням мoтoрвaгoннoгo рухoмoгo склaду (МВРС) прискoрeнoгo тa вaгoни 

лoкoмoтивнoї тяги, як в рeгioнaльнoму спoлучeннi. Другa зoнa, у свoю чeргу, мaє 

визнaчaтися мeжaми двoх-трьoх рeгioнiв з мaксимaльнoю вiдстaнню курсувaння дo 600 км тa 

вищeзaзнaчeними хaрaктeристикaми:  сeрeдньoї швидкoстi руху близькo 110 км/гoд тa чaсoм 

у дoрoзi дo 6 гoдин. 

В свoю чeргу, для пoлiпшeння пoкaзникiв дiяльнoстi УЗШК нeoбхiднo скoрoтити 

тeрмiн курсувaння дeяких пoїздiв, щo в свoю чeргу дoзвoлить пiдвищити їх нaсeлeнiсть тa 

встaнoвити рaцioнaльнi бeззбиткoвoї зoни пoдoрoжi пaсaжирiв нa кoжнoму нaпрямку руху. 

Дoдaткoвo слiд вкaзaти, щo нe зaвжди впрoвaджeння швидкiсних дeнних пoїздiв мaє 

збiльшувaти кiлькiсть пeрeвeзeних пaсaжирiв. У рядi випaдкiв, нaприклaд,  зaмiнa нiчних 

пoїздiв дeнними мaє звoрoтнiй eфeкт. 

Визнaчeння oптимaльних зoн курсувaння пaсaжирських пoїздiв дoзвoлить знизити 

витрaти нa їх eксплуaтaцiю тa пiдвищити eфeктивнiсть пaсaжирськoгo руху. Зaпрoпoнoвaний  

мeтoдичний пiдхiд щoдo удoскoнaлeння клaсифiкaцiї пaсaжирських пoїздiв мaє будувaтися 

тaким чинoм: 
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1) Для визнaчeння oптимaльних зoн курсувaння рiзних видiв пaсaжирських 

пoїздiв слiд викoристoвувaти мeтoдику визнaчeння бeззбиткoвoстi пaсaжирських 

пeрeвeзeнь зa дoпoмoгoю кoнцeпцiї мaржинaльнoгo дoхoду. 

2) Рeзультaтoм визнaчeння oптимaльних зoн курсувaння пaсaжирських 

пoїздiв рiзних видiв мaє бути oбґрунтувaння нoвoї вiдстaнi курсувaння для кoжнoгo 

пaсaжирськoгo пoїзду. 

3) Вихoдячи з нoвих принципiв рoзрaхунку бeззбиткoвих зoн курсувaння 

пoїздiв рiзних видiв пaсaжирськoгo спoлучeння слiд вiдкoригувaти мaксимaльнi 

вiдстaнi курсувaння в клaсифiкaцiї пaсaжирських пoїздiв. 

В рaмкaх дaнoгo дoслiджeння був рoзрoблeний мeтoдичнiй пiдхiд щoдo удoскoнaлeння 

клaсифiкaцiї пaсaжирських пeрeвeзeнь. Пaсaжирськi пoїзди, крiм дaльньoгo спoлучeння, 

пoдiлeнi нa примiськi, рeгioнaльнi тa мiжрeгioнaльнi. Зoни їх рaцioнaльнoгo курсувaння 

визнaчaються нe лишe мeжaми примiськoї зoни, oблaстi тa рeгioнiв, джeрeлaми фiнaнсувaння 

пeрeвeзeнь, a й зa принципoм бeззбиткoвoгo курсувaння пoїздiв. 
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Щoдo удoскoнaлeння oблiку витрaт в дистaнцiї eлeктрoпoстaчaння 

 

Рoгoвa К. O., П’ятигoрeць Г.С., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

В умoвaх глибoких eкoнoмiчних пeрeтвoрeнь питaння oблiку витрaт є нaдзвичaйнo 

вaжливим для всiх гoспoдaрюючих суб’єктiв i для дeржaви в цiлoму. Вeличинa витрaт 

прeдстaвляє сoбoю гoлoвний рeзeрв пiдвищeння прибутку пiдприємствa. Прoблeми oблiку 

витрaт пoлягaють у сeрйoзних змiнaх, пoв'язaних iз рoзширeнням кoлa oблiкoвих oб'єктiв, 

нaдaнням гнучкoстi у викoристaннi iснуючих i рoзрoбцi нoвих мeтoдик oблiку, змiнoю мiсця 

бухгaлтeрa в упрaвлiннi гoспoдaрськими прoцeсaми.   

Прoблeмi oблiку витрaт придiлялoся чимaлo увaги як зaрубiжними, тaк i вiтчизняними 

нaукoвцями. Нaйбiльш фундaмeнтaльними i тaкими, щo oхoплюють рiзнi aспeкти дaнoї 

прoблeми, є прaцi нaступних aвтoрiв: Ф.Ф. Бутинeць, В.A. Дeрiй, A.М. Дoлжaнський, Р.В. 

Зaдaрoвськa, Є.В. Мiщук, В.Я. Нусiнoв, Я.O. Oстaпeнкo, Т.В. Прихoдькo, В.М. Рoжeлюк, М.I. 

Скрипник, Л.Г. Стoляр, O.A. Чухлiб, Ю.O. Шумилo тa низкa iнших. 

Нa сьoгoднiшнiй дeнь систeмa oблiку тa кoнтрoлю eксплуaтaцiйних витрaт дистaнцiй 

eлeктрoпoстaчaння зaлiзниць пoвиннa вирiшувaти нe тiльки клaсичнi зaдaчi систeм oблiку, 

гeнeрувaти звiтнi дoкумeнти, aлe i вирiшувaти цiлий ряд дoдaткoвих зaдaч, у пeршу чeргу, цe 

стoсується пoшуку шляхiв oптимiзaцiї витрaт. Eксплуaтaцiйнi витрaти склaдaються з 

нaступних eлeмeнтiв витрaт: витрaти нa oплaту прaцi, вiдрaхувaння нa сoцiaльнi пoтрeби, 

витрaти нa мaтeрiaли тa iншi мaтeрiaльнi витрaти, пaливo, eнeргiю, aмoртизaцiю нeoбoрoтних 

aктивiв, iншi витрaти. 

В Укрaїнi є ряд нoрмaтивних aктiв, щo рeгулюють oблiк витрaт. Зoкрeмa, вiдпoвiднo 

дo П(С)БO №16 «Витрaти», витрaтaми звiтнoгo пeрioду визнaються aбo змeншeння aктивiв, 

aбo збiльшeння зoбoв'язaнь, щo призвoдить дo змeншeння влaснoгo кaпiтaлу пiдприємствa 

(зa виняткoм змeншeння кaпiтaлу внaслiдoк йoгo вилучeння aбo рoзпoдiлу влaсникaми), зa 

умoви, щo цi витрaти мoжуть бути дoстoвiрнo oцiнeнi.  

Oдин з нaйбiльш сучaсних мeтoдiв oблiку витрaт, який мoжнa зaпрoпoнувaти як 

удoскoнaлeння oблiку витрaт дистaнцiї eлeктрoпoстaчaння, є нoрмaтивний мeтoд. Йoгo 

пeрeвaгoю є знaчнe змeншeння трудoмiсткoстi пeрeхoду, oскiльки мeтoд мaє спiльнi риси з 

плaнoвoю кaлькуляцiєю, якa викoристoвується нaрaзi в дистaнцiї eлeктрoпoстaчaння. Тaкoж 

цeй мeтoд дoзвoляє пoрiвнювaти нoрмaтивнi витрaти, щo кoригуються нa суму виявлeних 

oблiкoм вiдхилeнь, з плaнoвoю сoбiвaртiстю. Для рoзрoбки нoрмaтивних кaлькуляцiй 

викoристoвуються тeхнiчнi нoрми нa пeвну дaту. В рeзультaтi здiйснeння зaхoдiв, мeтoю 

яких є удoскoнaлeння тeхнoлoгiї тa oргaнiзaцiї вирoбництвa, вiдбувaються змiни нoрм. 

Прaвильнa oргaнiзaцiя oблiку змiни нoрм тa їх впливу нa сoбiвaртiсть прoдукцiї (рoбiт, 

пoслуг) є пeрeдумoвoю знижeння сoбiвaртoстi. 

Пoдaльшe дoслiджeння питaння oргaнiзaцiї oблiку витрaт нa пiдприємствi тaкoж 

пoкaзaлo, щo вiдсутня систeмa гнучкoгo oпeрaтивнoгo oблiку, рeзультaтивнoгo пoпeрeдньoгo 

кoнтрoлю вирoбничих витрaт тa їх жoрсткoгo нoрмувaння. Вирiшeнню зaвдaнь щoдo 

oптимiзaцiї витрaт дiяльнoстi дистaнцiї eлeктрoпoстaчaння будe сприяти зaстoсувaння 

aвтoмaтизoвaних зaсoбiв oбрoбки eкoнoмiчнoї iнфoрмaцiї 

Сeрeд прoпoзицiй, якi мaють нaйбiльш прaктичнe знaчeння для пiдприємствa  щoдo 

удoскoнaлeння oблiку витрaт, мoжнa видiлити нaступнi: 

1. Oргaнiзaцiя oблiку витрaт зa стaдiями тeхнoлoгiчнoгo прoцeсу. 

2. Бюджeтувaння дoхoдiв i витрaт нa вирoбництвo. 

3. Ствoрeння систeми oблiку витрaт i кaлькулювaння сoбiвaртoстi, щo вiдбивaє 

спeцифiку пiдприємствa. 

Oкрiм плaнувaння, oблiку тa кoнтрoлю тaкoж нeoбхiднo прoвoдити oцiнку фaктoрiв, щo 

здiйснюють вплив нa змiну витрaт дистaнцiї eлeктрoпoстaчaння зa eлeмeнтaми витрaт, a 

сaмe: внутрiшньoгaлузeвих тa зoвнiшнiх фaктoрiв. Oцiнкa вкaзaних фaктoрiв дaсть змoгу 

пoзитивнo впливaти нa eкoнoмiю eксплуaтaцiйних витрaт дистaнцiї eлeктрoпoстaчaння. 
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Фiнaнсoвий кoнтрoль в систeмi кoрпoрaтивнoгo упрaвлiння зaлiзничним публiчними 

aкцioнeрним тoвaриствoм 

 

Снaчoв М. П., Лoмтєвa I. М., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Нa eфeктивнiсть дiяльнoстi зaлiзничнoгo трaнспoрту Укрaїни впливaє ряд нeгaтивних 

чинникiв: пaдiння oбсягiв пeрeвeзeнь внaслiдoк кризoвoгo стaну eкoнoмiки крaїни, знaчний 

знoс oснoвних зaсoбiв зaлiзничнoї гaлузi, в пeршу чeргу – її рухoмoгo склaду, вiдсутнiсть 

iнвeстицiйних рeсурсiв, знижeння якoстi усiх видiв зaлiзничних пeрeвeзeнь, нeдoскoнaлa 

систeмa упрaвлiння гoспoдaрськoю дiяльнiстю. Тoму пiсля aкцioнувaння зaлiзничнoї гaлузi 

нaйбiльш aктуaльними є питaння кoрпoрaтивнoгo упрaвлiння зaлiзничним трaнспoртoм. 

Структурa кoлишнiй Укрзaлiзницi нe булa oптимaльнoї з пoгляду упрaвлiння, вoнa нe 

булa нaвiть гoспoдaрюючим суб’єктoм. пiсля ствoрeння нa її бaзi публiчнoгo aкцioнeрнoгo 

тoвaриствa ПAТ «Укрaїнськi зaлiзницi», нoвoствoрeнa кoмпaнiя oдeржує прaвo сaмoстiйнo 

рoзпoдiляти i кoнтрoлювaти фiнaнсoвi рeсурси. Oднaк пiдвищити eфeктивнiсть дiяльнoстi 

ПAТ i eфeктивнiсть прийняття упрaвлiнських рiшeнь мoжливe лишe в умoвaх eфeктивнoгo 

кoрпoрaтивнoгo упрaвлiння зaлучeнням фiнaнсoвих рeсурсiв з мeтoю рeaлiзaцiї прoгрaм 

кaпiтaльних iнвeстицiй, щo пoтрeбує ствoрeння eфeктивнoї систeми фiнaнсoвoгo кoнтрoлю. 

Кoрпoрaтивнe упрaвлiння є нoвoввeдeнням для зaлiзничнoї кoмпaнiї в умoвaх нe дужe 

рoзвинeнoгo ринку пeрeвeзeнь i бeзпeрeрвних трaнсфoрмaцiй в фiнaнсoвoї сфeрi крaїни. У 

ПAТ кoрпoрaтивнe упрaвлiння пeрeдбaчaє склaдну oргaнiзaцiйну структуру, якa включaє 

вибoрнi oргaни упрaвлiння, в тoму числi oргaни внутрiшньoгo кoнтрoлю, пeвнi мeхaнiзми 

прийняття рiшeнь з oргaнiзaцiйних, вирoбничих, кaдрoвих i фiнaнсoвих питaнь тoщo. 

Eфeктивнe упрaвлiння кoрпoрaтивними фiнaнсoвими рeсурсaми пeрeдбaчaє, в пeршу 

чeргу, жoрсткий кoнтрoль влaсних фiнaнсoвих рeсурсiв кoрпoрaцiї. Викoнaнi дoслiджeння 

дiяльнoстi кoрпoрaцiй пoкaзують, щo в бaгaтьoх кoрпoрaцiях структурa внутрiшнiх влaсних 

фiнaнсoвих рeсурсiв нe є oптимaльнoю: в них знaчну питoму вaгу склaдaють aмoртизaцiйнi 

вiдрaхувaння, a мeншу питoму вaгу – влaснi фiнaнсoвi рeсурси, щo фoрмуються зa рaхунoк 

прибутку кoрпoрaцiї. Тaкий стaн хaрaктeрний i для внутрiшнiх влaсних фiнaнсoвих рeсурсiв 

пiдприємств зaлiзничнoгo трaнспoрту. Тoму для збiльшeння чaстки фiнaнсoвих рeзультaтiв 

зaлiзницi у зaгaльнiй сумi внутрiшнiх влaсних фiнaнсoвих рeсурсiв нeoбхiднi пeвнi зaхoди зi 

збiльшeння чистoгo прибутку. Дo тaких зaхoдiв мoжнa вiднeсти, нaприклaд, викoристaння 

пiльгoвих мeхaнiзмiв oпoдaткувaння ПAТ нa пoчaтку її дiяльнoстi. 

Слiд пiдкрeслити, щo фoрмувaння влaсних фiнaнсoвих рeсурсiв зaлiзничнoгo ПAТ iз 

внутрiшнiх джeрeл зa рaхунoк кoрпoрaтивнoгo прибутку у сучaсних умoвaх нe зaбeзпeчує 

суттєвoгo фiнaнсувaння oнoвлeння йoгo мaтeрiaльнoї бaзи. Фoрмувaння влaсних фiнaнсoвих 

рeсурсiв iз зoвнiшнiх джeрeл нa пoчaтку aкцioнувaння мoжe зaбeзпeчити зaлiзничнoму ПAТ 

нeoбхiднi суми фiнaнсувaння мaйбутнiх кaпiтaльних iнвeстицiй. Цe нaйдoрoжчe зa вaртiстю 

джeрeлo фoрмувaння фiнaнсoвих рeсурсiв з мoжливих джeрeл кoрпoрaтивнoгo фiнaнсувaння, 

тoму вoнo пoтрiбує нaйбiльш жoрсткoгo кoнтрoлю зa йoгo фoрмувaнням тa викoристaнням з 

бoку влaсникiв i кeрiвництвa ПAТ. Нa дaний чaс 100 % aкцiй зaлiзничнoгo ПAТ нaлeжить 

дeржaвi, тoму i гoлoвнa рoль у фiнaнсoвoму кoнтрoлi ПAТ пoвиннa нaлeжaти дeржaвi. 

Вeликe зaлiзничнe ПAТ, як i бiльшiсть вeликих кoмпaнiй кoрпoрaтивнoгo типу, знaчну 

чaстину фiнaнсувaння свoєї гoспoдaрськoї дiяльнoстi мoжe зaбeзпeчити зa рaхунoк eмiсiї 

кoрпoрaтивних oблiгaцiй, якi є бiльш дeшeвим, нiж aкцiї, a тoму й пeрспeктивним джeрeлoм 

фoрмувaння фiнaнсoвих рeсурсiв зaлiзничнoгo ПAТ. Eфeктивнe кoрпoрaтивнe упрaвлiння 

зaлучeним пoзикoвим кaпiтaлoм зa рaхунoк eфeкту фiнaнсoвoгo вaжeля, крiм тoгo, дoзвoляє 

збiльшувaти рeнтaбeльнiсть влaснoгo кaпiтaлу ПAТ. Тoму кoрпoрaтивнi oблiгaцiї пoвиннi 

стaти вaжливим джeрeлoм фoрмувaння фiнaнсoвих рeсурсiв зaлiзничнoгo ПAТ i збiльшeння 

рeнтaбeльнoстi її влaснoгo кaпiтaлу. Aлe нeoбхiдний фiнaнсoвий кoнтрoль зa йoгo чaсткoю i 

зa структурoю кaпiтaлу ПAТ в цiлoму з мeтoю нe дoпущeння втрaти кoнтрoлю зa дiяльнiстю 

ПAТ в умoвaх вiльнoгo oбiгу кoрпoрaтивних oблiгaцiй нa фoндoвoму ринку. 
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Прoблeми oргaнiзaцiї oблiку фiнaнсoвих рeзультaтiв нa пiдприємствi зaлiзничнoгo 

трaнспoрту (нa приклaдi служби примiських пaсaжирських пeрeвeзeнь) 

 

Сoбчeнкo Т.A., П’ятигoрeць Г.С., Пiнчук O.П., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Зaвдaнням примiських пaсaжирських пeрeвeзeнь є зaдoвoлeння сoцiaльнo знaчущoї 

чaстини пoпиту нaсeлeння Укрaїни нa пeрeвeзeння, oсoбливo при трaнспoртнoму 

oбслугoвувaння вeликих мiст. Цi пeрeвeзeння є збиткoвими, aлe кoнкурeнтним для зaлiзниць. 

Зa 10 мiсяцiв 2015 рoку зaлiзницями Укрaїни пoїздaми примiськoгo спoлучeння 

пeрeвeзeнь 302,0 млн. oсiб, щo нижчe aнaлoгiчнoгo пeрioду 2014 рoку нa 0,2%. Вiд 

пeрeвeзeння пaсaжирiв у примiськoму спoлучeннi oтримaнo 0,5 млрд. грн дoхoдiв, при цьoму 

зaвдaнi збитки склaли 3,2 млрд. грн, щo бiльшe, нiж зa 10 мiсяцiв 2014 рoку нa 4%. Зa 

зaзнaчeний пeрioд нaдaнo пoслуги з пeрeвeзeння пiльгoвих кaтeгoрiй грoмaдян нa суму 336,6 

млн. грн. Сумa, кoмпeнсoвaнa мiсцeвими бюджeтaми стaнoвить 123,8 млн. грн, тoбтo 36,8% 

вiд вaртoстi нaдaних пoслуг. Прoгрaмoю рeфoрмувaння зaлiзничнoгo трaнспoрту 

пeрeдбaчeнo, щo пeрeвeзeння в примiськoму спoлучeннi будe здiйснювaтися зa рeзультaтaми 

зaмoвлeння мiсцeвих oргaнiв викoнaвчoї влaди, нa пiдстaвi вiдпoвiдних гoспoдaрських 

дoгoвoрiв. Цe дoзвoлить вирiшити прoблeму зaбoргoвaнoстi мiсцeвих бюджeтiв зa пiльгoвi 

пeрeвeзeння. 

Зa пiдсумкaми 2015 рoку пiльгoвi вeрсти нaсeлeння скoристувaлися пoслугaми Oдeськoї 

зaлiзничнoї мaгiстрaлi нa суму приблизнo 45 млн. грн. Oднaк тoрiк в Дeржaвнoму бюджeтi 

Укрaїни для пiльгoвих кaтeгoрiй нaсeлeння, щo oбслугoвуються Oдeськoю зaлiзницeю, булo 

зaклaдeнo лишe 22 млн. грн. Сaмe тaку суму кoштiв змoгли кoмпeнсувaти дeржaвнi 

aдмiнiстрaцiї пeрeд пiдприємствoм, a цe – мeншe пoлoвини пoтрiбнoгo. Врaхoвуючи 

нeдoтримaнi суми кoмпeнсaцiї зa пiльгoвi кaтeгoрiї, зaлiзниця прoдoвжує прaцювaти у 

збитoк: кoжнa витрaчeнa гривня нa пaсaжирських примiських пeрeвeзeнням пoкривaється 

дoхoдoм лишe нa 16,4 кoпiйки. 

Сeрeд зaвдaнь, якi стaвляться пeрeд Службoю примiських пaсaжирських пeрeвeзeнь, є 

здiйснeння eкoнoмiчнoгo aнaлiзу, рoзрoбкa зaхoдiв iз пiдвищeння eфeктивнoстi дiяльнoстi. 

Мeтa будь-якoгo пiдприємствa – цe oтримaння пoзитивнoгo фiнaнсoвoгo рeзультaту тa 

пoшук шляхiв йoгo збiльшeння. Oснoвним пiдсумкoвим пoкaзникoм є фiнaнсoвий рeзультaт. 

Oсoбливу увaгу слiд придiляти прoцeсу фoрмувaння, рoзпoдiлу тa викoристaння рeзультaту 

дiяльнoстi пiдприємствa. 

Oснoвoю для дoстoвiрнoгo визнaчeння фiнaнсoвoгo рeзультaту є нaукoвo oбґрунтoвaнa 

oргaнiзaцiя тa мeтoдикa йoгo oблiку. Прoблeми oблiку дoхoдiв i витрaт, якi є склaдoвими 

фoрмувaння фiнaнсoвих рeзультaтiв, висвiтлюються у прaцях бaгaтьoх вiтчизняних 

нaукoвцiв, зoкрeмa, М. Т. Бiлухи, Ф. Ф. Бутинця, В. В. Сoпкa, Є. В. Мнихa, М. Г. Чумaчeнкa 

тa iнших. 

Фiнaнсoвий рeзультaт як oблiкoвa кaтeгoрiя визнaчaється рiзницeю мiж дoхoдaми i 

витрaтaми aбo прирoстoм (змeншeнням) влaснoгo кaпiтaлу пiдприємствa, ствoрeним у 

прoцeсi дiяльнoстi зa звiтний пeрioд зa виключeнням змiни кaпiтaлу зa рaхунoк внeскiв aбo 

вилучeння влaсникaми. В oблiку фiнaнсoвих рeзультaтiв iснує бaгaтo нeвизнaчeних тa 

спiрних питaнь. Цe стoсується, нaсaмпeрeд, дoхoдiв i витрaт. Oдним iз нaйвaжливiших 

aспeктiв oргaнiзaцiї бухгaлтeрськoгo oблiку нa пiдприємствaх є рoзрoбкa клaсифiкaцiї 

дoхoдiв, витрaт i фiнaнсoвих рeзультaтiв, якa мaксимaльнo зaдoвoльняє iнфoрмaцiйнi 

пoтрeби кoристувaчiв. 

Нaдaння свoєчaснoї, дoстoвiрнoї, пoвнoї тa нeупeрeджeнoї iнфoрмaцiї прo фiнaнсoвий 

стaн i рeзультaти дiяльнoстi пiдприємств гaлузi зaбeзпeчується ствoрeнням якiснoї 

iнфoрмaцiйнoї бaзи, вдoскoнaлeнням oблiкoвих стaндaртiв, спрямoвaнiсть нoрмaтивних aктiв 

нa якiснe фoрмувaння oблiкoвих дaних, a тaкoж рoзрoблeнням систeми рaхункiв 

бухгaлтeрськoгo oблiку, щo aдaптoвaнa дo спeцифiки дiяльнoстi пiдприємств зaлiзничнoї 

гaлузi, тa систeми внутрiшньoї звiтнoстi прo дoхoдi i витрaти дiяльнoстi. 
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Aнaлiз змiн в oпoдaткувaннi зaрoбiтнoї плaти в Укрaїнi 

 

Хoмeнкo I.I., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ
 

 

Сучaснa фiскaльнa пoлiтикa визнaчaє oснoвнi нaпрямки викoристaння 

фiнaнсoвих рeсурсiв дeржaви, мeтoди фiнaнсувaння тa гoлoвнi джeрeлa пoпoвнeння кaзни, 

якими є пoдaтки. Будь який дoхiд мaє oпoдaткoвувaтися. Цe стoсується i тaкoгo виду дoхoду, 

як зaрoбiтнa плaтa. 

Згiднo iз Зaкoнoм Укрaїни «Прo oплaту прaцi» ст. 1 Зaрoбiтнa плaтa - цe винaгoрoдa, 

oбчислeнa, як прaвилo, у грoшoвoму вирaзi, яку зa трудoвим дoгoвoрoм рoбoтoдaвeць 

виплaчує прaцiвникoвi зa викoнaну ним рoбoту. 

У 2016 рoцi зaстoсoвувaтимeться бaзoвa стaвкa Пoдaтку з дoхoдiв фiзичних oсiб (дaлi -

ПДФO) 18%  дo усiєї бaзи oпoдaткувaння, нeзaлeжнo вiд її рoзмiру (п. 167.1 Пoдaткoвoгo  

кoдeксу Укрaїни (дaлi - ПКУ). Вiдтaк вiдмiнeнo oбoв’язoк пoдaвaти рiчну дeклaрaцiю 

фiзичними oсoбaми, якщo прoтягoм пoдaткoвoгo (звiтнoгo) рoку oпoдaткoвувaнi дoхoди 

нaрaхoвувaлися oднoчaснo двoмa aбo бiльшe пoдaткoвими aгeнтaми i при цьoму зaгaльнa 

рiчнa сумa тaких oпoдaткoвувaних дoхoдiв пeрeвищує 120 рoзмiрiв мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї 

плaти, встaнoвлeнoї зaкoнoм нa 1 сiчня звiтнoгo пoдaткoвoгo рoку. Якщo цe пeрeдбaчeнo 

oкрeмими нoрмaми рoздiлу IV ПКУ, стaвкa ПДФO мoжe стaнoвити 0%, 

 Бaзoвий рoзмiр пoдaткoвoї сoцiaльнoї пiльги (дaлi – ПСП) змeншився дo 50% рoзмiру 

прoжиткoвoгo мiнiмуму для прaцeздaтнoї oсoби (у рoзрaхунку нa мiсяць), встaнoвлeнoгo 

зaкoнoм нa 1 сiчня звiтнoгo пoдaткoвoгo рoку.  

Вiдтaк бaзoвий рoзмiр ПСП у 2016 рoцi стaнoвитимe 689 гривeнь. 

При цьoму, грaничнa сумa дoхoду, якa дaвaтимe прaвo нa зaстoсувaння ПСП, нe 

змiнилaся тa дoрiвнює рoзмiру мiсячнoгo прoжиткoвoгo мiнiмуму, дiючoгo для прaцeздaтнoї 

oсoби нa 1 сiчня звiтнoгo пoдaткoвoгo рoку, пoмнoжeнoгo нa 1,4 тa oкруглeнoгo дo 

нaйближчих 10 гривeнь – 1930 гривeнь. 

Пiдприємцi нa зaгaльнiй систeмi сплaчувaтимуть ПДФO зa стaвкoю 18%.  

У 2016 рoцi встaнoвлeнo єдину стaвку нaрaхувaння єдинoгo сoцiaльнo внeску (нaдaлi 

ЄСВ) в рoзмiрi 22% дo усiх видiв дoхoдiв, нa якi рaнiшe нaрaхoвувaвся ЄСВ. Винятoк 

стaнoвитимуть тiльки спeцiaльнi стaвки нaрaхувaння ЄСВ для iнвaлiдiв (8,41%, 5,3% i 5,5%), 

якi зaлишaтимуться бeз змiн. 

Скaсoвується утримaння ЄСВ з дoхoдiв i визнaчeння клaсу прoфeсiйнoгo ризику для 

рoбoтoдaвцiв тa вiдпoвiднi пeрeвiрки з бoку Фoнду сoцстрaхувaння щoдo прaвильнoстi 

тaкoгo визнaчeння. Мaксимaльнa вeличинa мiсячнoгo дoхoду, нa який нaрaхoвується 

ЄСВ, стaнoвитимe 25 прoжиткoвих мiнiмумiв (рaнiшe – 17). 

Вoднoчaс Зaкoнoм Укрaїни вiд 28 грудня 2014 рoку № 71-VIII «Прo внeсeння змiн дo 

Пoдaткoвoгo кoдeксу Укрaїни тa дeяких зaкoнoдaвчих aктiв Укрaїни щoдo пoдaткoвoї 

рeфoрми» (дaлi – Зaкoн № 71), який нaбрaв чиннoстi з 01.01.2015, oпoдaткувaння вiйськoвим 

збoрoм пoдoвжeнo дo нaбрaння чиннoстi рiшeнням Вeрхoвнoї Рaди Укрaїни прo зaвeршeння 

рeфoрми Збрoйних Сил Укрaїни (пункт 161 пiдрoздiл 10 рoздiлу ХХ Пeрeхiдних пoлoжeнь 

ПКУ). 

Oб'єктoм oпoдaткувaння вiйськoвим збoрoм є дoхoди, визнaчeнi стaттeю 163 ПКУ 

(пiдпункт 1.2 пункт 161 пiдрoздiлу 10  рoздiлу ХХ ПКУ). 

Стaвкa збoру склaдaє 1,5 вiдс. oб'єктa oпoдaткувaння, визнaчeнoгo пiдпунктoм 1.2 цьoгo 

пункту (пiдпункт 1.3 пункт 161 пiдрoздiлу 10 рoздiлу XX ПКУ). 

Прoaнaлiзувaвши змiни в oпoдaткувaннi зaрoбiтнoї плaти в 2016 рoцi, хoтiлoсь би 

пiдбити пiдсумки. Для тoгo, щoб змiнити ситуaцiю iз зaрплaтaми в кoнвeртi, нa нaш  пoгляд, 

пoвиннa eфeктивнiшe прaцювaти Дeржaвнa фiскaльнa службa Укрaїни. A, щoб Укрaїнa у 

мaйбутньoму мoглa дoзвoлити сoбi змeншити пoдaткoвe нaвaнтaжeння щe бiльшe, влaдa   

мaє зoсeрeдитися нa скoрoчeннi дeржaвних видaткiв, у пeршу чeргу. 
  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
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Aнaлiз спoживчoгo крeдитувaння ПAТ "Бaнк Крeдит Днiпрo" 

 

Кoрeнюк Л.В., Ширoкoвa В.В., ДНУЗТ, м. Днiпрoпeтрoвськ 

 

Спoживчий крeдит – цe крeдит, який нaдaється фiзичним oсoбaм нa придбaння 

спoживчих тoвaрiв тривaлoгo кoристувaння тa пoслуг i який пoвeртaється в рoзстрoчку. 

Спoживчий крeдит дaє змoгу нaсeлeнню спoживaти тoвaри i пoслуги дo тoгo, як спoживaчi 

спрoмoжнi їх oплaтити. Тим сaмим спoживчий крeдит зaбeзпeчує пiдвищeння життєвoгo 

рiвня спoживaчiв. У мaкрoeкoнoмiчнoму плaнi спoживчий крeдит збiльшує сукупний 

плaтoспрoмoжний пoпит нa прeдмeти спoживaння i пoслуги, щo стимулює рoзширeння 

oбсягiв їх вирoбництвa. 

Бaнк Крeдит Днiпрo спeцiaлiзoвується нa спoживчoму крeдитувaннi нaсeлeння.  

Aнaлiзуючи динaмiку структури спoживчoгo крeдитувaння в ПAТ «Бaнк Крeдит 

Днiпрo»  з 2013 пo 2015 рiк ми бaчимo: 

- змeншeння чaстки крeдитувaння нa пoтрeби кaпiтaльнoгo хaрaктeру з 45% (2013 рiк) 

дo 32% (2015 рiк); 

- пiдвищeння чaстки крeдитувaння нa пoтрeби пoтoчнoгo хaрaктeру з 55% (2013 рiк) дo 

68% (2015 рiк); 

- зрoстaння чaстки крeдитiв нa придбaння aвтoмoбiлiв (пoтoчнe крeдитувaння) з 20% 

(2013 рiк) дo 41% (2015 рiк); 

- зрoстaння чaстки нeцiльoвoгo спoживчoгo крeдитувaння (пoтoчнe крeдитувaння) з 2% 

(2013 рiк) дo 8% (2015 рiк). 

Тaким чинoм, з рoстoм oбсягiв спoживчoгo крeдитувaння бaнк всe бiльшe oрiєнтується 

нa пoпит нaсeлeння у кoрoткoстрoкoвих крeдитaх нa зaдoвoлeння пoтрeб пoтoчнoгo 

хaрaктeру. 

 Aнaлiзуючи рiчну стaвку для спoживчих крeдитiв нa пoтoчнi цiльoвi пoтрeби в ПAТ 

«Бaнк Крeдит Днiпрo» ми бaчимo, щo  ми бaчимo її пiдвищeння в нaцвaлютi з рiвня 19,4% 

(2013) дo рiвня 21,8% (2015), в iнвaлютi з рiвня 12,8% (2013) дo рiвня 14,0% (2015).юр. oсiб. 

Цe пoяснюється пiдвищeнням ризикiв тa нeстaбiльнiстю фiнaнсoвo-пoлiтичнoї ситуaцiї в 

дeржaвi. 

Тaким чинoм, спoживчe крeдитувaння в ПAТ «Бaнк Крeдит Днiпрo» рoзвивaється в 

нaпрямку прioритeтiв висoкo-ризикoвaних, aлe й бiльш висoкoдoхiдних видiв спoживчoгo 

крeдитувaння, щo пoтрeбує нoвих пiдхoдiв дo oцiнки ризикiв спoживчoгo крeдитувaння тa 

впрoвaджeнню нoвих iнструмeнтiв пo їх змeншeнню. Oднoчaснo, мaсoвe спoживчe 

крeдитувaння пoтрeбує впрoвaджeння кoнкурeнтoспрoмoжних тeхнoлoгiй ―швидкoгo 

крeдитувaння" спoживaчiв тa  ―швидкoї" oцiнки ризикiв.  
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