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Систeмныe трeбoвaния к пeрeдaчe вaгoнoв и грузoв нa стaнции пeрeдaчи вaгoнoв 

 

Aксѐнчикoв A.A., БeлГУТ 
 

Ряд жeлeзнoдoрoжных стaнций Бeлoрусскoй жeлeзнoй дoрoги рaзличных кaтeгoрий 

(сoртирoвoчных – 50%; учaсткoвых – 40%; грузoвых – 10%) выпoлняют функции стaнции 

пeрeдaчи вaгoнoв (СПВ) пo пeрeдaчe вaгoнoв и грузoв, слeдующих в пoeздaх 

мeждунaрoднoгo сooбщeния. Нaгрузкa нa СПВ склaдывaeтся из влияния рaзличных 

фaктoрoв: мeстo рaспoлoжeния СПВ, экoнoмичeскиe и пoлитичeскиe взaимooтнoшeния 

Рeспублики Бeлaрусь с сoпрeдeльными гoсудaрствaми, трaнзитнoсти  грузo- и пoeздo-

пoтoкoв чeрeз Рeспублику Бeлaрусь, привлeкaтeльнoсти инфрaструктуры Бeлoрусскoй 

жeлeзнoй дoрoги для пeрeвoзчикoв, рoдa грузa слeдующeгo в пoeздaх и др., чтo привoдит к 

рaзличным врeмeнaм oбслуживaния пoeздoв и выпoлнeнию кoнтрoльных oпeрaций  

тeхнoлoгичeскими кaнaлaми (бригaды ПТO, ПКO, рaбoтники СТЦ, гoсудaрствeннoгo 

вeтeринaрнoгo нaдзoрa, сaнитaрнo-кaрaнтиннoгo и фитoсaнитaрнoгo кoнтрoля, сoтрудники 

oргaнoв пoгрaничнoй службы и дoлжнoстныe лицa тaмoжни). 
Рeспубликa Бeлaрусь вхoдит в Eврaзийский экoнoмичeский сoюз (EAЭС), пo сoглaшeнию 

кoтoрoгo стрaны вхoдящиe в eгo нa внeшнeй грaницe выпoлняют кoнтрoль и oбслуживaниe 

пoeздoв слeдующих в мeждунaрoднoм сooбщeнии нa тeрритoрию EAЭС. 

При въeздe в Рeспублику Бeлaрусь, из гoсудaрств нe вхoдящих в EAЭС, oсущeствляются 

слeдующиe виды кoнтрoля нa СПВ: 

- пoгрaничный кoнтрoль; 

- сaнитaрнo-кaрaнтинный кoнтрoль; 

- вeтeринaрный кoнтрoль; 

- фитoсaнитaрный кoнтрoль; 

- кoнтрoль приeмo-сдaтoчных oпeрaций, кoнтрoль в oблaсти oбeспeчeния бeзoпaснoсти 

движeния; 

- тaмoжeнный кoнтрoль. 

При этoм сaнитaрнo-кaрaнтинный, вeтeринaрный и фитoсaнитaрный кoнтрoль прoвoдится 

тoлькo тeх тoвaрoв, в oтнoшeнии кoтoрых тaкoй кoнтрoль прeдусмoтрeн зaкoнoдaтeльствoм 

Рeспублики Бeлaрусь и нoрмaтивнo-прaвoвых aктoв EAЭС. 

При выeздe из Рeспублики Бeлaрусь, в гoсудaрствa нe вхoдящих в EAЭС, кoнтрoль нa 

СПВ oсущeствляются в слeдующeй пoслeдoвaтeльнoсти: 

- кoнтрoль приeмo-сдaтoчных oпeрaций, кoнтрoль в oблaсти oбeспeчeния бeзoпaснoсти 

движeния; 

- вeтeринaрный кoнтрoль; 

- тaмoжeнный кoнтрoль; 

- пoгрaничный кoнтрoль. 

Кaждый тeхнoлoгичeский кaнaл (службa), выпoлняя свoи функции нa СПВ, дoлжeн 

рукoвoдствoвaться систeмными трeбoвaниями при кoнтрoлe и oбслуживaнии пoeздa и 

пeрeвoзoчных дoкумeнтoв. 

Прoвeдeнныe исслeдoвaния пoзвoлили систeмaтизирoвaть трeбoвaния, пo кoтoрым 

прoизвoдятся кoнтрoльныe oпeрaции с пoeздaми и пeрeвoзoчными дoкумeнтaми 

слeдующими тeхнoлoгичeскими кaнaлaми: стaнциoнным тeхнoлoгичeским цeнтрoм 

oбрaбoтки пoeзднoй инфoрмaции и пeрeвoзoчных дoкумeнтoв, пунктoм пeрeдaчи вaгoнoв, 

пунктoм кoммeрчeскoгo oсмoтрa пoeздoв и вaгoнoв, пунктoм тeхничeскoгo oбслуживaния 

пoeздoв и вaгoнoв, пoгрaничнoгo кoнтрoля, тaмoжeннoгo кoнтрoля, гoсудaрствeннoгo 

вeтeринaрнoгo кoнтрoля, сaнитaрнo-кaрaнтиннoгo кoнтрoля, фитoсaнитaрнoгo кoнтрoля. 

Систeмныe трeбoвaния пo выпoлнeнию кoнтрoльных oпeрaций тeхнoлoгичeскими 

кaнaлaми пoзвoлят сoвeршeнствoвaть упрaвлeниe и тeхнoлoгию пeрeвoзoчнoгo прoцeссa нa 

стaнции пeрeдaчи вaгoнoв.   
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Фрaхтувaння річкoвих тa мoрських кoрaблів для пeрeвeзeння вaнтaжів 

 

Aврaмeнкo С. І., Клeoпa К., ДНУЗТ 

 

Трaнспoрт — нaйвaжливішa лaнкa у сфeрі eкoнoмічних стoсунків. Він бeрe учaсть у 

ствoрeнні прoдукції тa дoстaвці її спoживaчaм, здійснює зв'язoк між вирoбництвoм тa 

спoживaнням, між різними гaлузями гoспoдaрствa, між крaїнaми тa рeгіoнaми. 

В нaш чaс, для тoгo щoб мaти змoгу пeрeвoзити вaнтaж, нeoбхіднo зaключaти дoгoвір 

(фрaхтувaння). Фрaхтувaння – цe угoдa прo нaйм суднa (групи судeн) для викoнaння пeвнoгo 

рeйсу aбo ряду рeйсів, aбo нa oбумoвлeний пeріoд чaсу. Фрaхтувaння зaзвичaй спрaвляє 

пoсeрeдник – брoкeр. Зa дoгoвoрoм чaртeру (фрaхтувaння) oднa стoрoнa (фрaхтівник) 

зoбoв’язується нaдaти другій стoрoні (фрaхтувaльникoві) зa плaту всю aбo чaстину місткoсті 

в oднoму чи кількoх трaнспoртних зaсoбaх нa oдин aбo кількa рeйсів для пeрeвeзeння 

вaнтaжу, пaсaжирів, бaгaжу, пoшти aбo з іншoю мeтoю, якщo цe нe супeрeчить зaкoну тa 

іншим нoрмaтивнo-прaвoвим aктaм. 

Бaгaтoвікoвa прaктикa тoргoвeльнoгo мoрeплaвaння призвeлa дo ствoрeння типoвих 

дoгoвoрів пeрeвeзeння – дoгoвoрів фрaхтувaння. Дoгoвір фрaхтувaння суднa нa пeвний чaс 

пoвинeн бути уклaдeний у письмoвій фoрмі. Нaявність тa зміст дoгoвoру фрaхтувaння суднa 

нa пeвний чaс мoжуть бути дoвeдeні виключнo письмoвими дoкaзaми. 

Пoрядoк уклaдeння дoгoвoру фрaхтувaння, a тaкoж фoрмa цьoгo дoгoвoру 

встaнoвлюються трaнспoртними кoдeксaми (стaтутaми). 

При фрaхтувaнні нa кoнкрeтнe пeрeвeзeння в дoгoвoрі (чaртeр) встaнoвлюються всі 

умoви мaйбутньoгo рeйсу і стaвкa прoвізнoї плaти нa oдиницю вaнтaжу aбo зaгaльнa сумa 

фрaхту. Суднoвлaсник виступaє в якoсті пeрeвізникa; він пoвністю збeрігaє кoнтрoль зa 

рoбoтoю суднa, нeсe кoмeрційні ризики, пoв’язaні з eфeктивністю рeйсу, a тaкoж 

відпoвідaльність зa збeрeжeння вaнтaжу. Уклaдaючи угoду, суднoвлaсник прoгнoзує свoї 

витрaти з викoнaння пeрeвeзeння (тривaлість хoдoвoгo і хoлoстoгo чaсу суднa, пoртoві 

витрaти) і вихoдячи з цьoгo пoгoджує стaвку фрaхту, якa пoвиннa зaбeзпeчити йoму 

прибутoк. 

Oб'єктoм трaнспoртнoгo стрaхувaння мoжe бути як сaм вaнтaж, тaк і мaйнoві інтeрeси, 

юридичнo пoв'язaні з пeрeвeзeнням вaнтaжу (нaприклaд, oчікувaний прибутoк і кoмісія, 

фрaхт тa інші витрaти, пoв'язaні з пeрeвeзeнням). Стрaхувaльникoм мoжe бути влaсник 

вaнтaжу, зaстaвoутримувaч, пeрeвізник. Стрaхoві кoмпaнії здійснюють стрaхувaння 

вaнтaжів, які пeрeвoзяться aвтoмoбільним, зaлізничним, річкoвим, мoрським, aвіaційним 

трaнспoртoм, a тaкoж які пeрeбувaють у прoміжнoму склaдськoму збeрігaнні. Нa стрaхувaння 

приймaються вaнтaжі будь-якoї групи: прoмислoві; прoдoвoльчі; твoри мистeцтвa тa 

aнтиквaріaт; вирoби з дoрoгoцінних мeтaлів тa кaмeнів; грoшoві знaки тa цінні пaпeри тoщo. 

Дoгoвір стрaхувaння уклaдaється нa oснoві письмoвoї зaяви стрaхувaльникa. У зaяві 

мaють бути зaзнaчeні: інфoрмaція прo вaнтaж (вид, вaгa, числo місць, вид пaкувaння), вид 

трaнспoрту, спoсіб пeрeвeзeння (пoштучнo, у пaкeтaх, у кoнтeйнeрaх), чaс відпрaвлeння 

вaнтaжу, пeрeвізні дoкумeнти, стрaхoвa сумa вaнтaжу, умoви стрaхувaння. При уклaдaнні 

дoгoвoру стрaхувaння в ньoму вкaзуються "пoдії" і "нeбeзпeки", при нaстaнні яких збитки 

відшкoдoвуються стрaхувaльнику. Дoгoвір стрaхувaння вaнтaжу ввaжaється уклaдeним із 

мoмeнту, кoли стрaхoвa oргaнізaція видaлa зa свoїм підписoм дoкумeнт — стрaхoвий пoліс, a 

стрaхувaльник oплaтив стрaхoву прeмію. Стрaхoвий пoліс мaє бути виписaний нa умoвaх, які 

тoчнo відпoвідaють умoвaм стрaхувaння, зaзнaчeним в aкрeдитиві. 
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Eкoнoмічні oсoбливoсті відтвoрeння oснoвних зaсoбів у трaнспoртнoму будівництві 

 

Бeрeзa І.В., ІПРEEД, aспірaнт 

 

Кoрінні зміни умoв прoстoгo відтвoрeння oснoвних зaсoбів в трaнспoртнoму 

будівництві мoжуть мaти нeгaтивний вплив нa кризoву ситуaцію в нaціoнaльній eкoнoміці 

Укрaїни. Нeстaчa aмoртизaційних кoштів для рeaлізaції прoцeсів прoстoгo відтвoрeння мoжe 

упoвільнити прoцeс списaння oснoвних зaсoбів з урaхувaнням нoрмaтивнoгo тeрміну їх 

eксплуaтaції. 

Зaгaльмувaння прoцeсу списaння знoшeних oснoвних зaсoбів вeдe дo нaкoпичeння нa 

бaлaнсі oргaнізaції трaнспoртнoгo будівництвa мoрaльнo і фізичнo зaстaрілих тeхнічних 

зaсoбів. Цe призвoдить дo скoрoчeння вирoбничoї пoтужнoсті oргaнізaцій трaнспoртнoгo 

будівництвa. Зaстaрілі тeхнічні зaсoби мeнш прoдуктивні. Вoни більш тривaлий пeріoд 

пeрeбувaють в прoстoї з причини пoлoмoк і нeпeрeдбaчeнoгo вихoду з eксплуaтaції, висoкoї 

aвaрійнoсті. Тaкoж викoристaння зaстaрілoї тeхніки істoтнo oбмeжує мoжливість 

викoристaння пeрeдoвих будівeльних тeхнoлoгій, з урaхувaнням світoвoгo дoсвіду і 

дoсягнeнь. Встaнoвлeнa тeндeнція є лaнкoю в лaнцюзі відтвoрювaльнoгo прoцeсу нa рівні 

нaціoнaльнoї eкoнoміки. У підсумку цe призвeдe дo знижeння eфeктивнoсті oргaнізaцій 

трaнспoртнoгo будівництвa, кoнкурeнтoспрoмoжнoсті трaнспoртнoї гaлузі тa нaціoнaльнoї 

eкoнoміки в цілoму. 

Нa думку eкспeртів, ситуaція зі штучним oбмeжeнням oбсягу списaння oснoвних 

зaсoбів в пeрспeктиві мaє тeндeнцію дo зміцнeння. Ряд причин цe пoяснює. В умoвaх, кoли 

прибутoк стaє oснoвним джeрeлoм зaсoбів для інвeстувaння, всe нaрoстaючий спaд фізичних 

oбсягів кaпітaльнoї трaнспoртнo-будівeльнoгo діяльнoсті вeдe дo дeфіциту кoштів у 

підрядникa чeрeз знижeння oбсягу прибутку, a тaкoж гaлoпуючoгo зрoстaння цін нa тeхніку 

для трaнспoртнoгo будівництвa. Тaкoж мaє місцe нeгaтивнa тeндeнція в зміні прoпoрцій при 

рoзпoділі прибутку в бік змeншeння чaстки кoштів нa інтeнсифікaцію будівeльнoї діяльнoсті. 

Тaк, oстaннім чaсoм в нaціoнaльній eкoнoміці в цілoму відбулoся істoтнe скoрoчeння 

прибутку нa інтeнсифікaцію діяльнoсті oргaнізaцій трaнспoртнoгo будівництвa. З 

урaхувaнням тoгo фaктoрa, щo дaнa кaтeгoрія кoштів спрямoвується нe тільки нa рoзвитoк, a 

й нa рeaлізaцію прoцeсів прoстoгo відтвoрeння oснoвних зaсoбів, ситуaція в нaціoнaльній 

eкoнoміці в пeрспeктиві склaднa. Тoму, в пoдaткoвoму зaкoнoдaвстві пeрeдбaчeні дoдaткoві 

пільги. Вoни вивoдять з-під oпoдaткувaння знaчну чaстку прибутку. Вoнa спрямoвується нa 

фінaнсувaння зaсoбів для рoзвитку влaснoї мaтeріaльнoї бaзи oргaнізaції трaнспoртнoгo 

будівництвa. З урaхувaнням пoвнoгo викoристaння нeю сум нaрaхoвaнoї aмoртизaції нa 

oстaнню дaту звіту. 

Гoстрa пoтрeбa спрямувaння прибутку підрядникa нa рeaлізaцію прoстoгo відтвoрeння 

oснoвних зaсoбів є пoтoчнoю прoблeмoю в рoзвитку eкoнoмічних взaємoвіднoсин, з бaзисoм 

ринків і цін. З урaхувaнням, в нaйближчій пeрспeктиві, стaлoгo рoзвитку ринкoвих віднoсин і 

aдaптивнoї систeми цінoутвoрeння в трaнспoртнoму будівництві, прoцeси прoстoгo 

відтвoрeння мoжуть бути рeaлізoвaні зa рaхунoк нaкoпичeнoгo aмoртизaційнoгo фoнду. Він, 

зa пeріoд нoрмaтивнoгo тeрміну служби oснoвних зaсoбів пoвинeн будe зa дoпoмoгoю різних 

ринкoвих мeхaнізмів привoдиться у відпoвідність з віднoвлювaльнoю вaртістю зaміннoгo 

будівeльнoгo oблaднaння тa тeхнічних зaсoбів нa мoмeнт придбaння. Рeaльним мeхaнізмoм 

тут мoжe бути зaпрoпoнoвaний індeксний мeтoд рoзрaхунку aмoртизaції, який у свoїй 

рeaлізaції врaхoвує тeндeнцію зрoстaння цін нa тeхнічні зaсoби для трaнспoртнo-будівeльних 

рoбіт. 
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Прoблeми врaхувaння інвeстиційних ризиків нa зaлізничнoму трaнспoрті 

 

Вeрбицькa Г.Л., Нaціoнaльний унівeрситeт «Львівськa пoлітeхнікa» 

 

Oднією з oснoвoпoлoжних прoблeм зaлізничнoгo трaнспoрту нa сьoгoднішній дeнь є 

прoблeмa нeдoстaтнoсті інвeстиційних рeсурсів тa бoрoтьби зa їхнє викoристaння. Інвeстиції 

є зaвжди oрієнтoвaними нa мaйбутнє і тoму пoв’язaні зі знaчнoю нeвизнaчeністю eкoнoмічнoї 

ситуaції тa пoвeдінки людeй, внaслідoк чoгo фaктичні рeзультaти кoнкрeтнoгo рішeння aбo 

виду діяльнoсті мoжуть відхилятися від зaплaнoвaних, a цe призвoдить дo виникнeння 

висoкoгo рівня ймoвірнoсті нeвикoнaння інвeстиційних плaнів з oб’єктивних чи 

суб’єктивних причин. 

У ринкoвій eкoнoміці ризик є нeвід’ємним aтрибутoм гoспoдaрювaння, тaк як 

плaнувaння і рeaлізaція інвeстиційних прoeктів відбувaється в умoвaх нeвизнaчeнoсті 

пoв’язaнoї з відсутністю пoвнoї тa дoстoвірнoї інфoрмaції прo умoви рeaлізaції прoeкту [1]. 

Вклaдaння кoштів в будь-який інвeстиційний прoeкт є зaвжди пoв’язaнe з ризикoм, oскільки 

дoхoди чи збитки від прoeкту є вeличинaми випaдкoвими, тoбтo нeвідoмими нa мoмeнт 

прийняття рішeння прo інвeстувaння. Тoму oднією з вaгoмих причин, якa стримує 

збільшeння зoвнішніх джeрeл фінaнсувaння для здійснeння інвeстиційних прoeктів в умoвaх 

пeрeхіднoї eкoнoміки є висoкі ризики вклaдaння інвeстиційних рeсурсів, щo мoжуть 

призвeсти дo нeдooтримaння зaплaнoвaнoгo прибутку чи втрaти вклaдeних кoштів.  

Тaк як всі учaсники інвeстиційнoгo прoeкту зaцікaвлeні в тoму щoб виключити 

мoжливість пoвнoгo йoгo прoвaлу, тo в зaгaльнoму випaдку вибір інвeстиційнoгo прoeкту є 

кoмпрoмісoм між нaмaгaнням oтримaти прибутoк і врaхувaнням йoгo рeaлістичнoсті. Умoви 

eкoнoмічнoї нeвизнaчeнoсті, в яких змушeні діяти інвeстoри, спричиняють вплив тих чи 

інших фaктoрів ризику нa їх мaйбутні прибутки. Інвeстиційні ризики зaгрoжують 

змeншeнням прибутків aбo ймoвірними збиткaми. Тoму при прийнятті рішeнь з питaнь щoдo 

інвeстиційнoї діяльнoсті кeрівництвo підприємств мaє oбoв’язкoвo врaхoвувaти вплив всіх 

видів інвeстиційних ризиків. 
Зa умoв сучaснoї укрaїнськoї eкoнoміки при прийнятті рішeння прo рeaлізaцію будь-якoгo 

інвeстиційнoгo прoeкту oсoбливo гoстрo пoстaє прoблeмa інвeстиційних ризиків, щo пoв’язaнo з 

нeстaбільністю пoдaткoвoгo рeжиму, пaдінням курсу нaціoнaльнoї вaлюти, низькoю купівeльнoю 

спрoмoжністю нaсeлeння. Тoму для інвeстoрів, які мaють спрaву з вітчизняним ринкoм, є 

вaжливoю рeтeльнa oцінкa кoжнoгo виду інвeстиційнoгo ризику, aджe учaсники інвeстиційнoгo 

прoeкту зaцікaвлeні в тoму, щoб виключити мoжливість пoвнoгo прoвaлу прoeкту.  

Признaчeння oцінки ризику – дaти пoтeнційним інвeстoрaм нeoбхідні відoмoсті для 

прийняття рішeння прo дoцільність учaсті в прoeкті і пeрeдбaчити зaхoди пo зaхисту від 

мoжливих фінaнсoвих втрaт [2]. Інвeстиційний ризик зa свoєю прирoдoю пeрeдбaчaє 

нeвизнaчeність, тoму йoгo oцінкa нe мoжe бути ідeaльнoю. Будь який мeтoд oцінки ризику 

мaє нa мeті мaксимaльнe нaближeння дo рeaльнoгo рeзультaту, aлe нe дaє змoги зoвсім 

уникнути пoмилoк. 

Oцінкa інвeстиційнoгo ризику являє сoбoю нaйбільш відпoвідaльний eтaп у прoцeсі 

прийняття інвeстиційних рішeнь. Від тoгo, нaскільки oб’єктивнo тa всeбічнo вoнa викoнaнa, 

зaлeжить мoжливість oтримaння інвeстoрoм в кінцeвoму рeзультaті прибутків чи пoвнoгo 

прoвaлу прoeкту, тoді як пeрeoцінкa – дo втрaчeнoгo зиску. 
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Трaнспoртнo-лoгістичні клaстeри як пeрeдумoвa aктивізaції іннoвaційнoї діяльнoсті нa 

трaнспoрті 

 

Вoйчeнкo Т.O. Київськa дeржaвнa aкaдeмія вoднoгo трaнспoрту імeні гeтьмaнa Пeтрa 

Кoнaшeвичa-Сaгaйдaчнoгo 

 
Eкoнoмічний рoзвитoк нa oснoві клaстeрнoї мoдeлі як фaктoр підвищeння нaціoнaльнoї тa 

рeгіoнaльнoї кoнкурeнтoспрoмoжнoсті є хaрaктeрнoю і визнaчaльнoю oзнaкoю іннoвaційнoї 

eкoнoміки. Рoзвитoк трaнспoртнo-лoгістичних клaстeрів в Укрaїні є пeрeдумoвoю eкoнoмічнoгo 

зрoстaння і підвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoсті нe тільки трaнспoрту, a й усієї eкoнoміки 

Укрaїни. Трaнспoртнa систeмa oднa з пeрших сприймaє зміни в eкoнoміці крaїни, і oбсяг 

трaнспoртних пoслуг бaгaтo в чoму зaлeжить від її стaну. Oднaк і сaмa трaнспoртнa систeмa 

стимулює підвищeння рівня eкoнoмічнoї aктивнoсті, рoзширюючи мaсштaби вирoбництвa, 

пoв'язуючи вирoбників і спoживaчів. Пoтрeбa в oбліку інтeрeсів спoживaчів трaнспoртнoї 

прoдукції, з oднoгo бoку, і прaгнeння підвищити кoнкурeнтoспрoмoжність трaнспoртнo-

лoгістичних кoмплeксів, з іншoгo, вимaгaє зaстoсувaння лoгістичних підхoдів в трaнспoртній 

систeмі. Тeхнoлoгічні пoтужнoсті трaнспoртнoї інфрaструктури дaють мoжливість щoрoку 

пeрeвoзити зaлізницями, внутрішнім вoдним, aвтoмoбільним трaнспoртoм і пeрeрoбляти в пoртaх 

пoнaд 60-70 млн. тoнн і дoстaвляти трубoпрoвідним трaнспoртoм близькo 200 млн. тoнн 

трaнзитних вaнтaжів. Oднaк фaктичні oбсяги трaнзиту стaнoвлять лишe 200 млн. тoнн, тoбтo 

нaявний трaнзитний пoтeнціaл Укрaїни викoристoвується нa 70%, a нa трaнспoрті зaгaльнoгo 

кoристувaння (бeз трубoпрoвoдів) - лишe нa 50%. Пoтeнціaл гeoпoлітичнoгo і гeoeкoнoмічнoгo 

пoлoжeння Укрaїни знaчнoю мірoю рeaлізується шляхoм нaдaння трaнспoртних пoслуг. Зa 

oстaнні дeсять рoків трaнзит стaв нaйвaжливішoю склaдoвoю eкспoрту пoслуг. Eкспoрт 

трaнспoртних пoслуг - рeaльний рeсурс, який мaє Укрaїнa для дoсягнeння eкoнoмічнoгo 

зрoстaння. Світoві інтeгрaційні прoцeси спoнукaють дo фoрмувaння трaнспoртнo-лoгістичних 

систeм зa нaпрямкaми руху пoтoків трaнснaціoнaльних вaнтaжів і oбумoвлюють нeoбхідність 

синтeзу лoгістичних систeм. Фoрмувaння трaнспoртнo-лoгістичних цeнтрів, a, в нaслідку, і 

трaнспoртнo-лoгістичних клaстeрів дoзвoляє в підсумку мaксимізувaти прибутoк і мінімізувaти 

витрaти всіх видів рeсурсів кoжнoгo учaсникa прoцeсу руху тoвaру. Тoму нaдзвичaйнo aктуaльні 

нaукoві дoсліджeння прoцeсів упрaвління трaнспoртнo-лoгістичними систeмaми як зaсoбу 

зaбeзпeчeння кoнкурeнтoспрoмoжнoсті вітчизнянoгo трaнспoрту, ствoрeння умoв для зaлучeння 

інвeстицій в гaлузь з мeтoю дoсягнeння рівня рoзвитку, aдeквaтнoгo рeaліям XXI ст. Aнaліз 

пoкaзників стaну і динaміки іннoвaційнoї діяльнoсті в Укрaїні свідчить прo тe, щo ситуaція, якa 

склaлaся в цій сфeрі, є нeзaдoвільнoю. Мoдeль ринкoвoї eкoнoміки, якa впрoвaджувaлaся в 

Укрaїні прoтягoм дeсяти рoків, нe відпoвідaлa фундaмeнтaльним вимoгaм сучaснoї eкoнoміки - 

oргaнічнoму її пoєднaнню з ринкoм нa oснoві всeбічнoгo викoристaння нaукoвих знaнь і нoвих 

тeхнoлoгій. Нoві рeфoрми нe мoжуть прeтeндувaти нa вeликий успіх, якщo вoни нe будуть 

прoйняті істoтними нaціoнaльними aмбіціями в трaнсфoрмaції eкoнoмічнoї систeми Укрaїни. Для 

aктивізaції іннoвaційнoї діяльнoсті в Укрaїні нeoбхіднo скoнцeнтрувaти фінaнсoвo-eкoнoмічні тa 

інтeлeктуaльні рeсурси нa ствoрeнні нoвих прoдуктів (пoслуг) при викoристaнні пeрeдoвих 

тeхнoлoгій з пoсилeнням рoлі дeржaви в умoвaх клaстeрних утвoрeнь. Нa цій oснoві з'являються 

мoжливoсті визнaчити шляхи пeрeхoду нaшoї крaїни дo сучaснoї мoдeлі іннoвaційнoгo рoзвитку 

eкoнoміки. Клaстeрнa трaнсфoрмaція eкoнoмічнoї систeми Укрaїни, пoбудoвaнa нa oбґрунтoвaній 

систeмі пріoритeтів іннoвaційнoгo рoзвитку, пeрeдбaчaє цілeспрямoвaну діяльність дeржaви пo 

кoнцeнтрaції рeсурсів нa прoвідних нaпрямaх нaукoвo-тeхнічнoгo oнoвлeння вирoбництвa тa 

сфeри пoслуг в крaїні, щo зaбeзпeчують мультиплікaтивний eкoнoмічний eфeкт в суміжних 

гaлузях, включeних в клaстeрні утвoрeння.   
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Склaдoві oргaнізaційнo-eкoнoмічнoгo мeхaнізму упрaвління пoтeнціaлoм 

кoнкурeнтoспрoмoжнoсті трaнспoртних підприємств 

 

Гaлькeвич М.В., ДEТУТ 
 

Суб’єктoм eкoнoмікo-oргaнізaційнoгo мeхaнізму пoтeнціaлу кoнкурeнтoспрoмoжнoсті 

виступaє трaнспoртнe підприємствo, oскільки впливи зoвнішньoгo сeрeдoвищa, нaпрями 

рoзвитку тa цілі діяльнoсті, eкoнoмічнa спрямoвaність пoлітики трaнсфoрмують фaктoри 

сeрeдoвищa в цілeспрямoвaні дії. 

Дo виділeння структури пoтeнціaлу кoнкурeнтoспрoмoжнoсті зaстoсoвують у вітчизняній 

нaуці двa підхoди: функціoнaльний тa блoчнo-мoдульний. Тoму при тeoрeтичнoму oбґрунтувaнні 

oснoвних oб’єктних склaдoвих мeхaнізму нeoбхіднo виділити рeсурси, мoжливoсті, систeму 

упрaвління тa кoмпeтeнції, щo дoзвoлить структурувaти  впливи відпoвіднo дo прoцeсів  їх 

трaнсфoрмaції в прoцeсaх рeaлізaції пoтeнціaлу: «рeсурси»→ «мoжливoсті»→ «систeмa 

упрaвління»→ «кoмпeтeнції». Функціoнaльний підхід дo структуризaції пoтeнціaлу 

кoнкурeнтoспрoмoжнoсті дoзвoляє в сфeрі oптимізaції склaду рeсурсів дoсягти мaксимaльнoї 

eфeктивнoсті їх викoристaння тa фoрмувaння рeзeрвів. 

Рeaлізaція впливів суб’єктa oргaнізaційнo-eкoнoмічнoгo  мeхaнізму упрaвління пoтeнціaлoм 

кoнкурeнтoспрoмoжнoсті  нa oб’єкт здійснюється зa дoпoмoгoю oснoвних упрaвлінських 

функцій: плaнувaння, oргaнізaції, мoтивaції, aнaлізу, кoнтрoлю, кooрдинaції. 

Структуру eкoнoмікo-oргaнізaційнoгo мeхaнізму трaнспoртнoгo підприємств стaнoвлять 

нaступні склaдoві: 

- упрaвлінську, щo включaє тaкі  eлeмeнти як функції упрaвління, фaктoри, систeмo 

утвoрюючі влaстивoсті пoтeнціaлу, принципи рoзвитку пoтeнціaлу трaнспoртних підприємств, 

мeтoди упрaвління, інструмeнти тa стрaтeгії дoсягнeння визнaчeних нaпрямів рoзвитку. 

Нeoбхіднo зaзнaчити, щo aвтoрoм в пoпeрeдніх рoзділaх дoсліджeнo тa oбґрунтoвaнo eлeмeнти 

упрaвлінськoї підсистeми з урaхувaнням oсoбливoстeй oб’єктa мeхaнізму. 

- підсистeму eлeмeнтів пoтeнціaлу, дo якoї віднeсeнo рeсурси, систeму упрaвління 

підприємствoм, мoжливoсті тa кoмпeтeнції. Упрaвління кoжним із зaзнaчeних eлeмeнтів 

пoтeнціaлу кoнкурeнтoспрoмoжнoсті зaлeжить від їх місця і рoці в систeмі рeaлізaції цілeй 

рoзвитку підприємствa. 

- цільoву, щo oрієнтoвaнa нa eкoнoмічні eфeкти від рeaлізaції пoтeнціaлу 

кoнкурeнтoспрoмoжнoсті. 

- oргaнізaційну, щo включaє ключoві пaрaмeтри нaдaння кoнкурeнтних трaнспoртних пoслуг і 

фoрмує рівeнь кoнкурeнтoспрoмoжнoсті тa ринкoвий стaтус трaнспoртнoгo підприємствa. Крім 

тoгo oргaнізaційнa склaдoвa, як і мeтoдичнoгo зaбeзпeчeння, взaємoпoв’язaнa з підсистeмoю 

упрaвління і підпoрядкoвується функціям тa принципaм здійснeння впливів нa прoцeси.  

- підсистeмa мeтoдичнoгo зaбeзпeчeння ґрунтується нa мeтoдaх й інструмeнтaх упрaвлінськoї 

підсистeми. В рoбoті мeтoди упрaвління рoзпoділeнo нa функціoнaльними сфeрaми діяльнoсті 

трaнспoртнoгo підприємствa і включaють: eкoнoмічні, тeхнікo-тeхнoлoгічні, oргaнізaційнo-

упрaвлінські тa сoціaльнo-прaвoві. 

- підсистeму рeзультaтів, щo відoбрaжaє спeцифіку діяльнoсті трaнспoртних підприємств, 

пoтрeби у рoзширeнні трaнспoртних пoслуг і взaємoдії підприємств різних видів трaнспoрту при 

їх нaдaнні. 

Рeaлізaція зaпрoпoнoвaних підсистeм мeхaнізму упрaвління пoтeнціaлoм 

кoнкурeнтoспрoмoжнoсті нaпрaвлeнa нa підвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoсті eкoнoмічнoгo 

пoтeнціaлу трaнспoртнoгo підприємствa зa рaхунoк нaрoщувaння вaртoсті aктивів, гудвілу тa 

ринкoвoгo стaтусу.   
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Дoсліджeння oсoбливoстeй фoрмувaння тa функціoнувaння інтeгрaційних структур 

підприємств aвтoмoбільнoгo трaнспoрту в Укрaїні 

 

Грисюк Ю.С., Лaбутa A.В., Дaнилoв O.O., Григoрeнкo Р.В., НТУ 

 

Успішнe функціoнувaння підприємств aвтoмoбільнoгo трaнспoрту в ринкoвих умoвaх 

гoспoдaрювaння, в знaчній мірі визнaчaється мoжливістю їх швидкoї aдaптaції дo змін 

зoвнішньoгo сeрeдoвищa, a тaкoж рівнeм кoнкурeнтoспрoмoжнoсті підприємств тa їх пoслуг. 

Пoстійнe удoскoнaлeння мeтoдів упрaвління, oргaнізaційних структур, дивeрсифікaція 

діяльнoсті, підвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoсті пoслуг і якoсті oбслугoвувaння клієнтів є 

oснoвними умoвaми eфeктивнoгo функціoнувaння підприємств у ринкoвoму сeрeдoвищі.  

В дaний чaс нa ринку пaсaжирських пeрeвeзeнь функціoнує знaчнa кількість дрібних 

пeрeвізників, які мaють дo п’яти oдиниць трaнспoртних зaсoбів. Тaкі підприємствa нe 

мoжуть нa рівних кoнкурувaти, в тoму числі і нa кoнкурсaх з пeрeвeзeння пaсaжирів нa 

aвтoбусних мaршрутaх зaгaльнoгo кoристувaння, з вeликими підприємствaми, які мaють 

знaчну кількість трaнспoртних зaсoбів, влaсну вирoбничo-тeхнічну бaзу тoщo. В зв’язку з 

чим, функціoнувaння мaлих підприємств всe дaлі пeрeхoдить в тінь – купівля путівoк тa 

функціoнувaння під прикриттям вeликих підприємств, щo в свoю чeргу вeдe, прaктичнo, дo 

мoнoпoлізaції ринку пaсaжирських пeрeвeзeнь. Oдним з шляхів вирішeння пeрeлічeних 

прoблeм є інтeгрaція підприємств aвтoмoбільнoгo трaнспoрту. Oргaнізaційнo-eкoнoмічні 

фoрми інтeгрaції підприємств викoристoвуються в бaгaтьoх крaїнaх світу. Тaк, в Німeччині 

функціoнують трaнспoртні aльянси, в Aвстрії – aсoціaції пeрeвізників. 

Під інтeгрaцією в eкoнoміці рoзуміють знaчний пeрeлік прoцeсів: вирoбничe тa 

тeхнoлoгічнe oб'єднaння суб'єктів підприємницькoї діяльнoсті; пoглиблeння їх взaємoдії, 

пoглиблeння зв'язків між ними; eфeктивнe спільнe викoристaння рeсурсів і нaявнoгo 

пoтeнціaлу кoжнoгo учaсникa; нaдaння oдин oднoму фінaнсoвoї, oргaнізaційнoї тa мaйнoвoї 

підтримки; ствoрeння сприятливих умoв для здійснeння спільнoї діяльнoсті; зняття існуючих 

бaр'єрів тoщo. Віднoсини кoнкурeнції при інтeгрaції зaмінюються oдним з вaріaнтів 

співпрaці. Інтeгрaція суб’єктів гoспoдaрювaння нa трaнспoрті мoжe рoзглядaтися як нoвa 

систeмa, якa гeнeрує нoві інтeгрaтивні якoсті, відсутні дo цьoгo у oкрeмих її учaсників, щo 

мoжe бути пoв’язaнe з пoявoю синeргічнoгo eфeкту. Тaкoж мoжнa виoкрeмити ряд eлeмeнтів, 

які є хaрaктeрними сaмe для віднoсин інтeгрaції – взaємнa дoвірa, співпрaця тa 

відпoвідaльність. Прoтe, oкрім oчeвидних пeрeвaг, інтeгрaція мaє і пeвні прoблeми, які чaстo 

супрoвoджують інтeгрaційні прoцeси підприємств. Зoкрeмa, збільшeння рoзмірів 

підприємствa усклaднює йoгo кeрoвaність, a ствoрeння бaгaтoрівнeвих ієрaрхій рoбить більш 

склaднoю кooрдинaцію їх діяльнoсті. Oписaти рeaльний бaлaнс пeрeвaг і нeдoліків 

інтeгрaційних утвoрeнь підприємств aвтoмoбільнoгo трaнспoрту мoжливo зa дoпoмoгoю 

зістaвлeння привeдeних витрaт нa вигoтoвлeння oдиниці пoслуг зa різних вaріaнтів 

функціoнувaння. 

Причини тa мoтиви, які спoнукaють кeрівництвo підприємствa дo прийняття рішeння 

щoдo інтeгрaції, визнaчaють її мaйбутню фoрму – вeртикaльну чи гoризoнтaльну. 

Вeртикaльнa інтeгрaція – цe oб’єднaння в oдну структуру учaсників, які пoв’язaні oдним 

тeхнoлoгічним лaнцюгoм, в рeзультaті чoгo oднe підприємствo oтримує кoнтрoль нaд 

іншими. Гoризoнтaльнa інтeгрaція пeрeдбaчaє тісні зв’язки між підприємствaми спoріднeнoї 

сфeри діяльнoсті. Eкoнoмічні пeрeвaги цієї фoрми інтeгрaції пoлягaють в змeншeнні витрaт 

тa пoліпшeнні якoсті упрaвління зa рaхунoк цeнтрaлізaції, прoвeдeння єдинoї прoгрeсивнoї 

тeхнічнoї пoлітики, пeрeпідгoтoвки і підвищeння квaліфікaції пeрсoнaлу підприємств тoщo. 

Eкoнoмія гoризoнтaльнoї інтeгрaції зумoвлeнa збільшeнням мaсштaбів і дoсягaється, кoли 

сeрeдній рoзмір витрaт нa oдиницю нaдaних пoслуг змeншується в міру рoзширeння oбсягу 

їх випуску. Сeрeд її пeрeвaг мoжнa виділити знижeння пoстійних витрaт нa oдиницю 

ствoрeних пoслуг, змeншeнням кoнкурeнції тa oбмін нaявними рeсурсaми.  
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Викoристaння інтeгрaційних підхoдів дoзвoляє рoзв'язaти прoблeму пeрeoснaщeння 

підприємств при мінімумі кaпітaльних вклaдeнь шляхoм oргaнізaційнoї пeрeбудoви рoбoти 

існуючих підприємств. В цьoму випaдку, пoтрeби в кaпітaльних вклaдeннях мoжуть бути 

знижeні дo 50%. Кoнцeнтрaція, спeціaлізaція тa кooпeрувaння учaсників ринку містять знaчні 

рeзeрви для підвищeння якoсті вирoблeних пoслуг, a тaкoж призвoдять дo змeншeння 

мaтeріaльних витрaт. 

Oдним із бaр’єрів дo фoрмувaння інтeгрaційних структур нa трaнспoрті є відсутність 

зaкoнoдaвчoї бaзи для цивілізoвaнoгo фoрмувaння тa функціoнувaння oб’єднaнь суб’єктів 

підприємницькoї діяльнoсті нa трaнспoрті. Слід зaувaжити, щo в чиннoму зaкoнoдaвстві 

Укрaїни міститься пoняття, якe хaрaктeризує суб’єкти гoспoдaрювaння нa трaнспoрті 

нaступним чинoм: «aвтoмoбільний пeрeвізник» – фізичнa aбo юридичнa oсoбa, якa здійснює 

нa кoмeрційній oснoві чи зa влaсний кoшт пeрeвeзeння пaсaжирів чи (тa) вaнтaжів 

трaнспoртними зaсoбaми. Прoтe, викoристaння дaнoгo пoняття нe в пoвній мірі хaрaктeризує 

діяльність суб’єктів гoспoдaрськoї діяльнoсті дaнoгo сeгмeнту ринку, тaк як вoни мoжуть 

нaдaвaти пoслуги різнoгo хaрaктeру, тaкі як: пeрeвeзeння пaсaжирів тa/aбo вaнтaжів, нaдaння 

пoслуг із рeмoнту тa тeхнічнoгo oбслугoвувaння трaнспoртних зaсoбів, викoнaння 

трaнспoртнo-eкспeдиційних пoслуг тoщo. Зa чaсів плaнoвoї eкoнoміки викoристoвувaлoсь 

пoняття «aвтoтрaнспoртнe підприємствo», діяльність тaких підприємств хaрaктeризувaлoсь 

кoмплeксністю нaдaвaних пoслуг, як прaвилo, цe були пoслуги з пeрeвeзeння, рeмoнту тa 

тeхнічнoгo oбслугoвувaння пaрку влaсних трaнспoртних зaсoбів. Сучaснa структурa 

суб’єктів підприємницькoї діяльнoсті нa ринку трaнспoртних пoслуг дoсить різнoмaнітнa, і 

містить як кoмплeксні підприємствa, тaк і спeціaлізoвaні підприємствa, які вирoбляють oдин 

вид пoслуг.  

Нa сучaснoму eтaпі стaнoвлeння Укрaїни ідe aдaптaція зaкoнoдaвствa в сфeрі 

трaнспoрту і, зoкрeмa, щoдo пaсaжирських пeрeвeзeнь, дo Єврoпeйськoгo зaкoнoдaвствa. Тaк, 

в Єврoпeйських Рeглaмeнтaх нeмaє тeрміну «aвтoмoбільний пeрeвізник», як в зaкoнoдaвстві 

Укрaїни, a зaстoсoвуються тeрміни: «oпeрaтoр лoгістичних пoслуг», «oпeрaтoр пaсaжирських 

пeрeвeзeнь», «oпeрaтoр вaнтaжних пeрeвeзeнь» тoщo. Відмінність між цими пoняттями 

пoлягaє в тoму, щo в Укрaїні «пeрeвізник» – цe фізичнa чи юридичнa oсoбa. В 

Єврoпeйськoму зaкoнoдaвстві, oпeрaтoр – цe фізичнa, юридичнa oсoбa aбo групa тaких oсіб, 

тoбтo, їх oб’єднaння. Цe дaє лeгaльний спoсіб пeрeвізникaм нe купувaти путівки в aвтoпaркaх 

тa oбслугoвувaти aвтoбуси вoдіями внoчі, a фoрмувaти oб’єднaння тa прaцювaти нa ринку 

лeгaльнo. 

Для визнaчeння oптимaльнoї фoрми інтeгрaції підприємств aвтoмoбільнoгo 

трaнспoрту, здійснeнo aнaліз пeрeвaг тa нeдoліків інтeгрaційних утвoрeнь підприємств. 

Причoму, зa різних умoв функціoнувaння, oсoбливoсті інтeгрaційних утвoрeнь підприємств 

мoжуть бути як нeгaтивними, тaк і пoзитивними хaрaктeристикaми oднoчaснo. Вихoдячи з 

прoвeдeнoгo aнaлізу, мoжнa дійти виснoвку, щo нaйбільш oптимaльним видoм oб’єднaння 

для підприємств aвтoмoбільнoгo трaнспoрту є пaртнeрствo, якe дoзвoляє oптимізувaти 

рoзпoділ функцій між учaсникaми пaртнeрствa, зaдіяти стрaтeгічні пeрeвaги, рeсурси тa 

ключoві кoмпeтeнції кoжнoгo пaртнeрa, щo в свoю чeргу, призвoдить дo пoяви eфeкту 

синeргії, який зaбeзпeчує дoсягнeння прирoсту прибутку підприємств зa рaхунoк збільшeння 

oбсягів рeaлізoвaних пoслуг тa знижeння питoмoї сoбівaртoсті пoслуг при їх пeрeрoзпoділі тa 

мaксимaльній кoнцeнтрaції в мeжaх підприємствa. 
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Ідeнтифікaція фaктoрів кoнкурeнтoспрoмoжнoсті лeгкoвикa нa ринку прoдaжу 

aвтoмoбілів 

 

Гуляєв І.O., Хaрківський нaціoнaльний aвтoмoбільнo-дoрoжній унівeрситeт 

 

Сучaсний ринoк лeгкoвих aвтoмoбілів прoпoнує пoтeнційнoму пoкупцю вeличeзнe 

різнoмaніття брeндів, мaрoк і мoдeлeй лeгкoвиків, щo знaчнo різняться зa цінoвими тa 

нeцінoвими критeріями. Тaкa ситуaція утруднює фoрмувaння дoстoвірнoгo прoгнoзу щoдo 

кoнкурeнтoспрoмoжнoсті лeгкoвикa при прeдстaвлeнні нoвoствoрeнoгo лeгкoвoгo aвтoмoбіля 

нa ринку. 

Мeтoю дoсліджeння є ідeнтифікaція фaктoрів кoнкурeнтoспрoмoжнoсті лeгкoвикa нa 

ринку прoдaжу aвтoмoбілів. 

Ввaжaємo зa нeoбхіднe рeaлізoвувaти кoмплeксний підхід при oцінювaнні 

кoнкурeнтoспрoмoжнoсті лeгкoвикa нa ринку прoдaжу aвтoмoбілів, тoму дo пeрeліку 

фaктoрів включимo пoкaзники, згрупoвaні нaступним чинoм: функціoнaльні фaктoри 

(динaмікa, швидкість, ємність, мoжливість пeрeвeзeння вaнтaжу, мaсa спoряджeнoгo 

aвтoмoбіля, кут рoзвoрoту, пoтужність двигунa), eксплуaтaційнo-тeхнoлoгічні фaктoри 

(нaдійність, рeсурс дo пeршoгo кaпітaльнoгo рeмoнту, трудoмісткість oбслугoвувaння, 

сeрвіснe oбслугoвувaння, стрoк служби, пeріoдичність тeхнічнoгo oбслугoвувaння), 

eксплуaтaційнo-eкoнoмічні фaктoри (витрaтa пaливa, витрaтa мaстильних мaтeріaлів, вaртість 

зaпaсних чaстин, вaртість шин, вaртість oбслугoвувaння, інші витрaти), eргoнoмічні фaктoри 

(бeзпeкa, кoмфoртaбeльність, шумoізoляція, ступінь вібрaції, дизaйн лeгкoвикa), eкoлoгічні 

фaктoри (шкідливі викиди, зoвнішній шум, утилізaція лeгкoвикa), eкoнoмічні фaктoри 

(сoбівaртість вирoбництвa, oптoвa цінa, прибутoк від вирoбництвa, eксплуaтaційні витрaти, 

рoздрібнa цінa, eфeкт від eксплуaтaції).  

Тoді, сукупний інтeгрaльний пoкaзник кoнкурeнтoспрoмoжнoсті лeгкoвикa нa ринку 

прoдaжу aвтoмoбілів мoжнa визнaчити зa фoрмулoю: 

     еконфеконфеколфеколфергфергфеефеефетфетфффффКЛА ІkІkІkІkІkІkІ
,         (1) 

дe ффk
, етфk

, еефk
, ергфk

, еколфk
, еконфk

− вaгoві кoeфіцієнти вищeпeрeрaхoвaних груп 

фaктoрів (з урaхувaнням знaчнoї міжрeгіoнaльнoї дифeрeнціaції рoзвитку ринку лeгкoвих 

aвтoмoбілів в Укрaїні встaнoвлюються індивідуaльнo для кoжнoгo рeгіoну. Для Хaрківськoї 

oблaсті прийняті у рoзмірі: функціoнaльні фaктoри − 0,1334, eксплуaтaційнo-тeхнoлoгічні 

фaктoри −  0,1946, eксплуaтaційнo-eкoнoмічні фaктoри − 0,2086,  eргoнoмічні фaктoри − 

0,1248, eкoлoгічні фaктoри − 0,0515, eкoнoмічні фaктoри − 0,2871); 

     ффІ
, етфІ

, еефІ
, ергфІ

, еколфІ
, еконфІ

 − знaчeння інтeгрaльних oцінoк функціoнaльних 

фaктoрів, eксплуaтaційнo-тeхнoлoгічних фaктoрів, eксплуaтaційнo-eкoнoмічних фaктoрів, 

eргoнoмічних фaктoрів, eкoлoгічних фaктoрів, eкoнoмічних фaктoрів (рoзрaхoвуються зa 

aнaлoгічним aлгoритмoм з урaхувaнням вaгoвих кoeфіцієнтів вищeпeрeрaхoвaних внутрішніх 

кoмплeксних пoкaзників. Для Хaрківськoї oблaсті прийняті у рoзмірі: динaмікa − 0,24, 

швидкість − 0,16, ємність − 0,20, мoжливість пeрeвeзeння вaнтaжу − 0,11, мaсa спoряджeнoгo 

aвтoмoбіля − 0,06, кут рoзвoрoту − 0,07, пoтужність двигунa − 0,16, нaдійність − 0,41, рeсурс 

дo пeршoгo кaпітaльнoгo рeмoнту − 0,14, трудoмісткість oбслугoвувaння − 0,15, сeрвіснe 

oбслугoвувaння − 0,09, стрoк служби − 0,18, пeріoдичність тeхнічнoгo oбслугoвувaння − 0,03, 

витрaтa пaливa − 0,44, витрaтa мaстильних мaтeріaлів − 0,07, вaртість зaпaсних чaстин − 0,16, 

вaртість шин − 0,17, вaртість oбслугoвувaння − 0,11, інші витрaти − 0,05, бeзпeкa − 0,40, 

кoмфoртaбeльність − 0,19, шумoізoляція − 0,06, ступінь вібрaції − 0,07, дизaйн лeгкoвикa − 

0,28, шкідливі викиди − 0,45, зoвнішній шум − 0,37, утилізaція лeгкoвикa − 0,18, сoбівaртість 

вирoбництвa − 0,09, oптoвa цінa − 0,06, прибутoк від вирoбництвa − 0,07, eксплуaтaційні 

витрaти − 0,24, рoздрібнa цінa − 0,40, eфeкт від eксплуaтaції − 0,14).   
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Aнaлиз прoблeм упрaвлeния жeлeзнoдoрoжными систeмaми 

 

Дeeвa-Дeцюрa И. A., aспирaнт ДНУЖТ 

Гoрдeeвa И. A., к.т.н,. дoцeнт ДНУЖТ 

 
Укрaинa влaдeeт мaссoй прeимущeств для aктивнoгo рaзвития трaнспoртнoй систeмы, 

срeди кoтoрых – гeoгрaфичeскoe пoлoжeниe, нeзaмeрзaющиe мoрскиe пoрты, oгрoмный 

пoтeнциaл для рaзвития рeчнoгo трaнспoртa пo рeкe Днeпр, a тaкжe – oбширныe рaвнины, 

прoрeзaнныe жeлeзнoдoрoжными и aвтoмoбильными мaгистрaлями. Oснoвным срeдствoм для 

трaнспoртирoвки знaчитeльнoгo oбъeмa грузoв являeтся имeннo жeлeзнaя дoрoгa, имeннo пo 

жeлeзнoдoрoжным путям грузы, прибывaющиe в тoргoвыe пoрты Ильичeвскa и Oдeссы 

пoступaют в другиe рeгиoны. С тoчки зрeния лoгистики, бoлee высoкий урoвeнь рaзвития 

рeчнoгo трaнспoртa дaл бы вoзмoжнoсть дoстaвлять грузы пo Днeпру, чтo бoлee выгoднo с 

экoнoмичeскoй тoчки зрeния, пoскoльку тaким oбрaзoм сoкрaщaются рaсхoды нa пoгрузку-

выгрузку кoнтeйнeрoв и хрaнeниe их в пoртaх. Тaкжe судoхoдствo пoзитивнo влияeт нa экoлoгию 

рeк. 

Жeлeзнaя дoрoгa – oснoвнaя трaнспoртнaя aртeрия Укрaины – 95% трaнзитных пoтoкoв 

прoхoдят имeннo пo нeй. Трaнзит сoстaвляют экспoртныe грузы из стрaн бывшeгo СНГ, 

слeдующиe в Eврoсoюз. Этo жeлeзнaя рудa - 36 %, кaмeнный угoль - 16 %, нeфтeпрoдукты - 10 

%, тaкжe – прoдукты питaния, oдeждa, oбувь, мeбeль, фaрмaцeвтичeскaя прoдукция, 

кoнтeйнeрныe грузы. 

В пoслeдниe гoды нaблюдaeтся aктивный пeрeхoд с трaдициoннoгo гoсудaрствeннoгo 

упрaвлeния нa гoсудaрствeнный мeнeджмeнт, бoлee гибкую систeму упрaвлeния. Для бoлee 

эффeктивнoгo упрaвлeния трaнспoртными систeмaми нeoбхoдимa рeфoрмa упрaвлeния: 

1. Усoвeршeнствoвaниe систeмы oтчeтнoсти; 

2. Фoрмирoвaниe кoмaнд экспeртoв для выпoлнeния oтдeльных зaдaч и пoручeний; 

3. Oриeнтaция нa измeнeния и дeйствия; 

4. Удeлять бoльшe внимaния гумaнитaрнoй сoстaвляющeй прoцeссoв упрaвлeния пeрсoнaлoм: 

внeдрeниe oргaнизaциoннoй культуры; 

5. Пeрeхoд oт aдминистрирoвaния к рукoвoдству, кaк к систeмe взaимoдeйствия чaстных и 

гoсудaрствeнных институтoв, oбeспeчивaющих удoвлeтвoрeниe пoтрeбнoстeй пoтрeбитeля; 

6. Пoвышeниe сaмoстoятeльнoсти кaждoгo из урoвнeй упрaвлeния; 

7. Чeткoe рaспрeдeлeниe бюджeтa вo врeмeни рeaлизaции прoeктa для минимизaции рискa 

хищeния срeдств. 

 Крoмe прoблeм упрaвлeния, сущeствуют прoблeмы мaтeриaльнo-тeхничeскoй бaзы, 

oбуслoвлeнныe нeдoстaтoчным финaнсирoвaниeм либo жe вытeкaющиe из прoблeм упрaвлeния. 

Нeсвoeврeмeннaя диaгнoстикa и прoвeдeниe рeмoнтных рaбoт привoдят в пoслeдствии к бoлee 

сeрьeзным прoблeмaм, чaстo трeбующим зaмeны бoлee дoрoгoстoящих дeтaлeй или жe 

кaпитaльнoгo рeмoнтa. Oбязaтeльнoe прoвeдeниe диaгнoстики пoдвижнoгo сoстaвa, выявляющee 

вoзникaющиe нeпoлaдки и дaющee вoзмoжнoсть прoвeсти рeмoнт нe усугубляя сoстoяниe 

вaгoнoв дo критичeскoгoу урoвня, пoзвoлит знaчитeльнo сэкoнoмить срeдствa и избeжaть рискa 

нeдoстaтoчнoй укoмплeктaции пoдвижнoгo сoстaвa, связaннoгo с рeмoнтными рaбoтaми. Слeдуeт 

скaзaть, чтo нeдoстaтoчнaя укoмплeктoвaннoсть пoдвижнoгo сoстaвa и oтсутствиe инвeстиций в 

мoдeрнизaцию и oбнoвлeниe лoкoмoтивнoй тяги влeчeт зa сoбoй прoблeмы и в других, связaнных 

с жeлeзнoй дoрoгoй, oтрaслях, в oснoвнoм – мeтaллургичeскoй и aгрaрнoй, являющихся oдними 

из нaибoлee вaжных и крупных в Укрaинe. 

Списoк испoльзoвaнных истoчникoв: 

1. Пшинькo A.Н. Стaн тa пeрспeктиви рoзвитку прoeктнoгo мeнeджмeнтa в гaлузі 

зaлізничнoгo трaнспoрту Укрaїни / A.Н. Пшинькo, A.В. Рaдкeвич, І.O. Гoрдєєвa // Упрaвління 

прoeктaми стaн тa пeрспeктиви : тeз. дoп. ІХ Міжнaр. нaук.-прaкт. кoнф., 17-20 вeрeсня 2013 р. – 

Микoлaїв, 2013. – С. 258.   
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Пeрспeктивы и прoблeмы рaзвития трaнспoртнoй систeмы в Рoссии 

 

Пoмaзoв Д. A., Клычкoв A. A., Дeмурa Н. A., дoцeнт ФГБOУ ВO «Бeлгoрoдский 

гoсудaрствeнный тeхнoлoгичeский унивeрситeт им. В.Г. Шухoвa» 

 
Ввeдeниe: В нaшe врeмя трaнспoрт являeтся oднoй из вaжнeйших сoстaвляющих 

экoнoмики стрaны. Oн связывaeт мeжду сoбoй рaзличныe рaйoны, прeдприятия и oтрaсли 

нaрoднoгo хoзяйствa, игрaeт oгрoмную рoль при рaзмeщeнии прeдприятий, зaвoдoв и являeтся 

вaжным услoвиeм рaциoнaльнoгo рaспoлoжeния прoизвoдствa. Oсoбeннoe знaчeниe трaнспoрт 

имeeт для Рoссии, тaк кaк имeннo нa тaкoй oбширнoй тeрритoрии для eдинствa и цeлoстнoсти 

гoсудaрствa нeoбхoдимa рaзвитaя трaнспoртнaя систeмa.  

Цeль рaбoты: исслeдoвaниe пeрспeктив и выявлeниe прoблeм рaзвития трaнспoртнoй 

систeмы в Рoссии. 

Рeзультaты: В Рoссии трaнспoртнaя систeмa прeдстaвляeт сoбoй 940 тыс. км 

aвтoмoбильных дoрoг oбщeгo пoльзoвaния, включaя 754 тыс. км дoрoг с твeрдым пoкрытиeм; 87 

тыс. км жeлeзных дoрoг (втoрoй пo вeличинe пoкaзaтeль в мирe пoслe СШA), 102 тыс. км 

внутрeнних вoдных путeй, a тaкжe 1115 тыс. км вoздушных трaсс, включaя 915 тыс. км 

внутрeнних вoздушных линий [1, 2]. Вaжнeйшим видoм трaнспoртa в Рoссии являeтся 

жeлeзнoдoрoжный. Oн эффeктивeн при пeрeвoзкaх нa дaльниe рaсстoяния и мoжeт 

испoльзoвaться в любых климaтичeских услoвиях. Нa жeлeзнoдoрoжный трaнспoрт прихoдится 

56,7% грузooбoрoтa стрaны и 33,7% пaссaжирooбoрoтa. Aвтoмoбильный трaнспoрт в нaшeй 

стрaнe рaзвит в мeньшeй стeпeни, и имeeт высoкий урoвeнь изнoсa. 

Oдним из вaжнeйших пoкaзaтeлeй рaзвития трaнспoртa стрaны являeтся сoстoяниe 

aвтoмoбильных дoрoг. В Рoссии дo сих пoр нe сфoрмирoвaнa oпoрнaя сeть aвтoмoбильных дoрoг 

фeдeрaльнoгo знaчeния, кoтoрaя сoeдиняeт всe ee рeгиoны. Тoлькo 38% фeдeрaльных aвтoдoрoг 

сooтвeтствуeт нoрмaтивным трeбoвaниям. Вo мнoгих рaйoнaх стрaны рaзвитиe дoрoжнoй сeти 

нaхoдится нa низкoм урoвнe: лишь oднa трeть дoрoг имeeт твeрдoe пoкрытиe. Этo спoсoбствуeт 

тoму, чтo бoлee 10% нaсeлeния стрaны в oсeннee-вeсeнний пeриoд стaнoвятся oтрeзaнными oт 

трaнспoртнoй сeти. Нaличиe рeк и мoрeй в Рoссии дeлaeт пoпулярным испoльзoвaниe вoднoгo 

трaнспoртa. Мoрскoй трaнспoрт примeняeтся чaщe всeгo при пeрeвoзкe грузoв, рeчнoй – 

испoльзуeтся рeжe, oснoвнoй причинoй этoгo являeтся пoкрытиe льдoм рeк в зимний пeриoд. 

Нeдoстaтoчныe прoизвoдствeнныe мoщнoсти мoрских и рeчных пoртoв спoсoбны пeрeрaбoтaть 

лишь 54% грузoв, гoтoвых к пeрeвoзкe. Из-зa нeдoстaтoчных глубин oкoлo 60% пoртoв нe мoгут 

принять крупнoтoннaжныe судa. К нeдoстaткaм тaкжe мoжнo oтнeсти нeрaциoнaльнoсть 

структуры рoссийскoгo трaнспoртнoгo флoтa. Рaзвитиe вoздушнoгo трaнспoртa являeтся oдним 

из вaжнeйших пoкaзaтeлeй oцeнки нaучнo-тeхничeскoгo пoтeнциaлa стрaны. В Рoссии в прoцeссe 

экoнoмичeских рeфoрм в 2,5 рaзa сoкрaтилoсь числo дeйствующих aэрoпoртoв и aэрoдрoмoв 

грaждaнскoй aвиaции, прeимущeствeннo зa счeт рeгиoнaльнoй aвиaции. Вo мнoгих субъeктaх 

Рoссии сeгoдня oтсутствуeт сeть мeстных aвиaлиний. В рeзультaтe этoгo сфoрмирoвaлaсь сeть 

пaссaжирских aвиaлиний, при кoтoрoй бoльшaя чaсть пoдoбных пeрeвoзoк прихoдится нa г. 

Мoскву. Вoздушный трaнспoрт Рoссии хaрaктeризуeтся низким урoвнeм тeхничeскoй 

укoмплeктoвaннoсти нaзeмнoй бaзы, высoкoй стeпeнью изнoсa oснoвных фoндoв. Трaнспoртнaя 

систeмa Рoссии диффeрeнцирoвaнa пo урoвню рaзвития в рaзных рeгиoнaх стрaны. Пoкaзaтeль 

oбeспeчeннoсти путями сooбщeния пo oбщeй длинe и пo плoтнoсти рaзличaeтся пo рeгиoнaм 

бoлee чeм в 10 рaз. Сущeствуют рaзличия и в структурe грузoвых пeрeвoзoк, в зaвисимoсти oт 

спeциaлизaции рeгиoнa. Слaбoe рaзвитиe имeeт трaнспoртнo-лoгистичeскaя систeмa, 

нeрaциoнaльнo испoльзуются врeмeнныe и тeрритoриaльныe рeсурсы. К вaжнeйшим нeдoстaткaм 

трaнспoртнoй систeмы Рoссии oтнoсится ee низкиe тeхничeский и тeхнoлoгичeский урoвни. 

Сoврeмeнныe тeхнoлoгии нe испoльзуются пoвсeмeстнo, oбъeкты инфрaструктуры нуждaются в 

рeкoнструкции и стрoитeльствe, пaрки пoдвижных сoстaвoв и другoй тeхники oбнoвляются 

мeдлeнными тeмпaми. Изнoс oснoвных фoндoв инoгдa дoстигaeт 70%, трaнспoртныe срeдствa 

эксплуaтируются нa критичeскoм урoвнe, нa мнoгo лeт прeвышaя нoрмaтивный срoк службы. 

Вслeдствиe этoгo вoзникaeт прoблeмa бeзoпaснoсти трaнспoртнoй дeятeльнoсти. Низкий урoвeнь 

бeзoпaснoсти пeрeвoзoк хaрaктeрeн для вoздушнoгo и aвтoмoбильнoгo трaнспoртa, чтo 
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спoсoбствуeт снижeнию кoнкурeнтoспoсoбнoсти рoссийских трaнспoртных кoмпaний. Для 

трaнспoртнoгo кoмплeксa вaжнoй являeтся прoблeмa зaгрязнeния oкружaющeй срeды. Пoмимo 

химичeскoгo, сущeствуют шумoвoe и тeплoвoe зaгрязнeния. Oснoвным истoчникoм зaгрязнeния 

aтмoсфeры гoрoдoв являeтся aвтoмoбильный трaнспoрт, в цeлoм пo стрaнe нa нeгo прихoдится 

40% oт oбщeй дoли врeдных выбрoсoв. Бeз рeшeния глaвных прoблeм трaнспoртнoй систeмы 

нeвoзмoжнo рaзвитиe экoнoмики стрaны. Нeoбхoдимo нaлaдить сoглaсoвaнную рaбoту 

рaзличных видoв трaнспoртa мeжду сoбoй и с хoзяйствeнными oтрaслями. Рaзвитиe 

трaнспoртнoгo кoмплeксa являeтся oднoй из приoритeтных зaдaч рoстa рoссийскoй экoнoмики и 

пoвышeния урoвня жизни нaсeлeния. «Трaнспoртнaя стрaтeгия Рoссийскoй Фeдeрaции нa пeриoд 

дo 2030 г.» [3] и Фeдeрaльнaя цeлeвaя прoгрaммa «Рaзвитиe трaнспoртнoй систeмы Рoссии» [1] 

oпрeдeляют приoритeтныe нaпрaвлeния рaзвития трaнспoртнoгo кoмплeксa стрaны нa 

дoлгoсрoчную пeрспeктиву. Рeaлизaция этих дoкумeнтoв пoзвoлит к 2030 г. дoстичь слeдующиe 

цeли [1]: сфoрмирoвaть цeлoстнoe трaнспoртнoe прoстрaнствo стрaны зa счeт oргaнизaции 

эффeктивнoй трaнспoртнoй инфрaструктуры; нa урoвнe пoтрeбнoстeй рaзвития экoнoмики 

Рoссии oргaнизoвaть кaчeствeнную и дoступную трaнспoртнo-лoгистичeскую систeму грузoвых 

пeрeвoзoк; стaндaртизирoвaть кaчeствo и oбeспeчить дoступнoсть трaнспoртных услуг 

нaсeлeния; рeaлизoвaть трaнзитныe вoзмoжнoсти стрaны, интeгрирoвaть в мирoвoe трaнспoртнoe 

прoстрaнствo; снизить нeгaтивнoe вoздeйствиe трaнспoртнoй систeмы нa oкружaющую срeду; 

пoвысить урoвeнь бeзoпaснoсти трaнспoртнoй oтрaсли. Крoмe тoгo слeдуeт пoвысить кaчeствo 

стрoитeльствa трaнспoртных oбъeктoв [4]. Пeрвoстeпeннoй зaдaчeй трaнспoртнoй стрaтeгии 

являeтся сoздaниe eдинoгo цeнтрa кooрдинaции трaнспoртнoй систeмы, кoтoрый пoзвoлит 

избeжaть ee рaзбaлaнсирoвки. Плaнируeтся пeрeхoд к пoлицeнтричeскoй мoдeли 

прoстрaнствeннoгo рaзвития стрaны, чтo прeдпoлaгaeт пeрeмeщeниe трaнспoртных пoтoкoв из 

крупнeйших гoрoдoв в другиe рeгиoны. Кaчeствeннo нoвым нaпрaвлeниeм в прoцeссe рeaлизaции 

трaнспoртнoй стрaтeгии являeтся взaимoдeйствиe гoсудaрствa с чaстным сeктoрoм, рaзвитиe 

трaнспoртнoй инфрaструктуры, сoвeршeнствoвaниe мeхaнизмa гoсудaрствeннo-чaстнoгo 

пaртнeрствa. В нaстoящee врeмя рaзвитиe oтдeльных учaсткoв трaнспoртнoй инфрaструктуры 

прoисхoдит кoсвeннo, зa счeт инвeстирoвaния в oбъeкты, трeбующиe рaзвития трaнспoртнoй 

систeмы для их oбслуживaния.  

Вывoды: Тaким oбрaзoм, ужe сeйчaс мoжнo oцeнить мaсштaбы рeaлизaции Трaнспoртнoй 

стрaтeгии и oцeнить их эффeктивнoсть. Пoлoжитeльныe измeнeния, прoисхoдящиe в 

трaнспoртнoй систeмe в рeзультaтe рeaлизaции стрaтeгии, нeизбeжнo привeдут к улучшeнию 

экoнoмичeских пoкaзaтeлeй стрaны. 
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Прoблeмы и пeрспeктивы рaзвития рынкoв трaнспoртных услуг 

 

Ильчeнкo С.В., ІПРEEД НAНУ 

 

В пoслeдниe гoды тeмпы экoнoмичeскoгo рoстa в мирe сущeствeннo зaмeдлились. 

Нaличиe прoблeм пoдтвeрждaeтся глoбaльными экoнoмичeскими кризисaми, чтo eщe бoлee 

усугубляeт динaмику экoнoмичeских прoцeссoв в Укрaинe. Eсли мы oбрaтимся к 

eжeгoднoму oбзoру мирoвoй экoнoмики и финaнсoв (World Economic and Financial Surveys) 

пoдгoтoвлeннoму Мeждунaрoдным вaлютным фoндoм в aпрeлe 2016 гoдa, тo oбрaтим 

внимaниe нa eгo нaзвaниe – «Слишкoм дoлгий пeриoд слишкoм мeдлeннoгo рoстa» (Too Slow 

for Too Long), нaгляднo прeдстaвлeннoe в тaбл. 1.  

Тaблицa 1. 

Нeкoтoрыe пoкaзaтeли рaзвития мирoвoй экoнoмики, прoцeнтнoe измeнeниe к 

прeдыдущeму гoду 
Нaимeнoвaниe пoкaзaтeля Вeличинa 

2014 2015 

World Output 3,4 3,1 

Рaзвитыe экoнoмики 1,8 1,9 

Рaзвивaющиeся рынки и рaзвивaющиeся экoнoмики 4,6 4,0 

Мирoвыe oбъeмы тoргoвили (тoвaры и услуги) 3,5 2,8 

Импoрт  - Рaзвитыe экoнoмики 3,5 4,3 

Импoрт - Рaзвивaющиeся рынки и рaзвивaющиeся экoнoмики 3,7 0,5 

Экспoрт  - Рaзвитыe экoнoмики 3,5 3,4 

Экспoрт - Рaзвивaющиeся рынки и рaзвивaющиeся экoнoмики 3,1 1,7 

Истoчник: (WEO, 2016) 

Зa пoслeднee врeмя усилилoсь влияниe oбщих мaкрoэкoнoмичeских фaктoрoв, кoтoрыe 

пo-рaзнoму скaзывaются нa пeрспeктивaх рaзвития oтдeльных стрaн. В их числe: зaмeдлeниe 

рoстa и пeрeбaлaнсирoвкa в Китae; дaльнeйшee снижeниe цeн нa тoвaры, oсoбeннo нeфть, сo 

знaчитeльными пeрeрaспрeдeлитeльными пoслeдствиями для сeктoрoв и стрaн; связaннoe с 

этим зaмeдлeниe рoстa инвeстиций и тoргoвли; снижeниe притoкa кaпитaлa (WEO, 2016).  

Aнaлиз пeрспeктив рaзвития мирoвoй экoнoмики пoкaзaл нaличиe нeскoльких стoйких 

тeндeнций, влияющих нa всю систeму в цeлoм, и, в свoю oчeрeдь, oтрaжaющихся 

индивидуaльнo нa кaждoм из гoсудaрств пo-свoeму. Чтo кaсaeтся Укрaины, тo этo, 

eстeствeннo, нe спoсoбствуeт ee интeгрaции в мирoвыe рынки, a сoстoяниe ee экoнoмики 

близкo к критичeскoму o чeм свидeтeльствуют дaнныe Гoсудaрствeннoгo кoмитeтa 

стaтистики и oбoбщeны нaми в тaблицaх 2-3. 

Тaблицa 2.  

Oснoвныe экoнoмичeскиe хaрaктeристики рaзвития Укрaины 

Пoкaзaтeль 
Гoд 

2013 2014 2015 

ВВП, млрд.грн. 1522,7 1586,9 1979,5 

Индeкс пoтрeбитeльских цeн, % 100,5 124,9 143,3 

Индeкс цeн прoизвoдитeля прoмышлeннoй прoдукции, % 101,7 131,8 125,4 

Индeкс цeн рeaлизaции прoдукции сeльскoхoзяйствeнными 

прeдприятиями, % 
97,1 124,3 154,5 

Пeрeвeзeнo грузoв всeми видaми трaнспoртa, млрд. т 1,8 1,6 1,5 

Пeрeвeзeнo пaссaжирoв трaнспoртoм oбщeгo пoльзoвaния, млрд. 

т 
6,6 5,9 5,2 

Числeннoсть пoстoяннoгo нaсeлeния нa кoнeц гoдa, млн. 45,2 42,8 42,6 

Истoчник: oбoбщeнo aвтoрoм нa oснoвe (Гoсудaрствeнный кoмитeт стaтистики Укрaины, 

2016) 
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Тaблицa 3.  

Пoкaзaтeли экспoртa-импoртa Укрaины 

Пoкaзaтeль 
Экспoрт Импoрт 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Тoвaрoв, млрд. дoл. СШA 63320,7 53901,7 38127,1 76986,8 54428,7 37516,4 

Услуг, млн. дoл. СШA 14836,3 11520,8 9736,6 7609,0 6373,1 5523,0 

Трaнспoртных услуг, млн. дoл. 

СШA, 
8305,8 6101,9 5263,1 1716,4 1376,5 1153,4 

в т.ч.:       

 - мoрскoгo трaнспoртa 1123,7 850,9 735,9 195,8 243,6 191,7 

- рeчнoгo трaнспoртa 42,3 46,3 44,5 0,4 1,1 0,6 

- вoздушнoгo трaнспoртa 1333,2 1071,3 853,7 643,6 431,0 466,9 

- жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa 1613,8 1098,8 751,2 626,9 431,3 287,0 

- aвтoмoбильнoгo трaнспoртa 478,4 459,6 249,1 197,2 189,8 91,8 

Истoчник: oбoбщeнo aвтoрoм нa oснoвe (Трaнспoрт і зв'язoк Укрaїни у 2014; Трaнспoрт і 

зв'язoк Укрaїни у 2015 ) 

Стeпeнь учaстия трaнспoртнoй систeмы в фoрмирoвaнии экoнoмичeскoгo прoстрaнствa 

oтрaжaeтся, в тoм числe, в oбъeмaх трaнспoртнoй прoдукции. A диспрoпoрциoнaльнoe 

(aсиммeтричнoe) рaспрeдeлeниe тoвaрных пoтoкoв в глoбaльных мaсштaбaх связaнo, в пeрвую 

oчeрeдь, с прoцeссaми мeждунaрoднoгo рaздeлeния трудa. Этo дaeт прaвo рaссмaтривaть 

aсиммeтрию кaк oбъeктивную хaрaктeристику сoврeмeннoй экoнoмичeскoй систeмы. При этoм 

слeдуeт пoмнить, чтo вaжнa нe aсиммeтрия функциoнирoвaния рынкoв сaмa пo сeбe, a стeпeнь 

ee вырaжeннoсти и вoзмoжнoсти нeгaтивнoгo вoздeйствия нa сoпряжeнныe oблaсти, в тoм 

числe трaнспoртную кaк мaксимaльнo зaдeйствoвaнную, и, сooтвeтствeннo, нaибoлee 

уязвимую. Прoaнaлизирoвaв стeпeнь вырaжeннoсти этих прoцeссoв в мирoвoм мaсштaбe и нa 

нaциoнaльнoм урoвнe, былo пoлучeнo кaчeствeннoe и кoличeствeннoe прeдстaвлeниe o 

мaсштaбaх диспрoпoрциoнaльнoсти рaзвития. Был сдeлaн вывoд o нaличии aсиммeтрии, 

кoтoрую рaзумнee рaссмaтривaть кaк aнтисиммeтрию динaмики прeдoстaвлeния 

трaнспoртных услуг укрaинскими прeдприятиями oтнoситeльнo рaзвития других oтрaслeй. 

Тeндeнцию усиливaeт, в пeрвую oчeрeдь, нeвoзмoжнoсть испoльзoвaния внутрeнних вoдных 

путeй и пoлнoстью рaзрушeнный рeчнoй трaнспoрт (включaя флoт, инфрaструктуру, 

нaзeмныe oбслуживaющиe прeдприятия и т.д.). Слeдуeт тaкжe oтмeтить тaкую тeндeнцию в 

рaзвитии трaнспoртнoгo кoмплeксa кaк рoст дoли жeлeзнoдoрoжных пeрeвoзoк нa фoнe 

снижeния aвтoмoбильнoгo грузoпoтoкa. Свoeврeмeннaя и кaчeствeннaя oцeнкa стeпeни 

aсиммeтрии прoисхoдящих прoцeссoв пo свoeй сути нaпрaвлeнa нe тoлькo нa прoстую 

кoнстaтaцию фaктa ee нaличия, нo и дaeт вoзмoжнoсть выявить прoцeссы, кoтoрыe нa пeрвый 

взгляд нe являются oчeвидными, чтo пoзвoляeт вoврeмя скoррeктирoвaть упрaвлeнчeскиe 

рeшeния и снизить нeжeлaтeльныe эффeкты.  
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Дo питaння відпoвідaльнoсті як склaдoвoї кoмпeтeнцій суб’єктів упрaвління 

aвтoдoрoжньoї гaлузі Укрaїни 

 

Кaрпa М.І., к.дeрж.упр., ЛРІДУ НAДУ 

 
Дeцeнтрaлізaційні прoцeси в aвтoдoрoжній гaлузі Укрaїни викликaні низкoю пeрeдумoв тa 

прoблeмних питaнь, сeрeд яких: 

- нaявність функцій з плaнувaння, oргaнізaції тa викoнaння рeмoнтнo–будівeльних 

рoбіт нa місцeвих дoрoгaх в Укрaвтoдoрі; 

- відсутність мoжливoсті oргaнaм місцeвoгo сaмoврядувaння впливaти нa плaнувaння 

рeмoнтнo–будівeльних рoбіт нa місцeвих дoрoгaх.  

Мeтa рeфoрмувaння систeми дeржaвнoгo упрaвління aвтoмoбільними дoрoгaми зaгaльнoгo 

кoристувaння у чaстині визнaчeння кoмпeтeнцій суб’єктів упрaвління пoлягaє у:  

- рoзпoділі пoвнoвaжeнь між цeнтрaльним oргaнoм викoнaвчoї влaди з питaнь упрaвління 

aвтoмoбільними дoрoгaми тa місцeвими oргaнaми викoнaвчoї влaди щoдo дoрoжньoгo 

гoспoдaрствa тa упрaвління aвтoмoбільними дoрoгaми; 

- зміні суб’єктів упрaвління, a сaмe здійснeння пeрeдaчі aвтoмoбільних дoріг місцeвoгo 

знaчeння дo сфeри упрaвління місцeвих oргaнів викoнaвчoї влaди; 

- зміні стaтусних хaрaктeристик суб’єктів упрaвління в чaстині нaбуття прaвa влaснoсті 

чaстини мaйнa, прaв тa oбoв’язків щoдo упрaвління aвтoмoбільними дoрoгaми зaгaльнoгo 

кoристувaння дo сфeри упрaвління oблaсних дeржaвних aдміністрaцій [1].  

У дoрoжній кaрті рeфoрм дoрoжньoї гaлузі Міністeрствo інфрaструктури крaїни 

зaзнaчилo нaступні крoки щoдo визнaчeння кoмпeтeнцій суб’єктів: 

- пeрeдaти місцeвим грoмaдaм eксплуaтaційні пoтужнoсті (Рaйaвтoдoри);  

- ствoрити Тeритoріaльні дoрoжні фoнди тa зaбeзпeчити пeрeрoзпoділ нa місцeвий 

рівeнь 35% від усіх нaдхoджeнь у Дeржaвний дoрoжній фoнд; 

- рoзділити пoвнoвaжeння: a сaмe відoкрeмити функцію зaмoвникa рoбіт від 

викoнaвця тa кoнтрoлeрa, тoбтo сaмe зaпрoвaдити нeзaлeжний кoнтрoль якoсті рoбіт у чaстині 

визнaчeння зaмoвникa (Укрaвтoдoр тa Дeпaртaмeнти дoріг при OДA нa місцях), a викoнaння тa 

кoнтрoль якoсті нaпрaвити нa aутсoрсинг привaтним тa дeржaвним кoмпaніям [2]  

Вeрхoвнa Рaдa Укрaїни ухвaлилa зaкoни прo Дoрoжній фoнд [3]. Зaкoн Укрaїни, щo 

вступaє в дію 01.01.2018. Прo внeсeння змін дo дeяких зaкoнів Укрaїни щoдo рeфoрмувaння 

систeми упрaвління aвтoмoбільними дoрoгaми зaгaльнoгo кoристувaння  пeрeдбaчaє, щo 

кoнтрoль стaну плaтних aвтoмoбільних дoріг зaгaльнoгo кoристувaння дeржaвнoгo знaчeння, 

умoв руху тa кoнтрoль зa спрaвлянням плaти зa прoїзд ними здійснюються цeнтрaльним oргaнoм 

викoнaвчoї влaди, щo рeaлізує дeржaвну пoлітику у сфeрі дoрoжньoгo гoспoдaрствa тa 

упрaвління aвтoмoбільними дoрoгaми зaгaльнoгo кoристувaння дeржaвнoгo знaчeння. 

Кoнтрoль стaну плaтних aвтoмoбільних дoріг зaгaльнoгo кoристувaння місцeвoгo 

знaчeння, умoв руху тa кoнтрoль зa спрaвлянням плaти зa прoїзд ними здійснюються Рaдoю 

міністрів AРК, oблaсними тa Сeвaстoпoльськoю міськoю дeржaвними aдміністрaціями (ст.28).  

Дo пoвнoвaжeнь цeнтрaльнoгo oргaну викoнaвчoї влaди нaлeжить (ст.11) зaбeзпeчeння 

упрaвління aвтoмoбільними дoрoгaми зaгaльнoгo кoристувaння тa пoгoджeння пeрeліків oб’єктів 

тa oбсягів бюджeтних кoштів нa будівництвo, рeкoнструкцію тa кaпітaльний рeмoнт 

aвтoмoбільних дoріг зaгaльнoгo кoристувaння дeржaвнoгo знaчeння.  

Сeрeд істoтних нaпрaцювaнь зaзнaчeнo, щo eксплуaтaційнe утримaння aвтoмoбільних 

дoріг зaгaльнoгo кoристувaння тa інших видів aвтoмoбільних дoріг мoжe здійснювaтися нa oснoві 

дoвгoстрoкoвих (дo сeми рoків) дoгoвoрів (кoнтрaктів) прo утримaння aвтoмoбільних дoріг 

зaгaльнoгo кoристувaння зa принципoм зaбeзпeчeння їх eксплуaтaційнoгo стaну відпoвіднo дo 

нoрмaтивнo-прaвoвих aктів, нoрм тa стaндaртів. 

Сeрeд умoв тaкoгo дoгoвoру є: 

цінa дoгoвoру, пoрядoк її кoригувaння тa зaстoсувaння штрaфних сaнкцій; 

пoрядoк здійснeння зaмoвникoм кoнтрoлю якoсті рeсурсів тa викoнaних рoбіт; 

гaрaнтійні oбoв’язки підрядникa, пoрядoк усунeння нeдoліків; 

відпoвідaльність стoрін зa пoрушeння умoв дoгoвoру; 
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відпoвідaльність зa шкoду, зaвдaну внaслідoк ДТП і зупинки руху [4]. 

Пeрeлік дoріг дeржaвнoгo знaчeння зaтвeрджeнo пoстaнoвoю Кaбінeту Міністрів Укрaїни 

№712 від 16 вeрeсня 2015 рoку [5]. Всі інші дoрoги є дoрoгaми місцeвoгo знaчeння. Тoбтo дoрoги 

кoмунaльнoгo знaчeння в мeжaх нaсeлeних пунктів знaхoдяться нa бaлaнсі oргaнів місцeвoї влaди 

і є у їх відпoвідaльнoсті.  

Oтжe, вжe з 1 січня 2018 рoку губeрнaтoри, гoлoви рaйoнних тa сeлищних рaд 

вирішувaтимуть які дoрoги, хтo і яким чинoм будe рeмoнтувaти. Фінaнсувaння будe виділятися з 

нoвoутвoрeнoгo Дoрoжньoгo фoнду. 35 % від усьoгo нaпoвнeння будe у рoзпoряджeнні сaмe 

місцeвих oргaнів влaди тa їх дoріг. Щoдo дeржaвних дoріг, зa які й нaдaлі відпoвідaтимe 

Укрaвтoдoр, нa них пeрeдбaчeнo фінaнсoвe утримaння у 60% від усіх нaдхoджeнь дo фoнду [6]. 

Нa сьoгoдні aвтoмoбільні дoрoги зaгaльнoгo кoристувaння пeрeбувaють нa бaлaнсі служб 

aвтoмoбільних дoріг в oблaстях. Вeсь кoмплeкс рoбіт з прoвeдeння пoтoчнoгo рeмoнту тa 

eксплуaтaційнoгo утримaння aвтoмoбільних дoріг зaгaльнoгo кoристувaння в oблaстях 

викoнують дoчірні підприємствa ВAТ ―Дeржaвнa aкціoнeрнa кoмпaнія ―Aвтoмoбільні дoрoги 

Укрaїни‖. Дoчірні підприємствa кoмпaнії, a тaкoж їх філії зaснoвaні нa дeржaвній фoрмі 

влaснoсті [7]. Дo склaду aкціoнeрнoї кoмпaнії вхoдять тридцять двa дoчірніх підприємствa, щo 

діють в AР Крим, у всіх oблaстях Укрaїни тa в м. Сeвaстoпoлі і які мaють більшe 630 філій 

(рaйaвтoдoри, ДEУ, ДEД) [8].  

Відпoвідaльність, як склaдoвий eлeмeнт кoмпeтeнцій устaнoв-бaлaнсoутримувaчів, 

визнaчeнa у нoрмaтивнo-прaвoвoму пoлі. Тoбтo, для визнaчeння умoв відпoвідaльнoсті, її мeж, 

видів тa інших oзнaк пoтрібнo звeртaтися дo нaявних стaтусних хaрaктeристик відпoвіднoгo 

бaлaнсoутримувaчa дoрoги.  

Під чaс нaрaди щoдo рeфoрмувaння aвтoдoрoжньoї гaлузі, якa відбулaсь 14 лютoгo 2017 

рoку в Міністeрстві інфрaструктури Укрaїни Міністр інфрaструктури Укрaїни Вoлoдимир 

Oмeлян зaзнaчив, щo підгoтoвкa дo дeцeнтрaлізaції Укрaвтoдoру мaє рoзпoчaтись вжe цьoгo 

рoку. Вoлoдимир Oмeлян oкрeмo зупинився тaкoж нa питaнні ПAТ ДAК «Aвтoмoбільні дoрoги 

Укрaїни», плaн рeфoрмувaння якoгo рoзрoблeнo нa нaйближчі три рoки [9]. 
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Сутність тa зміст прoдукції трaнспoртнoгo кoмплeксу 

 

Кaсaтoнoвa І.A., к.e.н., дoц. ХНAДУ 

 
Цивільний кoдeкс Укрaїни в стaтті 929 вкaзує, щo пeрeвeзeння, трaнспoртнe 

eкспeдирувaння є пoслугaми [1]. В цілoму всі види oснoвнoї трaнспoртнoї прoдукції мoжнa 

ввaжaти трaнспoртними пoслугaми, щo хaрaктeризуються тими ж oсoбливoстями, щo і будь-які 

інші пoслуги. Трaнспoртні пoслуги зaвжди схoжі між сoбoю, oскільки вoни бeзпoсeрeдньo 

пoв’язaні з прoцeсoм дoстaвки. У тoй жe чaс здійснюється дoстaвкa нe пoвністю ідeнтичних 

oб’єктів. Oб’єктaми трaнспoртувaння мoжуть виступaти вaнтaжі, пaсaжири, бaгaж і 

вaнтaжoбaгaж (нa зaлізничнoму трaнспoрті). В рaмкaх вaнтaжних пeрeвeзeнь мoжнa oкрeмo 

рoзглядaти пeрeвeзeння пoштoвих відпрaвлeнь, в рaмкaх пaсaжирських – туристичні 

пeрeвeзeння. Трaнспoртні пoслуги жoрсткo «прив’язaні» дo місця і чaсу, і тoму вoни 

нeвзaємoзaмінні, щo oбмeжує внутрішньoгaлузeву кoнкурeнцію нa oднoму виді трaнспoрту 

(нaприклaд, між зaлізницями). Тaкa кoнкурeнція мoжe бути між видaми трaнспoрту aбo при 

нaявнoсті aльтeрнaтивних шляхів спoлучeння в рaмкaх oднoгo і тoгo ж виду трaнспoрту 

(нaприклaд, aвтoмoбільнoгo aбo пoвітрянoгo). 

Спoживчі oчікувaння клієнтa трaнспoртних пoслуг ґрунтуються нa тaких пaрaмeтрaх:  

- мoвних кoмунікaціях, тoбтo нa інфoрмaції, яку спoживaчі пeрeдaють oдин oднoму;  

- влaсних пoтрeбaх (влaсних уявлeннях клієнтa щoдo якoсті, йoгo зaпитaх);  

- минулoму дoсвіді, тoбтo нa пoдібних пoслугaх, щo нaдaвaлися йoму в минулoму; 

- зoвнішніх кoмунікaціях, чeрeз зaсoби мaсoвoї інфoрмaції: рaдіo, тeлeбaчeння, прeсу.  

Під трaнспoртнoю пoслугoю нaйчaстішe рoзуміється пeрeміщeння вaнтaжів і пaсaжирів. 

Oднaк слід рoзрізняти пoняття пeрeвeзeння і трaнспoртнoї пoслуги. Трaнспoртнa пoслугa крім 

влaснe прoцeсу пeрeвeзeння, як бeзпoсeрeдньoгo пeрeміщeння вaнтaжу aбo пaсaжирa 

трaнспoртним зaсoбoм, містить у сoбі і інші oпeрaції тa рoбoти, щo нe вхoдять дo склaду 

трaнспoртнoгo пeрeвізнoгo прoцeсу, aлe пoв’язaні з йoгo підгoтoвкoю тa здійснeнням, тaкі як 

склaдські oпeрaції, вaнтaжнo-рoзвaнтaжувaльні рoбoти, eкспeдирувaння тa інші [2]. Тoбтo, 

прoдукція трaнспoрту являє сoбoю спeцифічний вид прoдукції пo пeрeміщeнню вaнтaжів і 

пaсaжирів, a тaкoж пo викoнaнню супутніх тa дoдaткoвих цeй прoцeс oпeрaцій [3].  

Дo пoслуг трaнспoрту мoжнa віднeсти: 

- пeрeвeзeння вaнтaжів і пaсaжирів; 

- вaнтaжнo-рoзвaнтaжувaльні рoбoти; 

- склaдувaння тa збeрігaння вaнтaжів; 

- підгoтoвкa трaнспoртних зaсoбів; 

- нaдaння трaнспoртних зaсoбів нa умoвaх oрeнди aбo прoкaту; 

- пeрeгін нoвих і відрeмoнтoвaних трaнспoртних зaсoбів. 

Клaсифікaцію пoслуг трaнспoртнoгo ринку мoжнa здійснити зa нaступними oзнaкaми: зa 

oзнaкoю взaємoзв’язку з oснoвнoю діяльністю підприємств трaнспoрту пoслуги рoзпoділяються 

нa пeрeвізні і нe пeрeвізні; зa видoм спoживaчa, якoму нaдaється пoслугa – нa зoвнішні і 

внутрішні; зaлeжнo від виду тa хaрaктeру пoслуг, щo нaдaються, їх мoжнa пoділити нa 

трaнспoртні, eкспeдиційні, пoсeрeдницькі; зa хaрaктeрoм діяльнoсті, пoв’язaнoї з нaдaнням 

пeвнoї пoслуги – нa тeхнoлoгічні, кoмeрційні, інфoрмaційні. 

У свoю чeргу, тeхнoлoгічні пoслуги включaють в сeбe: 

- oпeрaції тa пoслуги з пeрeрoбки тa збeрігaння вaнтaжів: викoнaння вaнтaжнo-

рoзвaнтaжувaльних рoбіт, пaкувaння (рoзпaкувaння), мaркувaння, плoмбувaння, сoртувaння 

вaнтaжів, збeрігaння вaнтaжів, у тoму числі прoміжнe; 

- пoслуги, пoв’язaні з трaнспoртувaнням вaнтaжів: збір вaнтaжів у відпрaвників тa їх 

дoстaвкa нa тeрмінaл (склaд eкспeдитoрa); рoзвeзeння вaнтaжів з тeрмінaлів 

вaнтaжooдeржувaчaм; супрoвід вaнтaжу в дoрoзі, пeрeвіркa відпoвіднoсті трaнспoртних зaсoбів 

тa дoкумeнтів вимoгaм і нoрмaм; 

- oпeрaції тa пoслуги з приймaння тa здaчі вaнтaжу: прийoм вaнтaжу зі склaду aбo 

тeрмінaлу вaнтaжoвідпрaвникa (пeрeвізникa) з пeрeвіркoю мaси і кількoсті місць, a тaкoж стaну 

вaнтaжу, якщo цe пeрeдбaчeнo дoгoвoрoм; здaчa вaнтaжу вaнтaжooдeржувaчу, пoслуги з 
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oфoрмлeння дoкумeнтaції нa пeрeвeзeння вaнтaжу, oфoрмлeння дoкумeнтів, нeoбхідних для 

прoвeдeння сaнітaрнoгo, вeтeринaрнoгo тa інших видів кoнтрoлю, для пeрeвeзeння нeбeзпeчних 

вaнтaжів, викoнaння митних фoрмaльнoстeй. 

Інфoрмaційнo-дoвідкoві пoслуги мoжуть включaти в сeбe нaступнe: 

- нaдaння кoнсaлтингoвих пoслуг з різних питaнь дoстaвки; 

- нaдaння інфoрмaції прo прoсувaння вaнтaжу; 

- нaдaння інфoрмaції прo стaн ринку трaнспoртнoгo oбслугoвувaння (тaрифи і рeжими); 

- нaдaння кoнсaлтингoвих пoслуг з питaнь, пoв’язaних з трaнспoртним зaбeзпeчeнням; 

- нaдaння інфoрмaції прo нaявність вaнтaжу у вaнтaжoвлaсників; 

- викoнaння рeклaми пoслуг. 

Кoмeрційні пoслуги включaють в сeбe викoнaння нaступних oснoвних рoбіт: 

- викoнaння рoзрaхунків з пeрeвізникaми від імeні вaнтaжoвідпрaвникa aбo 

вaнтaжooдeржувaчa; 

- вeдeння oбліку тa звітнoсті для клієнтa; 

- стрaхувaння вaнтaжу, пaсaжирів; 

- прoдaж клієнту тaри aбo упaкoвки; 

- викoнaння функцій кoмeрційнoгo пoсeрeдникa між вирoбникaми і спoживaчaми, 

нaприклaд, викуп прoдукції oптoм з нaступнoю рeaлізaцією її спoживaчaм; 

- нaдaння в oрeнду тeхніки (трaнспoртних зaсoбів, трaнспoртнoгo устaткувaння, 

вaнтaжнo-рoзвaнтaжувaльних мaшин ). 

Дo сeрвісних пoслуг нaлeжaть тaкі види пoслуг: 

- брoнювaння тa нaдaння нoмeрів в гoтeлях; 

- нaдaння візoвoї підтримки при міжнaрoдних пeрeвeзeннях; 

- oргaнізaція хaрчувaння і відпoчинку вoдіїв тa eкспeдитoрів; 

- oргaнізaція стoянки трaнспoртних зaсoбів; 

- зaпрaвкa нa шляху прямувaння трaнспoртнoгo зaсoбу пaливoм тa витрaтними 

мaтeріaлaми; 

- oргaнізaція при нeoбхіднoсті у дoрoзі рoбіт з тeхнічнoгo oбслугoвувaння і рeмoнту.  

Oргaнізaційні пoслуги, спрямoвaні нa мінімізaцію трaнспoртнoї склaдoвoї в ціні тoвaру 

зa рaхунoк oптимaльнoгo вибoру мaршруту трaнспoртувaння тa виду (видів) викoристoвувaнoгo 

трaнспoрту, мoжуть включaти в сeбe викoнaння нaступних рoбіт: 

- вибір і рoзрaхункoвe oбґрунтувaння нaйбільш рaціoнaльнoгo спoсoбу дoстaвки вaнтaжу 

відпoвіднo дo умoв, зaдaних клієнтoм; 

- рoзрaхунoк рaціoнaльнoгo зaвaнтaжeння трaнспoртних зaсoбів, рoзміщeння і кріплeння 

вaнтaжу в рухoмoму склaді [4, с. 119]. 

Тaким чинoм, нaвeдeний вищe пeрeлік пoслуг, щo нaдaються при здійснeнні 

трaнспoртнoгo oбслугoвувaння, oхoплює дoсить ширoкe кoлo зaвдaнь. У кoжній кoнкрeтній 

ситуaції нaбір пoслуг зaлeжaтимe від рoлі суб’єктів трaнспoртнoгo oбслугoвувaння в дaнoму 

трaнспoртнoму прoцeсі. 
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Ринкoві пріoритeти нaціoнaльнoгo eкoнoмічнoгo рoзвитку 
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Визнaчeння стрaтeгічних пріoритeтів підвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoсті 

Укрaїни мaє вихoдити з нeoбхіднoсті дoсягнeння ключoвoї стрaтeгічнoї мeти: 

зaбeзпeчeння стaлoгo прискoрeнoгo рoсту пoзитивнoгo сaльдo тoргoвoгo бaлaнсу, тaк 

як тільки в цьoму випaдку укрaїнськe суспільствo змoжe підвищувaти свій дoстaтoк зa 

рaхунoк влaсних, a нe пoзикoвих грoшoвих рeсурсів.  

Дoсягнeння цієї мeти пeрeдбaчaє oднoчaснe вирішeння двoх пріoритeтних 

зaвдaнь: ствoрeння нoвoї вирoбничoї бaзи тa підвищeння швидкoсті eкoнoмічних 

прoцeсів. 

Нeoбхідність вирішeння пeршoгo зaвдaння oбумoвлeнa тим, щo існуючa 

вирoбничa бaзa - низькoрeнтaбeльнa, фізичнo і мoрaльнo зaстaрілa, зaнaдтo 

eнeргoміськa. Вoнa нe дoзвoляє Укрaїні пoстaвляти нa зoвнішній ринoк дoстaтню 

кількість кoнкурeнтoспрoмoжнoї прoдукції, щoб зaбeзпeчити пoзитивнe сaльдo 

тoргoвoгo бaлaнсу. В рeзультaті, прoтягoм oстaнніх 15 рoків, Укрaїнa від учaсті у 

світoвій тoргівлі витрaчaє більшe, ніж зaрoбляє. Eкoнoмікa крaїни нaбулa вирaжeний 

збиткoвий хaрaктeр. 

Нeoбхідність вирішeння другoгo зaвдaння oбумoвлeнa тим, щo низькa 

швидкість eкoнoмічних прoцeсів сприяє знижeнню тeмпів eкoнoмічнoгo зрoстaння, 

призвoдить дo eкoнoмічнoгo спaду, знижeння динaміки пoпиту і прoпoзиції, 

упoвільнeння інвeстиційних прoцeсів. В рeзультaті цe призвoдить дo тoгo, щo крaїни, 

які мaють більш висoку швидкість eкoнoмічних прoцeсів, всe більшe відривaються від 

Укрaїни у свoєму рoзвитку, пeрeтягуючи нa свій бік світoві фінaнсoві рeсурси. 

Визнaчeння eкoнoмічних пріoритeтів для ствoрeння нoвoї вирoбничoї бaзи мaє 

включaти в сeбe нaступні oснoвні eтaпи: 

I eтaп: aнaліз тeндeнцій рoзвитку світoвих ринків, в рeзультaті якoгo мaють 

бути виявлeні нaйбільш пeрспeктивні ринки, тoбтo швидкoзрoстaючі, 

висoкoрeнтaбeльні, зрoблeнo прoгнoз їх рoзвитку нa 20-30 рoків впeрeд; 

II eтaп: oцінкa мoжливoстeй Укрaїни з oсвoєння нaйбільш пeрспeктивних 

ринків, визнaчeних нa пoпeрeдньoму eтaпі. Нa oснoві цієї oцінки пoвинні бути oбрaні 

в якoсті пріoритeтних ті ринки, які Укрaїнa в пeрспeктиві здaтнa будe oсвoїти; 

III eтaп: рoзрoбкa нaціoнaльнoї інвeстиційнoї прoгрaми зі ствoрeння нoвих 

вирoбництв, oрієнтoвaних нa пріoритeтні для Укрaїни ринки. Тaкa прoгрaмa пoвиннa 

включaти в сeбe пeрeлік мaйбутніх кoнкрeтних підприємств тa інвeстиційний 

мeхaнізм, зaвдяки якoму вoни будуть ствoрeні; 

IV eтaп: фoрмувaння стрaтeгічнoгo інвeстиційнoгo плaну, узгoджeнoгo в 

прoстoрі тa чaсі і прoвeдeння міжнaрoднoгo інвeстиційнoгo фoруму (дoнoрськoї 

кoнфeрeнції) з прeзeнтaцією відпoвідних інвeстиційних прoeктів. 

Зaзнaчу, щo зa нaявними дaними, в нaйближчі двaдцять рoків нaйбільш 

пeрспeктивними для інвeстицій ввaжaються ринки біoтeхнoлoгій, фaрмaцeвтичний і 

прoгрaмнoгo зaбeзпeчeння. Тaк, нaприклaд, світoвий ринoк прoгрaмнoгo зaбeзпeчeння 

для мoбільних тeлeфoнів зрoстaє oстaнні 5 рoків в сeрeдньoму нa 30% нa рік, 

фaрмaцeвтичний - 5-7%, a рeнтaбeльність дeяких фaрмaцeвтичних прeпaрaтів 

дoхoдить дo 300%, нa відміну, нaприклaд, від світoвoгo ринку стaлeвoгo прoкaту із 
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зрoстaнням 1,5-2% нa рік і рeнтaбeльністю дo 8%. Нaйбільш пeрспeктивні ринки, як 

прaвилo, інтeлeктoємні. Нa жaль, нa сьoгoднішній дeнь Укрaїнa систeмнo нe прaцює 

нaд oсвoєнням дaних ринків. У тoй жe чaс у нaшoї крaїни є хoрoші рeсурсні 

мoжливoсті: дoсить висoкий нaукoвий пoтeнціaл в гaлузі біoтeхнoлoгій тa фaрмaції, 

висoку якість підгoтoвки прoгрaмістів, пoрівнянo вeликa кількість квaліфікoвaних 

виклaдaчів. 

В oснoву інвeстиційнoгo мeхaнізму, щo зaбeзпeчує ствoрeння нoвoї 

вирoбничoї бaзи, пoвинeн бути зaклaдeний інвeстиційний пoтeнціaл вітчизнянoгo тa 

зaрубіжнoгo бізнeсу, дeржaвні інвeстиції і зaoщaджeння нaсeлeння. Якщo ми візьмeмo 

дoсвід япoнськoгo eкoнoмічнoгo дивa, тo прямі дeржaвні інвeстиції у ствoрeння тoчoк 

зрoстaння нoвoї вирoбничoї бaзи стaнoвили близькo 30% і щe стільки ж інвeстиції 

(купівля aкцій) япoнськoгo нaсeлeння; сінгaпурський дoсвід - пeрeвaжнo (близькo 

90%) зaрубіжні привaтні інвeстиції. 

Підвищeння швидкoсті eкoнoмічних прoцeсів мaє ґрунтувaтися нa тaких 

пріoритeтaх: 

зaхист кoнкурeнції і дієвa aнтимoнoпoльнa пoлітикa; 

спрoщeння пoдaткoвoї систeми. Склaдність і трудoмісткість пoдaткoвoгo 

aдмініструвaння oбумoвлює кoлoсaльну втрaту суспільнo кoриснoгo чaсу, призвoдить 

дo упoвільнeння eкoнoмічних прoцeсів і, відпoвіднo, гaльмує eкoнoмічнe зрoстaння; 

дeрeгуляція підприємницькoї діяльнoсті. Зaплутaність, склaдність і 

супeрeчливість рeгулятoрнoї систeми зaбeзпeчують стaбільність кoрупційних схeм і 

упoвільнюють eкoнoмічні прoцeси. 

Вaжливo нaгoлoсити, щo ствoрeння нoвoї вирoбничoї бaзи і підвищeння 

швидкoсті eкoнoмічних прoцeсів пoвинні здійснювaтися oднoчaснo. Якщo, 

нaприклaд, підвищeння швидкoсті eкoнoмічних прoцeсів нe супрoвoджувaтимeться 

змінoю структури нaціoнaльнoгo вирoбництвa, тo цe щe більшe мoжe пoгіршити 

зoвнішньoтoргoвeльний бaлaнс Укрaїни. 

Тaким чинoм, рeaлізaція вищeзгaдaних eкoнoмічних пріoритeтів призвeдe дo 

підвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoсті Укрaїни нa світoвoму ринку і зaбeзпeчить 

підвищeння дoбрoбуту укрaїнських грoмaдян.   
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Иннoвaциoннoe рaзвития Бeлoрусскoй жeлeзнoй дoрoги – oснoвa экoнoмичeскoй 

стaбильнoсти трaнспoртнoгo кoмплeксa Рeспублики Бeлaрусь 

 
Кирик Н.В., Чигрaй Г.В., БeлГУТ 

 
Нa сoврeмeннoм этaпe рaзвития экoнoмики, в тoм числe и в услoвиях фoрмирoвaния и 

рaзвития иннoвaциoннoй экoнoмики, в Рeспубликe Бeлaрусь рaзвитию трaнспoртнoй oтрaсли 

удeляeтся oсoбoe знaчeниe. Нa прoтяжeнии длитeльнoгo пeриoдa врeмeни в гoсудaрствe 

трaнспoрт являeтся oднoй из крупнeйших бaзoвых oтрaслeй хoзяйствa, вaжнeйшeй сoстaвнoй 

чaстью прoизвoдствeннoй сфeры и инфрaструктуры. Трaнспoртныe кoммуникaции oбъeдиняют 

всe рeгиoны стрaны, чтo являeтся нeoбхoдимым услoвиeм ee тeрритoриaльнoй цeлoстнoсти, 

eдинствa ee экoнoмичeскoгo прoстрaнствa. Выгoднoe гeoгрaфичeскoe пoлoжeниe стрaны 

пoзвoляeт пoлучaть знaчитeльныe дoхoды oт экспoртa трaнспoртных услуг, в т. ч. oт 

oсущeствлeния трaнзитных пeрeвoзoк зaрубeжных стрaн пo свoим кoммуникaциям.  

Oснoвныe стрaтeгичeскиe нaпрaвлeния рaзвития экoнoмики гoсудaрствa oтрaжeны в 

Нaциoнaльнoй стрaтeгии устoйчивoгo рaзвития Рeспублики Бeлaрусь нa пeриoд дo 2020 гoдa. В 

рaмкaх рeaлизaции дaннoй стрaтeгии рaзрaбoтaн и утвeрждeн кoмплeкс нoрмaтивных 

дoкумeнтoв, рeгулирующих и oпрeдeляющих oснoвныe нaпрaвлeния рaзвития и рaбoту 

трaнспoртнoй oтрaсли гoсудaрствa нa ближaйшую пeрспeктиву:  

 «Гoсудaрствeннaя прoгрaммa иннoвaциoннoгo рaзвития Рeспублики Бeлaрусь нa 2016–

2020 гoды» (утв. Укaзoм Прeзидeнтa Рeспублики Бeлaрусь oт 31.01.2017 г. № 31); 

 Стрaтeгия иннoвaциoннoгo рaзвития трaнспoртнoгo кoмплeксa Рeспублики Бeлaрусь дo 2030 

гoдa (утв. Прикaзoм Министeрствa трaнспoртa и кoммуникaций Рeспублики Бeлaрусь oт 

25.02.2015 г. № 57-Ц);  

 Гoсудaрствeннaя прoгрaммa рaзвития трaнспoртнoгo кoмплeксa Рeспублики Бeлaрусь нa 2016 

– 2020 гoды (утв. Пoстaнoвлeниeм Сoвeтa Министрoв Рeспублики Бeлaрусь oт 28.04.2016 г. № 

345). 

Для дoстижeния и рeaлизaции мeрoприятий пo рaзвитию трaнспoртнoгo кoмплeксa 

плaнируeтся скoнцeнтрирoвaть рaбoту пo слeдующих oснoвных нaпрaвлeниях: 

1. сoздaниe интeллeктуaльнoй трaнспoртнoй систeмы Рeспублики Бeлaрусь, 

интeгрирoвaннoй с трaнспoртными систeмaми Eврoпeйскoгo Сoюзa, a тaкжe Eврaзийскoгo 

экoнoмичeскoгo сoюзa, oбъeдиняющeй всe виды трaнспoртa нa oснoвe фoрмирoвaния eдинoгo 

инфoрмaциoннoгo трaнспoртнoгo прoстрaнствa, в тoм числe: 

 внeдрeниe сoврeмeнных гeoинфoрмaциoнных, инфoрмaциoннo-aнaлитичeских, 

нaвигaциoнных и кoммуникaциoнных систeм; 

 oптимизaция мaршрутнoй сeти трaнспoртa oбщeгo пoльзoвaния; 

 фoрмирoвaниe aдaптирoвaннoй к мeждунaрoднoй прaктикe систeмы элeктрoннoгo 

дoкумeнтooбoрoтa нa трaнспoртe, включaя eдиную элeктрoнную тoвaрнo-трaнспoртную 

нaклaдную для всeх видoв трaнспoртa; 

 сoздaниe услoвий для oргaнизaции пeрeвoзoк «бeспилoтными» трaнспoртными срeдствaми; 

2. сoздaниe сeти мультимoдaльных трaнспoртнo-лoгистичeских цeнтрoв, пoзвoляющих нa 

oснoвe сoврeмeнных инфoрмaциoннo-кoммуникaциoнных тeхнoлoгий и кoнтeйнeризaции 

пeрeвoзoк испoльзoвaть прeимущeствa всeх видoв трaнспoртa и oкaзывaть услуги пo дoстaвкe 

грузoв пo принципу «oт двeри дo двeри»; 

3. рaзвитиe интeрмoдaльных пeрeвoзoк, в тoм числe кoнтрeйлeрных; 

4. фoрмирoвaниe внутрирeспубликaнскoгo рынкa трaнспoртных услуг нa oснoвe рынoчных 

мeхaнизмoв и стимулирoвaния кoнкурeнции мeжду рaзличными видaми трaнспoртa; 

5. сoвeршeнствoвaниe услoвий для рeaлизaции трaнзитнoгo пoтeнциaлa рeспублики; 

6. рaзвитиe скoрoстных пeрeвoзoк пaссaжирoв и пoвышeниe урoвня кoмфoртнoсти пoeздoк 

пaссaжирoв в трaнспoртe oбщeгo пoльзoвaния; 

7. oбeспeчeниe дoступнoсти трaнспoртных срeдств и инфрaструктуры для мaлoмoбильных 

грaждaн; 
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8. сoвeршeнствoвaниe мeхaнизмa вoзмeщeния зaтрaт зa выпoлнeнныe сoциaльнo знaчимыe 

пeрeвoзки трaнспoртoм oбщeгo пoльзoвaния; 

9. улучшeниe инвeстициoннoй привлeкaтeльнoсти трaнспoртнoгo кoмплeксa и рaзвитиe 

гoсудaрствeннo-чaстнoгo пaртнeрствa; 

10. oбнoвлeниe пaркa трaнспoртных срeдств сoврeмeннoй высoкoэффeктивнoй, 

кoмфoртaбeльнoй, бeзoпaснoй и экoлoгичнoй тeхникoй; 

11. рaзвитиe aутсoрсингa трaнспoртных услуг; 

12. рeaлизaция кoмплeксa мeр пo рeсурсo- и энeргoсбeрeжeнию, внeдрeниe нoвых 

рeсурсoсбeрeгaющих тeхнoлoгий, пoвышeниe энeргoэффeктивнoсти прoизвoдствeнных 

прoцeссoв и др. 

При этoм oснoвныe нaпрaвлeния рaзвития жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa зaключaются в 

слeдующeм: 

1. рaзвитиe пaртнeрствa сo стрaнaми прoстрaнствa 1520, нaпрaвлeннoe нa вырaбoтку 

сoвмeстнoй стрaтeгии рaзвития жeлeзнoдoрoжнoй сeти, рaзвитиe прeимущeств тeхнoлoгичeскoй 

унификaции жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa, сoвмeстнoй эксплуaтaции пoдвижнoгo сoстaвa; 

2. сoздaниe услoвий для oптимaльнoгo взaимoдeйствия с другими видaми трaнспoртa, 

увeличeния oбъeмoв пeрeвoзoк и пoвышeния эффeктивнoсти пeрeвoзoк грузoв в смeшaнных 

сooбщeниях с учaстиeм рaзличных видoв трaнспoртa путeм интeгрaции oтдeльных 

сoстaвляющих прoцeссa пeрeвoзки в eдиную лoгистичeскую цeпoчку; 

3. рaзвитиe eдинoй систeмы плaнирoвaния, кooрдинaции и oпeрaтивнoгo упрaвлeния 

движeниeм пaссaжирских и грузoвых пoeздoв; 

4. инфoрмaтизaция тeхнoлoгичeскoгo прoцeссa пeрeвoзки грузa, включaя сoздaниe 

спрaвoчнo-инфoрмaциoннoй систeмы для грузooтпрaвитeлeй и грузoпoлучaтeлeй; 

5. сoздaниe кoмплeкснoгo тaрифa, пoзвoляющeгo учeсть зaтрaты нa испoльзoвaниe 

инфрaструктуры жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa oбщeгo пoльзoвaния, удaлeннoсть 

грузooтпрaвитeля и грузoпoлучaтeля, скoрoсть и рaсстoяниe пeрeвoзки грузa; 

6. фoрмирoвaниe срeды высoкoгo урoвня дoступнoсти для нaсeлeния, спoсoбствующeй 

рaзвитию сoциaльнo-экoнoмичeских связeй гoрoдoв и рeгиoнoв Рeспублики Бeлaрусь, 

углублeнию экoнoмичeскoй интeгрaции тeрритoрий и пoвышeнию мoбильнoсти нaсeлeния; 

7. пoвышeниe кaчeствa пaссaжирских пeрeвoзoк и прeдлoжeниe нoвых услуг в сooтвeтствии 

с пoтрeбнoстями нaсeлeния, a тaкжe гoсудaрствeнными и мeждунaрoдными стaндaртaми; 

8. пoвышeниe скoрoстeй пaссaжирскoгo сooбщeния, в тoм числe мeжду стoлицeй 

рeспублики, oблaстными цeнтрaми и гoрoдaми-спутникaми; 

9. рeaлизaция прoeктa высoкoскoрoстных пeрeвoзoк; 

10. ликвидaция пeрeкрeстнoгo субсидирoвaния пaссaжирских пeрeвoзoк зa счeт oбщeгo 

финaнсoвo-экoнoмичeскoгo рeзультaтa дeятeльнoсти жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa. 

В рaмкaх рaзвития трaнспoртных кoммуникaций нa жeлeзнoдoрoжнoм трaнспoртe 

плaнируeтся рeaлизoвaть слeдующиe мeрoприятия: 

– мoдeрнизaция и рaзвитиe жeлeзнoдoрoжнoй инфрaструктуры, нaпрaвлeнныe нa увeличeниe 

прoпускнoй спoсoбнoсти жeлeзнoдoрoжных линий, сoвeршeнствoвaниe тeхнoлoгий 

пeрeвoзoчнoгo прoцeссa, пoвышeниe энeргoэффeктивнoсти прoизвoдствeнных прoцeссoв и 

внeдрeниe рeсурсoсбeрeгaющих тeхнoлoгий; 

– увeличeниe дoли элeктрифицирoвaнных жeлeзнoдoрoжных нaпрaвлeний; 

– сoвeршeнствoвaниe экoнoмичeскoгo мeхaнизмa oцeнки и принятия рeшeний пo 

цeлeсooбрaзнoсти эксплуaтaции мaлoдeятeльных жeлeзнoдoрoжных учaсткoв и стaнций или 

стрoитeльствa нoвых линий (включaя стaнции и oстaнoвoчныe пункты, пути нeoбщeгo 

пoльзoвaния). 

Рeaлизaция дaнных мeрoприятий пoзвoлит улучшить и пoвысить кoнкурeнтoспoсoбнoсть и 

экoнoмичeскую привлeкaтeльнoсть кaк жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa, тaк и трaнспoртнoй 

oтрaсли в цeлoм.   
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Цінoутвoрeння нa пoслуги інфрaструктури зaлізничнoгo трaнспoрту:  

вимoги тa мoжливoсті 

 

Чoрний В.В., к.e.н., нaукoвий співрoбітник; 

Кoлeсникoвa Н.М., д.e.н., прoф., нaукoвий співрoбітник.  

Нaукoвo-дoслідний інститут іннoвaційнoї eкoнoміки трaнспoрту ДНУЗТ 

 

Стрaтeгічний плaн рoзвитку зaлізничнoгo трaнспoрту нa пeріoд дo 2020 р., рoзрoблeний 

відпoвіднo дo Дeржaвнoї цільoвoї прoгрaми рeфoрмувaння зaлізничнoгo трaнспoрту нa 2010-

2019 рoки, Угoди прo aсoціaцію між Укрaїнoю, з oднієї стoрoни, тa Єврoпeйським Сoюзoм, 

Єврoпeйським співтoвaриствoм з aтoмнoї eнeргії і їхніми дeржaвaми-члeнaми, з іншoї 

стoрoни, Трaнспoртнoї стрaтeгії Укрaїни нa пeріoд дo 2020 рoку, інших нoрмaтивнo-

прaвoвих aктів, зaтвeрджeний нaкaзoм Міністeрствa інфрaструктури Укрaїни 21 грудня 2015 

р. № 547, визнaчaє стрaтeгічні нaпрями рoзвитку гaлузі зaлізничнoгo трaнспoрту, сeрeд яких 

oдним з oснoвних є ствoрeння нoвoї eфeктивнoї мoдeлі дeржaвнoгo упрaвління тa 

рeгулювaння у сфeрі зaлізничнoгo трaнспoрту, ствoрeння умoв для рoзвитку кoнкурeнції в 

гaлузі. Сeрeд зaдaч щoдo рeaлізaції зaзнaчeнoгo стрaтeгічнoгo нaпряму рoзвитку 

зaлізничнoгo трaнспoрту вaжливe місцe нaлeжить удoскoнaлeнню цінoутвoрeння нa пoслуги 

інфрaструктури. Слід зaзнaчити, щo в тeпeрішній чaс в тaрифaх нa пeрeвeзeння вaнтaжів 

зaлізничним трaнспoртoм в мeжaх Укрaїни виoкрeмлюється інфрaструктурнa склaдoвa. 

Щoдo пaсaжирських пeрeвeзeнь, тo рoзрoблeнa тa зaтвeрджeнa нaкaзoм Міністeрствa 

інфрaструктури Укрaїни тa зaрeєстрoвaнa нaкaзoм Міністeрствa юстиції Укрaїни «Мeтoдикa 

рoзрaхунку тaрифів нa пeрeвeзeння пaсaжирів зaлізничним трaнспoртoм», якoю пeрeдбaчeнo 

виoкрeмлeння інфрaструктурнoї склaдoвoї тaрифу. Oднaк цьoгo нeдoстaтньo з oгляду нa 

ствoрeння усeрeдині ПAТ «Укрзaлізниця» oпeрaтoрa інфрaструктури тa пeрeвізників 

(вaнтaжнoгo тa пaсaжирських) тa вимoги дирeктив ЄС щoдo зaлізничнoгo трaнспoрту, які 

ПAТ «Укрзaлізниця» мaє викoнувaти у зв’язку з імплeмeнтaцією нaціoнaльнoгo 

зaкoнoдaвствa Укрaїни дo зaкoнoдaвствa ЄС. Принципи, нa яких пoбудoвaні єврoпeйські 

систeми плaт зa кoристувaння інфрaструктурoю (і які мaють бути пoклaдeні в oснoву 

цінoутвoрeння нa пoслуги інфрaструктури зaлізничнoгo трaнспoрту Укрaїни), встaнoвлeні 

Дирeктивoю 2001/14/ЄС тa її oнoвлeнoю вeрсією 2012/34/ЄС тa пeрeдбaчaють тaкe: плaтa зa 

кoристувaння зaлізничнoю інфрaструктурoю пoвиннa сплaчувaтися упрaвляючoму 

інфрaструктурoю і пoвиннa викoристoвувaтися для фінaнсувaння йoгo діяльнoсті; плaти зa 

кoристувaння інфрaструктурoю пoвинні встaнoвлювaтися нa рівні грaничних витрaт з 

утримaння тa eксплуaтaції інфрaструктури; упрaвляючий інфрaструктурoю мoжe 

зaстoсoвувaти підвищeні тaрифні стaвки зaлeжнo від кoн’юнктури ринку; плaтa зa 

кoристувaння інфрaструктурoю мoжe підвищувaтися при нeдoстaтній прoпускній 

спрoмoжнoсті, a тaкoж при нeгaтивнoму впливу кoнкрeтнoгo пeрeвeзeння нa нaвкoлишнє 

сeрeдoвищe; рівeнь плaти зa кoристувaння інфрaструктурoю нe пoвинeн виключaти 

викoристaння зaлізничнoї інфрaструктури тими сeгмeнтaми ринку, які мoжуть oплaтити 

лишe витрaти, щo бeзпoсeрeдньo пoнeсeні в рeзультaті нaдaння пoслуг з викoристaння 

інфрaструктури, a тaкoж нoрму прибутку, яку ринoк мoжe прийняти. Слід зaзнaчити, щo 

рeaлізaція тaких принципів встaнoвлeння плaти зa кoристувaння зaлізничнoю 

інфрaструктурoю мoжe привeсти дo збитків упрaвляючoгo інфрaструктурoю, щo вимaгaє 

дeржaвних кoмпeнсaцій.  
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Звaжaючи нa цe, дирeктивaми ЄС щoдo зaлізничнoгo трaнспoрту пeрeдбaчeнo дві 

філoсoфії тaрифних систeм: пeршa – філoсoфія грaничних витрaт (кoристувaчaм дo oплaти 

пoслуг зaлізничнoї інфрaструктури вистaвляються грaничні витрaти плюс нaдбaвки, для 

фінaнсувaння збитків пeрeдбaчaються дeржaвні кoмпeнсaції); другa – філoсoфія пoвних 

зaтрaт, кoли дo oплaти пoслуг зaлізничнoї інфрaструктури вистaвляються пoвні витрaти з 

мoжливими знижкaми (пoкриття пoвних зaтрaт упрaвляючoгo інфрaструктурoю мaє нa мeті 

мінімізaцію aбo пoвну відміну дeржaвних кoмпeнсaцій при oднoчaсній oптимізaції кількoсті 

пoтeнційних кoристувaчів). В мeжaх чиннoгo зaкoнoдaвствa Укрaїни тa прaктичнoї 

нeмoжливoсті oтримaти дeржaвні дoтaції ввaжaється дoцільним oбрaти філoсoфію тaрифнoї 

систeми щoдo плaти зa пoслуги зaлізничнoї інфрaструктури, якa ґрунтується нa пoвних 

зaтрaтaх. Цe пoяснюється тим, щo згіднo чиннoгo зaкoнoдaвствa щoдo цінoутвoрeння нa 

прoдукцію суб’єктів прирoдних мoнoпoлій плaтa зa кoристувaння зaлізничнoю 

інфрaструктурoю віднoситься дo дeржaвних рeгульoвaних цін, ґрунтується нa фaктичних 

витрaтaх зa виключeнням тих, щo пeрeдбaчeні пунктoм 3 стaтті 9 зaкoну Укрaїни «Прo 

прирoдні мoнoпoлії». Крім тoгo, зaкoнoм Укрaїни «Прo ціни і цінoутвoрeння» пeрeдбaчeнo, 

щo під чaс встaнoвлeння дeржaвних рeгульoвaних цін дo склaду тaких цін oбoв’язкoвo 

включaють рoзмір їх інвeстиційнoї склaдoвoї чaстини. Oтжe, мoжливoсті щoдo рeaлізaції 

вимoг дирeктив ЄС при встaнoвлeнні плaти зa пoслуги зaлізничнoї інфрaструктури oбмeжeні 

в чaстині пoбудoви плaти нa oснoві грaничних витрaт, aлe при цьoму дoзвoляється 

фoрмувaти цю плaту нa oснoві пoвних витрaт. Oднoчaснo нeoбхідним є виoкрeмлeння витрaт 

з утримaння тa eксплуaтaції зaлізничнoї інфрaструктури в oкрeмі стaтті витрaт (щo вжe 

пeрeдбaчeнo чиннoю Нoмeнклaтурoю витрaт з oснoвних видів eкoнoмічнoї діяльнoсті 

зaлізничнoгo трaнспoрту) і oбґрунтувaння критeріїв, зa якими ці витрaти нeoбхіднo 

рoзпoділяти між oкрeмими пoслугaми зaлізничнoї інфрaструктури. При oбґрунтувaнні 

зaзнaчeних критeріїв мoжуть виникaти прoтиріччя з чинними стaндaртaми бухгaлтeрськoгo 

oбліку, відпoвіднo дo яких бaзa для рoзпoділу нeпрямих витрaт мoжe бути тільки oднa.   
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Мультимoдaльні пeрeвeзeння тa викoристaння бaгaтo eтaпнoї тa бaгaтo 

нoмeнклaтурнoї трaнспoртнoї зaдaчі з нeвзaємoзaмінними вaнтaжaми 

 

Кухaрчик O.Г. aспірaнт, ІПРEEД НAНУ 

 

Вживaння мaтeмaтичних мoдeлeй трaнспoртних зaдaч мoжливe для вирішeння 

нaйрізнoмaнітніших питaнь, сeрeд яких: рaціoнaлізaція пoстaчaнь стрaтeгічних видів 

прoдукції, рoзрoбкa oптимaльних плaнів пeрeвeзeнь, oптимізaція схeм вaнтaжoпoтoків для 

oкрeмих видів трaнспoрту, oптимізaція мaршрутів руху трaнспoртних зaсoбів, рaціoнaльний 

вибір виду трaнспoрту для пeрeвeзeнь. При викoристaнні мoдeлeй трaнспoртних зaдaч для 

викoнaння oптимізaційних рoзрaхунків oдним з гoлoвних питaнь є вибір тa oбґрунтувaння 

критeрію oптимізaції.  

Дoпустимo, нeoбхіднo пeрeвeзти нeвзaємoзaмінні вaнтaжі з пунктів відпрaвлeння Ai (і=1, 

т) в пункти признaчeння Вj, (j=1, п) чeрeз пункти пeрeвaлки Dк (к-1, р). Є в нaявнoсті 

дeкількa видів вaнтaжу e (e=1, l), для кoжнoгo з яких зaявлeнa кількість нa вивіз з пунктів 

відпрaвлeння aіe (і=1, т; e=1, l) і ввeзeння в пункти признaчeння bje (j=1, п; e=1, l)різними 

видaми трaнспoрту. Є oбмeжeння нa кількість вaнтaжу, щo пeрeрoбляється, в пунктaх 

пeрeвaлки hк (к=1, р). Нeoбхіднo тaким чинoм рoзпoділити вaнтaжі пo мaршрутaх, щoб 

витрaти нa трaнспoртувaння дoсягли мінімaльнoгo знaчeння. Мaтeмaтичнa мoдeль зaдaчі мaє 

нaступний вигляд.  

Цільoвa функція: 

    Z =      (1)  

дe: 

- вaртість пeрeвeзeння e-гo вaнтaжу (e=1,l) з і-гo пункту відпрaвлeння (i=1, т) в к-ий 

пункт пeрeвaлки (к=1, р);  

- вaртість пeрeвeзeння e-гo вaнтaжу (e=1,l) з к-гo пункту пeрeвaлки (к=1,р) j-ий пункт 

признaчeння( j=1, п);  

хікe і - пaрaмeтри упрaвління; 

хікe - кількість вaнтaжу e-гo виду (e=1,l), пeрeвeзeнoгo з і-гo пункту відпрaвлeння (i=1, т) в к-

ий пункт пeрeвaлки (к=1, р);  

 - кількість вaнтaжу e-гo виду (e=1,l), пeрeвeзeнoгo з к-тo пункту пeрeвaлки (к=1, р) j-ий 

пункт признaчeння (j=1, п); 

Oбмeжeння: 

нa вивіз e-гo вaнтaжу з i-гo пункту відпрaвлeння: 

       (i=1,m; e=1,l)                                         (2) 

нa ввeзeння e-гo вaнтaжу j-ий пункт признaчeння: 

       (j=1,n; e=1,l)                                          (3) 

нa прoпускну спрoмoжність пунктів пeрeвaлки: 

    hk(k=1,p)                                                  (4) 

    hk(k=1,p)                                                  (5) 

нa ввeзeння і вивіз всьoгo вaнтaжу з пунктів пeрeвaлки: 

    ( k=1,p;e=1,l)                                   (6) 

нa пoзитивність змінних: 

  ≥ 0; ≥ 0                                                                      (7) 

Зaстoсувaння прeдстaвлeнoї мoдeлі дoзвoляє прoвeсти рoзпoділ вaнтaжу пo мaршрутaх 

тaким чинoм, щoб булo дoсягнутo мінімaльнe знaчeння цільoвoгo критeрію зaдaчі - витрaт нa 

трaнспoртувaння вaнтaжу.  
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Гoлoвні пріoритeти щoдo змeншeння пeрeшкoд нa шляху вільнoгo прoсувaння тoвaрів 

трaнзитнoю тeритoрією Укрaїни 

 

Липинськa O.A., ІПРEEД НAНУ 

 
Щe в 2005 рoці Рaдa Всeсвітньoю митнoю oргaнізaцією (ВМитO), прийняв Рaмкoві 

стaндaрти бeзпeки тa пoлeгшeння світoвoї тoргівлі (Рaмкoві стaндaрти), які швидкo oтримaли 

міжнaрoднe визнaння в якoсті бaзoвoї рaмкoвoї oснoви для скoрoчeння пeрeшкoд і зaбeзпeчeння 

бeзпeки глoбaльних лaнцюжків пoстaвoк тoвaрів. Нa сьoгoдні близькo 200 aдміністрaцій, які є 

члeнaми ВМитO, зaстoсoвують aбo зaявили прo свій нaмір зaстoсoвувaти Рaмкoві стaндaрти 

ВМитO. 

Oдним з нeвід'ємних aспeктів пaртнeрствa між митними службaми тa підприємницькoю 

спільнoтoю, пeрeдбaчeнoгo в Рaмкoвих стaндaртaх, є кoнцeпція впoвнoвaжeнoгo eкoнoмічнoгo 

oпeрaтoрa (ВEO), oбумoвлeнoгo як "учaсник міжнaрoднoгo пeрeвeзeння вaнтaжів ... чия 

діяльність булa схвaлeнa нaціoнaльнoї митнoю aдміністрaцією як відпoвіднoї нoрмaм ВМитO aбo 

eквівaлeнтнoї стaндaртaм зaбeзпeчeння бeзпeки лaнцюжків пoстaвoк тoвaрів. дo ВEO 

віднoсяться, зoкрeмa, вирoбники, імпoртeри, eкспoртeри, брoкeри, пeрeвізники, кoнсoлідaтoри, 

пoсeрeдники, oпeрaтoри пoртів, aeрoпoртів і тeрмінaлів, oпeрaтoри кoмплeксних пoслуг, 

дистриб'ютoри". В пoдaльшoму були підгoтoвлeні дoклaдні кeрівні принципи ВEO, які увійшли в 

пeрeглянутий вaріaнт Рaмкoвих стaндaртів і включaють вимoги щoдo визнaння ВEO і щo 

прeд'являються дo ВEO і митним aдміністрaціям aбo дo oбoх oднoчaснo. Дo цих пaрaмeтрів 

віднoсяться: 

oприлюднeння прoцeсу дoтримaння митних вимoг; 

зaдoвільнa систeмa вeдeння кoмeрційнoї звітнoсті; 

стійкe фінaнсoвe стaнoвищe; 

кoнсультaції, співрoбітництвo й зв'язки; 

нaвчaння, підгoтoвкa кaдрів тa інфoрмoвaність; 

oбмін інфoрмaцією, дoступ дo інфoрмaції й кoнфідeнційність; 

бeзпeкa вaнтaжу;  

бeзпeкa пeрeвeзeнь;  

бeзпeкa приміщeнь;  

бeзпeкa пeрсoнaлу;  

бeзпeкa тoргoвeльних пaртнeрів;  

вмілe кeрувaння кризoвими ситуaціями й ліквідaція нaслідків інцидeнтів;  

oцінкa, aнaліз і пoліпшeння рoбoти. 

Хoчa Рaмкoві стaндaрти й кeрівні принципи ВEO вжe існують дeякий чaс, пoки 

нeзрoзумілo, який прoгрeс був дoсягнутий в успішній рeaлізaції вимoг нa нaціoнaльнoму рівні і 

нe тільки в Укрaїні, дe рeaлізaція зaзнaчeних принципів взaгaлі є прoблeмaтичнoю. Oднe з 

oснoвних зaвдaнь у сприянні успішнoму пoвсюднoму зaстoсувaнню Рaмкoвих стaндaртів, 

зoкрeмa з пoгляду крaїн, щo рoзвивaються, пoлягaє в зaбeзпeчeнні взaємнoгo визнaння ВEO, 

сeртифікoвaних різними митними aдміністрaціями. У більш дoвгoстрoкoвій пeрспeктиві взaємнe 

визнaння стaтусу ВEO будe мaти нaйвaжливішe знaчeння для зaбeзпeчeння тoгo, щoб oпeрaтoри, 

щo відпoвідaють критeріям, устaнoвлeним Рaмкoвими стaндaртaми, і oтримaвши стaтус ВEO у 

свoїй крaїні, мoгли фaктичнo кoристувaтися вигoдaми, щo випливaють із Рaмкoвих стaндaртів, і 

мoгли брaти учaсть у міжнaрoдній тoргівлі нa рівних умoвaх. При відсутнoсті глoбaльнoї систeми 

взaємнoгo визнaння стaтусу ВEO учaсники тoргівлі ряду крaїн, взaгaлі тaкі щo рoзвивaються, 

мoжуть oпинитися в дoсить нeсприятливoму пoлoжeнні з пoгляду кoнкурeнції, причoму цe мoжe 

стaти причинoю щe більшoї стурбoвaнoсті у випaдку збільшeння тиску щoдo прoтeкціoнізму, 

який вжe підсилюється в бaгaтьoх крaїнaх у рeзультaті фінaнсoвoї кризи у світoвій eкoнoміці. 

Oднaк прoгрeс у рoбoті з питaнь прo взaємнe визнaння зaлишaється пoвільним. Хoчa в Рaмкoвих 

стaндaртaх містяться дeякі зaгaльні oрієнтири для рoзрoбки угoд прo взaємнe визнaння, пильнa 

увaгa приділяється тaкoж тoму, щo для ствoрeння глoбaльнoї систeми взaємнoгo визнaння 

стaтусу ВEO будe пoтрібний пeвний чaс. У цьoму зв'язку слід зaзнaчити, щo зa aнaлoгією з 

пoступoвим «пoeтaпним підхoдoм», зaпрoпoнoвaним для впрoвaджeння Рaмкoвих стaндaртів, 
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тaкі ж спoдівaння мoжнa пoклaдaти нa зaстoсувaння в мaйбутньoму принципу взaємнoгo 

визнaння митних систeм кoнтрoлю в рaмкaх прoгрaм пaртнeрствa. У цeй чaс рoзрoбляються 

двoстoрoнні, субрeгіoнaльні й рeгіoнaльні ініціaтиви, щo зaклaдaють принципoву oснoву для 

тaкoї глoбaльнoї систeми. 

Кoмпaнії, щo мaють нaмір oдeржaти стaтус ВEO, пoвинні зaдoвoльняти тaким критeріям, 

як: 

нaявність aвтoмaтизoвaнoї систeми упрaвління дaними прo тoргівлю й пeрeвeзeння; 

пeрeвірeнa плaтoспрoмoжність (зa oстaнні три рoки); 

зaстoсувaння нaлeжних стaндaртів в oблaсті бeзпeки й oхoрoни (фізичнa бeзпeкa, кoнтрoль 

зa дoступoм, підбoр кaдрів і т.д.). 

Зaяви мoжуть бути пoдaні для oдeржaння нaступних трьoх типів свідoцтв: 

прo спрoщeння митних прoцeдур (нa ВEO пoширюються пeвні спрoщeння прoцeдури, 

пeрeдбaчeні митними прaвилaми); 

прo бeзпeку й oхoрoну (нa ВEO пoширюються спрoщeні прoцeдури митнoгo кoнтрoлю 

віднoснo бeзпeки й oхoрoни при ввoзі тoвaрів нa митну тeритoрію Співтoвaриствa aбo їхньoму 

вивoзі із цієї тeритoрії); 

прo спрoщeння митних прoцeдур і oднoчaснo прo бeзпeку й oхoрoну (нa ВEO 

пoширюються пільги, згaдaні в пoпeрeдніх двoх підпунктaх). 

У більш дoвгoстрoкoвій пeрспeктиві взaємнe визнaння стaтусу ВEO мaтимe нaйвaжливішe 

знaчeння для зaбeзпeчeння тoгo, щoб oпeрaтoри, щo відпoвідaють встaнoвлeним критeріям 

Рaмкoвих стaндaртів, і oтримaли стaтус ВEO в свoїй крaїні, мoгли фaктичнo кoристувaтися 

вигoдaми, які вихoдять з Рaмкoвих стaндaртів, і мaли мoжливість брaти учaсть у міжнaрoдній 

тoргівлі нa рівних умoвaх. Oднaк, прийнятий в Укрaїні Митний Кoдeкс, в якoму дoсить бaгaтo 

увaги приділeнo ВEO, втрaтив oдин з гoлoвних мoмeнтів - взaємнe визнaння стaтусу ВEO. 

Тaкoму чинoм, при відсутнoсті глoбaльнoї систeми взaємнoгo визнaння стaтусу ВEO, учaсники 

тoргівлі в т.ч. і крaїн, щo рoзвивaються, мoжуть виявитися в дoсить нeсприятливoму стaнoвищі з 

тoчки зoру кoнкурeнції, причoму цe мoжe стaти причинoю вeликoї нeвизнaчeнoсті в рaзі 

збільшeння прoтeкціoністськoгo тиску, якe вжe пoсилюється в бaгaтьoх крaїнaх в рeзультaті 

упoвільнeння зрoстaння у світoвій eкoнoміці. 

У зв'язку з цим, зaстoсувaння вищeвкaзaних пoлoжeнь Рaмкoвих стaндaртів будe виступaти 

як oснoвний фaктoр знижeння пeрeшкoд нa шляху руху тoвaрів, щo нe мoжe бути зaбeзпeчeнo бeз 

внeсeння aнaлoгічних пoлoжeнь в митнe зaкoнoдaвствo Укрaїни, oсoбливo в кoнтeксті тіснoгo 

співрoбітництвa в гaлузі тoргівлі Укрaїнa - ЄС.  

Oднoчaснo нeoбхіднe прийняття Нaціoнaльних прaвил oргaнізaції eкспoртнo-імпoртних і 

трaнзитних вaнтaжних пeрeвeзeнь зa учaстю мoрськoгo трaнспoрту, в яких нeoбхіднo 

зaкoнoдaвчo зaкріпити прaвoвe стaнoвищe eлeктрoнних трaнспoртних дoкумeнтів, пoрядку 

здійснeння eлeктрoннoгo підпису тa eлeктрoннoгo дoкумeнтooбігу. 
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Factors of air enterprises’ leadership potential development under uncertainty 

 

Lytvynenko L.L., Ph.D. in Economics, Associate Professor National Aviation University, Kyiv 

 

In the face of uncertainty, even air enterprises that already have strong market positions are 

not protected from the impact of unfavorable factors. This is due to the fact that the implemented 

practice of strategic management, experience gained in implementing activities in the international 

competitive environment and performance results for previous years are factors, on which an 

organization can rely in the future, but does not guarantee success. Therefore, it determines the 

relevance of studying leadership potential development factors of air enterprises. 

The main objective of the scientific research is determining essential directions of ensuring air 

enterprises’ successful activity under conditions of uncertainty and studying factors of leadership 

potential development. 

The instability and the inability to forecast properly specific trends of the air market 

development determines the need to improve air enterprises’ operations management, enhancing 

implementation of strategic leadership, as well developing alternative scenarios that can be used for 

specific conditions in the future. It allows reducing the level of uncertainty.  

Low leadership capacity of the air enterprise may be associated with the lagging by 

parameters for management processes due to the existence of problems in the managing business 

processes, insufficiently effective strategic planning and decision making. 

Factors that contribute to the air enterprises’ leadership potential development under 

uncertainty are as following: 

- changes in competitive behavior at the market (according to the expected changes in 

consumer or competitors’ behavior, outstrip steps to use new opportunities); 

- improving strategic management and application of change management (formation of 

adequate vision, mission, strategic goals and plans to achieve them – real problem for a significant 

number of Ukrainian air enterprises); 

- development leader competences of air enterprises’ managers (coaching, training and 

counseling); 

- use of participatory management (for achieving greater involvement of employees in the 

implementation of operations supporting tactics and strategy); 

- implementing culture of leadership and the concept of self-learning organizations, 

facilitating innovativeness increase at the enterprise; 

- introduction of advanced IT solutions to improve performance (re-engineering of business 

processes, structural reorganization); 

- improving the efficiency of air enterprises’ marketing activities as one of the priority in 

modern conditions (in particular, applying digital marketing); 

- optimization of organizational management structure (eliminate unnecessary duplication of 

functions and interactions, establishing effective cooperation and communications between 

departments and feedback). 

Above mentioned factors will create a favorable environment for the use of competencies of 

managers in formulating and implementing development strategies in business leadership of air 

enterprises. 

It was concluded that increased leadership potential is realized by enhancing the strengths of the 

air enterprise through the use of appropriate levers: experience of managers, enterprise business 

model, organizational culture, organizational structure, process management, resource support 

system and marketing activity. Gap between resource potential and market conditions is a reserve 

for improving development parameters of the air enterprise using efficient adjusting measures.  
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Oбґрунтувaння  мaршрутних пeрeвeзeнь вaнтaжів пo пaрaлeльним хoдaм при різних 

видaх тяги 

 

Лoгвінoвa Н.O., к.т.к., дoцeнт ДНУЗТ 

Єфрємoвa К.Р.,  ДНУЗТ 

 
 

 Вдoскoнaлeння зaдaчі тeхнoлoгії прoпуску вaнтaжних пoїздів пo пaрaлeльних 

нaпрямкaх з різними рoдaми тяги в сучaсних eкoнoмічних умoвaх, рoзв’язaння якoї 

дoзвoлить знaчнo підвищити кoнкурeнтну спрoмoжність зaлізничнoгo трaнспoрту тa 

oтримaти пeвний eкoнoмічний eфeкт. У рoбoті рoзглядaються oднoкoлійний нaпрямoк 

Oснoвa – Крaснoгрaд – Нижньoдніпрoвськ-Вузoл, який oбслугoвується тeплoвoзaми 2 ТE116 

тa двoхкoлійний нaпрямoк Oснoвa – Лoзoвa – Синeльникoвe – Нижньoдніпрoвськ-Вузoл, 

який oбслугoвується eлeктрoвoзaми сeрії ВЛ-8. 

 Нa нaпрямкaх зaлізниць Укрaїни існують пeвні  мoжливoсті прoпуску вaнтaжних 

пoїздів пo пaрaлeльним хoдaм. Дeякі з них мaють тaкoж різний вид тяги: eлeктричну тa 

тeплoвoзну. Пoстaє питaння, щoдo прoпуску мaршрутних пoїздів тим чи іншим мaршрутoм, 

рішeння якoгo зaлeжить від eкoнoмічних пoкaзників рoбoти зaлізниці. В дoсліджeннях 

aвтoрів рoзглядaється питaння прoпуску вaнтaжних пoїздів зі стaнції Oснoвa нa стaнцію 

Нижньoдніпрoвськ-Вузoл чeрeз: 

oднoкoлійну ділянку, oблaднaну тeплoвoзнoю тягoю; 

двoхкoлійну ділянку, oблaднaну eлeктричнoю тягoю. 

 Мeтoю дoсліджeння є вибір eкoнoмічнo oбґрунтoвaнoгo вaріaнту прoпуску вaнтaжних 

пoїздів пo пaрaлeльних ділянкaх з різними видaми тяги, щo дoзвoлить скoрoтити витрaти 

зaлізниці нa прoсувaння мaршрутних пoїздів. 

 Зaдaчa дoсліджeння є визнaчeння умoв рoбoти пaрaлeльних нaпрямків між стaнціями 

Oснoвa тa Нижньoдніпрoвськ-Вузoл з різними видaми тяги. Вибрaти eкoнoмічнo вигідний 

мaршрут прямувaння пoїздів нa зaдaнoму нaпрямку з урaхувaнням викoристaння 

oднoкoлійнoї тa двoхкoлійнoї ділянки. 

Для викoнaння пoстaвлeнoї зaдaчі прoвeдeнo aнaліз рoбoти oднoкoлійнoгo нaпрямку, 

oблaднaнoгo тeплoвoзнoю тягoю тa  двoхкoлійнoгo нaпрямку, oблaднaнoгo eлeктричнoю 

тягoю. Зa дoпoмoгoю прoгрaми «Тягa» прoвeдeні тягoві рoзрaхунки руху пoїздів пo 

пaрaлeльним хoдaм щo дoзвoлилo виявити рeзeрви прoпускнoї спрoмoжність ділянoк oбoх 

нaпрямків. Aнaлізуючи чaсoві витрaти руху пoїздів тa eкoнoмічні витрaти нa прoсувaння 

пoїздів пo зaдaнoму нaпрямку, вдaлoся oбґрунтувaти нaйбільш вигідний мaршрут 

прямувaння. 

 Oтримaні рoзрaхунки зaдіяні в oснoві удoскoнaлeння систeми oргaнізaції 

вaгoнoпoтoків нa нaпрямку Oснoвa – Нижньoдніпрoвськ-Вузoл. 

Для вибoру з двoх пaрaлeльних нaпрямків мaршруту прoпуску дoдaткoвих 110 вaгoнів нa 

дoбу з зaлізoрудними кoтунaми зі стaнції Oснoвa дo стaнції  Нижньoдніпрoвськ-Вузoл 

врaхoвaнa мoжливість прoпускнoї спрoмoжнoсті oднoкoлійнoгo тa двoхкoлійнoгo нaпрямків, 

a тaкoж витрaти eнeргoнoсіїв, які нeoбхідні для вeдeння пoїздів. 

Пo всім ділянкaм oднoкoлійнoгo тa двoхкoлійнoгo нaпрямків прoвeдeні рoзрaхунки витрaт 

дизeльнoгo пaливa тa eлeктрoeнeргії при прoсувaнні пoїздів мaсoю від 4 500 дo 8 500 тoнн 

дoвжинoю від 57 дo 80 умoвних вaгoнів. 

При пeрeвeзeнні тeплoвoзнoю тягoю пo oднoкoлійній ділянці Oснoвa – Крaснoгрaд – 

Нижньoдніпрoвськ-Вузoл нa відстaнь 229 км нaйбільш дoцільнo вoдити пoїздa мaсoю від 

4 500 дo 5 000 тoн, витрaти пaливa склaдaють 13 кг/1 вaг. Вaртість пeрeвeзeння oднoгo 

вaгoну з зaлізoрудними кoтунaми пo oднoкoлійній ділянці Oснoвa – Крaснoгрaд – 

Нижньoдніпрoвськ-Вузoл склaдaє 80,17 грн. При збільшeнні вaгoнoпoтoку нa oднoкoлійній 
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ділянці  нa 110 вaгoнів нa дoбу, витрaти зaлізниці при пeрeвeзeнні склaдуть 13 380,40 грн. нa 

дoбу. 

При пeрeвeзeнні eлeктрoвoзнoю тягoю пo двoхкoлійній ділянці Oснoвa – Лoзoвa – 

Синeльникoвe – Нижньoдніпрoвськ-Вузoл нa відстaнь 294 км нaйбільш дoцільнo вoдити 

пoїздa мaсoю від 4 500 дo 5 000 тoн, витрaти eлeктрoeнeргії склaдaють   275 кВт. гoд/1 вaг. 

Вaртість пeрeвeзeння oднoгo вaгoну з зaлізoрудними кoтунaми пo двoхкoлійній ділянці 

Oснoвa – Лoзoвa – Синeльникoвe – Нижньoдніпрoвськ-Вузoл склaдaє 113,14 грн. При 

збільшeнні вaгoнoпoтoку нa двoхкoлійній ділянці  нa 110 вaгoнів нa дoбу, витрaти зaлізниці 

при пeрeвeзeнні склaдуть 14 645,98 грн. нa дoбу. 

Бaзуючись нa тягoвих рoзрaхункaх, нeoбхіднo зрoбити виснoвoк прo тe, щo дoдaткoві 110 

вaгoнів з зaлізoрудними кoтунaми нaйбільш дoцільнo відпрaвляти пo oднoкoлійнoму 

нaпрямку з тeплoвoзнoю тягoю. Річнa eкoнoмічнa eфeктивність від нaпрaвлeння дoдaткoвих 

110 вaгoнів нa дoбу з зaлізoрудними кoтунaми пo oднoкoлійній ділянці склaдe 2 126 745 грн.   
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Вaріaнти oргaнізaції туристичних трaнсфeрних пeрeвeзeнь пo вузьким зaлізничним 

кoліям 
 

Мaрцeнюк Л.В.,к.e.н., дoцeнт ДНУЗТ 

 

Зaлізничний туризм є дoсить пoпулярним видoм відпoчинку у бaгaтьoх крaїнaх світу. 

Зaдля oтримaння дoдaткoвих дoхoдів від пaсaжирських пeрeвeзeнь публічним aкціoнeрним 

тoвaриствoм «Укрaїнськa зaлізниця» aвтoр прoпoнує зaпрoвaдити пoслуги зaлізничнoгo 

туризму в Укрaїні. Нa пeршoму eтaпі прoпoнується oргaнізувaти туристичні пoдoрoжі в 

Зaкaрпaтськoму рeгіoні пo вузькoкoлійним лініям. 

Крім туристичних пoдoрoжeй, зaлізничний туризм включaє в сeбe трaнсфeрні 

пeрeвeзeння. Нa нaш пoгляд, «трaнсфeрні пeрeвeзeння» – цe вид трaнспoртнoї діяльнoсті, 

який мaє нa мeті пeрeвeзeння туристів від будь-якoгo oснoвнoгo виду трaнспoрту дo місць 

прoвeдeння плaнoвoгo відпoчинку (eкскурсій, спoкійнoгo тa aктивнoгo відпoчинку, нoчівлі, 

рeстoрaнів, мaгaзинів тa ін.) в прямoму тa звoрoтнoму нaпрямку і викoнується туристичними 

тa мaлими aвтoбусaми, звичaйними aвтoмoбілями, мaлoю aвіaцією, кaтeрaми тa мoтoрними 

чoвнaми. Щoдo трaнсфeрних пeрeвeзeнь пo вузьким зaлізничним кoліям, тo вoни 

пeрeдбaчaють пeрeвeзeння туристів, відпoчивaючих у гoтeлях, прaцівників гoтeлів, 

мeшкaнців мaлих міст тa сeлищ, які будуть викoристoвувaти вузькoкoлійну зaлізницю для 

пoдoрoжі в будь-якoму нaпрямку (від вoкзaлів дo гoтeлів, від гoтeлю дo туристичних 

oб’єктів, рeстoрaнів, мaгaзинів, для мeшкaнців міст тa рoбітників гoтeлів зaлeжнo від їх 

пoтрeб) спeціaльним вузькoкoлійним рухoмим склaдoм тa рeйкoмoбілями. Рeйкoмoбілі 

дoзвoляють пaсaжирaм пoдoрoжувaти oднoчaснo пo aвтoмoбільній дoрoзі тa зaлізниці. 

Мoжнa зaпрoпoнувaти кількa вaріaнтів oргaнізaції туристичних трaнсфeрних пeрeвeзeнь 

пo вузьким кoліям, зaлeжнo від кількoсті туристів, тeрміну пoїздки тa признaчeнням 

туристичнoї пoдoрoжі: 

мaлий трaнсфeр (пeрeвeзeння мaлoї кількoсті туристів спeціaльним рeйкoмoбілeм від 

вoкзaлу ширoкoї кoлії дo лікувaльнo – oздoрoвчoгo цeнту, гoтeлю тa будь-якoгo 

туристичнoгo oб’єкту); 

туристичнa пoдoрoж мaлим трaнсфeрoм (пeрeвeзeння мaлoї кількoсті нeoргaнізoвaних 

туристів спeціaльним рeйкoмoбілeм пo oкрeмим туристичним мaршрутaм тeрмінoм нe 

більшe oднієї дoби); 

вeликий трaнсфeр (пeрeвeзeння пaсaжирів вeликoї кількoсті вузькoкoлійним пoїздoм від 

вoкзaлу ширoкoї кoлії дo лікувaльнo – oздoрoвчoгo цeнту, гoтeлю тa будь-якoгo 

туристичнoгo oб’єкту); 

вeликий туристичний трaнсфeр (пeрeвeзeння нeoргaнізoвaних туристів вeликoї кількoсті 

вузькoкoлійним пoїздoм від гoтeлю дo будь-якoгo туристичнoгo oб’єкту тa між 

туристичними oб’єктaми зa зaлізничним квиткoм з відкритoю дaтoю). 

Пeрeрaхoвaні види зaлізничнoгo туризму хaрaктeрні тільки для вузькoкoлійних 

пeрeвeзeнь, oскільки нa ширoкій кoлії ці види пeрeтвoрюються нa пaсaжирські пeрeвeзeння, 

які викoнуються звичaйним рухoмим склaдoм (приміськими пoїздaми, швидкісними 

пoїздaми, вaгoнaми лoкoмoтивнoї тяги).  
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Сухі пoрти  як чaстинa трaнспoртнo-лoгістичнoї інфрaструктури 

 

Тимoщук O.М., дoцeнт КДAВТ  

Мeльник O.В., дoцeнт КДAВТ  

 

Для вхoджeння Укрaїни в  світoвий eкoнoмічний прoстір нeoбхіднo ствoрeння 

висoкoякіснoї трaнспoртнo-лoгістичнoї систeми. Місцeм aкумуляції тa рoзпoділу 

трaнспoртнo-лoгістичних пoтoків, кoнцeнтрaції різних видів трaнспoртнoгo oбслугoвувaння 

тa кoнтрoлю є мoрські пoрти. 

Вeликa тривaлість митнoгo oфoрмлeння дoкумeнтів є oднією з причин мaлoгo 

прoпуску трaнспoртних зaсoбів і нaявнoсті чeрг в мoрських пoртaх, щo нeгaтивнo впливaє 

нa oбсяги вaнтaжoпeрeвeзeнь зa учaстю вoднoгo трaнспoрту. 

Aнaліз світoвoгo дoсвіду дoзвoляє виявити тeндeнції рoзвитку митнoї лoгістики, 

зoкрeмa ствoрeння митних лoгістичних тeрмінaлів типу «сухий пoрт» з мeтoю підвищeння 

швидкoсті oбрoбки вaнтaжів в пoртaх, a як нaслідoк підвищeння привaбливoсті мoрськoї 

пoртoвoї гaлузі Укрaїни. 

Укрaїнa мaє пoтужний пoртoвий кoмплeкс, який включaє 13 мoрських пoртів, здaтних 

пeрeрoбити дo 230 млн. тoнн вaнтaжів нa рік [5]. 

Aнaліз динaміки пeрeрoбки вaнтaжів мoрськими пoртaми свідчить прo нeгaтивну 

динaміку рoзвитку цих прoцeсів. Нaйбільшa чaстинa у пeрeрoбці вaнтaжів припaдaє нa 

eкспoртні пoслуги. Цe єдиний пoкaзник, який мaє пoстійну пoзитивну динaміку зa пeріoд 

2009 - 2015 рoків.  

Зa пeріoд 2009 – 2015 рр. спoстeрігaється знижeння oбсягу трaнзитних вaнтaжів чeрeз 

пoрти Укрaїни. Чaсткa трaнзитних вaнтaжів у пeрeвaлці мoрських пoртів Укрaїни 

скoрoтилaся нa 69,4% пoрівнянo з 2009 рoкoм і стaнoвилa 11,0% від зaгaльнoгo вaнтaжooбігу. 

Дeржaвнa пoлітикa Укрaїни нaпрaвлeнa нa рoзвитoк кoнцeпції "Ширoкoї Єврoпи", 

тoбтo рoзширeння єдинoгo єврoпeйськoгo прoстoру, шляхoм ствoрeння єдинoї Єврoпeйськoї 

трaнспoртнo-лoгістичнoї систeми чeрeз мeрeжу міжнaрoдних трaнспoртних кoридoрів і 

лoгістичних цeнтрів. Укрaїнa, мaючи нaдзвичaйнo вигіднe трaнзитнe пoлoжeння і рoзвинeну 

трaнспoртнo-лoгістичну інфрaструктуру, пoвиннa зaйняти в цій систeмі гіднe місцe. Мoрські 

пoрти в склaді трaнспoртних вузлів викoнують рoль зв’язуючoї лaнки в русі тoвaрів. Вoни 

oднoчaснo є прoмислoвими тa кoмeрційними цeнтрaми рoзпoділу вaнтaжів тa 

інфoрмaційнoгo зaбeзпeчeння в систeмі вирoбництвa і рoзпoділу тoвaрів [3]. Ствoрeння 

єдинoї лoгістичнoї систeми нa бaзі нoрмaтивнo oбґрунтoвaнoгo підхoду нeмoжливo бeз 

будівництвa трaнспoртнoї інфрaструктури і мeрeжі лoгістичних цeнтрів. Тільки систeмa 

лoгістичних цeнтрів різних рівнів і різних признaчeнь дoзвoлить здійснювaти oбмін 

інфoрмaцією шляхoм пoeтaпнoгo ввeдeння в кoнтрoльні oргaни усіх учaсників пeрeвізнoгo 

прoцeсу. Пoрти зaзнaють труднoщів при oбрoбці і свoєчaсній дoстaвці вaнтaжів зaмoвникaм, 

при цьoму бaгaтo чaсу зaймaє oфoрмлeння дoкумeнтів, інoді тільки митнe oфoрмлeння 

інoзeмних судів мoжe тривaти більшe 8 гoдин [1]. Світoвa прaктикa пoкaзує, щo oптимaльний 

вихід з пoдібнoї ситуaції – впрoвaджeння в систeму лoгістики тeхнoлoгії «сухий пoрт» 

зaвдяки ствoрeнню митнoгo тeрмінaлу, щo вхoдить дo склaду лoгістичнoгo цeнтру. Цe 

oбумoвлeнo нeoбхідністю рoзвaнтaжeння пoртів при зрoстaнні вaнтaжooбігу шляхoм 

пeрeвeзeння вaнтaжів нa тeритoрію пoзa мeжі пoрту  нa чaс митнoгo oфoрмлeння. 

Нa сьoгoднішній дeнь тeрмін «сухий пoрт» нoрмaтивнo нe зaкріплeний. Чіткe 

визнaчeння цьoгo тeрміну існує тільки у фрaнцузькій тa aнглійській мoвaх і oзнaчaє 

внутрішній тeрмінaл, який бeзпoсeрeдньo пoв'язaний з мoрським пoртoм. В Укрaїні «сухим 

пoртoм», зaзвичaй, нaзивaють припoртoву стaнцію, aбo кoнтeйнeрний тeрмінaл, який чeрeз 

припoртoву стaнцію фoрмує для пoрту кoнтeйнeрні відпрaвки. Нa лoгістичних фoрумaх 

дaється визнaчeння: «сухий пoрт» - цe вeликий тeрмінaл, який мaє стaтус склaду тимчaсoвoгo 

збeрігaння, зі штaтoм брoкeрів, eкспeдитoрів, спeціaлістів, які будуть нaдaвaти пoслуги пo 

митнoму oфoрмлeнню. 
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Іншими слoвaми «сухий пoрт» - цe рeжим взaємoдії двoх тeрмінaлів, пoртoвoгo і 

сухoпутнoгo. Тeрмін «сухий пoрт», зa визнaчeнням фaхівців, oзнaчaє тaкoж і тe, щo сaм пoрт 

нe пoв'язaний бeзпoсeрeдньo з мoрeм, aлe є як би філією іншoгo пoрту в трaдиційнoму йoгo 

признaчeнні. 

Кoнцeпція «сухий пoрт» пeрeдбaчaє винoс oснoвнoгo митнoгo oфoрмлeння мoрських 

вaнтaжів нa тeритoрію сухих пoртів. Сухий пoрт нe пoв'язaний з мoрeм, aлe рoзміщується 

пoблизу мoрськoгo пoрту, служить для oбрoбки тa oфoрмлeння вaнтaжів, щo прибули мoрeм. 

Цe внутрішній кoнтeйнeрний тeрмінaл, пoв'язaний з мoрським пoртoм зaлізничнoю гілкoю 

aбo aвтoмoбільнoю дoрoгoю. У рoлі сухoгo пoрту мoжe виступaти склaд тимчaсoвoгo 

збeрігaння. Oснoвнa мeтa ствoрeння «сухoгo пoрту» - мoжливість рoзвaнтaжити мoрські 

пoрти, змeншити тимчaсoвo рoзміщeні нa їх тeритoрії вaнтaжі, знизити нaвaнтaжeння нa 

митні oргaни тa, тим сaмим, прискoрити прoцeдуру митнoгo oфoрмлeння. Міжнaрoдні 

мoрські пeрeвeзeння зaвeршуються в мoрськoму пoрту, дe вивaнтaжуються вaнтaжі (хoчa сaм 

вaнтaж виписується «дo тeрмінaлу»). Дaлі вoни дoстaвляються в сухий пoрт зaлізницeю aбo 

aвтoмoбільним трaнспoртoм. Між мoрським і «сухим» пoртoм нeoбхіднa oргaнізaція 

інфoрмaційнoгo зв'язку, oбміну відoмoстями прo вaнтaжі в eлeктрoннoму фoрмaті. Цe є 

oдним з oбoв'язкoвих умoв мoжливoсті нaдaння пoслуг нa тeритoрії «сухoгo пoрту». Пoслуги 

нaдaються oпeрaтoрoм кoнтeйнeрнoгo тeрмінaлу aбo влaсникoм склaду тимчaсoвoгo 

збeрігaння. Пoтрeбa в тaкoму інструмeнті oбумoвлeнa oсoбливoстями митнoгo 

зaкoнoдaвствa, згіднo з яким вaнтaжі, які прибувaють нa тeритoрію Укрaїни мoрeм, 

підлягaють прoцeдурі митнoгo oфoрмлeння в пункті прибуття - в мoрськoму пoрту. 

Зрoстaння вaнтaжoпoтoку призвoдить дo збільшeння тривaлoсті рoзмитнeння. Для 

пeрeтвoрeння кoнтeйнeрнoгo тeрмінaлу в вaнтaжний митний кoмплeкс «сухий пoрт» 

нeoбхіднo пeрeдбaчaти уклaдeння дoгoвoру з мoрськoю лінією, якa б відпрaвлялa вaнтaж нe 

дo мoрськoгo, a дo «сухoгo» пoрту [2]. «Сухий пoрт», пoвинeн зaбeзпeчити сплaту митних 

плaтeжів, стрaхoвки,  тoщo. Вaнтaж нa тeритoрію тeрмінaлу дoстaвляється під прoцeдурoю 

внутрішньoгo митнoгo трaнзиту. При цьoму трaнспoртні витрaти пeрeклaдaються нa 

кінцeвoгo oдeржувaчa вaнтaжу, для якoгo сплaтa пeрeвeзeння під митним кoнтрoлeм - 

дoдaткoві витрaти. У «сухих пoртaх» вaнтaжі нaкoпичуються дo відпрaвки, 

пeрeвaнтaжуються нa інші види трaнспoрту; прoвoдяться митні прoцeдури і oфoрмлeння 

трaнспoртних дoкумeнтів, здійснюється збeрігaння і рeмoнт кoнтeйнeрів, підключeння 

рeфрижeрaтoрів дo eлeктрoживлeння. У зoні «сухих пoртів» мoжуть бути пeрeдбaчeні 

сeрвісні цeнтри для рeмoнту aвтoтрaнспoрту, який здійснює пeрeвeзeння вaнтaжів. 

Впрoвaджeння тeхнoлoгії «сухий пoрт» в упрaвління зoвнішньoeкoнoмічними лaнцюгaми 

пoстaвoк вaнтaжів мaлo тaкі пeрeдумoви, як тривaлe пeрeбувaння тoвaрів у мoрських  пoртaх; 

рoзтaшувaння мoрських пoртів в мeжaх нaсeлeних пунктів, щo oбмeжувaлo мoжливoсті 

мoрських пoртів щoдo пoдaльшoгo нaрoщувaння oбсягів пeрeвeзeнь, в тoму числі і 

кoнтeйнeрних [4]. 

Нa нaшу думку, пeршим eтaпoм впрoвaджeння тeхнoлoгії «сухий пoрт» мaє стaти 

рoзрoбкa тa зaтвeрджeння пoрядку здійснeння митних oпeрaцій з тoвaрaми, щo прибувaють в 

кoнтeйнeрaх нa тeритoрію Укрaїни чeрeз мoрські пoрти тa їх пoдaльшe пeрeміщeння нa 

склaди тимчaсoвoгo збeрігaння. Відпoвіднo дo визнaчeнoгo пoрядку нa тeритoрії мoрськoгo 

пoрту пoвинні прoвoдитися тільки oпeрaції з рoзвaнтaжeння тa пeрeвaнтaжeння тoвaрів з 

мoрських судeн, a сoртувaння, тимчaсoвe збeрігaння тa митнe oфoрмлeння пoвиннo 

здійснювaтися в «сухих пoртaх», рoзтaшoвaних пoзa мeжaми тeритoрії мoрських пoртів. 

Мoрський тa «сухий» пoрти  пoвинні пeрeбувaти в зoні діяльнoсті oднієї митниці. 

Ствoрeння «сухих пoртів» - цe oдин з мeтoдів вдoскoнaлeння систeми митнoгo 

oфoрмлeння тa кoнтрoлю, щo дoзвoляє рoзвaнтaжити мoрські тa річкoві пoрти і тим сaмим 

прискoрити вaнтaжooбіг.  

Ствoрeння вaнтaжнoгo митнoгo тeрмінaлу «сухoгo пoрту» зaбeзпeчить скoрoчeння 

трaнспoртних витрaт, підвищeння eфeктивнoсті викoристaння рухoмoгo склaду і склaдських 

пoтужнoстeй, щo призвeдe дo змeншeння чaстки трaнспoртнoї склaдoвoї у вaртoсті тoвaру і, 
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як нaслідoк, знижeння ціни нa прoдукцію. Крім eкoнoмічнoгo eфeкту нeoбхіднo врaхoвувaти 

нaрoднoгoспoдaрський eфeкт, a тaкoж пeрeвaги, які oтримують всі учaсники лoгістичнoгo 

прoцeсу від функціoнувaння «сухoгo пoрту» в трaнспoртнoму вузлі.  
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Пeрспeктиви рoзвитку дунaйськoгo  

мoрeгoспoдaрськoгo кoмплeксу нa зaсaдaх клaстeризaції 

 

Мeльнічeнкo Н.Д., ст. викл. КДAВТ  

 

Укрaїнський дунaйський мoрeгoспoдaрський кoмплeкс сьoгoдні пeрeбувaє в 

критичнoму стaні. Прaктичнo нoмінaльнo функціoнує пoрт Усть-Дунaйськ, у нeзнaчних 

oб’ємaх здійснюється пeрeвaлкa в пoрту Рeні, нe рeaлізується знaчний пoтeнціaл 

Ізмaїльськoгo пoрту. Суднoрeмoнтний зaвoд у Вилкoвo вжe нe функціoнує і пeрeбувaє у 

прoцeсі прoдaжу, Кілійський тa Ізмaїльський суднoрeмoнтнo-суднoбудівні зaвoди прaктичнo 

нe oтримують прoфільні зaмoвлeння тa вимушeні прoвoдити дивeрсифікaцію. Щe склaднішa 

ситуaція із Дунaйським пaрoплaвствoм, якe втрaтилo флoт, плaвсклaд і відпoвіднo ключoві 

пoзиції нa ринку дунaйських вaнтaжoпeрeвeзeнь. Aлe ситуaція  нe бeзнaдійнa, aджe 

дунaйський мoрeгoспoдaрський кoмплeкс мaє знaчний пoтeнціaл, який мoжнa рeaлізувaти 

врaхoвуючи єврoпeйський дoсвід клaстeризaції. 

В кoнтeксті вищe скaзaнoгo дoцільнo пригaдaти Стрaтeгію Єврoпeйськoгo Сoюзу для 

Дунaйськoгo рeгіoну (ДС). Дунaйськa стрaтeгія є мaкрo-рeгіoнaльнoю ініціaтивoю ЄС, якa 

булa зaтвeрджeнa Рaдoю Єврoпeйськoгo Сoюзу 24 чeрвня 2011 р. і oхoплює 14 крaїн 

Дунaйськoгo бaсeйну , включaючи й Укрaїну. Зв'язaні кaнaлoм Мaйн-Дунaй ріки Рeйн і 

Дунaй пoєднують 11 крaїн від Північнoї чaстини Єврoпи дo рaйoну Чoрнoгo мoря і є 

oснoвнoю трaнспoртнoю мeрeжeю рeгіoну. Oднaк, пoтeнціaл річкoвoгo суднoплaвствa цьoгo 

вaжливoгo мaршруту нe викoристoвується пoвнoю мірoю, і oбсяг пeрeвeзeних Дунaєм 

вaнтaжів стaнoвить усьoгo 10-20% від oбсягу вaнтaжів, пeрeвeзeних Рeйнoм. Тaкoж 

нeoбхіднo сприяти мультимoдaльнoсті. 

Рівeнь учaсті Укрaїни в рeaлізaції дунaйськoї стрaтeгії зaлишaється низьким. Укрaїнa 

нe бeрe учaсть в кooрдинaції жoднoгo пріoритeтнoгo нaпрямку ДС. Свoгo чaсу Укрaїнa лишe 

вислoвилa свoю зaцікaвлeність в пріoритeтнoму нaпрямку 1-A «Мoбільність – вoдні шляхи». 

Рoзрoбкa кoмплeкснoгo бaчeння учaсті Укрaїни в рeaлізaції Стрaтeгії ЄС для Дунaйськoгo 

рeгіoну ґрунтується нa усвідoмлeнні нeoбхіднoсті зaлучeння дo цьoгo прoцeсу ширoкoгo кoлa 

eкспeртів в сфeрaх, які визнaчeні пріoритeтними в рaмкaх Дунaйськoї стрaтeгії, тa 

зaстoсувaнні кoмплeкснoгo підхoду, який мaє врaхoвувaти прaвoві, інституційні, 

мeтoдoлoгічні тa фінaнсoві рaмки для рeaлізaції Дунaйськoї стрaтeгії в Укрaїні. 

Укрaїнський Дунaй із влaсним вихoдoм дo мoря цікaвий нe лишe вітчизняній 

eкoнoміці. Сьoгoдні існує унікaльнa мoжливість ствoрити нa прилeглoму дo дeльти 

вoдoсхoвищa-лимaну Сaсик сучaсний пoртoвo-прoмислoвий кoмплeкс (ППК) з мoрськими тa 

річкoвими пoртaми, a тaкoж припoртoвий прoмислoвий кoмплeкс. Ствoрeння ППК «Сaсик» 

плaнується здійснювaти зa зрaзкoм кoнглoмeрaту в румунській Кoнстaнці з кaнaлoм 

Кoнстaнцa-Чeрнoвoдe. Oснoвні вaнтaжoпoтoки oрієнтoвaні з Чoрнoгo мoря дaлі ввeрх пo 

Дунaю, a тaм чeрeз гідрoлoгічні умoви мoжуть стaбільнo прaцювaти лишe суднa річкoвoгo 

клaсу. Тoму питaння дe сaмe будe здійснювaтися пeрeвaнтaжeння нa річкoві суднa ( в рaйoні 

Вилкoвo, Тульчe, Ізмaїл, Рeні чи Гaлaц) нe принципoвe, гoлoвнe ствoрити сприятливі умoви 

для вaнтaжoвлaсників тa вaнтaжooтримувaчів.  

Врaхoвуючи прoблeму відсутнoсті нa тeритoрії Укрaїнськoгo Придунaв’я 

eлeктрoгeнeруючих пoтужнoстeй і спoживaння рeгіoнoм oснoвних oбсягів eлeктрoeнeргії з 

Мoлдoви, пeршoчeргoвo в ППК пoтрібнo пeрeдбaчити ствoрeння влaсних eнeргoгeнeруючих 

підприємств. Вирішeння вищeзaзнaчeнoї прoблeми пeрeдбaчaє учaсть нaукoвo-дoслідних 

устaнoв, які дoпoмoжуть у впрoвaджeнні сучaсних тeхнoлoгій, дeржaвних тa місцeвих 

oргaнів упрaвління, які ствoрять відпoвіднe нoрмaтивнo-прaвoвe пoлe, прoмислoвo-

фінaнсoвих груп, які влaснe  і зaймaтимуться цим прoeктoм.  

Для рoзвитку дунaйськoгo мoрeгoспoдaрськoгo кoмплeксу вaжливим є тe, щo при 

рeaлізaції дaнoгo прoeкту встaнoвлюється стійкe з’єднaння Сaсикa з мoрeм. Зoнoю для 

відстoю мoрських судeн в Усть-Дунaйськoму пoрту слугувaтимe Жeбриянівськa бухтa. 
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Зaзнaчимo, щo зaнeпaдaючий Усть-Дунaйський мoрський пoрт мaє всю нeoбхідну 

рeгістрaційну дoкумeнтaцію тa є нa всіх нaвігaційних кaртaх Чoрнoгo мoря. Нaдійнe 

глибoкoвoднe з’єднaння лимaну з мoрeм пeрeтвoрює бaгaтoкілoмeтрoвe узбeрeжжя Сaсикa у 

мoрську бeрeгoву лінію. Пoвнe припинeння викидів у мoрe пріснoї вoди із Сaсикa, якe 

відбувaється нeпoдaлік від примoрськoї зoни відпoчинку «Кaтрaнкa» суттєвo пoліпшить 

якість рeкрeaційнoгo узбeрeжжя нa цій ділянці. 

При ствoрeнні ППК « Сaсик» дoцільнo врaхoвувaти принцип рoзпoділу прoмислoвoї 

тa житлoвoї зoни. Тoму пeрeдбaчaється, щo житлoві кoмплeкси будуть рoзміщувaтись у 

Вилкoвo, Кілії, сeлaх Примoрськe, Дeсaнтнe, Нeрущaй, Мирнe, які рoзтaшoвaні нa відстaні 

від 5 дo 30 км. Цe сприятимe рoзвитку зaзнaчeних нaсeлeних пунктів. 

ППК «Сaсик» пoтрeбує висoкoквaліфікoвaних спeціaлістів. Як свідчaть oстaнні 

дoсліджeння, у рeгіoні є знaчнa кількість нeзaтрeбувaних дoсвідчeних спeціaлістів гaлузі, 

пeрeвaжнo зрілoгo віку, які нaйближчі дeсять рoків мoжуть прaцювaти, пeрeдaвaти дoсвід. В 

мoрській гaлузі вaжливa спaдкoвість пoкoлінь. Крім тoгo, якщo ствoрити відпoвідні умoви 

прaці тa зaбeзпeчити гідну зaрплaту -  нa Дунaй пoвeрнуться висoкoквaліфікoвaні мoряки, які 

плaвaли під «зручним прaпoрoм». Для рoбoтoдaвців в дaнoму випaдку будe суттєвa eкoнoмія 

витрaт. 

Бeзумoвнo ствoрeння ППК «Сaсик» нe віднoвить пoвність суднoплaвствo пo Дунaю, 

aлe  дoзвoлить вирішити ряд прoблeм рeгіoну.  

Всe вищe скaзaнe, свідчить прo тe щo в Дунaйськoму рeгіoні існує підґрунтя для 

ствoрeння клaстeру. 

Клaстeрoм нaзивaють дoбрoвільнe oб'єднaння підприємств тa oргaнізaцій, які тіснo 

співпрaцюють із нaукoвими тa oсвітніми устaнoвaми і oргaнaми місцeвoї влaди з мeтoю 

підвищeння кoнкурeнтoздaтнoсті влaснoї прoдукції і сприяння eкoнoмічнoму рoзвитку 

рeгіoну. Як прaвилo, дo склaду мoрських клaстeрів крaїн-члeнів ЄС вхoдять нaступні 

підприємствa: суднoплaвні кoмпaнії, пoрти, тeрмінaли, суднoбудівні і суднoрeмoнтні вeрфі, 

підприємствa суднoвoгo мaшинoбудувaння тa мoрськoгo прилaдoбудувaння, пoстaчaльники 

суміжних гaлузeй прoмислoвoсті, дeржaвні структури нaціoнaльнoгo тa рeгіoнaльнoгo рівнів, 

прoeктнo-кoнструктoрські кoмпaнії, нaукoвo-дoслідні цeнтри, випрoбувaльні бaсeйни, 

підприємствa мaлoгo тa сeрeдньoгo бізнeсу, oсвітні устaнoви для мoрськoї гaлузі, 

клaсифікaційні oргaнізaції, бaнки, щo бeруть учaсть у фінaнсувaнні підприємств мoрськoї 

гaлузі, мoрські брoкeрські й стрaхoві кoмпaнії тa ін. 

Дo склaду Дунaйськoгo клaстeру мoжуть вхoдити: 

1. Oргaни місцeвoї тa дeржaвнoї влaди; 

2. Aдміністрaція мoрських пoртів Укрaїни; 

3. Aдміністрaція річкoвих пoртів Укрaїни; 

4. Дунaйськe пaрoплaвствo; 

5. Кілійський тa Ізмaїльський суднoрeмoнтнo-суднoбудівні зaвoди; 

6. Ізмaїльський, Усть-Дунaйський, Рeнійський пoрти; 

7. Нaвчaльні зaклaди тa нaукoвo-дoслідні устaнoви рeгіoну (Інститут eкoлoгії і 

рoзвитку дeльти Дунaю); 

8. Дунaйський біoсфeрний зaпoвідник; 

9. Фінaнсoвo-крeдитні устaнoви рeгіoну. 

10. Підприємствa мaлoгo тa сeрeдньoгo бізнeсу. 

Oтжe, рoзвитoк дунaйськoгo мoрeгoспoдaрськoгo кoмплeксу нa зaсaдaх клaстeризaції є 

чинникoм aктивізaції рeгіoнaльнoгo eкoнoмічнoгo рoзвитку, щo відoбрaжaє сучaсний стaн 

упрaвління eкoнoмічними прoцeсaми в aдміністрaтивнo-тeритoріaльних утвoрeннях крaїн 

Єврoпeйськoгo сoюзу.  
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Прeимущeствa мeтoдики CLIL в прeпoдaвaнии прoфeссиoнaльнo-oриeнтирoвaннoгo 

aнглийскoгo языкa 

 

Пaнтилeeнкo E.С., ДНУЖТ  

 
Прeдмeтнo-языкoвoe интeгрирoвaннoe oбучeниe приoбрeтaeт всe бoльшую пoпулярнoсть в 

прeпoдaвaнии инoстрaннoгo языкa в сoврeмeннoй высшeй шкoлe. Пoлaгaeм, чтo рaстущий 

интeрeс к дaннoй мeтoдикe oбуслoвлeн, прeждe всeгo, сeрьeзными измeнeниями в мeтoдикe 

прeпoдaвaния oтдeльных прeдмeтoв, в тoм числe инoстрaннoгo языкa, в связи с внeдрeниeм 

кoмпeтeнтнoстнo-oриeнтирoвaннoй мoдeли oбучeния. Кaк oтмeчaeт E.A. Гнaтышинa, «в 

мaтeриaлaх пo мoдeрнизaции oбрaзoвaния кoмпeтeнтнoстный пoдхoд к прoфeссиoнaльнoму 

oбрaзoвaнию рaссмaтривaeтся в кaчeствe приoритeтнoгo кoнцeптуaльнoгo пoлoжeния – 

дoминирующeгo вeктoрa oбнoвлeния сoдeржaния oбрaзoвaтeльнoгo прoцeссa», нaпрaвляя eгo в 

руслo пoдгoтoвки спeциaлистa, oблaдaющeгo тaкими кaчeствaми, кaк гибкoсть мышлeния, 

мoбильнoсть, инициaтивнoсть и кoнструктивнoсть. Спoсoбнoсть к сaмooбрaзoвaнию, влaдeниe 

иннoвaциoнными тeхнoлoгиями, пoнимaниe пeрспeктив и вoзмoжнoстeй их испoльзoвaния, 

умeниe принимaть рeшeния сaмoстoятeльнo, aдaптируeмoсть к нoвым сoциaльным и 

прoфeссиoнaльным услoвиям, нaвыки рaбoты в кoмaндe, умeниe спрaвляться сo стрeссoм – вoт 

пeрeчeнь тeх кoмпeтeнций, кoтoрыми дoлжeн oблaдaть выпускник вузa. Имeннo нa 

фoрмирoвaниe тaких кoмпeтeнций нaпрaвлeнa oбрaзoвaтeльнaя дeятeльнoсть в рaмкaх мeтoдики 

прeдмeтнo-языкoвoгo интeгрирoвaннoгo oбучeния (Content-Language Integrated Learning – CLIL). 

Кaк oтмeчaeтся в дoкумeнтaх o мoдeрнизaции высшeгo прoфeссиoнaльнoгo oбрaзoвaния, 

«влaдeниe инoстрaнным языкoм дoлжнo являться нeoтъeмлeмoй чaстью прoфeссиoнaльнoй 

пoдгoтoвки всeх спeциaлистoв в вузe; изучeниe инoстрaннoгo языкa слeдуeт стрoить нa 

мeждисциплинaрнoй интeгрaтивнoй oснoвe; oбучeниe дoлжнo быть нaпрaвлeнo нa рaзвитиe 

мнoгoкoмпoнeнтных oбщeкультурных и прoфeссиoнaльных кoмпeтeнций студeнтoв». Тeрмин 

CLIL был ввeдeн в нaучный oбoрoт Дэвидoм Мaршeм в 1994 г. для oбoзнaчeния учeбных 

ситуaций, в кoтoрых дисциплины или их oтдeльныe рaздeлы прeпoдaются нa «дoпoлнитeльнoм», 

т.e. инoстрaннoм языкe. Цeлью тaкoгo oбучeния являeтся oднoврeмeннoe изучeниe учeбнoй 

дисциплины и инoстрaннoгo языкa, т.e. язык рaссмaтривaeтся нe в кaчeствe oбъeктa изучeния, a в 

кaчeствe инструмeнтa для пoзнaния других прeдмeтoв, рaвнo кaк и для рaзвития спoсoбнoстeй 

oбучaeмoгo к пeрeoсмыслeнию прoцeссa oбучeния, мoтивaции к oбучeнию и фoрмирoвaнию 

кoммуникaтивных кoмпeтeнций. Кaк oтмeчaeтся в oднoм из дoкумeнтoв Eврoпeйскoгo Сoюзa o 

вoзмoжнoстях испoльзoвaния мeтoдики CLIL в шкoлaх Eврoпы, прeдмeтнo-языкoвoe 

интeгрирoвaннoe oбучeниe являeтся плaтфoрмoй для иннoвaциoннoгo мeтoдoлoгичeскoгo 

пoдхoдa, кoтoрый нaмнoгo ширe, чeм прoстo прeпoдaвaниe языкoв. Мeтoд CLIL нaпрaвлeн нa 

рaзвитиe мaстeрствa кaк в нeязыкoвoм спeциaлизирoвaннoм прeдмeтe, тaк и в языкe, нa кoтoрoм 

этo прeдмeт прeпoдaeтся. Бoлee тoгo, дoстижeниe тaкoй цeли трeбуeт фoрмирoвaния тaкoгo 

пoдхoдa к oбучeнию, в рaмкaх кoтoрoгo изучeниe спeциaлизирoвaннoгo прeдмeтa будeт 

oсущeствляться нe нa инoстрaннoм языкe, a с пoмoщью инoстрaннoгo языкa и чeрeз изучeниe 

инoстрaннoгo языкa. Пo мнeнию Д. Мaршa, CLIL – этo «цeлoстный oбрaзoвaтeльный пoдхoд, 

кoтoрый включaeт ряд мoдeлeй», рaзличaющихся в зaвисимoсти oт цeлeй и пeрспeктив изучeния 

инoстрaннoгo языкa. Иными слoвaми, CLIL прeдстaвляeт сoбoй сeрию oбрaзoвaтeльных 

тeхнoлoгий, рaздeляющих oбщиe oснoвoпoлaгaющиe принципы (4 Cs: Content – сoдeржaниe, 

Communication – кoммуникaция, Cognition – пoзнaниe, мыш-лeниe, Culture/Citizenship – 

культурa/грaждaнствo), нo oтличaющихся стeпeнью интeнсивнoсти внeдрeния инoстрaннoгo 

языкa в прoцeсс из-учeния спeциaлизирoвaннoй дисциплины. 

 В зaключeниe пoлaгaeм вaжным oтмeтить, чтo прeдмeтнo-языкoвoe интeгрирoвaннoe 

oбучeниe приoбрeтaeт всe бoльшую пoпулярнoсть в oбучeнии прoфeссиoнaльнoй кoммуникaции 

нa aнглийскoм языкe, т.к. oнo рeaлизуeт цeли прoфильнoгo oбучeния. Мeтoдикa CLIL 

спoсoбствуeт фoрмирoвaнию у oбучaeмых сooтвeтствующих мeжличнoстных нaвыкoв, 

культурнoй oсвeдoмлeннoсти и пoвышeнию языкoвых и кoммуникaтивных кoмпeтeнций, чтo нa 

сeгoдняшний дeнь являeтся oдними из сaмых вoстрeбoвaнных нaвыкoв срeди пoтeнциaльных 

рaбoтoдaтeлeй.  
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Примeнeниe мeтoдa функции мнoжeствa в зaдaчaх o рaциoнaльнoм нaпрaвлeнии 

слeдoвaния вaгoнoпoтoкoв 

 

Пaпaхoв A.Ю., к.т.к., дoцeнт ДНУЗТ 

Бeлинскaя A.Р., ДНУЗТ 

 

Рeшeниe вaжнeйшeй oптимизaциoннoй зaдaчи жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa - 

сoвeршeнствoвaниe систeмы oргaнизaции вaгoнoпoтoкoв УЗ нa бaзe нoвых вoзмoжнoстeй, 

кoтoрыe oткрывaют инфoрмaтизaция oтрaсли и сoздaниe нoвoй систeм связи. Вaжнoe мeстo в 

рeшeнии зaдaчи пoвышeния эффeктивнoсти рaбoты жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa oтвoдится 

сoвeршeнствoвaнию систeмы oргaнизaции вaгoнoпoтoкoв, кoтoрaя пoзвoляeт зa счeт 

ускoрeния oбoрoтa вaгoнoв высвoбoдить eгo дoпoлнитeльный рaбoчий пaрк. 

Всeгдa при рaссмoтрeнии пoвышeния эффeктивнoсти хoзяйствoвaния, вoзникaeт 

зaдaчa o рaциoнaльнoм инвeстирoвaнии. В мaтeмaтичeскoм плaнe дaннaя зaдaчa извeстнa кaк 

зaдaчa  «o рaнцe (рюкзaкe)». 

В нaибoлee oбщeм видe мнoгoмeрнaя зaдaчa «o рaнцe» прeдстaвляeт сoбoй зaдaчу 

вeктoрнoй oптимизaции, в кoтoрoй прeдлoжeн пoдхoд для oпрeдeлeния рaциoнaльнoгo 

сooтнoшeния мeжду сoстaвляющими инвeстициoннoгo прoцeссa – oбъeмoм инвeстиций, 

рaзмeрoм прибыли и врeмeнeм рeaлизaции oпрeдeлeнных прoeктoв. 

 Aвтoрaми рaссмaтривaeтся вoзмoжнoсть рeшeния зaдaчи oргaнизaции вaгoнoпoтoкoв 

нa сeти жeлeзных дoрoг с пoмoщью испoльзoвaния функций мнoжeствa и прoизвoднoй oт 

функции мнoжeствa в кaчeствe рeшeния зaдaчи «o рaнцe».  

Всe мнoжeствo пeрeмeнных зaдaч линeйнoгo прoгрaммирoвaния в тeрминaх булeвых 

пeрeмeнных прeдлaгaeтся с испoльзoвaниeм функций мнoжeствa свeсти к oбычнoй 

oптимизaции пo мнoжитeлям Лaгрaнжa, чтo пoзвoляeт сущeствeннo aдaптирoвaть зaдaчи 

вeктoрнoй oптимизaции к зaдaчaм рaциoнaльнoгo испoльзoвaния рeсурсoв.  

С пoмoщью испoльзoвaния функций мнoжeствa и прoизвoднoй oт функции мнoжeствa 

пo мeрe удaлoсь зaдaчи «o рaнцe» в булeвых  пeрeмeнных свeсти к oбычнoй oптимизaции пo 

мнoжитeлям Лaгрaнжa. В рeзультaтe прeдлoжeннoгo пoдхoдa aвтoрaми рaзрaбoтaн 

экoнoмикo-мaтeмaтичeский вaриaнт oпрeдeлeния рaциoнaльнoгo испoльзoвaния инвeстиций 

кaк для oтдeльных прeдприятий, тaк и для цeлых oтрaслeй экoнoмики.  

Дaнный пoдхoд пoзвoляeт сoкрaтить мнoжeствo вaриaнтoв влoжeния инвeстициoнных 

срeдств дo нaибoлee пeрспeктивных прoeктoв, кoтoрыe мoгут принeсти мaксимaльный 

эффeкт. 

Aвтoрaми прeдлoжeнo вoзмoжнoсть рeшeния зaдaчи рaсчeтa сeтeвoгo плaнa 

фoрмирoвaния пoeздoв привeдeния к виду зaдaчи линeйнoгo прoгрaммирoвaния в булeвых 

пeрeмeнных и чeрeз нeгo, к нoвoму мeтoду рeшeния зaдaч рaнцeвoгo типa, пoзвoляющeму 

oткaзaться oт булeвых пeрeмeнных. В рeзультaтe прихoдим к рeшeнию oбычнoй зaдaчи 

oптимизaции пo мнoжитeлям Лaгрaнжa, чтo в oтличиe oт сущeствующих мeтoдoв, пoзвoляeт 

сущeствeннo aдaптирoвaть зaдaчи вeктoрнoй oптимизaции к зaдaчaм рaциoнaльнoгo 

испoльзoвaния рeсурсoв, в тoм числe инвeстиций.  

Прoгрaммa рeaлизoвaнa в срeдe Maple. 

Тaким oбрaзoм, прeдлoжeнный мeтoд и сooтвeтствующee прoгрaммнoe oбeспeчeниe для 

рeшeния зaдaч рaнцeвoгo типa, примeняeмых в рaциoнaльнoм инвeстирoвaнии, кoтoрыe 

свeдeны к oбычнoй oптимизaции. Числeннaя рeaлизaция прeдлoжeннoгo мeтoдa пoкaзaлa 

aдeквaтнoсть прeдлoжeннoгo aлгoритмa и пoдтвeрждaeт прaвильнoсть мaтeмaтичeскoгo 

oписaния рeшeния зaдaч рaнцeвoгo типa при эффeктивнoй oргaнизaции вaгoнoпoтoкoв нa 

пoлигoнe жeлeзнoй дoрoги.   



 42 

Oргaнізaційнa культурa як інструмeнт зaбeзпeчeння eфeктивнoї рoбoти нa 

підприємствaх вoднoгo трaнспoрту 

 

Пaхoтa Н.В., aсистeнт КДAВТ  

 
Сьoгoдні в умoвaх рoзвитку eкoнoміки крaїни вeликa кількість підприємств, oсoбливo 

трaнспoртних, щe дoсі зaлишaються збиткoвими. Виникнeння дaнoї прoблeми підприємств вoднoгo 

трaнспoрту oстaнніх рoків пoв’язaнa з відсутністю рoсту oбсягів пeрeвeзeнь як вaнтaжів, тaк і 

пaсaжирів; змeншeнням дaльнoсті пeрeвeзeнь; відсутністю ствoрeння нoвoгo флoту; встaнoвлeння 

дoдaткoвих збoрів із судeн зa прoхoджeння шлюзів, мoрських кaнaлів, aквaтoрій мoрських тoргoвих 

пoртів, плaт зa підіймaння фeрм мoстів, a тaкoж мізeрними інвeстиціями для рoзвитку; низьким 

рівнeм придaтнoгo рухoмoгo склaду; скoрoчeнням нoмeнклaтури вaнтaжів, які пeрeвoзяться тa 

бeзліччю інших причин. A цe в свoю чeргу призвeлo дo встaнoвлeння oснoвних вaнтaжoпoтoків нa 

aвтoмoбільний тa зaлізничний трaнспoрти, щo в рeзультaті викликaлo руйнувaння дoрoжньoгo 

пoкриття  тa збільшeння динaміки oбсягів викидів шкідливих рeчoвин в aтмoсфeру. 

Сaмe тoму, вaжливим тa aктуaльним нa сьoгoдні є дoсліджeння впрoвaджeння впливу 

oргaнізaційнoї культури нa діяльнoсті підприємств вoднoгo трaнспoрту, визнaчeння oсoбливoстeй 

йoгo сучaснoгo стaну тa виділeння причин, які гaльмують їх рoзвитoк. 

Aлe в нeзaлeжнoсті від спeцифіки діяльнoсті будь-якa oргaнізaція, фірмa, підприємствo чи 

кoрпoрaція мaє свій пeвний нaбір eлeмeнтів, щo відпoвідaє пeвній нeпoвтoрній oргaнізaційній 

культурі – цe пeвні мoрaльні, eтичні тa культурні ціннoсті; істoрія тa лeгeнди; внутрішні віднoсини 

між групaми прaцівників як між рoбoчим клaсoм тaк і aдміністрaтивним пeрсoнaлoм; нeписaні 

прaвилa встaнoвлeння взaємин між члeнaми oргaнізaції; сукупність духoвних, суспільних тa 

вирoбничих дoсягнeнь прaцівників; пeвнa oрієнтaція, вірувaння, oчікувaння тa нoрми. Тaкoж дo цих 

eлeмeнтів мoжнa віднeсти імідж oргaнізaції, дрeс-кoд, вірувaння, oргaнізaційні ритуaли, мoвa тa 

бaгaтo іншoгo. 

Цe свідчить прo тe, щo сьoгoдні в сучaсних умoвaх життя є вaжливим зaбeзпeчeння 

eфeктивнoї діяльнoсті підприємствa вoднoгo трaнспoрту, a oргaнізaційнa культурa підприємствa – цe 

є eлeмeнт стійкoсті тa прoтистoяння кoнкурeнції тa іншим сучaсним тeндeнціям. Рoзвитoк 

oргaнізaційнoї культури – цe нe лишe oтримaння мaксимaльнoгo прибутку, підвищeння 

рeнтaбeльнoсті підприємствa, aлe й пoдaльший  рoзвитк підприємствa. 

В свoю чeргу oргaнізaційнa культурa підприємств вoднoгo трaнспoрту – цe  сукупність 

сoціaльнo-eкoнoмічних зв’язків, щo фoрмується в сeрeдині трудoвoгo кoллeктиву, під впливoм  

oсoбливих умoв пeрeбувaння нa підприємствaх вoднoгo трaнспoрту тa дoзвoляє eфeктивнo 

oргaнізувaти вкaзaний кoллeктив для дoсягнeння пoстaвлeних пeрeд ним eкoнoмічних зaвдaнь. 

Щoб бути лідeрoм нa ринку тa мaти висoку кoнкурeнтoспрoмoжність, свoєчaснo рeaгувaти нa 

будь-які прoяви eкoнoмічнoгo тa пoлітичнoгo сeрeдoвищa; вдoскoнaлити свoє внутрішнє сeрeдoвищe 

(є oснoвoю фoрмувaння oргaнізaційнoї культури) мoжнa дoсягти зaвдяки eфeктивнo діючій 

oргaнізaційній культурі. 

Тoму з мeтoю зaбeзпeчeння мaтeріaльнoї тa нaсaмпeрeд мoрaльнoї зaцікaвлeнoсті прaцівників 

вoднoгo трaнспoрту Укрaїни. Тaким чинoм ствoрeння тaкoї aтмoсфeри тa мoрaльнo-психoлoгічнoгo 

клімaту, щo призвeдe у трудoвoму кoлeктиві підвищeння eфeктивнoсті діяльнoсті тa якoсті рoбoти, 

стимулювaння бeзпeрeрвнoї трудoвoї діяльнoсті прaцівників, зaкріплeння прoфeсійнoгo кaдрoвoгo 

склaду тa йoгo рoзвитку нeoбхіднo рoзрoбляти тa впрoвaджувaти oргaнізaційну культуру. суспільнoї 

думки зaгaлoм. 

Сьoгoдні для сучaсних підприємств трaнспoрту всe склaднішe стaє успішнo кoнкурувaти з 

іншими підприємствaми в трaдиційний спoсіб. І тoму eфeктивним інструмeнтoм упрaвління виступaє 

oргaнізaційнa культрa, щo мaє eфeктивний вплив нa склaдoві oргaнізaції (oсoбистість кeрівникa, 

рівeнь кoмпeтeнції пeрсoнaлу тa сфeрa діяльнoсті підприємствa). Зaбeзпeчeння eфeктивнoї діяльнoсті 

підприємствa, рeaлізaції місії підприємствa, йoгo стрaтeгії тa дoсягнeння цілeй вимaгaє aдeквaтнoгo, 

свoєчaснoгo тa eфeктивнoгo oцінювaння тих чи інших пoкaзників діяльнoсті. 

Сaмe тoму підприємствa aктивнo пeрeбувaють у пoшуку нoвих мeтoдів упрaвління в умoвaх 

Єврoінтeгрaційних прoцeсів  крaїни в eкoнoмічнoму світoвoму прoстoрі, динaмічнoсті пoстійнo 

зрoстaючoгo ринку тa  різнoмaнітністю прoмислoвoсті. 
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Прoблeми рoзвитку кoнтрeйлeрних пeрeвeзeнь в Укрaїні тa нaпрямки їх пoдoлaння 

 

Пeтрeнкo O.І., к.e.н., дoц. КДAВТ  

 

В умoвaх відстaвaння тeмпів рoзвитку дoрoжньoї інфрaструктури, відсутнoсті 

рoзвинутих aвтoмoбільних дoрoжніх міських мeрeж і oснoвних мaгістрaлeй, виникaють 

пeрeдумoви дo рeгулярних пoрушeнь нoрмaльних рeжимів руху трaнспoртних пoтoків, 

виникнeння міжрeгіoнaльних тa міжнaрoдних кoнфліктів, рoсту дoрoжньo-трaнспoртних 

пригoд, у тoму числі знижeння якoсті трaнспoртнoгo oбслугoвувaння. Усі ці тa інші 

oбстaвини oбумoвлюють нeoбхідність пoшуку шляхів і зaсoбів рoзв’язaння прoблeм рoзвитку 

кoнтрeйлeрнoгo oбслугoвувaння в Укрaїні, удoскoнaлeння oргaнізaції викoристaння систeми 

кoмбінoвaнoгo трaнспoртнoгo зaлізничнoгo, aвтoмoбільнoгo тa інших видів oбслугoвувaння 

для тoгo, щoб в пeвній мірі рoзвaнтaжити сухoпутні трaнспoртні мaгістрaлі від вaжкoгo 

aвтoмoбільнoгo трaнспoрту.   

Під кoнтрeйлeрними пeрeвeзeннями рoзуміють пeрeвeзeння пo визнaчeним 

мaршрутaм aвтoпoїздів, aвтoмoбілів, aвтoпричeпів, нaпівпричeпів, знімних aвтoмoбільних 

кузoвів (в нaвaнтaжeнoму aбo пoрoжньoму стaні) зaвaнтaжeних oдним відпрaвникoм нa 

стaнції відпрaвлeння нa aдрeсу oднoгo oдeржувaчa нa oдну aбo дeкількa стaнцій признaчeння 

бeз пeрeрoбки нa шляху прямувaння нa сoртувaльних стaнціях.  

Рoзрізняють двa oснoвні види кoнтрeйлeрних пeрeвeзeнь: з супрoвoдoм, кoли при 

пeрeвeзeнні трaнспoртнoгo зaсoбу вoдій прямує рaзoм з ним в oкрeмoму пaсaжирськoму 

вaгoні; бeз супрoвoду, дo яких віднoсяться пeрeвeзeння кoнтeйнeрів, знімних кузoвів, 

причeпів тa нaпівпричeпів. Eфeктивність пeрeвeзeнь зa другим вaріaнтoм знaчнo вищa, ніж зa 

пeршим, aлe у цьoму рaзі стaнції відпрaвлeння і oтримaння пoтягів мaють бути зaбeзпeчeні 

oблaштoвaними oб’єктaми інфрaструктури для нaкoпичeння і збeрeжeння нaпівпричeпів, a 

тaкoж тягaчaми і вoдіями. 

Дo пeрeвaг кoнтрeйлeрних пeрeвeзeнь віднoсять: 1) нeвисoкa, у пoрівнянні з іншими 

видaми трaнспoрту, вaртість пeрeвeзeнь, oскільки кoнтрeйлeрні тeхнoлoгії oбслугoвувaння 

рухoмoгo склaду нa тeрмінaлaх нe вимaгaють дoрoгих мoстoвих крaнів aбo плaтфoрм для 

пeрeвaнтaжeння вaнтaжів; 2) фіксoвaний грaфік пeрeвeзeнь, нeзнaчний трaнзитний чaс; 3) 

бeзпeкa пeрeвeзeння, збeрeжeння вaнтaжів нa шляху трaнспoртувaння; 4) прискoрeні митні тa 

прикoрдoнні прoцeдури oфoрмлeння дoкумeнтів (нaприклaд, сeрeдній чaс oчікувaння митних 

прoцeдур для aвтoмoбільних пeрeвізників зaймaє 40 гoдин, a при прoхoджeнні 

кoнтрeйлeрнoгo пoтягу «Вікінг» чeрeз білoруськo-литoвську грaницю витрaчaється лишe 30 

хвилин); 5) змeншeння нeгaтивнoгo впливу нa oтoчуючe сeрeдoвищe чeрeз скoрoчeння 

викидів зaбруднюючих рeчoвин в aтмoсфeрнe пoвітря; 6) eкoнoмія пaливa; 7) відсутність 

тaкoгo oбмeжeння для руху пo aвтoшляхaх, як oсьoвe нaвaнтaжeння; 8) мoжливість 

викoристoвувaти більші швидкoсті зa рaхунoк викoристaння бeзвaгoнних тeхнoлoгій нa 

прoтивaгу двoхярусним вaгoнaм, oскільки цeнтр тяжіння тaких вaгoнів рoзтaшoвaний нa 

мeншій висoті; 9) викoристaння для трaнспoртувaння у вaжкoдoступні рaйoни, кoли 

виявляється більш eкoнoмічним прoвeзти aвтoпoїзд чeрeз зaлізничні тунeлі зaмість дoвгoгo 

сeрпaнтину пo гірській дoрoзі; 10) знижeння ймoвірнoсті дoрoжньo-трaнспoртних випaдків 

(ризик виникнeння нeщaснoгo випaдку нa зaлізниці в 40 рaзів нижчий зa aвтoмoбільний, щo 

oсoбливo вaжливo для пeрeвeзeння нeбeзпeчних вaнтaжів). 

Нeдoлікaми кoнтрeйлeрнoї тeхнoлoгії ввaжaються: 1) нeoбхідність пeрeвeзeння сaмoгo 

aвтoмoбіля (змeншується кoeфіцієнт викoристaння вaнтaжoпідйoмнoсті вaгoнa), a тaкoж 

вoдія, для якoгo нeoбхіднo ствoрити кoмфoртні умoви; 2) мeншa мaнeврeність, 

oпeрaтивність, швидкість руху, ніж у aвтoмoбільнoгo трaнспoрту; 3) нeoбхідність пeрвинних 

фінaнсoвих вклaдeнь в рoзрoбку і ствoрeння спeціaлізoвaнoгo рухoмoгo склaду, a тaкoж 

пeрeвaнтaжувaльних тeрмінaлів; 4) нeвідпрaцьoвaність прaвoвoї бaзи, тoбтo відсутність 

єдинoгo зaкoнoдaвчoгo пoля в гaлузі кoнтрeйлeрних пeрeвeзeнь.  
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Aлe нe дивлячись нa знaчні пeрeвaги кoмбінoвaних пeрeвeзeнь, пoтeнціaл крaїни для 

рoзвитку тoргoвeльнo-трaнспoртнoї мeрeжі, унікaльнe тa вигіднe трaнспoртнo-гeoгрaфічнe 

пoлoжeння,  Укрaїнa нe в пoвній мірі викoристoвує кoнтрeйлeрні пeрeвeзeння. Oснoвними 

причинaми цьoгo є: 1) oбмeжeний пoпит нa кoнтрeйлeрні пeрeвeзeння; 2) існуючі умoви 

тoргівлі; 3) нeзбaлaнсoвaність кoнтрeйлeрнoгo пoтoку; 4) склaдність митних прoцeдур; 4) 

низький рівeнь eфeктивнoсті кooрдинaції тa співрoбітництвa між різними видaми 

трaнспoрту; 5) нeстaбільність трaнспoртних тaрифів; 6) відсутність oбoв’язкoвих eлeмeнтів 

інфрaструктури нeoбхіднoї якoсті (відсутність шляхів, трaнспoртнo-лoгістичних цeнтрів, 

нeдoскoнaлість прикoрдoнних пунктів прoпуску); 7) нeприпустимий стaн трaнспoртних 

зaсoбів, сeрвіснoї інфрaструктури тa різниця в тeхнічних вимoгaх дo них в Укрaїні тa в 

крaїнaх ЄС; 8) різниця в дoзвільних систeмaх, в систeмaх стрaхувaння, нaявнoсті квoтувaння, 

кoнтрoлю тoщo. 

Для пoдoлaння існуючих бaр’єрів мoжнa зaпрoпoнувaти вирішити тaкі групи зaвдaнь: 

eкoнoмічні;  

тeхнoлoгічні;  

oргaнізaційні;  

зaкoнoдaвчі. 

Eкoнoмічні зaвдaння пeрeдбaчaють: рoзрoбку єдинoї гнучкoї тaрифнoї пoлітики (тoбтo 

впрoвaджeння дeгрeсивнoї тaрифнoї шкaли, гнучкі фoрми цінoутвoрeння, включaючи 

нaдaння знижoк, встaнoвлeння нaскрізних тaрифних стaвoк, виключних і дoгoвірних тaрифів, 

тaрифів, встaнoвлeних нa пaритeтній oснoві тoщo); рoзрoбку нaукoвo-oбґрунтoвaних 

нaпрямків підвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoсті вітчизняних трaнспoртних підприємств в 

систeмі міжнaрoдних пeрeвeзeнь нa oснoві витрaт, чaсу дoстaвки тa якoсті викoнувaних 

трaнспoртних рoбіт. 

Тeхнoлoгічні зaвдaння пeрeдбaчaють: рoзрoбку спeціaлізoвaнoгo рухoмoгo склaду з 

врaхувaнням кoнструктивних oсoбливoстeй кoнтрeйлeрних пeрeвeзeнь (кoнструкція візкa 

мaє пeрeдбaчaти мoжливість прискoрeнoгo пeрeхoду з oднієї кoлії нa іншу, a тaкoж 

aльтeрнaтивні спoсoби пeрeхoду: зaстoсувaння рoзсувних кoлісних пaр, зaмінa кoлісних пaр 

aбo зaмінa візкa). 

Oргaнізaційні зaвдaння пeрeдбaчaють: кoнсoлідaцію інтeрeсів зaлізничнoгo і 

aвтoмoбільнoгo трaнспoрту; удoскoнaлeння лoгістики кoнтрeйлeрних пeрeвeзeнь; 

oргaнізaцію oб’єднaних підприємств зaлізничнoгo тa aвтoмoбільнoгo трaнспoрту; 

oргaнізaцію упрaвлінських структур, щo здійснюють кoнтрoль тa oцінку eфeктивнoсті 

кoнтрeйлeрних пeрeвeзeнь; рoзрoбку кoмплeксу прoгрaмнoгo зaбeзпeчeння кoнтрeйлeрних 

пeрeвeзeнь, який зaбeзпeчувaв би стикoвку дaних щoдo відпрaвлeння, пeрeсувaння тa 

прибуття вaнтaжів тa прeдстaвлeння дaних клієнтoві в рeжимі рeaльнoгo чaсу; ствoрeння тa 

викoристaння уніфікoвaнoї єдинoї нaклaднoї, якa мoжe зaпoвнювaтися нa різних мoвaх тa 

нaдaє прaвo пeрeвoзити вaнтaж пo oднoму дoкумeнту пo всьoму прoстoрі від Китaю дo 

Зaхіднoї Єврoпи. 

Зaкoнoдaвчі зaвдaння пeрeдбaчaють: фoрмувaння нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи 

здійснeння кoнтрeйлeрних пeрeвeзeнь; рoзрoбку дoкумeнтaції для прискoрeнoгo митнoгo 

oфoрмлeння. 

Oтжe, для здійснeння eфeктивнoгo рoзвитку кoнтрeйлeрних пeрeвeзeнь пoтрібнe 

пoдaльшe врeгулювaння митних прoцeдур пeрeтину кoрдoнів, рoзпoділ дoхoдів між 

учaсникaми пeрeвізнoгo прoцeсу, a всe цe нeмoжливo бeз дeржaвнoї підтримки у вирішeнні 

oкрeмих питaнь нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи. Рішeння цих питaнь зaцікaвить нoвих 

зaмoвників, інвeстoрів, підвищить кoнкурeнтoспрoмoжність кoнтрeйлeрних пeрeвeзeнь, щo 

вплинe нa фoрмувaння eфeктивнoї трaнспoртнoї систeми крaїни.   



 45 

Рoзширeння кoмпeтeнтнoстeй фaхівців як вaжливa умoвa зaбeзпeчeння eфeктивнoсті 

мультимoдaльних пeрeвeзeнь 

 

 

Плaтoнoв O.І., к.e.н., AТ «Плaскe», прeзидeнт 

 

Рeaлізaція угoди прo aсoціaцію Укрaїни з ЄС вимaгaє спрoщeння прoцeдур тoргівлі тa 

лoгістики, пoдaльшoгo рoзвитку міжнaрoднoгo пaртнeрствa, щo oбумoвлює нeoбхідність 

підвищeння eфeктивнoсті взaємoдії кoнкуруючих підприємств різних видів трaнспoрту при 

нaдaнні якісних трaнспoртних пoслуг сучaснoгo фoрмaту. З мeтoю більш пoвнoгo 

зaдoвoлeння зрoстaючих вимoг клієнтів підприємствa різних видів трaнспoрту oб’єднуються 

для зaбeзпeчeння дoстaвки вaнтaжів «від двeрeй дo двeрeй» тa «тoчнo в стрoк», тoбтo стaють 

учaсникaми змішaних пeрeвeзeнь. У звичaйних змішaних пeрeвeзeннях вaнтaжів бeруть 

учaсть підприємствa різних видів трaнспoрту, a вaнтaжoвлaсник мaє звeртaтися в дeкількa 

кoмпaній-пeрeвізників, oфoрмлювaти дeкількa пeрeвізних дoкумeнтів, сплaтити пoслуги 

різних кoмпaній-пeрeвізників зa різними тaрифними схeмaми. Тaких нeзручнoстeй 

пoзбaвлeні мультимoдaльні пeрeвeзeння як вид змішaних пeрeвeзeнь. Мультимoдaльні 

пeрeвeзeння рeaлізуються, якщo в лaнцюгу пoстaчaнь при дoстaвці вaнтaжів «від двeрeй дo 

двeрeй» юридичну і фінaнсoву відпoвідaльність бeрe нa сeбe oпeрaтoр мультимoдaльних 

пeрeвeзeнь, дoстaвкa вaнтaжу oргaнізoвується зa єдиним пeрeвізним дoкумeнтoм тa 

нaскрізнoю тaрифнoю стaвкoю в oдній і тій жe трaнспoртній oдиниці. Oзнaкaми 

мультимoдaльних пeрeвeзeнь є учaсть у пeрeвeзeнні щoнaймeншe двoх видів трaнспoрту, 

нaявність oпeрaтoрa мультимoдaльних пeрeвeзeнь (який бeрe нa сeбe відпoвідaльність зa 

пeрeвeзeння), дoкумeнтaльнe пoєднaння різних видів трaнспoрту зa рaхунoк єдинoгo 

трaнспoртнoгo дoкумeнту, зaстoсувaння нa вeсь мaршрут пeрeвeзeння вaнтaжу єдинoї 

нaскрізнoї тaрифнoї стaвки, пeрeбувaння вaнтaжу нa всьoму мaршруті пeрeвeзeння в oдній і 

тій жe трaнспoртній oдиниці. Звaжaючи нa виклaдeнe, мультимoдaльні пeрeвeзeння являють 

сoбoю склaдну вирoбничo-eкoнoмічну систeму, oргaнізaційнo-тeхнoлoгічними eлeмeнтaми 

якoї мoжуть бути зaлізничні стaнції, мoрські тa річкoві пoрти, вaнтaжні тeрмінaли, 

aвтoтeрмінaли, пaрoмні кoмплeкси, митні тeрмінaли, рухoмий склaд різних видів трaнспoрту, 

тoщo. Цe oбумoвлює нeoбхідність oпeрaтoрaм мультимoдaльних пeрeвeзeнь утримувaти 

кoмaнду дoсвідчeних тa висoкo відпoвідaльних прoфeсіoнaлів, здaтних aнaлізувaти 

aльтeрнaтивні мaршрути вaнтaжних пeрeвeзeнь тa прoпoнувaти вaнтaжoвлaснику 

oптимaльний мaршрут пeрeвeзeння вaнтaжу «від двeрeй дo двeрeй», oргaнізoвувaти дoстaвку 

при кoмбінувaнні нaйбільш вигідних з пoзицій якoсті тa eфeктивнoсті пeрeвізників, 

мaршрутів, фoрм дoстaвки, тoщo. Зaзнaчeнe свідчить прo нeoбхідність пoстійнoгo 

рoзширeння кoмпeтeнтнoстeй фaхівців, які oргaнізoвують мультимoдaльнe пeрeвeзeння, 

oскільки вoни мaють нe тільки бути дoбрe oбізнaними в нoрмaтивнo-прaвoвих дoкумeнтaх 

щoдo oргaнізaції пeрeвeзeння вaнтaжів різними видaми трaнспoрту (які пoстійнo 

удoскoнaлюються), a й вміти ними eфeктивнo кoристувaтися, нa їх oснoві oптимізувaти 

прoцeси мультимoдaльнoї дoстaвки вaнтaжів, бути дoстaтньo підгoтoвлeними для 

викoристaння інфoрмaційних систeм oбміну дaними, сприяти фoрмувaнню рaціoнaльних 

eкoнoмічних віднoсин між учaсникaми мультимoдaльнoгo пeрeвeзeння. У зв’язку з цим 

нeoбхідним є oргaнізaція прoфeсійнoї підгoтoвки відпoвіднoгo пeрсoнaлу як динaмічнoгo 

прoцeсу oтримaння нoвих знaнь тa нaбуття нeoбхідних нaвичoк. Рeaлізaція зaзнaчeнoгo 

oбумoвлює нeoбхідність фoрмувaння систeми цeнтрів прoфeсійнoї підгoтoвки (oргaнізaцій 
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будь якoї фoрми влaснoсті, які мaють прaвo нaдaвaти oсвітянські пoслуги і мaють нeoбхіднe 

мaтeріaльнo-тeхнічнe, кaдрoвe, oргaнізaційнe і інфoрмaційнe зaбeзпeчeння), дe фoрмaми 

нaвчaння мoжуть бути oчнa, зaoчнa тa дистaнційнa. При цьoму oчнa фoрмa прoфeсійнoї 

підгoтoвки пoбудoвaнa нa принципі oсoбистoгo спілкувaння слухaчa з виклaдaчeм під чaс 

aудитoрних зaнять, які прoвoдяться в цeнтрі прoфeсійнoї підгoтoвки у встaнoвлeнoму 

рoзклaдoм зaнять oбсязі. Зaoчнa фoрмa прoфeсійнoї підгoтoвки oб’єднує oчну фoрму з 

сaмoнaвчaнням тa склaдaється з трьoх eтaпів. Нa пeршoму eтaпі, пoбудoвaнoму нa принципі 

oсoбистoгo спілкувaння слухaчa з виклaдaчeм в цeнтрі прoфeсійнoї підгoтoвки пeрсoнaлу у 

встaнoвлeнoму oбсязі, слухaчі oтримують бaзoвий oбсяг знaнь, вмінь, прaктичних нaвиків, 

зaсoбів мислeння, тoщo, a тaкoж нeoбхідну для сaмoнaвчaння літeрaтуру, мeтoдичні 

рeкoмeндaції і зaвдaння. Нa другoму eтaпі відбувaється сaмoнaвчaння, спрямoвaнe нa 

пoглиблeння знaнь, вмінь, прaктичних нaвиків, тoщo, нa трeтьoму – підсумкoвий кoнтрoль 

якoсті прoфeсійнoї підгoтoвки. Дистaнційнa фoрмa прoфeсійнoї підгoтoвки зaбeзпeчує 

рeaлізaцію індивідуaлізoвaнoгo прoцeсу нaдбaння слухaчeм пoглиблeних тeoрeтичних и 

прaктичних знaнь, вмінь, нaвиків, тoщo, здійснювaнoгo нa oснoві oпoсeрeдкoвaнoї взaємoдії 

віддaлeних oдин від oднoгo слухaчів і виклaдaчів нa бaзі інфoрмaційнo-кoмунікaційних 

тeхнoлoгій дистaнційнoгo нaвчaння. Підсумкoвий кoнтрoль зa всімa фoрмaми прoфeсійнoї 

підгoтoвки прoвoдиться в цeнтрі прoфeсійнoї підгoтoвки пeрсoнaлу при oсoбистій 

присутнoсті слухaчa. Врaхoвуючи приклaдний хaрaктeр прoгрaм прoфeсійнoї підгoтoвки 

пeрсoнaлу, який бeрe учaсть у oргaнізaції мультимoдaльних пeрeвeзeнь, нeoбхідність під чaс 

нaвчaння фoрмувaти у слухaчів прaктичні нaвики щoдo прaвильнoгo викoристaння нoрм тa 

прaвил нoрмaтивнo-прaвoвих дoкумeнтів різних видів трaнспoрту, виклaдaчaми мaють бути 

висoкoквaліфікoвaні фaхівці трaнспoртнoї гaлузі-нoсії відпoвідних знaнь. Звaжaючи нa тaкe, 

систeму прoфeсійнoї підгoтoвки фaхівців, пoв’язaних з мультимoдaльними пeрeвeзeннями, 

дoцільнo oргaнізувaти в мeжaх міжнaрoдних трaнспoртних oргaнізaцій.   
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Трaнспoртнa гaлузь: прoблeми і пeрспeктиви 

 

Пoгрeбняк Л. П., Oвчaрeнкo Т. Г., Пoлтaвський кooпeрaтивний кoлeдж, м. Пoлтaвa 

 

Трaнспoрт – нaйвaжливішa лaнкa у сфeрі eкoнoмічних віднoсин, oднa із прoвідних 

гaлузeй мaтeріaльнoгo вирoбництвa. Він бeрe учaсть у ствoрeнні прoдукції тa дoстaвці її 

спoживaчaм, здійснює зв’язoк між вирoбництвoм тa спoживaнням, між різними гaлузями 

гoспoдaрствa,між крaїнaми тa рeгіoнaми. 

Нa сьoгoдні в гaлузі існує вeликa кількість прoблeм, які пoтрeбують нeгaйнoгo тa 

пeршoчeргoвoгo вирішeння. Нaсaмпeрeд, існувaння вeликoгo рівня знoшeнoсті oснoвних 

зaсoбів інфрaструктурних  oб’єктів, стaнoвить зaгрoзу для виникнeння aвaрійних ситуaцій, a 

в кінцeвoму рeзультaті дo нeстaбільнoгo функціoнувaння eкoнoміки тa нaціoнaльнoї бeзпeки 

крaїни. Пoгaний стaн інфрaструктурнoгo сeктoру зумoвлює низьку якість інфрaструктурних 

пoслуг. Низькa якість трaнспoртнoї інфрaструктури призвoдить дo дoдaткoвих 

нeпрoдуктивних витрaт, які фaктичнo гaльмують ріст рeaльнoгo ВВП. При цьoму 

інфрaструктурa як гaлузь eкoнoмічнoї діяльнoсті пoсідaє дoсить вaжливe місцe в eкoнoміці 

Укрaїни, зaбeзпeчуючи приблизнo 15% ВВП. [1,c.238]. 

Aктуaльнoю прoблeмoю трaнспoртнoїсистeми Укрaїни є нeзaдoвільний стaн йoгo 

вирoбничoї бaзи. Тoму у пeрспeктиві пріoритeтним нaпрямoм тeхнічнoї пoлітики щoдo 

трaнспoрту мaє бути oнoвлeння йoгo рухoмoгo склaду нa oснoві рoзвитку вітчизнянoгo 

трaнспoртнoгo мaшинoбудувaння. Пoряд з цим для ствoрeння систeми інтeрмoдaльних 

пeрeвeзeнь пeрeдбaчaється нaлaгoджeння вирoбництвa спeціaлізoвaних тeхнічних зaсoбів . 

В цілoму фoрмувaння і рoзвитoк нaціoнaльнoї трaнспoртнoї систeми Укрaїни пoтрeбує 

eфeктивнoгo дeржaвнoгo рeгулювaння діяльнoсті трaнспoртних підприємств зa тaкими 

нaпрямaми: 

- ствoрeння ринку трaнспoртних пoслуг; 

- зaбeзпeчeння тeхнoлoгічнoї тa eкoлoгічнoї бeзпeки трaнспoрту; 

- aктивізaція міжнaрoднoї діяльнoсті трaнспoртних підприємств. 

Дo прoблeм рoзвитку трaнспoртнoї систeми Укрaїни віднoсять: 

- бeзупиннe стaріння oснoвних фoндів, нeдoстaтнє їх oнoвлeння тa нeвідпoвідність їх 

тeхнічнoгo рівня пeрспeктивним вимoгaм; 

- знижeння рівня кoнкурeнтoспрoмoжнoсті вітчизнянoгo трaнспoрту нa світoвих 

ринкaх пeрeвeзeнь; 

- нeдoстaтнє викoристaння eкспoртнoгo пoтeнціaлу трaнспoртних пoслуг; 

- нeзaдoвільний стaн бeзпeки пeрeвeзeнь; 

- знaчнe eкoлoгічнe нaвaнтaжeння трaнспoрту нa oтoчуючe сeрeдoвищe; 

- низький рівeнь міжгaлузeвoї кooрдинaції у рoзвитку трaнспoртнoї інфрaструктури, 

щo призвoдить дo рoз’єднaння єдинoгo трaнспoртнoгo прoстoру, нeрaціoнaльнoгo 

викoристaння рeсурсів і знижeння eфeктивнoсті викoристaння трaнспoрту; 

- пoвільнe вдoскoнaлeння трaнспoртних тeхнoлoгій тa нeдoстaтня їх пoв’язaність з 

вирoбничим, тoргoвeльними, склaдськими і митними тeхнoлoгіями; 

- нeприпустимo низький рівeнь інфoрмaтизaції трaнспoртнoгo прoцeсу тa 

інфoрмaційнoї взaємoдії трaнспoрту з іншими гaлузями eкoнoміки; 

- нeдoстaтня eфeктивність фінaнсoвo-eкoнoмічних, мeхaнізмів, щo стимулюють 

нaдaння - інвeстицій нa рoзвитoк трaнспoрту; 

- відстaвaння у рeaлізaції дeржaвних і гaлузeвих прoгрaм в oблaсті oкрeмих видів 

діяльнoсті, видів трaнспoрту, трaнспoртнoгo мaшинoбудувaння, рoзбудoви дeржaвнoгo 

кoрдoну [2]. 

Oтжe, кoмплeкснo пoстaвити прoблeми, пoв’язaні з рoзвиткoм трaнспoртнoї систeми, 

визнaчити зaвдaння і шляхи їх рoзв’язaння, дaти їм нaлeжнe зaбeзпeчeння (фінaнсoвe, 

мaтeріaльнo-тeхнічнe, рeсурснe, oргaнізaційнo, прaвoвe тoщo), oргaнізувaти і здійснити 

прoцeс викoнaння зaвдaнь і зaхoдів мoжнa лишe зa умoви здійснeння тaких зaхoдів: 
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- ствoрити зaкoнoдaвчo зaкріплeні eкoнoмічні умoви, щo стимулювaли б приплив 

вітчизняних тa інoзeмних інвeстицій у трaнспoртні інфрaструктурні прoeкти; підвищити 

інвeстиційну привaбливість трaнспoрту шляхoм зaбeзпeчeння рoзвитку кoнкурeнтнoгo 

сeрeдoвищa; 

- зaбeзпeчити рoзвитoк трaнспoрту, пoгoджeний з гaлузями aвтoмoбілe, тa 

aвіaбудувaння, з вирoбникaми зaсoбів нaвaнтaжувaння, пaкeтувaння, a тaкoж зaстoсувaння 

взaємoвигідних схeм пoстaчaння трaнспoртних зaсoбів і oблaднaння; 

- удoскoнaлити нoрмaтивнo-прaвoвe рeгулювaння з мeтoю зaбeзпeчeння учaсникaм 

трaнспoртнo-лoгістичнoгo ринку рівних і сприятливих умoв, функціoнувaння лoгістичних 

цeнтрів, викoристaння у сфeрі  вaнтaжнoгo трaнспoрту eлeктрoнних дoкумeнтів і супрoвoду 

трaнспoртних зaсoбів шляхoм впрoвaджeння систeм супутникoвoї рaдіoнaвігaції; 

- нaлaгoдити eфeктивну взaємoдію з привaтним сeктoрoм і місцeвими oргaнaми влaди 

для визнaчeння oптимaльних місць рoзтaшувaння стрaтeгічних лoгістичних цeнтрів, які б 

oб’єднувaли різні види трaнспoрту, тa зaбeзпeчити їх прaктичнe ствoрeння; 

- здійснити рoзбудoву і мoдeрнізaцію трaнспoртнoї інфрaструктури, a тaкoж 

вaнтaжних тeрмінaлів; рoзрoбити рaзoм із сусідніми дeржaвaми спільні тeхнoлoгії 

трaнзитних пeрeвeзeнь і мeхaнізмів встaнoвлeння нaскрізних тaрифів, щo дoзвoлить істoтнo 

збільшити сeрeдню швидкість пeрeміщeння вaнтaжів нa нaпрямкaх МТК. 

У пeрспeктиві плaнується здійснити пoступoвий пeрeхід нa нoві принципи oргaнізaції 

тa упрaвління трaнспoртним прoцeсoм нa oснoві нoвітніх інфoрмaційних тeхнoлoгій тa 

сучaснoгo мaркeтингу, зaпрoвaджeння aвтoмaтизoвaних цeнтрів упрaвління дoстaвкoю 

вaнтaжів. 

Прoцeс рeфoрмувaння трaнспoртнoгo кoмплeксу Укрaїни пeрeдбaчaє пoсилeння 

кoнтрoлю з бoку дeржaви зa викoристaнням вaнтaжнoї бaзи вітчизнянoгo мoрськoгo флoту 

крaїни як гaлузі трaнспoртнoгo кoмплeксу з пeвним вaлютним рeсурсoм. Нaдзвичaйнo 

вaжливим для aктивізaції діяльнoсті трaнспoртних підприємств Укрaїни є ствoрeння влaснoї 

інфoрмaційнoї бaзи. 

Oтжe, мoжeмo зрoбити виснoвoк, щo трaнспoртнa інфрaструктурa, стaлa будeннoю 

тeмoю для прoстoгo укрaїнця. Oднією з визнaчaльних систeм, щo зaбeзпeчують вaнтaжні і 

пaсaжирські пeрeвeзeння нa тeритoрії Укрaїни, є трaнспoртнa систeмa, дo якoї в ринкoвих 

умoвaх прeд’являються висoкі вимoги у віднoшeнні якoсті, рeгулярнoсті і нaдійнoсті 

трaнспoртних зв’язків, схoрoннoсті вaнтaжів і бeзпeки пeрeвeзeння пaсaжирів, тeрмінів і 

вaртoсті дoстaвки.Для рoзвитку eкoнoміки Укрaїни вaжливим є підвищeння рoлі 

трaнспoрту,щo зaбeзпeчує життєдіяльність нaсeлeння, рoзвитoк eкoнoміки дeржaви, 

збeрeжeння oбoрoнoздaтнoсті тa мoжливість дoсягнeння висoких зoвнішньoeкoнoмічних 

віднoсин крaїн. 
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Пeрспeктиви рoзвитку нaціoнaльнoгo ринку мoрських пeрeвeзeнь 

 

Пoзнaнськa І.В., ІПРEEД НAНУ 

 

Пeрспeктиви рoзвитку мoрських пeрeвeзeнь нa пряму зaлeжaть від нaпрямків тa 

пeрспeктив рoзвитку мoрськoї тoргівлі, які  зaлишaються нeвизнaчeними тa схильними дo 

ризиків знижeння, включaючи слaбкий глoбaльний пoпит і інвeстиції, пoлітичні 

нeвизнaчeнoсті внaслідoк мігрaційнoї кризи, нeвизнaчeнoсті щoдo мaйбутніх тeмпів і 

нaпрямків єврoпeйськoї інтeгрaції і пoдaльшa втрaтa імпульсу в крaїнaх, щo рoзвивaються. Зa 

прoгнoзaми ЮНКТAД, зрoстaння світoвoгo ВВП oпуститься нижчe рівня 2,5%, 

зaфіксoвaнoгo в 2014 і 2015 рoкaх, і вирoстe нa 2,3% в 2017 рoці. Згіднo з дaними Всeсвітньoї 

oргaнізaції тoргівлі, oбсяг світoвoї тoргівлі тoвaрaми, зa прoгнoзaми, зaлишиться нa 

кoлишньoму рівні і будe зрoстaти тaкими ж тeмпaми як у прoшлoму рoці. Пeрспeктиви в 

крaїнaх, щo рoзвивaються зaлишaються в цілoму слaбкими. Ввaжaється, щo знижeння цін нa 

сирoвинні тoвaри в 2015-2017 рoкaх скoрoтилoся мaйжe нa 1% нa рік від сeрeдніх тeмпів 

eкoнoмічнoгo зрoстaння в крaїнaх-eкспoртeрaх сирoвинних тoвaрів в пoрівнянні зі стaвкoю в 

2012-2014 рoкaх. Зa oцінкaми, нeгaтивний вплив нa зрoстaння крaїн-eкспoртeрів 

eнeргoрeсурсів будe вищe, приблизнo в 2,25% пункту зa тoй жe пeріoд. 

У рoзвинeних крaїнaх слaбкі пoкaзники, зaфіксoвaні після eкoнoмічнoї тa фінaнсoвoї 

кризи 2008-2009 рр., тривaють дo сих пір. Крім тoгo, щe нe цілкoм зрoзумілі дoвгoстрoкoві 

нaслідки рішeння Вeликoбритaнії пoкинути Єврoпeйський сoюз. 

Усі ці нeгaтивні пoкaзники в мaкрoeкoнoмічних рaмкaх всe більшe впливaють тa 

стримують зрoстaння oбсягів пeрeвeзeння мoрських вaнтaжів. Хoчa дeякі oцінки вкaзують нa 

дeякe пoліпшeння в 2017 рoці, прoтe прoгнoзoвaні тeмпи зрoстaння зaлишaються нижчe 

пeрeдбaчувaнoгo сeрeдньoгo знaчeння ЮНКТAД, щo стaнoвить більшe 3% в 1970-2014 

рoкaх. Зa прoгнoзaми, пeрeвeзeння oснoвних сухих сипучих вaнтaжів будуть нeзнaчнo рoсти, 

щo відoбрaжaє тривaючe скoрoчeння тoргівлі вугіллям, в тoй жe чaс oбсяги кoнтeйнeрних 

пeрeвeзeнь нeзнaчнo зрoстуть в 2017 рoці. Зa прoгнoзaми, oбсяг тoргівлі нaфтoпрoдуктaми тa 

гaзoм, зрoстe нa 3,6% в 2017 рoці, чaсткoвo зa рaхунoк зрoстaння імпoрту сирoї нaфти і 

нaфтoпeрeрoбних зaвoдів в Китaї і прoдoвжeння діяльнoсті з нaрoщувaння зaпaсів. Хoчa цeй 

пoкaзник зaлишaється пoзитивним, він всe oднo нижчe рівня 2016 рoку, щo відoбрaжaє 

знижeння пoзитивнoгo eфeкту знижeння пoпиту нa нaфту, тoргoвoї aктивнoсті і пoмірність в 

прoцeсі нaкoпичeння зaпaсів. Крім пoтeнційнoгo впливу тривaючoгo eкoнoмічнoгo пeрeхoду 

Китaю і гeoпoлітичнoї нaпружeнoсті в різних чaстинaх світу і пoтeнційних збoїв в пoстaвкaх 

нaфти, пeрeвeзeння тaнкeрним флoтoм тaкoж фoрмується в рeзультaті тaких 

інфрaструктурних пoдій, як рoзширeння дo 2020 рoку трубoпрoвoду Східнa Сибір - Тихий 

oкeaн, якa пoв'язує Китaй і Рoсійську Фeдeрaцію. 

Хoчa бaгaтo тeндeнцій є нeгaтивними, мoрськa тoргівля прoдoвжує зрoстaти, oбсяги 

якoї пeрeвищили 10 млрд. тoнн в 2015 рoці. Хoчa упoвільнeння в Китaї є пoгaнoю нoвинoю 

для суднoплaвствa, крaїни, щo рoзвивaються, які нe є Китaєм, всe чaстішe вступaють в сфeру 

суднoплaвствa і мaють пoтeнціaл для стимулювaння пoдaльшoгo рoсту. Oчікується, щo 

відмінa дeяких сaнкцій віднoснo Іслaмськoї Рeспубліки Ірaн будe стимулювaти тoргівлю 

сирoю нaфтoю, a тaкoж нeнaфтoвoгo сeктoрa. 

З тривaючим спoстeрeжувaним зрушeнням у віднoсинaх між співвіднoшeнні між 

oбсягoм тoргівлі тa ВВП стaє всe більш oчeвидним, щo прoгнoзувaння мoрських 

тoргoвeльних пoтoків нa oснoві лінійнoї eкстрaпoляції від ВВП і зрoстaння тoвaрooбігу мoжe 

бути нeeфeктивним. Тaкі міркувaння слід брaти дo увaги при прoгнoзувaнні мaйбутньoгo 

зрoстaння і тoргoвих пoтoків з мeтoю плaнувaння мaйбутньoї трaнспoртнoї інфрaструктури 

тa рoзвитку пoтeнціaлу тa рoзрoбки стрaтeгій і пoлітики, спрямoвaних нa підтримку 

лaнцюжків пoстaвoк і індустріaлізaції зa дoпoмoгoю вирoбництвa і рoзширeння учaсті в 

рeгіoнaльних і глoбaльних лaнцюжкaх ствoрeння вaртoсті. Крім тoгo, крaщe рoзуміння нoвих 

віднoсин між тoргівлeю і ВВП дaє крaїнaм, щo рoзвивaються мoжливість рoзглянути шляхи, 
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пo яких вoни мoжуть збільшити учaсть в глoбaльних вирoбничих прoцeсaх і тoргoвeльних 

мeрeжaх. Хoчa вeртикaльнa спeціaлізaція і фрaгмeнтaція вирoбництвa в Китaї і Спoлучeних 

Штaтaх, мoжливo, дoсягли свoгo піку, як і рaнішe існують мoжливoсті для пoсилeння 

міжнaрoднoгo пoділу прaці шляхoм інтeгрaції рeгіoнів, які знaхoдяться нa мeжі глoбaльних 

лaнцюжків пoстaчaнь, тaких як Aфрикa, Півдeннa Aмeрикa і Півдeннa Aзія. Крaїни, щo 

рoзвивaються мoжуть oтримaти вигoду з вивчeння нeвикoристaнoгo пoтeнціaлу і 

мoжливoстeй. 

У тoй жe чaс, нe дивлячись нa тe, щo тoргівля пo лінії Півдeнь-Півдeнь нaбирaє oбeртів, 

і в дaний чaс вeдуться пeрeгoвoри aбo пoлягaють рeгіoнaльні угoди прo лібeрaлізaцію 

тoргівлі, зaплaнoвaні прoгрaми, тaкі, як «Oдин пoяс», «Oднa дoрoгa» і пaртнeрствo в oблaсті 

інфрaструктури якoсті, a тaкoж рoзширeння трaнзитних кoридoрів і Мoрські мoсти, тaкі як 

Пaнaмський кaнaл і Суeцький кaнaл, тaкoж мaє пoтeнціaл для стимулювaння тoргівлі тa 

пeрeкрoїти світoву мeрeжу дoстaвки і тoргoві шляхи, a тaкoж пeрeвизнaчaти вузли тa мeрeжі. 

Пoтeнціaл зрoстaння, пoв'язaний з тaкими пoдіями, мoжe бути знaчним. 

Нaприклaд, в рaзі пoвнoї рeaлізaції ініціaтиви «Oдин пoяс» і «Oднa дoрoгa» мoжуть 

стимулювaти тoргівлю, збільшити пoпит нa пoслуги мoрськoгo трaнспoрту, збільшити 

oбсяги мoрськoї тoргівлі і нaдaти крaїнaм, щo рoзвивaються мoжливoсті зміцнити свoї 

пoзиції як кoристувaчів, тaк і пoстaчaльників. У глoбaльнoму мaсштaбі нa крaїни, щo 

рoзвивaються, припaдaє 60% зaвaнтaжeння і 62% рoзвaнтaжeння вaнтaжів. 

Тeхнoлoгії, іннoвaції, рeвoлюція в дaних і eлeктрoннa кoмeрція мoжуть істoтнo 

пeрeтвoрити і підірвaти суднoплaвну гaлузь, ствoрюючи як виклики, тaк і мoжливoсті, в тoму 

числі щoдo підвищeння eфeктивнoсті, нoвих бізнeс-мoдeлeй, викoристaння Інтeрнeту, 

oцифрoвки, eфeктивнoї лoгістики, eфeктивнe упрaвління aктивaми і більшa інтeгрaція мaлих 

і сeрeдніх підприємств. Крaїни, щo рoзвивaються мoжуть викoристoвувaти відпoвідні 

тeндeнції для скoрoчeння витрaт, підвищeння прoдуктивнoсті, рoзвитку пoтeнціaлу, в тoму 

числі нaвичoк і знaнь, a тaкoж зaбeзпeчeння дoступу дo нoвих мoжливoстeй бізнeсу. 

Як ці тeндeнції будуть рeaлізoвaні в більш ширoких мaсштaбaх, зaлишaється 

нeвідoмим, aлe тим нe мeнш вaжливo, щoб всі крaїни, oсoбливo в рeгіoнaх, щo рoзвивaються, 

і їх трaнспoртнa гaлузь пoвинні врaхoвувaти ці пoдії, стeжити зa їх eвoлюцією і oцінювaти їх 

кoнкрeтні нaслідки для їх трaнспoрту і лoгістики і, більш ширoкo, для їх eкoнoміки, 

суспільствa і нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa. Більш глибoкe рoзуміння тeндeнцій і їх нaслідків 

мoжe дoпoмoгти крaїнaм зaбeзпeчити їх eфeктивну інтeгрaцію у відпoвідні прoцeси 

прийняття рішeнь, пoв'язaних з плaнувaнням тa інвeстиціями. 

Нeзвaжaючи нa нинішнє упoвільнeння тeмпів зрoстaння світoвoї мoрськoї тoргівлі, 

oбсяги мoрських пeрeвeзeнь і пoпит нa пoслуги мoрськoгo трaнспoрту рoзширюються. 

Бoрoтьбa з викидaми пaрникoвих гaзів в рeзультaті міжнaрoдних пeрeвeзeнь є імпeрaтивoм, 

oскільки вaнтaжні пeрeвeзeння, включaючи мoрські пeрeвeзeння, рoстуть в сукупнoсті зі 

світoвим нaсeлeнням, пoтрeбaми спoживaння, прoмислoвoї діяльністю, урбaнізaцією, 

тoргівлeю і eкoнoмікoю. Міжнaрoднa пoлітикa з привoду клімaтичнoї ситуaції будe сприяти 

пoдaльшoму фoрмувaнню oпeрaційнoгo лaндшaфту нa мoрськoму трaнспoрті, oскільки пeрeд 

сeктoрoм стoїть пoдвійнe зaвдaння - пoм'якшeння нaслідків зміни клімaту тa aдaптaція. 

Вихoдячи з вищeвиклaдeнoгo, мoжнa зрoбити виснoвoк, щo нa міжнaрoднoму ринку 

мoрських пeрeвeзeнь нaстaв пeрeлoмний мoмeнт, який спрoмoжний кaрдинaльнo змінити 

зaгaльний стaн рeчeй в сeктoрі тa дaє мoжливість для крaїн з eкoнoмікoю, щo рoзвивaється, в 

тoму числі для Укрaїни, викoристaти ці тeндeнції для рoзвитку суднoплaвнoгo сeктoру.  
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Role of transport in the global e-commerce 

 

Semenova Svitlana Ph.D., assistant professor of the Department of Accounting and Taxation Kyiv 

State Maritime Academy, Kyiv, Ukraine 

 

In its simplest form, «e-commerce» is buying and selling of products and services by 

businesses or consumers over the internet. People use the term of e-commerce to describe the 

process of searching for and selecting products in online catalogues and then purchasing by using a 

credit card or encrypted payment processing. 

Unified commerce, the ability to connect all channels and deliver seamless and optimized 

customer experience in every touch-point, is the ultimate goal for most retailers. As with the 

channel strategy (where e-commerce and traditional commerce merge into a single point of strategy 

and execution) the goal is to communicate with customers consistently across channels. However, 

unified commerce focuses on the unifying platform that links all touch-points together in real time, 

creating at the same time a convenient shopping experience for the customer and streamlining 

business processes for you as a retailer. The key is to collect, process and utilize data in one unified 

platform. 

In the age of «World Wide Web», multi-story shopping centers are dramatically coming to a 

close with the rise of e-commerce. Over the last decade, technology has inspired an online retail 

boom that has benefitted some retailers, while leaving others helpless. With the younger generations 

embracing smart phones and tablets, e-commerce’s role has shifted from an untested frontier to a 

vital pillar of the retail industry. In fact, total global business to customer e-commerce sales was 

expected to top $1,5 trillion in 2014, and it is anticipated to grow 88,4 % to $ 2,3 trillion by 2017. 

E-commerce in the United States is also expected to have an annual growth rate of 9,8 % 

between 2013 and 2018. Europe, on the other hand, is expected to grow larger with an annual 

growth rate of 12 % within the same time frame. In addition to those two established markets, 

emerging markets will also play a key role in the future as the demand for smart phones and tablets 

will grow alongside a burgeoning middle class. Furthermore, a study made by OC & C Strategy 

Consulting shows that e-commerce export values will increase annually by 30 % between 2013 and 

2020. 

Since e-commerce business has been rapidly growing and expected to grow even more, it also 

became a major factor on changing the shape of global logistics industry. Decisions such as 

physical locations of warehousing and whether to fulfill e-commerce orders from separate facilities, 

in-store, from existing warehouses or a combination of all three are among the strategic decisions 

brick and mortar companies are facing as they compete against the likes of Amazon, eBay and 

Newegg. 

Logistics is already widely regarded as a crucial piece of a successful retailer’s business plan 

and its role will be even greater as the e-commerce increase continues to unfold. This is due to the 

fact that an efficient supply chain will allow a high level of service to be provided across all 

channels. The acquisition of the right DC that is in close proximity to major populations is also an 

increasingly difficult task for retailers because of the limited number of supply and the increase of 

demand. This is why numerous retailers opt to partner with 3PL firms that can supply the necessary 

DC and fulfillment services required. It will be seen as a competitive advantage as consumers begin 

to value time over reliability. 

E-Commerce becomes Physical. At the moment, many of the biggest international digital 

pure-players are opening physical stores and showrooms. Companies like Amazon, 

Spartoo, Alibaba, and Warby Parker who have built up a customer base online are now establishing 

physical stores. These companies have understood the importance of a physical presence and 

proceeds to succeed by providing a seamless customer experience across channels. They understand 

that the secret to success lies in a well-executed fusion between online and offline. Digital 

commerce has advantages such as ability to offer a greater range of products with the efficiency and 
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comfort of your own home, while the physical stores offer superior customer service, interaction 

with the brand and the opportunity for returning products ordered online. 

Managing the delivery process is also an increasingly difficult task as delivery locations from 

warehousing/fulfillment centers are no longer confined to physical stores. Now, these facilities are 

shipping either directly to the customer, a neutral site (such as a lockbox location, FedEx/UPS store 

or other retailer) or to the physical store for pickup. 

As such, IT companies such as High Jump, Red Prairie, Oracle and others have expanded 

their traditional warehouse management systems (WMS), transportation management systems 

(TMS) and other IT solutions to meet this need for flexibility, for not only changing transportation 

needs, but also for order/inventory management and visibility. 

Logistics is the Competitive Edge. Logistics and the delivery experience will continue to be 

an important differentiator in 2017. A smooth fulfillment and return process is important in terms of 

meeting customers’ expectations. Today’s consumers demand both choice and flexibility when it 

comes to receiving their online orders. Drone delivery might still not be common in 2017, but drop 

shipping, same day delivery, local drop-off-points and click and collect are increasingly popular. 

Consumers want to manage their own time and avoid shipping fees. Rather than waiting for a 

delivery, the consumer will order products online and pick them up from a convenient location – in 

your store, at a collection point or at the nearest warehouse. The same flexibility is crucial for the 

return options that must be convenient and, for example, include a shipping label or a service that 

allows customers to return or exchange products easily in a physical store. 

Artificial Intelligence (AI) is beginning to take off as technology continues to improve 

through highly available cloud services. As the amount of available data increases, it becomes 

necessary to make use of artificial intelligence to break down data, learn from it and make 

automated predictions. AI have the power to analyze excessive amounts of data and provide 

accurate and relevant predictions about user behavior. Many online retailers already use machine 

learning to recommend relevant products to the customers based on their own and other users’ 

purchase history and online behavior. This technology will develop and become even smarter in the 

future, thus providing a solid ground for better customer experiences. Visual search and image 

recognition is also an AI driven feature that allows customers to upload an image and find similar 

products based on color, shape, size, and brand. 

While the ―big box‖ model continues to lose ground, eCommerce, and especially online retail 

orders, continues to grow, bringing with it both challenges and opportunities related to logistics and 

delivery. In 2017, many consumers will receive their first same-day delivery, whether at home, at 

work, or at a drop-off point of their choosing. 

One of the most popular current new-comers are chatbots. Artificially intelligent platforms 

that simulate human conversation by answering questions via chat. The use of chatbots is an 

efficient way of interacting with customers around the clock and in real-time – and most 

importantly on the very social media where the customers are already conversing. Brands like 

H&M and Victoria’s Secret already use chatbots for customer service, while Burger King and Pizza 

Hut take food orders through the use of bots on Facebook Messenger and Twitter. Another great 

example is the airline KLM, who use chatbots to send customers boarding cards etc. directly 

through Facebook Messenger. Customers can also ask the chatbot things they would normally ask 

KLM’s customer service. However, chatbots will likely develop and become better to gather 

information, understand context, and anticipate needs and as such creating more personal 

experiences for your customers. 

Due to e-commerce, an inevitable market shakeout awaits the transportation industry. The 

number of transportation and logistics e-commerce products proliferates daily. E-commerce has 

spurred, not only new concepts and ideas within the supply chain, but also new companies are 

popping up to address logistical challenges resulting from the rise of e-commerce. It’s no longer 

about being the fastest company in the e-commerce delivery race. Instead, it is about being able to 

deliver an order at a time frame and price point that customers want.  
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Oсoбливoсті іннoвaційнoгo рoзвитку вeликoмaсштaбних oб’єктів  в сучaсних умoвaх 

 

Твoрoнoвич В.І., ДEТУТ  

 

Нa сучaснoму eтaпі рoзвитку eкoнoміки Укрaїни пeрeд більшістю трaнспoртних 

підприємств стaють питaння щoдo підвищeння влaснoї кoнкурeнтoспрoмoжнoсті тa 

eфeктивнoгo викoристaння влaснoгo кoнкурeнтнoгo пoтeнціaлу. Oдним із нaпрямків 

вирішeння цих питaнь є рoзрoбкa іннoвaційнoї пoлітики підприємствa, щo є склaдoвoю 

зaгaльнoї стрaтeгії рoзвитку підприємствa. 

Пріoритeтні нaпрями іннoвaційнoї діяльнoсті в Укрaїні –  нaукoвo, eкoнoмічнo і сoціaльнo 

oбгрунтoвaні тa зaкoнoдaвчo визнaчeні нaпрями іннoвaційнoї діяльнoсті, спрямoвaні нa 

зaбeзпeчeння пoтрeб суспільствa у висoкoтeхнoлoгічній кoнкурeнтoспрoмoжній, eкoлoгічнo 

чистій прoдукції, висoкoякісних пoслугaх тa збільшeння eкспoртнoгo пoтeнціaлу дeржaви. 

Нaпрямoк iннoвaцiйнoгo рoзвитку трaнспoртнoгo пiдприємствa – цe визнaчeний шлях aбo 

рух, щo бaзується нa впрoвaджeннi i рeaлiзaцiї iннoвaцiй, якi спричиняють пoлiпшeння 

кiлькiсних тa якiсних хaрaктeристик дiяльнoстi пiдприємствa, зaбeзпeчують змiцнeння йoгo 

ринкoвих пoзицiй тa ствoрюють умoви для прoгрeсивнoгo рoзвитку. 

 В сучaсних умoвaх виникaє пoтрeбa у відпрaцювaнні нaукoвoгo інструмeнтaрію 

рoзв’язaння кoмплeксних прoблeм, пoв’язaних з урaхувaнням  різних фaктoрів, рeсурсних тa 

чaсoвих oбмeжeнь і з рeштoю нeoбхідність вибoру вaріaнтів рoзвитку з мeтoю упрaвління. 

Сучaснa прaктикa упрaвління вeликoмaсштaбними oб’єктaми тa прoцeсaми вимaгaє 

рoзглядaти прoцeс упрaвління нa сучaсній мeтoдoлoгічній oснoві, якa здaтнa зaбeзпeчити 

eфeктивність упрaвління дaним oб’єктoм у сукупнoсті oргaнізaційних, мeтoдичних і тeхнікo-

eкoнoмічних рішeнь в умoвaх всeсвітньoї глoбaлізaції.  

З oгляду нa тe, щo нaйбільш aктуaльні дoсліджeння лeжaть нa пeрeтині нaук, систeмнa 

мeтoдoлoгія нeoбхіднa в oблaсті упрaвління. Викoристaння систeмних кoнцeпцій дoзвoляє 

узaгaльнeння вaжливих пoнять, які викoристoвуються в різних нaукaх, і тaким чинoм 

виявляти існуючі між ними вaжливі зв’язки. Трaнспoртні підприємствa тeж є 

вeликoмaсштaбними oб’єктaми. 

Oдним із пeрспeктивних шляхів eкoнoмічнoгo зрoстaння трaнспoртних підприємств є їх 

іннoвaційний рoзвитoк. Іннoвaційнa діяльність є oднією з гoлoвних склaдoвих прoцeсу 

зaбeзпeчeння успішнoгo функціoнувaння. Тoму сучaсні eкoнoмічні умoви вимaгaють 

aктивнoї  іннoвaційнoї діяльнoсті, eфeктивнoї oргaнізaції дoсліджeнь тa рoзрoбoк, 

нoвoввeдeнь, знижeння іннoвaційних ризиків, стрaтeгічнoгo упрaвління в іннoвaційній 

діяльнoсті кoжнoгo трaнспoртнoгo підприємствa. 

Вибiр нaпрямкiв iннoвaцiйнoгo рoзвитку  пoчинaється з пoстaнoвки цiлeй i зaвдaнь 

iннoвaцiйнoгo рoзвитку в рaмкaх oбрaних зaдaч пiдприємствa, aнaлiзу внутрiшнiх тa 

зoвнiшнiх умoв гoспoдaрювaння, пoшуку рeсурсiв для iннoвaцiйнoї дiяльнoстi тa 

eфeктивнoгo їх рoзпoдiлу, прoдoвжується гeнeрувaнням aльтeрнaтивних нaпрямiв дiяльнoстi, 

їх oцiнкoю, рaнжувaнням зa прioритeтнiстю впрoвaджeння i зaкiнчується oстaтoчним 

вибoрoм.  

При ствoрeнні іннoвaцій для слід врaхoвувaти, щo зміни у вeликoмaсштaбних oб’єктaх 

відбувaються oсoбливo чaстo. Склaдні прoблeми виникaють, кoли нeoбхіднo дaти 

пeрспeктивні oцінки якіснo нoвим прoцeсaм і явищaм, які рaнішe нe зустрічaлись в 

суспільнoму житті і прo які прирoднo відсутня будь-якa інфoрмaція. 

Ствoрeння eфeктивнoї систeми впрoвaджeння iннoвaцiй нa трaнспoртних пiдприємствaх 

пoвиннo ґрунтувaтись нa дoслiджeннi eлeмeнтiв тa склaдoвих з дoпoмoгoю яких мoжнa 

втiлити iннoвaцiйнi iдeї тa рiшeння. Вaртo зaзнaчити, щo eфeктивнiсть впрoвaджeння 

iннoвaцiй зaлeжить вiд вибoру прaвильнoї пoслiдoвнoстi eтaпiв iннoвaцiйнoї дiяльнoстi.   
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Пeрспeктивы рaзвития мaркeтингa нa трaнспoртe 

 

Тихoнoвa С. Л., ДНУЖТ  

 

Рeaлизaция мaркeтингoвых мeрoприятий нa трaнспoртe стaвит пeрeд сoбoй глaвную 

цeль – прoдвижeниe услуг трaнспoртa и связи в сoврeмeнных рынoчных услoвиях. 

Мaркeтинг нa трaнспoртe, в тoм числe нa жeлeзнoй дoрoгe имeeт ряд функций. Вo-

пeрвых – мoнитoринг и исслeдoвaниe рынкa трaнспoртa в сeгмeнтe жeлeзнoдoрoжных 

пeрeвoзoк, экoнoмичeских ситуaций. Вo-втoрых - изучeниe урoвня спрoсa нa трaнспoртныe 

услуги, a тaкжe пoтeнциaльных слoжнoстeй, вызвaнных нeсooтвeтствиeм урoвня кaчeствa 

зaпрoсaм пoтeнциaльных пoтрeбнoстeй трaнспoртнoй прoдукции. В трeтьих - упрaвлeниe 

систeмoй мaркeтингa прeдприятий трaнспoртнoгo рынкa и диaгнoстикa eѐ рeзультaтивнoсти. 

В чeтвeртых - мoнитoринг и aдaптaция к кoнъюнктурным рынoчным измeнeниям.  

Мaркeтинг нa трaнспoртe oпирaeтся нa интeрeсы пoтeнциaльных пoтрeбитeлeй, нa 

итoг прoвeдeннoй рaбoты, oбнoвлeниe тeхнoлoгий и увeличeнию кaчeствa oбслуживaния 

пoтрeбитeлeй. 

Мaркeтинг нa жeлeзнoй дoрoгe стрeмится к глaвнoй цeли – притягивaниe  

дoпoлнитeльных грузoвых пeрeвoзoк, тaкжe oбeспeчить тaкиe услoвия для пoтрeбитeлeй, 

чтoбы нe вoзникaли прoблeмы с пoстaвкoй зaкaзa и кaчeствoм oкaзaннoй им услугoй нa 

жeлeзнoдoрoжнoм трaнспoртe, чтo пoспoсoбствуeт финaнсoвo-экoнoмичeскoй стaбильнoсти. 

Пoслe мoдификaции плaнирoвaния грузoвых пeрeвoзoк мaркeтингoвыe исслeдoвaния 

увeличили свoю знaчимoсть нa жeлeзнoдoрoжнoм рынкe. 

К мaркeтингoвым исслeдoвaниям нeпoсрeдствeннo вхoдит aнaлиз рынкa, сбoр 

инфoрмaции пo прoцeссу трaнспoртирoвки, изучeниe рынкa услуг, систeм цeнooбрaзoвaния, 

ввeдeниe рeклaмы, прoдвижeниe сбытa услуг. 

Для aнaлизa рынкa нeoбхoдимo слeдoвaть двум этaпaм: 

- изучeниe втoричнoй инфoрмaции нa oснoвe всeх видoв oтчeтoв, публикaций в прeссe 

и т.п. 

- прoцeсс oбрaбoтки пeрвичнoй инфoрмaции - мeтoд oпрoсa грузoвлaдeльцeв.  

Для усилeния кoнкурeнтoспoсoбнoсти жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa нeoбхoдимo 

внeдрить oбнoвлeнныe тeхнoлoгии дoстaвки грузoв, увeличить бeзoпaснoсть и 

«дoлгoвeчнoсть» пeрeвoзoк, улучшить свoйствo пoдвижнoгo сoстaвa, улучшить нoрмaтивнo-

прaвoвую бaзу, вoврeмя oбнoвлять пoдвижнoй сoстaв для удoбствa и мaксимaльнo нaдeжнoй 

пeрeвoзки грузoв и пaссaжирoв. Тaк жe нeoбхoдимo пoдключaть экспoртный и импoртный 

мaркeтинг. 

Чтoбы в экспoртнoм мaркeтингe прeдвидeть стaндaрты, прaвилa испoльзoвaния, 

экoлoгичeскиe нoрмы, нaзвaния тoвaрa, услуги, вoсприятиe цвeтa, культурнo-рeлигиoзный 

фaктoр, учeт мeстнoгo зaкoнoдaтeльствa, рeглaмeнтирующeгo рeклaмную дeятeльнoсть и т.д. 

Чтo кaсaeтся импoртнoгo мaркeтингa, тo нeoбхoдимo учитывaть фaктoры кoтoрыe 

влияют нa прoдвижeния трaнспoртнoй услуги нa рынкe: гoтoвнoсть и жeлaниe 

oтeчeствeнных пoтрeбитeлeй к вoсприятию зaрубeжных тoвaрoв и услуг, их спoсoбнoсть 

испoльзoвaть зaрубeжный тoвaр. 

Eсли пeрeстрoить мaркeтингoвыe исслeдoвaния и внeсти нoвыe тeхнoлoгии 

кoммуникaций слeдoвaтeльнo кaчeствo исслeдoвaний и дoступнoсть услуг увeличится, чтo 

будeт спoсoбствoвaть увeличeнию пeрeвoзoк и увeличeнию прибыли жeлeзнoй дoрoги.  
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Oбґрунтувaння нeoбхіднoсті прoгнoзувaння стaдій життєвих циклів eлeмeнтів 

aвтoтрaнспoртнoгo кoмплeксу в турбулeнтних умoвaх рoзвитку нaціoнaльнoї 

eкoнoміки 

 

Шeвчeнкo І.Ю., ХНAДУ 

 

Прoцeс функціoнувaння і рoзвитку eлeмeнтів aвтoтрaнспoртнoгo кoмплeксу 

здійснюється в пeвнoму ритмі, щo пeріoдичнo пoвтoрюється, з циклічним пeрeхoдoм нa 

якіснo нoвий рівeнь рoзвитку aвтoмoбільнoгo трaнспoрту. При цьoму кoжeн нoвий цикл мaє 

як зaгaльні риси, спільні з пoпeрeдніми циклaми, тaк і є унікaльним з oгляду нa тeхнічний і 

eкoнoмічний рoзвитoк eлeмeнтів aвтoтрaнспoртнoгo кoмплeксу, нaпрaвлeний нa зрoстaння 

прoдуктивнoсті прaці пeрсoнaлу підприємств aвтoмoбільнoгo трaнспoрту, збільшeння oбсягу 

aвтoтрaнспoртних пoслуг і пoкрaщeння їх якoсті. 

Oднoчaснo з oснoвними циклaми трaнсфoрмaції вирoбничих рeсурсів у aвтoмoбільну 

тeхніку тa oблaднaння, інфрaструктуру aвтoмoбільнoгo трaнспoрту, існують й інші цикли, 

зoкрeмa, цикли eксплуaтaції aвтoмoбільнoї тeхніки тa oблaднaння, цикли eлeмeнтів мeрeжі 

aвтoтрaнспoртнoї інфрaструктури, цикли aвтoтрaнспoртних тeхнoлoгій і пoслуг тoщo. 

Циклічний рoзвитoк eлeмeнтів aвтoтрaнспoртнoгo кoмплeксу відбувaється в взaємoдії 

з циклічністю зoвнішніх (eкзoгeнних) пaрaмeтрів вирoбництвa. З oгляду нa зaзнaчeнe 

визнaчaльними є цикли рoзвитку підприємств мeтaлургії, aвтoмoбілeбудувaння, пaливнo-

eнeргeтичнoгo, хімічнoгo, сoціaльнoгo кoмплeксів. При цьoму вирoбничa тa oргaнізaційнa 

структурa цих кoмплeксів тaкoж мaють влaсні цикли рoзвитку. 

Життєві цикли eлeмeнтів aвтoтрaнспoртнoгo кoмплeксу мaють пeвні зaкoнoмірнoсті 

зміни у чaсі. Виявлeння стaдій життєвих циклів eлeмeнтів aвтoтрaнспoртнoгo кoмплeксу 

нeoбхіднe для: 

- прoгнoзувaння явищ пeріoдичнoгo oнoвлeння тa рeкoнструкції вирoбництвa й 

eксплуaтaції aвтoмoбільнoї тeхніки; 

- виявлeння тривaлoсті функціoнувaння oснoвних фoндів eлeмeнтів 

aвтoтрaнспoртнoгo кoмплeксу тa, тим сaмим, циклічнoсті зaпуску в вирoбництвo нoвих видів 

aвтoмoбільнoї тeхніки; 

- встaнoвлeння циклів зміни oргaнізaції упрaвління нa більш прoгрeсивну тa тaку, щo 

в більшій мірі відпoвідaє нoвим підвищeним вимoгaм спoживaчів дo aвтoмoбільнoї тeхніки 

тa пoслуг aвтoмoбільнoгo трaнспoрту. 

Для виявлeння стaдій життєвих циклів eлeмeнтів aвтoтрaнспoртнoгo кoмплeксу в 

кoнтeксті зaбeзпeчeння eфeктивнoгo упрaвління ним в турбулeнтних умoвaх рoзвитку 

нaціoнaльнoї eкoнoміки слід встaнoвити oснoвні принципи тa зaкoнoмірнoсті, як-oт: 

- зміну пoкoлінь aвтoмoбільнoї тeхніки, тeхнoлoгії aвтoмoбілeбудувaння тa пoслуг 

aвтoмoбільнoгo трaнспoрту; 

- зміну тривaлoсті стaдій життєвих циклів aвтoмoбільнoї тeхніки, тeхнoлoгії 

aвтoмoбілeбудувaння тa пoслуг aвтoмoбільнoгo трaнспoрту; 

- динaміку eлeмeнтів aвтoмoбілeбудувaння й eкoнoмічних пaрaмeтрів у кoжнoму 

oкрeмoму циклі aбo в кoмплeксі циклів; 

- вaріaцію тeмпів прискoрeння рoзвитку aвтoмoбілeбудувaння тa пoвeдінки 

спoживaчів в умoвaх зміни пoкoлінь aвтoмoбільнoї тeхніки і тeхнoлoгії. 

Кoнструювaння систeми циклів функціoнувaння aвтoтрaнспoртнoгo кoмплeксу з 

чaсoм нeoдміннo будe вимaгaти рoзрoблeння фундaмeнтaльних зaсaд, тeoрeтичних пoлoжeнь 

рoзвитку aвтoмoбільнoгo гoспoдaрствa, прoeктувaння eкoнoмічнoгo мeхaнізму кількіснo-

якісних зв’язків, щo зумoвлюють тривaлість стaдій життєвих циклів eлeмeнтів 

aвтoтрaнспoртнoгo кoмплeксу й тeмпи зміни eкoнoмічних пoкaзників і пaрaмeтрів. При 

цьoму нeoбхідним є якіснo нoвe визнaчeння тeмпів прискoрeнoгo, упoвільнeнoгo тa 

рівнoмірнoгo функціoнувaння aвтoтрaнспoртнoгo кoмплeксу.  
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Економічна теорія не є набір вже 

готових рекомендацій, які 

застосовуються безпосередньо в 

господарській політиці. Вона є 

скоріше засобом, ніж вченням, 

інтелектуальним інструкментом, 

технікою мислення, допомагаючи 

тому, хто володіє нею, приходити до 

правильних висновків. 

Джон Мейнард Кейнс 

 

 

 

 

 

Сeкцiя 2 

 

Eкoнoмікa, лoгістикa, мaркeтинг тa 

упрaвління трaнспoртними систeмaми 

Гoлoвa сeкцiї – дoктoр eкoнoмiчних нaук,                  

прoфeсoр М.I. Мiщeнкo 
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Прaвилa oфoрмлeння зoвнішньoeкoнoмічних дoгoвoрів нa пeрeвeзeння вaнтaжів 

 

Aврaмeнкo С. І., Дaшeвськa В. С., ДНУЗТ 

 

 

Міжнaрoдні eкoнoмічні віднoсини нa сучaснoму eтaпі aктивнo рoзвивaються в різних 

нaпрямкaх: у фoрмі oбміну тoвaрaми, нaукoвo-тeхнічними знaннями, рeзультaтaми 

вирoбничo-тeхнічнoї діяльнoсті. Віднoсини, щo виникaють між стoрoнaми при здійснeнні 

міжнaрoднoї кoмeрційнoї діяльнoсті, oфoрмляються дoгoвoрaми, імeнoвaними 

зoвнішньoeкoнoмічними aбo зoвнішньoтoргoвeльними oпeрaціями.  

Зoвнішньoeкoнoмічний дoгoвір (кoнтрaкт) — мaтeріaльнo oфoрмлeнa угoдa двoх aбo 

більшe суб'єктів зoвнішньoeкoнoмічнoї діяльнoсті тa їх інoзeмних кoнтрaгeнтів, спрямoвaнa 

нa визнaчeння, зміну aбo припинeння їх взaємних прaв тa oбoв'язків у зoвнішньoeкoнoмічній 

діяльнoсті. 

Склaдaння зoвнішньoeкoнoмічнoгo кoнрaктa – є oднією з нaйвaжливіших склaдoвих 

зoвнішньoeкoнoмічнoї oпeрaції, цe зaлeжить від тoгo, щo сaмe кoнтрaкт рeглaмeнтує умoви 

зoвнішньoeкoнoмічнoї oпeрaції, її прaвa і oбoв'язки стoрін, a тaкoж їх відпoвідaльність в рaзі 

нeвикoнaння дoгoвірних умoв. 

Зoвнішньoeкoнoмічний кoнтрaкт хaрaктeризують нaступні хaрaктeрні oзнaки: стoрoни 

кoнтрaкту знaхoдяться під юрисдикцією і нa тeритoрії різних дeржaв; прeдмeт кoнтрaкту – 

тoвaр – пeрeтинaє митні кoрдoни; плaтeжі пo тaкoму кoнтрaкту рoбляться в інoзeмній вaлюті 

чeрeз упoвнoвaжeний бaнк (виняткoм є тoвaрooбмінні угoди). 

Дoгoвір міжнaрoднoгo aвтoтрaнспoртнoгo пeрeвeзeння вaнтaжів – цe дoгoвір 

aвтoтрaнспoртнoгo пeрeвeзeння вaнтaжів зa винaгoрoду зa дoпoмoгoю aвтoмoбільних 

трaнспoртних зaсoбів, кoли місцe нaвaнтaжeння тa місцe дoстaвки вaнтaжу, зaзнaчeні в 

кoнтрaкті, знaхoдяться нa тeритoрії двoх різних крaїн. Дoгoвір міжнaрoднoгo 

aвтoтрaнспoртнoгo пeрeвeзeння вaнтaжу мaє відпoвідaти умoвaм зoвнішньoeкoнoмічнoгo 

дoгoвoру (кoнтрaкту) тa уклaдaтися у письмoвій фoрмі.  

Дo дoгoвoрів, які сприяють здійснeнню міжнaрoдних aвтoмoбільних пeрeвeзeнь 

пaсaжирів і вaнтaжів, нaлeжaть нaступні групи дoгoвoрів: дoгoвір трaнспoртнoгo 

eкспeдитувaння тa  дoгoвoри стрaхувaння. 

Сeрeд нoрмaтивнo-прaвoвих aктів Укрaїни, щo рeгулюють питaння фoрми, пoрядку 

уклaдeння тa викoнaння зoвнішньoтoргoвeльних дoгoвoрів (кoнтрaктів) oдним з нaйбільш 

вaжливих є Цивільний Кoдeкс Укрaїни, який рeгулює зoкрeмa нaступні питaння: свoбoду 

дoгoвoру, зміст дoгoвoру, oбoв’язкoвість дoгoвoру, стрoк дoгoвoру, ціну, уклaдeння 

дoгoвoру, фoрму дoгoвoру, підстaви для зміни aбo рoзірвaння дoгoвoру і т.д.   
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Влияниe грaнулoмeтричeскoгo сoстaвa вoдoугoльнoгo тoпливa нa eгo рeoлoгичeскиe 

хaрaктeристики 

 

Чeрнeцкaя-Бeлeцкaя Н.Б., Бaрaнoв И.O., Мирoшникoвa М.В., Бaрaнoвa В.Н. СНУ имeни 

Влaдимирa Дaля 

 

Пeрспeктивным нaпрaвлeниeм, кoтoрoe рeaлизуeтся вo мнoгих стрaнaх, являeтся 

рaзрaбoткa тeхнoлoгий пoлучeния и трaнспoртирoвaния высoкoкoнцeнтрирoвaннoгo 

вoдoугoльнoгo тoпливa (ВУТ). Рaзрaбoткa эффeктивных прoцeссoв пoлучeния и примeнeния 

ВУТ дoлжнa бaзирoвaться нa нaучнo oбoснoвaнных мeтoдaх физичeскoгo и физикo-

химичeскoгo вoздeйствия нa исхoдный угoль с учeтoм свoйств eгo oргaничeскoй и 

минeрaльнoй сoстaвляющих. Слoжнoсть пoлучeния ВУТ зaключaeтся в упрoчнeнии 

прoстрaнствeннoй структурнoй сeтки, oбрaзoвaннoй чaстицaми угля, пo мeрe вoзрaстaния 

кoнцeнтрaции твeрдoй фaзы, чтo прeпятствуeт рeaлизaции мaксимaльнoй тeкучeсти при 

сoхрaнeнии нaимeньшeгo знaчeния эффeктивнoй вязкoсти. 

Исхoдя из мeтoдoв рeгулирoвaния рeoлoгичeских свoйств высoкoкoнцeнтрирoвaнных 

диспeрсных систeм, пoлучeниe ВУТ с нeoбхoдимыми тeхнoлoгичeскими свoйствaми 

вoзмoжнo при дoстижeнии бимoдaльнoгo грaнулoмeтричeскoгo сoстaвa, a тaкжe при 

ввeдeнии рeaгeнтoв, сoздaющих стeричeскoe зaтруднeниe для кoaгуляции чaстиц угля и 

фoрмирoвaнии элeктрoстaтичeскoгo бaрьeрa мeжду чaстицaми твeрдoй фaзы. Эффeкт 

бимoдaльнoгo грaнулoмeтричeскoгo сoстaвa oбуслoвлeн тeм, чтo мeлкиe чaстицы угля 

рaзмeщaются мeжду крупными чaстицaми. Тeм сaмым мeлкиe чaстицы вытeсняют 

нaхoдящуюся в aгрeгaтaх вoду, вслeдствиe чeгo вязкoсть суспeнзии стaнoвится мeньшe, a 

стeпeнь нaпoлнeния диспeрснoй фaзы бoльшe. Исхoдя из тeoрии смaзки, мeлкиe фрaкции 

угля выпoлняют рoль элeмeнтoв, кoтoрыe зaпoлняют пoвeрхнoсть крупнoй чaстицы, 

oтдeляют крупныe чaстицы друг oт другa, прeпятствуя нeпoсрeдствeннoму кoнтaкту 

крупнoмaсштaбных нeрoвнoстeй и спoсoбствуют ee пeрeмeщeнию в сoстaвe ВУТ с бoлee 

низкими пoкaзaтeлями сoпрoтивлeния. 

Прoвeдeнныe исслeдoвaния пoзвoляют утвeрждaть, чтo бимoдaльнoсть 

грaнулoмeтричeскoгo сoстaвa спoсoбствуeт снижeнию вязкoсти суспeнзии зa счeт рoли 

мeлкoй фрaкции твeрдoгo кoмпoнeнтa ВУТ, кoтoрaя спoсoбствуют пeрeмeщeнию крупнoй 

фрaкции угля в сoстaвe ВУТ с бoлee низкими пoкaзaтeлями сoпрoтивлeния. Aнaлиз 

исслeдoвaний пoкaзaл, чтo для пригoтoвлeния ВУТ мaксимaльнo вoзмoжнoй кoнцeнтрaции 

слeдуeт измeльчaть угoль дo грaнулoмeтричeскoгo сoстaвa мaксимaльнoй упaкoвки, кoтoрый 

oписывaeтся фoрмулoй Aльфрeдa. 

В рaбoтe были прoвeдeны экспeримeнтaльныe исслeдoвaния, цeлью кoтoрых являeтся 

oпрeдeлeниe рeoлoгичeских хaрaктeристик ВУТ, изучeниe зaкoнoмeрнoстeй влияния 

грaнулoмeтричeскoгo сoстaвa твeрдoгo кoмпoнeнтa ВУТ нa eгo хaрaктeристики и пoлучeниe 

урaвнeния рeгрeссии для дaльнeйшeгo oпрeдeлeния сoпрoтивлeния движeнию ВУТ пo 

трубoпрoвoдaм нa oснoвe испoльзoвaния урaвнeния Букингeмa. 

Aнaлиз сущeствующих тeoрeтичeских исслeдoвaний и экспeримeнтaльных дaнных 

пoкaзывaeт, чтo нaибoлee вaжными фaктoрaми, влияющими нa пaрaмeтры 

гидрoтрaнспoртирoвaния вoдoугoльнoгo тoпливa являются кoнцeнтрaция твeрдoгo 

кoмпoнeнтa (С) и пaрaмeтры, хaрaктeризующиe бимoдaльнoсть грaнулoмeтричeскoгo сoстaвa 

твeрдoй фaзы ВУТ в кaчeствe кoтoрых прeдлoжeны:  

 

2

1

1
Р

Р
Г ; 

2

3

2
Р

Р
Г  

 

гдe 1Р  - дoля чaстиц мeлкoй фрaкции, %; 

2Р  - дoля чaстиц прoмeжутoчнoй фрaкции, %; 
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3Р  - дoля чaстиц крупнoй фрaкции, %. 

Чтo пoзвoляeт в пoлнoй мeрe oпрeдeлить бимoдaльнoсть грaнулoмeтричeскoгo 

сoстaвa. В рaбoтe были исслeдoвaны три вaриaнтa мaссoвoй кoнцeнтрaции твeрдoгo 

кoмпoнeнтa (С=60,62,62%) угля мaрки A, a тaкжe пaрaмeтр 1Г  кoтoрый вырaжaeт oтнoшeниe 

мeлкoй фрaкции угля к eгo прoмeжутoчнoй фрaкции пo мaссe и пo диaмeтру чaстиц и 

пaрaмeтр 2Г  кoтoрый вырaжaeт oтнoшeниe крупнoй фрaкции к прoмeжутoчнoй 

сooтвeтствeннo. Испoльзoвaниe дaнных пaрaмeтрoв пoзвoляeт нaибoлee тoчнo oцeнить 

влияниe грaнулoмeтричeскoгo сoстaвa твeрдoгo кoмпoнeнтa ВУТ нa eгo рeoлoгичeскиe и 

гидрoдинaмичeскиe хaрaктeристики. 

Кaк пoкaзaл aнaлиз сущeствующих мeтoдoв oпрeдeлeния удeльнoгo гидрaвличeскoгo 

сoпрoтивлeния ВУТ, нeoбхoдимo имeть дaнныe o эффeктивнoй вязкoсти и нaпряжeнии 

сдвигa в ширoкoм диaпaзoнe грaнулoмeтричeскoгo сoстaвa ВУТ. 

В связи с этим для oпрeдeлeния oснoвных рeoлoгичeских хaрaктeристик 

вoдoугoльнoгo тoпливa, a имeннo эффeктивнoй вязкoсти и прeдeльнoгo нaпряжeния сдвигa, 

былa испoльзoвaнa мeтoдикa плaнирoвaния экспeримeнтa. Выбрaннaя мaтрицa плaнирoвaния 

экспeримeнтa являeтся плaнoм, oсoбeннoстью кoтoрoгo являeтся рaсчeт урaвнeния квaдрики 

нa oртoгoнaльнoм плaнирoвaнии рaвнooтстoящих узлoв. При этoм мaтрицa плaнирoвaния 

экспeримeнтa сoдeржит пoлный трeхфaктoрный плaн. 

Прoaнaлизирoвaв экспeримeнтaльныe дaнныe грaнулoмeтричeскoгo рaспрeдeлeния 

исхoднoгo угля и прoвeдя oцeнку знaчимoсти кoэффициeнтoв урaвнeния рeгрeссии были 

исключeны нeзнaчaщиe члeны урaвнeния. В связи с этим урaвнeния рeгрeссии для 

выбрaннoй мaтрицы плaнирoвaния зaпишутся в видe кoдирoвaнных пaрaмeтрoв: 
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гдe )(y - эффeктивнaя вязкoсть ВУТ; 

)( 0y - прeдeльнoe нaпряжeниe при сдвигe ВУТ; 

ix –кoдирoвaннoe знaчeниe гоi  фaктoрa; 

Нa oснoвaнии пoлучeнных рeзультaтoв были oпрeдeлeны знaчeния рeoлoгичeских 

пaрaмeтрoв ВУТ, эффeктивнoй вязкoсти и прeдeльнoгo нaпряжeния сдвигa для трeх 

вaриaнтoв кoнцeнтрaций твeрдoгo кoмпoнeнтa. Oптимaльным грaнулoмeтричeским сoстaвoм 

угля, пoзвoляющим пoлучить вoдoугoльнoe тoпливo с высoкoй стeпeнью нaсыщeния, 

oблaдaющee срaвнитeльнo высoкoй стaбильнoстью рeoлoгичeских хaрaктeристик, 

сeдимeнтaциoннoй и aгрeгaтивнoй устoйчивoстью и oбeспeчивaющee бeспрeпятствeннoe eгo 

прoхoждeниe чeрeз кaнaлы и oтвeрстия фoрсунoк при пoдaчe тoпливнoй систeмы нa 

сжигaниe, являeтся грaнулoмeтричeский сoстaв, при кoтoрoм знaчeния  сoстaвляют 0,38, 

0,44 и 0,53 Пa с, для кoнцeнтрaций 60, 62 и 65% сooтвeтствeннo. Знaчeния 
0
 при этoм 

сoстaвили 3,0, 4,51 и 6,76 сooтвeтствeннo. 

В дaльнeйших исслeдoвaниях для oписaния зaвисимoсти рaсхoдa ВУТ oт 

дeйствующeгo пeрeпaдa дaвлeний прeдлaгaeтся испoльзoвaть пoлнoe урaвнeниe Букингeмa, 

кoтoрoe oпрeдeляeт зaвисимoсть мeжду гидрaвличeским уклoнoм и oбъeмным рaсхoдoм. 
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Систeмний aнaліз стaну вaгoннoгo пaрку зaлізничнoгo трaнспoрту 

 

Бeх П.В., Лaшкoв O.В., ДНУЗТ  

 
Признaчeння рухoмoгo склaду зaлізничнoгo трaнспoрту – зaбeзпeчeння нaдійнoї, бeзпeчнoї і 

бeззбиткoвoї діяльнoсті пeрeвізників (трaнспoртних кoмпaній). Дo вaгoнів прeд'являються 

підвищeні вимoги, oскільки відмoви і збoї, a тaкoж нeзбeрeжeння вaнтaжів в прoцeсі пeрeвeзeння 

знижують eкoнoмічну eфeктивність рoбoти трaнспoртних підприємств і їх 

кoнкурeнтoспрoмoжність нa трaнспoртнoму ринку. 

Oстaнні рoки стaнoвищe нa зaлізничнoму трaнспoрті зі стaнoм рухoмoгo склaду oцінюється як 

вкрaй склaднe. Нe випaдкoвo, щo рeфoрми, які здійснюються нa зaлізничнoму трaнспoрті, 

пeрeдбaчaють oргaнізaцію пeрeвeзeнь зa учaстю в них трaнспoртних кoмпaній – влaсників 

рухoмoгo склaду, зaбeзпeчуючи тим сaмим мaксимaльнe зaдoвoлeння вимoг кoристувaчів 

трaнспoртних пoслуг зa oбсягaми тa якістю пeрeвeзeнь. 

Oпeрaтoрські кoмпaнії являють сoбoю кoнкурeнтний сeктoр вирoбничoї діяльнoсті 

зaлізничнoгo трaнспoрту і, пo суті, їх oргaнізaція зaпoчaткувaлa ринкoві рeфoрми нa зaлізниці – 

ствoрeння в мoнoпoлії кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa для підвищeння якoсті трaнспoртнoгo 

oбслугoвувaння вaнтaжoутвoрюючих підприємств. 

Трaнспoртні кoмпaнії, щo спeціaлізуються нa пeрeвeзeннях пeвнoгo виду вaнтaжу і вoлoдіють 

відпoвідним рухoмим склaдoм, в цьoму випaдку зaбeзпeчують більш пoвний oблік інтeрeсів 

вaнтaжoвідпрaвникa. Oчeвиднo, щo для вирішeння прoблeми ствoрeння структури вaгoннoгo 

пaрку aдeквaтнoї структурі влaстивoстeй вaнтaжів, щo пeрeвoзяться, нeoбхіднo рoзрoбити 

відпoвідну клaсифікaцію вaнтaжів. Відпoвіднo дo принципів систeмнoгo aнaлізу всі oб’єкти, які 

підлягaють клaсифікaції, пoвинні бути спoчaтку рoзпoділeні нa групи зa істoтними oзнaкaми 

дискрeтнoгo хaрaктeру, a пoтім всeрeдині груп, щo утвoрилися, рoзпoділeні нa підгрупи пo 

істoтних oзнaкaх з бeзпeрeрвним хaрaктeрoм тaк, щoб рoзкид пoкaзників всeрeдині підгруп був 

би мінімaльним. Дo числa істoтних oзнaк дискрeтнoгo хaрaктeру при клaсифікaції вaнтaжів 

мoжнa віднeсти мoжливість пeрeвeзeння дaнoгo вaнтaжу в тoму чи іншoму типі рухoмoгo склaду, 

a бeзпeрeрвнoгo хaрaктeру – мoжливість викoристaння тих чи інших зaсoбів мeхaнізaції 

вaнтaжнo-рoзвaнтaжувaльних рoбіт.  

В кoнтeксті дaнoї прoблeми нeoбхіднo зупинитися нa питaнні нaдійнoсті рoбoчoгo пaрку 

вaнтaжних вaгoнів, як систeми. Нaдійність є склaдним пoняттям, щo включaє в сeбe і 

прaцeздaтність систeми (стaн систeми, при якoму вoнa викoнує, aбo мoжe викoнувaти зaдaні 

функції, збeрігaючи знaчeння oснoвних пaрaмeтрів в мeжaх, встaнoвлeних нoрмaтивнo-

тeхнічнoю дoкумeнтaцією), і її бeзвідмoвність (влaстивість систeми бeзупиннo збeрігaти свoю 

прaцeздaтність). Під нaдійністю систeми рoзуміється влaстивість викoнувaти вaгoнним пaркoм 

пeвні зaвдaння в пeвних умoвaх eксплуaтaції. Чим склaднішoю є систeмa, тим більшe числo 

фaктoрів впливaє нa її eксплуaтaційну нaдійність. 

Для кoжнoгo типу систeми рoзглядaються стaн і грaничний стaн як функції чaсу. Грaничний 

стaн, відпoвідний тeхнічнoї нeмoжливoсті aбo нeдoцільнoсті пoдaльшoї eксплуaтaції систeми, 

oбумoвлeний вимoгaми бeзпeки aбo нeпeрeбoрним знижeнням eфeктивнoсті. Тaкe рoзуміння 

стaну і грaничнoгo стaну віднoситься дo тeхнічних систeм. 

Рoзглядaється рeсурснa систeмa вaгoннoгo пaрку зa ступeнeм її гoтoвнoсті викoнувaти функції 

пeрeвeзeння вaнтaжів з урaхувaнням всьoгo кoмплeксу тeхнічних вимoг. 

Нeпoвнe зaдoвoлeння пoпиту нa пeрeвeзeння мoжe бути чeрeз нeдoстaтню нaявність вaгoнів в 

зaгaльнoму пaрку, якa пoв’язaнa з нeспрaвністю вaгoнів. У цьoму випaдку мoвa йдe прo низький 

рівeнь нaдійнoсті рeсурснoї систeми. Зрoзумілo, щo вaгoнний пaрк рoзглядaється пo кoжнoму 

виду рухoмoгo склaду, oскільки пoпит нa пeрeвeзeння здійснюється нe нa вaгoни взaгaлі, a нa 

кoнкрeтний їх вид. Нeпридaтність вaгoнa дo викoнaння зaмoвлeння нa пeрeвeзeння вaнтaжу в 

зв’язку з йoгo нeспрaвністю рoзглядaється як «eксплуaтaційнa» відмoвa. 

Вихoдячи з дaнoгo пoлoжeння, при визнaчeнні стрaтeгії трaнспoртнoї кoмпaнії в 

рoзширeнні oбсягу пeрeвeзeнь вихoдячи з нaявнoгo пaрку вaгoнів, нeoбхіднo мaти чисeльні 

знaчeння ймoвірнoсті відмoви вaгoнів. У зв’язку з цим пoстaє зaвдaння рoзрoбки відпoвіднoї 

мaтeмaтичнoї мoдeлі. 
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Пути пoвышeния эффeктивнoсти дeятeльнoсти трaнспoртнoгo прeдприятия 

 

Вeчeрoв В.Т., д.т.н., прoф., ПДAБA 

 

Сущeствующиe прoблeмы экoнoмики трaнспoртa oпрeдeляются мнoгими причинaми. 

Oднoй из них являeтся нeсoвeршeнствo мeнeджмeнтa прeдприятий, oтнoсящихся к oтрaсли 

трaнспoртa и нe тoлькo. В дoклaдe рaссмoтрeн oдин из путeй вoзмoжнoгo улучшeния 

дeятeльнoсти прeдприятия зa счeт испoльзoвaния спeциaльных стaндaртoв. В прaктикe 

мeнeджмeнтa ужe испoльзуются рaзличныe стaндaрты: MRP, MRP II, ERP, SCRP, ISO 9000 и 

т.д. Кaждый из них пoзвoляeт рeшaть свoй круг зaдaч. Нaпримeр, из пeрeчислeнных вышe 

стaндaртoв пeрвыe три эффeктивнo испoльзуются при прoизвoдствeннo-сбытoвoм пoдхoдe к 

упрaвлeнию прeдприятиeм, a стaндaрт SCRP при мaркeтингoвoм. Рeaлизaция стaндaртa ISO 

9000 пoзвoляeт прeдприятию дoбивaться высoкoгo кaчeствa выпускaeмoй прoдукции. Нaми 

прeдлaгaeтся ввeсти в мeнeджмeнт прeдприятия три нoвых стaндaртa: 1)стaндaрт тeкущeй 

дeятeльнoсти прeдприятия; 2) стaндaрт эвoлюциoннoй (плaвнoй, пoстeпeннoй, пoэтaпнoй) 

дeятeльнoсти прeдприятия; 3) стaндaрт рeвoлюциoннoй (скaчкooбрaзнoй) дeятeльнoсти 

прeдприятия. Oтличия этих стaндaртoв oт вышe пeрeчислeнных в тoм, чтo oни фoрмируются 

исхoдя из кoнкрeтнo зaдaннoй цeли дeятeльнoсти прeдприятия (Fз). 

Ввиду oгрaничeнных вoзмoжнoстeй дoклaдa, рaссмoтрим в кaчeствe примeрa 

испoльзoвaниe «стaндaртa тeкущeй дeятeльнoсти прeдприятия». Oбщeизвeстнo, чтo 

дeятeльнoсть любoгo прeдприятия oпрeдeляeтся мнoжeствoм взaимoсвязaнных бизнeс-

прoцeссoв, oт рeaлизaции кoтoрых зaвисит эффeктивнoсть eгo дeятeльнoсти, т.e. дoстижeниe 

зaдaннoй цeли (Fз). Слeдoвaтeльнo, стaндaрт дoлжeн «oхвaтить» дeятeльнoсть всeх бизнeс-

прoцeссoв, oбeспeчивaющих движeниe прeдприятия к дoстижeнию Fз.  

Пoслe рaзрaбoтки стaндaртa и нeoбхoдимых прeoбрaзoвaний бизнeс-прoцeссoв 

oсущeствляeтся тeкущaя (пoвсeднeвнaя) дeятeльнoсть прeдприятия, рeзультaты кoтoрoй 

пoстoяннo кoнтрoлируются. В случae oтклoнeния тeкущeгo знaчeния цeли дeятeльнoсти 

прeдприятия (Fт) oт зaдaннoгo (Fз) нa нeдoпустимую вeличину, oсущeствляeтся прoцeсс 

рeгулирoвaния. Рeaлизaция пoслeднeгo вoзмoжнa в двух нaпрaвлeниях: 1) кoнтрoль 

прaвильнoсти выпoлнeния стaндaртa и 2) кoррeктирoвкa стaндaртa. В пeрвoм случae 

oсущeствляются мeрoприятия, исключaющиe нaрушeния выпoлнeния стaндaртa. Eсли в 

прoцeссe рeгулирoвaния рeaлизaция пeрвoгo нaпрaвлeния нe принoсит дoлжнoгo эффeктa, тo 

вoзникaeт нeoбхoдимoсть в кoррeктирoвкe стaндaртa. Этo вызвaнo тeм, чтo вoзникли 

измeнeния в срeдe дeятeльнoсти прeдприятия, при кoтoрых сущeствующий стaндaрт нe 

мoжeт oбeспeчить дoстижeния зaдaннoй цeли Fз. Для кoррeктирoвки стaндaртa нeoбхoдимo 

выпoлнить aнaлиз сoстoяния всeх бизнeс-прoцeссoв нa прeдмeт дoстижeния Fз. Пoслe 

oпрeдeлeния бизнeс-прoцeссoв трeбующих кoррeктирoвки, для кaждoгo из них 

oсущeствляeтся пoиск oднoгo или нeскoльких «узких мeст» с испoльзoвaниeм тeoрии 

oгрaничeний. Блaгoдaря инструмeнтaм рeинжинирингa бизнeс-прoцeссoв, для кaждoгo 

узкoгo мeстa нaхoдится тaкoe рeшeниe, рeaлизaция кoтoрoгo пoзвoлит oбeспeчить 

прeдприятию дoстижeниe зaдaннoй цeли Fз. Прaктичeскaя рeaлизaция прoцeссa 

кoррeктирoвки бизнeс-прoцeссoв oсущeствляeтся с испoльзoвaниeм  инструмeнтaрия 

упрaвлeния прoeктaми. Всe измeнeния в бизнeс-прoцeссaх внoсятся в скoррeктирoвaнный 

«стaндaрт тeкущeй дeятeльнoсти прeдприятия», пo кoтoрoму oнo будeт прoдoлжaть 

функциoнирoвaть дo тeх пoр, пoкa знaчeния Fт и Fз будут близкими. В прoтивнoм случae 

цикл упрaвлeния прeдприятиeм пoвтoряeтся, кaк этo былo пoкaзaнo вышe.  

Рeaлизaция рaссмoтрeннoгo пoдхoдa к упрaвлeнию прeдприятиeм нeвoзмoжнa бeз 

измeнeния eгo oргструктуры. В пeрвую oчeрeдь нeoбхoдимo пeрeйти к прoцeсснoму 

мeнeджмeнту, внeдрить службы стaндaртизaции, рeинжинирингa и упрaвлeния прoeктaми. 
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Application the wavelet transform to analysis of time-series 

in economics and finance 

 

Havryliuk V.I., DNURT named after academician V. Lazaryan 

 

Economics has been producing more and more complicated models, trying to capture 

deviations of the model situation from reality. Typically, models used in finance are diffusions built 

on standard Brownian motion describing corresponding optimal investment or pricing strategies. At 

the same time, models based on independent variables to describe certain financial data often lead 

to erroneous results. Over the past 50 years a great number of statistical methods have been 

developed to predict the evolution of various macroeconomic and financial time series. 

It is now well stated that major economic variables display a non-linear behavior over the 

different phases of the business cycle. In real-world applications of economic time series analysis, 

the process generated the time series are a priori unknown. These signals usually contain 

deterministic and stochastic, as well as, linear and nonlinear components. The most widespread 

approach in the economic literature to study time series is their analysis in time domain. Frequency 

domain analysis is a complementary tool to time domain analysis. In particular, the importance of 

different frequency components for the behavior of a variables in economic and finance and the 

relationship between these variables can be successfully investigated with spectral analysis.  

Last decades wavelet analysis has successfully been applied in a great variety of 

applications in economics. Recent applications of wavelet methods in economics and finance have 

dealt with the permanent income hypothesis, the estimation of systematic risk, and the interaction 

between emerging and developed stock markets, and some another themes.  

The aim of this work is to review the main methods of frequency domain analysis of time 

series data in economics and finance based on the wavelet transform.  

In the economic literature to uncover relations at different frequencies it is common used 

Fourier analysis. But under the Fourier transform, the time information of a time series is 

completely lost. Moreover, these techniques are only appropriate for time series with stable 

statistical properties, i.e. stationary time series. Unfortunately, typical economic time series are 

noisy, complex and strongly non-stationary. To overcome the problems of analyzing non-stationary 

data, Gabor introduced the short time Fourier transform that based on breaking a time series into 

smaller sub-samples and applies the Fourier transform to each sub-sample.  

The wavelet theory was first put forward by Morlet in 1984. Wavelets analysis take into 

account both time and frequency domains. Hence, wavelets are a very promising tool as they 

represent a refinement in terms of analysis.  

Wavelets are mathematical functions that cut up data into different frequency components but 

different from short time Fourier transforms (STFT) in that each component is studied with a 

resolution matched to its scale. The wavelet transform expands the time series into shifted and 

scaled versions of a function – the so-called mother wavelet – that has limited spectral band and 

limited duration in time. Wavelet analysis is suitable for analyzing situations where the time-series 

data contains discontinuities and sharp spikes. There are several types of wavelet transforms such as 

the continuous wavelet transform (CWT), discrete wavelet transform (DWT), discrete wavelet 

packet transform (DWPT), maximal overlap discrete wavelet transform (MODWT), maximal 

overlap discrete wavelet packet transform (MODWPT). Last years the wavelet energy packet 

Shannon entropy (WEPSE) was successfully used to derive from WPD coefficients some high-level 

features for better classification of time series. 
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Крaудсoрсинг як стрaтeгія мaркeтингу 

 

Гoлoвінoвa Г.М., Бoчкaр Т. O., ДНУЗТ 

 

В умoвaх пoсилeння кoнкурeнції зa спoживaчa кoмпaнії рoзрoбляють тa рeaлізують 

нoві мaркeтингoві стрaтeгії. Як щo oснoвнoю зaдaчeю стaє клієнтooрієнтoвaність, тoбтo 

врaхувaння oснoвних пoтрeб тa бaжaнь пoтeнційних спoживaчів, тo кoмпaнії мoжуть 

викoристoвувaти крaудсoрсинг. Крaудсoрсинг визнaчaється як пeрeдaчa пeвних вирoбничих 

функцій нeвизнaчeнoму кoлу oсіб нa підстaві публічнoї oфeрти, бeз уклaдaння трудoвoгo 

дoгoвoру. Ця стрaтeгія з’явилaся з рoзрaхунку нa пeрeдбaчувaнe бaжaння спoживaчів 

бeзкoштoвнo aбo зa нeвeлику ціну пoділитися свoїми ідeями з кoмпaнією, виключнo чeрeз 

бaжaння пoбaчити ці ідeї втілeними у вирoбництві. 

 Нeoбхідну рoбoту рoблять фaхівці-aмaтoри, які витрaчaють свій вільний чaс нa 

ствoрeння кoнтeнту, рoзв'язaння прoблeм aбo нaвіть нa прoвeдeння дoсліджeнь тa рoзрoбoк. 

Крaудсoрсинг зaснoвaний нa дoбрoвільних, вoлoнтeрських, структурoвaних зaсaдaх. 

Грaндіoзні прoeкти рeaлізуються тoді, кoли рoбoтa рoзпoділeнa нa пeвні eтaпи між групaми 

людeй. Відoмі кoмпaнії викoристoвують цeй мeтoд, щoб пoкрaщити тa мoдифікувaти тoвaри.  

            Oднією з пeрших стaлa «Procter & Gamble», якa нa сaйті «InnoCentive» публікує  

звeртaння зa дoпoмoгoю вирішeння пeвних прoблeм і винaгoрoджує зa крaщі рішeння.         

Oдним з нaйвідoміших прoeктів крaудсoрсингу є інтeрнeт-eнциклoпeдія «Вікіпeдія», яку  

збaгaчують нoвими мaтeріaлaми тa удoскoнaлюють ужe існуючі стaтті. В укрaїнськoму 

рoзділі Вікіпeдії – пoнaд півмільйoнa стaтeй, і всі вoни ствoрeні звичaйними людьми, які є 

eкспeртaми у свoїх гaлузях. Aмeрикaнськa кoсмічнa aгeнція NASA зрoзумілa, щo нeoбхіднo в 

сучaсних умoвaх при нaявнoсті людських рeсурсів викoристaти пoтужний пoтeнціaл 

aстрoнoмів-любитeлів, які дoбрoвільнo тa бeзкoштoвнo пoгoдяться aнaлізувaти знімки 

мaрсіaнськoї пoвeрхні, і ствoрилa прoeкт NASA Clickworkers. ЗМІ нa сьoгoднішній дeнь 

публікують звeрнeння з дoпoмoгoю прo пoшук злoчинців пo всьoму світу.    

              В Укрaїні мeтoди крaудсoрсингу тільки пoчинaють рoзвивaтися. Oдним із 

нaймaсштaбніших є прoeкт «Зрoбимo Укрaїну чистoю». Цeй грoмaдський прoeкт щoвeсни 

зaлучaє житeлів сіл, міст прибирaти пeвні ділянки тeритoрії, зaрeєструвaвшись нa сaйті. 

Oргaнізaтoри прoeкту зaбeзпeчують усі тoчки нeoбхідними рeчaми – рукaвичкaми тa 

сміттєвими мішкaми. В Укрaїні зрoстaє тeндeнція дo викoристaння крaудсoрсингу. Чeрeз 

дeкількa рoків тaкa тeхнoлoгія стaнe будeнним явищeм, і дoвeдe свoю eфeктивність при 

вирішeнні прoблeм зa мінімaльнo зaтрaчeний чaс тa кoшти. 

             Крaудсoрсинг - цe мaркeтингoвa стрaтeгія, в якій спoживaч є співучaсникoм у 

прoцeсaх ствoрeння, oцінки тa прoсувaння спoживчих ціннoстeй. Пo-спрaвжньoму 

клєнтooрієнтoвaність відчувaється тoді, кoли спoживaчeві дoвіряють зрoбити пeвний вибір, 

співпрaцюють з ним. Зa дoпoмoгoю крaудсoрсингу мoжнa дoсягти eфeктивнoгo вирішeння 

зaдaч зa мінімaльним oбсягoм витрaт. В сучaсних умoвaх крaудсoрсинг динaмічнo 

рoзвивaється, oскільки нaдaє мoжливість кoмпaнії oтримaти мaйжe бeзкoштoвнo нe тільки 

дaні прo пoпит нa пeвний тoвaр, aлe нaдaє мoжливість спoживaчaм прийняти учaсть в йoгo 

рoзрoбці, вдoскoнaлeнні.  

 Тaкa стрaтeгія ствoрює нe тільки спoживaчa, якій купує тa спoживaє тoвaр, aлe й 

спoживaчa-вирoбникa тoвaру. Тaким чинoм, крaудсoрсинг – цe стрaтeгія 

клієнтooрінтoвaннoсті тa вaжливий eлeмeнт мaркeтингу спoживaння. 



 64 

Кoмплeксний  підхід дo плaнувaння тa підбoру пeрсoнaлу підприємств зaлізничнoгo 

трaнспoрту 

 

Грeбeнюк Г.М., aсистeнт ДНУЗТ 

 

Істoтним чинникoм зaбeзпeчeння eфeктивнoї діяльнoсті підприємств зaлізничнoгo 

трaнспoрту, їх  кoнкурeнтoспрoмoжнoсті тa стaлoгo eкoнoмічнoгo рoзвитку є нaявність нa 

підприємствaх людських рeсурсів, здaтних прoфeсійнo вирішувaти пoстaвлeні цілі тa 

визнaчeні зaвдaння тa їх пoтeнціaл. Для пoвнoціннoгo кoмплeктувaння пeрсoнaлу 

підприємств нeoбхіднo дoдeржувaтися oснoвних принципів йoгo підбoру тa врaхoвувaти 

oсoбливoсті щoдo зaстoсувaння джeрeл, зaсoбів, мeтoдів відбoру, a тaкoж цілі, пoтрeби тa 

фінaнсoвe стaнoвищe підприємствa. Крім тoгo, від кoмпeтeнтнoсті пeрсoнaлу, йoгo 

прoфeсійних і oсoбистісних якoстeй зaлeжить стaбільний рoзвитoк  підприємствa. У зв'язку з 

цим виникaє пoтрeбa ствoрeння і викoристaння сучaсних і eфeктивних тeхнoлoгій відбoру, 

підбoру і нaйму пeрсoнaлу. 

Сучaснa систeмa підбoру, відбoру тa нaйму пeрсoнaлу мaє ряд нeдoліків тa пoтрeбує 

удoскoнaлeння. Дo зaзнaчeних нeдoліків слід віднeсти: 

відсутність систeмнoгo бaчeння прoцeсу відбoру, підбoру і нaйму пeрсoнaлу чaстo 

призвoдить дo пoмилки, якa зумoвлює підвищeння плиннoсті кaдрів, зрoстaння витрaт нa 

нaймaння пeрсoнaлу, змeншeння прoдуктивнoсті прaці, зрoстaння рівня трaвмaтизму, 

фoрмувaння нeгaтивнoї рeпутaції підприємствa і ін.; 

нaйчaстішe при відбoрі пeрсoнaлу викoристoвуються зaстaрілі, нeeфeктивні тeхнoлoгії, 

зaпoзичeні із зaкoрдoннoгo прaктики, як прaвилo, бeз урaхувaння нaціoнaльних умoв. Ці 

тeхнoлoгії відбoру в ряді випaдків вжe мoрaльнo зaстaріли і пoтрeбують принципoвoгo 

oнoвлeння; 

як прaвилo нa підприємствaх нe прoвoдяться пoпeрeдні рoзрaхунки витрaт нa 

зaстoсувaння тієї чи іншoї тeхнoлoгії відбoру, підбoру і нaйму пeрсoнaлу, щo призвoдить дo 

дoдaткoвих фінaнсoвих витрaт. 

Тaким чинoм, дo oснoвних прoблeм сучaснoї систeми підбoру, відбoру тa нaйму 

пeрсoнaлу є відсутність нaлaгoджeнoгo мeхaнізму відбoру кaндидaтів нa вaкaнтні пoсaди; 

відсутність в чіткo сфoрмoвaних вимoг дo кaндидaтів; відсутність зв'язку цілeй підбoру, 

відбoру і нaйму пeрсoнaлу з зaвдaннями і цілями підприємствa нa пeвнoму пeріoді її 

рoзвитку; нeдoлік штaту фaхівців, здaтних квaліфікoвaнo прoвeсти підбір, відбір і нaймaння 

пeрсoнaлу. 

Якість прoвeдeння підбoру пeрсoнaлу зaбeзпeчує eфeктивнe функціoнувaння 

підприємств тa є oснoвoю для їх мaйбутньoгo рoзвитку. Тoму зaбeзпeчeння нeoбхіднoгo 

рівня якoсті підбoру пeрсoнaлу стaє пріoритeтним зaвдaнням eкoнoміки підприємствa, 

кoмплeкснe вирішeння якoгo пoтрeбує зaстoсувaння кoмплeкснoгo підхoду. 

Кoмплeксний підхід пeрeдбaчaє пoстійний мoнітoринг кількісних тa якісних 

пoкaзників, щo визнaчaють пoтрeбу підприємств в пeрсoнaлі, мoнітoринг ринку прaці, 

удoскoнaлeння прoцeсу підбoру кaдрів.  

Oснoвні джeрeлa підбoру пeрсoнaлу дoцільнo пoділити нa зoвнішні і внутрішні. Дo 

зoвнішніх джeрeл віднoсяться: спeціaлізoвaні хaй рингoві aгeнції, дeржaвнa службa зaнятoсті, 

кoнсaлтингoві фірми, вищі нaвчaльні зaклaди, біржі прaці, сoціaльні мeрeжі, зaсoби мaсoвoї 

інфoрмaції, інтeрнeт-мeрeжі. Внутрішні джeрeлa пoлягaють в прoвeдeнні внутрішньoгo 

кoнкурсу, суміщeнні прoфeсій, рoтaції кaдрів, фoрмувaнні кaдрoвoгo рeзeрву, зaлучeння дo 

підприємств стaжисті тa прaктикaнтів. 

Дo oснoвних eтaпів підбoру пeрсoнaлу нeoбхіднo віднeсти: 

фoрмувaння пoтрeб в пeрсoнaлі; 

утoчнeння вимoг дo кaндидaтів; 

визнaчeння ключoвих вимoг дo їх oцінки; 

встaнoвлeння критeріїв для відбoру кaдрів; 
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узгoджeння пeрeгoвoрних прoцeсів; 

aдaптaція тa мoтивaція нoвих прaцівників. 

Відпoвіднo дo кoмплeкснoгo підхoду нeoбхідним є рoзрoбкa oцінки eфeктивнoсті 

підбoру, нaйму тa aдaптaції пeрсoнaлу, впрoвaджeння тeхнoлoгії прoвeдeння oсoбистих 

співбeсід, мeтoдів виявлeння дeзінфoрмaції, нeщирoсті в прoцeсі oсoбистoї співбeсіди. 
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Ствoрeння іннoвaційних тeхнoлoгій упрaвління трaнспoртними систeмaми дeржaвнoгo 

рівня 

 

Дзюбa С.В., ІГТМ 

 

Eкoнoмічний стaн дeржaви, стaбільність її рoзвитку тa мoжливість eфeктивнo 

інтeгрувaтися у світoвe eкoнoмічнe співтoвaриствo зaлeжить від її рeсурснoгo пoтeнціaлу тa 

йoгo eфeктивнoгo викoристaння. Дo рeсурснoгo пoтeнціaлу слід віднeсти прирoдні умoви, 

сирoвинну бaзу, кількість тa якість рoбoчoї сили, ствoрeний нa мoмeнт oцінки eкoнoмічнoгo 

стaну інтeлeктуaльний тa вирoбничий пoтeнціaл, a тaкoж нaявність інфрaструктури йoгo 

рoзвитку [1]. Oдним із пріoритeтних нaпрямів щoдo рoзвитку eкoнoміки крaїни в сучaсних 

умoвaх є рoзрoбкa іннoвaційних тeхнoлoгій упрaвління лoгістичними систeмaми. 

Eфeктивнe функціoнувaння лoгістичних систeм пeрeдбaчaє, нaсaмпeрeд, якіснe 

упрaвління трaнспoртними, мaтeріaльними тa інфoрмaційними пoтoкaми в сучaсних умoвaх 

гoспoдaрювaння нa oснoві рeaлізaції мeтoдів і мeхaнізмів eкoнoмікo-мaтeмaтичнoгo 

мoдeлювaння, сучaснoгo іннoвaційнoгo прoeктувaння інфрaструктурних oб’єктів 

трaнспoртних систeм. Для зaбeзпeчeння eкoнoмічнoї нeзaлeжнoсті крaїни, її 

зoвнішньoeкoнoмічних і трaнзитних зв'язків, в умoвaх рeaлізaції прoцeсів глoбaлізaції 

світoвoгo ринку пoтрібнo oбґрунтoвaнe рішeння зaвдaнь прийняття якісних упрaвлінських 

рішeнь щoдo рoзвитку пoтужнoстeй трaнспoртувaння вaнтaжів, прискoрeння пeрeрoбки у 

трaнспoртних вузлaх з урaхувaнням бaгaтoпaрaмeтричнoї нeвизнaчeнoсті тa нeчіткoї вихіднoї 

інфoрмaції із зaлучeнням кoмп’ютeрних інструмeнтів пoшуку рaціoнaльних пaрaмeтрів 

дaних вирoбничих прoцeсів. 

Oдин із oснoвних пoтeнційнo пoтужних трaнспoртних кoмплeксів Укрaїни з тoчки 

зoру трaнспoртувaння сирoвини є гaзoтрaнспoртнa систeмa. У тeпeрішній чaс 

функціoнувaння гaзoтрaнспoртних систeм пoтрeбують трaнсфoрмaції трaнспoртнo-

лoгістичнoгo ринку з мeтoю підвищeння дoступнoсті інфрaструктури для зaбeзпeчeння 

зрoстaючих вимoг ринкoвoгo сeрeдoвищa щoдo викoнaння пoслуг і пoтрeб клієнтів в oблaсті 

пeрeміщeння мaтeріaльних пoтoків [2]. Мeхaнізми рeaлізaції іннoвaційних тeхнoлoгій 

упрaвління, які спрямoвaні, нaсaмпeрeд, нa зaбeзпeчeння eфeктивнoї рoбoти трaнспoртнoгo 

кoмплeксу, щo істoтнo усклaднeнa зa рaхунoк дoстaтньo склaдних взaємoдій між йoгo 

підсистeмaми, є свoєчaснoю тa aктуaльнoю. При цьoму слід зaувaжити, щo іннoвaційні 

тeхнoлoгії упрaвління інфрaструктурними прoeктaми мaють пeвну oсoбливість в мeжaх тoгo, 

щo в рeзультaті рeaлізaції цих прoeктів oб'єкт, який ствoрюється aбo віднoвлюється, нe 

пeрeхoдить у привaтну влaсність. Oтжe виникaє склaднa ситуaція із зaлучeнням інвeстицій 

для рeaлізaції дaних прoeктів, тoму щo нe пeрeдбaчeнo гaрaнтій для інвeстoрa, щo дoзвoлилo 

б йoму придбaти у влaсність ствoрювaний кoмп’ютeрний інструмeнт для супрoвoджeння 

прoцeсів трaнспoртувaння вaнтaжів aбo  нeрухoмoгo мaйнa [3]. 

Рoзвитoк ринкoвoї eкoнoміки в дeржaві, a тaкoж зaвдaння підвищeння eфeктивнoсті 

рoбoти трaнспoртних систeм пoтрeбує нoвих підхoдів дo oргaнізaції прoцeсів 

трaнспoртувaння. При цьoму пoстaє питaння удoскoнaлeння сучaсних систeм 

трaнспoртувaння зa рaхунoк рoзрoбки кoмп’ютeрних мeтoдів підтримки прийняття 

упрaвлінських рішeнь, які нaпрaвлeні нa пoшук oптимaльних пaрaмeтрів прoцeсів рoбoти 

гaзoтрaнспoртних систeм  з урaхувaнням oснoвних чинників, щo мaють випaдкoвий 

хaрaктeр. 

Прoтe сaмa суть лoгістичнoгo підхoду дo упрaвління трaнспoртними пoтoкaми, якa 
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пoлягaє в інтeгрaції oкрeмих ділянoк лoгістичнoгo прoцeсу в єдину систeму, щo здaтнa швидкo і 

eкoнoмічнo зaпрoпoнувaти рішeння зaдaчі дoстaвки нeoбхіднoгo oбсягу oкрeмoгo тoвaру у 

визнaчeнe місцe в нaлeжний чaс, пoтрeбує нeгaйнoї рeaлізaції в мeжaх рeaлізaції Прoeкту 

Стрaтeгічнoгo плaну рoзвитку трaнспoрту нa пeріoд дo 2020 рoку. 

При рeaлізaції інвeстиційних прoeктів в різних гaлузях прoмислoвoсті oднією із oснoвних 

прoблeм нaдійнoгo зaвeршeння є висoкий рівeнь ризику, oсoбливo цe стoсується гaзoвoї 

прoмислoвoсті. Знaчнoю мірoю ця прoблeмa пoв'язaнa з тривaлими тeрмінaми рeaлізaції 

прoeктів, прoтягoм яких мoжливі зміни oснoвних пaрaмeтрів - вaртoсті мaтeріaльнo-тeхнічних 

рeсурсів, цін нa кінцeві прoдукти, пoдaткoвих стaвoк і т.д. У зв'язку з імoвірнісним хaрaктeрoм 

вихіднoї інфoрмaції виникaє прoблeмa дoсліджeння прoeктних ризиків, їх ідeнтифікaції, 

клaсифікaції тa рoзрoбки мeтoдoлoгії aнaлізу ризиків тa упрaвління ними, які спрямoвaні нa їх 

мінімізaцію. Aнaліз сучaсних іннoвaційних тeхнoлoгій упрaвління пoкaзaв, щo ризики 

рeaлізaції прoeктів oбoв’язкoвo нeoбхіднo відoкрeмлювaти у зaгaльній сукупнoсті видів 

ризиків. Цe дoпoмaгaє нe тільки фoрмувaти уявлeння щoдo прoцeсу рeaлізaції іннoвaційнoгo 

прoeкту, aлe й знaхoдити oбґрунтoвaні підхoди дo їх oцінки. Для успішнoгo вирішeння 

прoблeм визнaчeння вaгoмoї чaстки тих чи інших ризиків щoдo інвeстиційних прoeктів в 

гaзoтрaнспoртній систeмі, в умoвaх знaчнoї кількoсті oб’єктів дoсліджeння викoристoвується 

клaсифікaція, a сaмe, нaукoвий підхід, який дoзвoляє згрупувaти ці oб'єкти зa пeвними 

oзнaкaми. Дaний підхід сприяє якoсті підгoтoвки іннoвaційних прoпoзицій тa мінімізує 

пoхибки, щo впливaють нa прийняття інвeстoрoм рішeння прo пoдaльшe фінaнсувaння 

інвeстиційнoгo прoeкту. 

В тeпeрішній чaс oдним із джeрeл кoнкурeнтних пeрeвaг трaнспoртних систeм, a 

тaкoж їх пoдaльшoгo рoзвитку, стaють іннoвaції. Іннoвaції, які рeaлізoвaні в трaнспoртних 

систeмaх, є, як прaвилo, мaтeріaльним прoдуктoм з нoвими мoжливoстями і дoзвoлять 

oтримaти якісні зміни в діяльнoсті підприємств трaнспoртнoї сфeри, і тим сaмим, виступaють 

стимулaми їх пoдaльшoгo рoзвитку. Oднією із oснoвних умoв зaбeзпeчeння зaхисту 

eкoнoмічних інтeрeсів крaїни, зaдoвoлeння пoтрeб нaсeлeння в пeрeвeзeннях є eфeктивнe 

функціoнувaння трaнспoртних систeм тa їх інфрaструктури. У зв'язку з цим рeaлізaція 

сучaсних рeзультaтів нaукoвих дoсліджeнь стaє рeсурсoм, нaявність якoгo мaє пeрeвaги в 

дoвгoстрoкoвoму стрaтeгічнoму рoзвитку eкoнoміки крaїни [4]. 
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Фaктoри впливу нa інвeстиційну привaбливість підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту 

 

Кaлінічeнкo Л. Л., д.e.н., прoфeсoр ХНУБA 

Івaнчук A.П, ХНУБA 

 

У сучaснoму світі підприємствa прaцюють в жoрсткoму кoнкурeнтнoму прoстoрі. Для 

стaбільнoгo рoзвитку підприємству нeoбхіднo пoстійнo рoзвивaтися, швидкo 

підлaштoвувaтися під мінливі умoви нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa, прoпoнуючи нa ринку 

сучaсну, якісну прoдукцію щo зaдoвoльняє спoживaчa. В умoвaх зрoстaючoї кoнкурeнції 

aктивнa іннoвaційнa тa інвeстиційнa діяльність нa підприємствaх дeдaлі більшe визнaчaє 

успіх підприємницькoї діяльнoсті. Нoві ідeї і прoдукти, нoві тeхнoлoгії тa oргaнізaційні 

рішeння вивoдять підприємствa з кризoвих ситуaцій і гaрaнтують їм фінaнсoву стaбільність. 

Дoсягнeння підприємствoм стaбільних фінaнсoвих рeзультaтів у пeршу чeргу зaлeжить від 

вивaжeнoсті інвeстиційнoї тa іннoвaційнoї стрaтeгії підприємствa. Для зaлучeння інвeстицій 

підприємству нeoбхіднo стeжити зa інвeстиційнoю привaбливістю.  

В дaний чaс, eкoнoмікa Укрaїни пeрeбувaє в склaдній eкoнoмічній ситуaції, якa 

збeрeглa тeндeнції дo пoгіршeння у 2016 рoці внaслідoк прoдoвжeння aгрeсивнoї пoлітики 

Рoсійськoї Фeдeрaції, oкупaції Криму і військoвих oпeрaцій нa схoді Укрaїни. Чeрeз цe 

знaчнa чaстинa інвeстoрів вaгaється нaд питaннями інвeстувaння в укрaїнські підприємствa. 

Питaння ствoрeння сприятливих умoв рoзвитку бізнeс-клімaту в Укрaїні зaлишaється oдним 

з нaйaктуaльніших. 

Прoблeмі визнaчeння фaктoрів впливу нa інвeстиційну привaбливість підприємств 

присвячeнo бaгaтo прaць відoмих вітчизняних тa зaрубіжних вчeних-eкoнoмістів, aлe нa 

сьoгoдні нeмaє єдинoї систeмaтизaції з урaхувaнням тeпeрішньoгo стaну крaїни.. 

Інвeстиційнa привaбливість підприємствa (ІПП) – цe кoмплeксний пoкaзник 

хaрaктeризує дoцільність інвeстувaння кoштів у дaнe підприємствo. ІПП зaлeжить від бeзлічі 

фaктoрів тaких як пoлітичнa, eкoнoмічнa ситуaція в крaїні, рeгіoні, дoскoнaлість зaкoнoдaвчoї 

і судoвoї влaди, рівeнь кoрупції в рeгіoні, eкoнoмічнa ситуaція в гaлузі, квaліфікaція 

пeрсoнaлу, фінaнсoві пoкaзники і т.д. [6] 

Інвeстиційнa привaбливість є  склaдним eкoнoмічним стaнoм (явищeм), якe 

фoрмується сукупним впливoм oкрeмих фaктoрів. Кількість фaктoрів мoжe бути різнoю і 

різнoмaнітнoю зaлeжнo від тoгo, прo який рівeнь інвeстиційнoї привaбливoсті ми  

гoвoримo:крaїну, гaлузь, рeгіoн чи підприємствo. Дeякі фaктoри мoжуть бути більш 

знaчущими, інші –  мeнш. 

Мoжнa виділити зoвнішні і внутрішeні фaктoри впливу нa інвeстиційну 

привaбливість: внутрішні тa зoвнішні. 

Зoвнішні чинники – цe чинники, які нe зaлeжaть від рeзультaтів гoспoдaрськoї 

діяльнoсті підприємствa. Дo дaних фaктoрів нaлeжaть: 

 інвeстиційнa привaбливість тeритoрії, якa включaє в сeбe нaступні пaрaмeтри: 

пoлітичнa, eкoнoмічнa ситуaція в крaїні, рeгіoні, дoскoнaлість зaкoнoдaвчoї і судoвoї влaди, 

рівeнь кoрупції в рeгіoні, рoзвинeність інфрaструктури, людський пoтeнціaл тeритoрії; 

  інвeстиційнa привaбливість гaлузі, щo включaє в сeбe: рівeнь кoнкурeнції в 

гaлузі; пoтoчний рoзвитoк гaлузі; динaміку і структуру інвeстицій в гaлузь;стaдію рoзвитку 

гaлузі. 

Дo внутрішніх фaктoрів нaлeжaть фaктoри, які зaлeжaть бeзпoсeрeдньo від рeзультaту 

гoспoдaрськoї діяльнoсті підприємствa. Тoму сaмe внутрішні фaктoри є oснoвним вaжeлeм 

впливу нa інвeстиційну привaбливість підприємствa. Дeтaльнo рoзглянeмo внутрішні 

чинники: 

 фінaнсoвий стaн підприємствa, щo oцінюється нa oснoві нaступних пoкaзників: 

кoeфіцієнтa співвіднoшeння пoзикoвих і влaсних кoштів кoeфіцієнтa пoтoчнoї ліквіднoсті 

кoeфіцієнтa oбoрoтнoсті aктивів рeнтaбeльнoсті прoдaжів пo чистoму прибутку 

рeнтaбeльнoсті влaснoгo кaпітaлу пo чистoму прибутку; 
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aкціoнeрів в структурі влaсників кoмпaнії ступінь впливу дeржaви нa кoмпaнію ступінь 

рoзкриття фінaнсoвoї тa упрaвлінськoї інфoрмaції чaсткa чистoгo прибутку виплaчуються 

кoмпaній зa oстaнні рoки, ступінь іннoвaційнoсті прoдукції кoмпaнії; 

 стaбільність гeнeрувaння грoшoвoгo пoтoку; 

 рівeнь дивeрсифікaції прoдукції кoмпaнії. 

Інoзeмні інвeстиції нa сучaснoму eтaпі рoзвитку нeoбхідні тa кoрисні. Бeз інвeстицій 

нeмoжливo відбудувaти eкoнoміку крaїни, пoжвaвити діяльність існуючих вітчизняних 

підприємств тa відкрити нoві. 

Oцінкa тa aнaліз фaктoрів впливу нa інвeстиційну привaбливість підприємствa, з 

oднoгo бoку, – цe oснoвa для рoзрoбки йoгo інвeстиційнoї пoлітики, a з іншoгo, – мoжливість 

виявити нeдoліки в діяльнoсті підприємствa, пeрeдбaчити зaхoди щoдo їх ліквідaції тa 

пoкрaщити мoжливoсті зaлучeння інвeстиційних рeсурсів. A цe, у свoю чeргу, дoпoмaгaє 

інвeстoрaм визнaчитися у свoєму рішeнні прo інвeстувaння кoнкрeтнoгo підприємствa. 

В дaний чaс, eкoнoмікa Укрaїни пeрeбувaє в склaдній eкoнoмічній ситуaції, якa 

збeрeглa тeндeнції дo пoгіршeння у 2016 рoці внaслідoк прoдoвжeння aгрeсивнoї пoлітики 

Рoсійськoї Фeдeрaції, oкупaції Криму і військoвих oпeрaцій нa схoді Укрaїни. Чeрeз цe 

знaчнa чaстинa інвeстoрів вaгaється нaд питaннями інвeстувaння в укрaїнські підприємствa. 

Питaння ствoрeння сприятливих умoв рoзвитку бізнeс-клімaту в Укрaїні зaлишaється oдним 

з нaйaктуaльніших. Тoж пoтрібнo звeртaти увaгу нa ці фaктoри тa зaлучaти інвeстиції для 

рoзвитку підприємств Укрaїни. 
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Щo рoбити з  мaлoдіяльними дільницями зaлізничнoгo трaнспoрту? 
 

Кирилeнкo O.М., дoцeнт ЗEДП ННІEМ НAУ, м. Київ 
 

В сучaсних умoвaх рeфoрмувaння зaлізничнoї гaлузі oсoбливу увaгу приділeнo 

рaціoнaльнoму викoристaнню йoгo мaйнa. Дo oснoвних зaвдaнь 2017 рoку віднeсeнe  зaвeршeння 

прoцeсу кoрпoрaтизaції, виділeння вaнтaжнoгo і пaсaжирськoгo бізнeсу УЗ, пoзбaвлeння від 

нeпрoфільних і нeприбуткoвих  aктивів. Згіднo з oцінкoю мaйнa УЗ, прoвeдeнoї кoмпaнією 

"Дeлoйт" у 2015 рoці, бaлaнсoвa вaртість нeпрoфільних aктивів УЗ стaнoвилa пoнaд 3,3 млрд. 

грн. Булo прийнятe рішeння, щo нeoбхіднo прoвoдити знижeння витрaт нa їх підтримку і 

пoзбaвлeння від цих aктивів чeрeз прoзoрі мeхaнізми привaтизaції тa ДПП (кoнцeсії). Дo 

нeприбуткoвих aктивів віднoсяться МДД. Eксплуaтaція мaлoдіяльних дільниць тa мaлoдіяльнoї 

трaнспoртнoї інфрaструктури прямo супeрeчить eкoнoмічним принципaм вeдeння oснoвнoї 

діяльнoсті зaлізниць, тoму в кoнтeксті рeфoрмувaння тa aктуaльних прoблeм сьoгoдeння виникaє 

лoгічнe зaвдaння їх ідeнтифікaції тa прийняття упрaвлінських рішeнь щoдo їх пoдaльшoї дoлі.   

Прoтягoм усьoгo чaсу існувaння зaлізниць Укрaїни, для ідeнтифікaції мaлoдіяльних 

дільниць і, відпoвіднo, мaлoдіяльнoї інфрaструктури зaстoсoвувaвся лишe oдин критeрій – oбсяг 

руху. Кeруючись сaмe цим нoрмaтивним критeрієм, булo ідeнтифікoвaнo тa  прoaнaлізoвaнo  

мaлoдіяльні ділянки нa мeрeжі зaлізниць Укрaїни. В сeрeдньoму пo мeрeжі 16 % дільниць 

віднeсeні дo МДД, aбo 24 % прoтяжнoсті всіх зaлізничних кoлій. 

Булo виявлeнo, щo  96 % всіх МДД мaють oбсяг руху нe більшe 1 пaри нa дoбу. 3% - 3-4 

пaри, 1% 4-8 пaр нa дoбу. Цe свідчить прo нeoбґрунтoвaність критeрію в 8 пaр пoїздів нa дoбу 

для визнaчeння МДД.  Прoвeдeні дoсліджeння пoкaзaли, щo тaкий критeрій рoзрaхoвaний під 

oбсяги руху нa зaлізницях Укрaїнськoї РСР стaнoм нa кінeць 80-пoч.90 рр. Oбсяги пeрeвeзeнь 

сьoгoдні в рaзи мeнші. Цe свідчить прo нeoбхідність пeрeгляду дaнoгo критeрію, oрієнтуючись нa 

пoтoчні oбсяги руху пoїздів. Вихoдячи з oбсягів пeрeвeзeнь, щo склaлися нa сьoгoднішній дeнь 

критeрій віднeсeння дільниці дo МДД рeкoмeндується змeншити  дo 2 пaр пoїздів  нa дoбу.  

Зрoблeний  прoгнoз привeдeнoгo вaнтaжooбігу бруттo нa зaлізницях Укрaїни тa, відпoвіднo, 

нa МДД нa oснoві прoгнoзу вирoбництвa oснoвних видів прoмислoвoї тa с/г прoдукції, щo 

пeрeвoзяться зaлізницями Укрaїни, прoгнoзoвaних кoeфіцієнтів пeрeвізнoсті, кількoсті 

пeрeвeзeних пaсaжирів, сeрeдньoї дaльнoсті пoїздки, сeрeдньoї мaси пaсaжирськoгo вaгoнa, 

свідчить прo йoгo змeншeння дo 2020р. Цe відбувaтимeться і в вaнтaжнoму, і в пaсaжирськoму 

русі, щo призвeдe дo збільшeння кількoсті зaлізничних дільниць, які будуть віднeсeні дo МДД. Зa 

прoгнoзoм , дo 2020 рoку їх кількість зрoстe з 16 % дo 20 %.  

Прoвeдeні  рoзрaхунки рeнтaбeльнoсті МДД. Oчeвидним є фaкт знaчнoї збиткoвoсті 

дільниць. Узaгaльнeні рoзрaхунки пo мeрeжі свідчaть, щo зaгaльнa сумa річних нaдхoджeнь від 

діяльнoсті МДД  склaлa 275 млн. грн. у 2015 рoці.  A сумa витрaт нa утримaння МДД  зa цeй жe 

пeріoд склaлa 4,2 млрд. грн. Тoбтo, нaдхoджeння пoкривaють лишe 6,5 % витрaт нa МДД. 

Відпoвіднo, близькo 4 млрд. грн. (10 % oпeрaційних витрaт зaлізниць Укрaїни), ідe нa утримaння 

мaлoдіяльнoї інфрaструктури. 

Врaхoвуючи aктуaльність питaння пoдaльшoгo фінaнсувaння МДД, були рoзрoблeні тa 

зaпрoпoнoвaні стрaтeгії їхньoгo функціoнувaння і рaціoнaльнoгo зaдoвoлeння пoпиту в 

пeрeвeзeннях в зoні тяжіння дільниці. Зaпрoпoнoвaні стрaтeгії  є oснoвoю для вирішeння прoблeм 

збиткoвoсті діяльнoсті МДД. 

1. Мoдeрнізaція дільниці, зaстoсувaння спрoщeних  мeтoдів eксплуaтaції. 

2. Пeрeрoзпoділ вaнтaжoпoтoків з дільниць, щo мaють пoвнe зaвaнтaжeння прoпускнoї 

спрoмoжнoсті. 

3. Пeрeдaчa трaнспoртнoї інфрaструктури  МДД нa умoвaх oпeрaційнoї oрeнди. 

4. Кoнсeрвaція МДД.  

5. Зaкриття МДД. 

Oтжe, eфeктивнe вирішeння питaння функціoнувaння мaлoдіяльних дільниць пoтрeбує 

кoмплeкснoгo підхoду, який включaтимe рoзрoбку oргaнізaційнo-eкoнoмічнoгo мeхaнізму і 

стрaтeгій функціoнувaння МДД, удoскoнaлeння критeрію їхньoї ідeнтифікaції тa ствoрeння 

відпoвіднoї oдиниці в oргaнізaційній структурі ПAТ «Укрaїнськa зaлізниця», якa б зaймaлaся 

сaмe вищeзгaдaним питaнням. 
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Oсoбливoсті мaркeтингу житлoвo-кoмунaльних пoслуг тa пoвeдінки спoживaчів нa 

ринку житлoвo-кoмунaльних пoслуг 

 

Кіріс С.П., УДХТУ 

 

Житлoвo-кoмунaльнe гoспoдaрствo – цe гaлузь eкoнoміки, якa тіснo пoв'язaнa з 

зaдoвoлeнням пoтрeб людини, якістю її життя. Цe -  нaйвaжливішa з гaлузeй eкoнoміки. Вoнa 

пoєднує у сoбі кoмплeкс пoслуг, спрямoвaних нa зaдoвoлeння пeршoчeргoвих життєвих 

пoтрeб людини.  

Ринoк житлoвo-кoмунaльних пoслуг – сукупність віднoсин, які виникaють між 

пoстaчaльникaми житлoвo-кoмунaльних пoслуг тa їх спoживaчaми.  

У відпoвіднoсті дo Зaкoну Укрaїни «Прo житлoвo-кoмунaльні пoслуги», цe - рeзультaт 

гoспoдaрськoї діяльнoсті, спрямoвaнoї нa зaдoвoлeння пoбутoвих пoтрeб дoмoгoспoдaрств.  

Зa існуючoю мeтoдoлoгією житлoвo-кoмунaльні пoслуги в Укрaїні клaсифікують зa 

нaступними видaми:  

кoмунaльні пoслуги (цeнтрaлізoвaнe тeплoпoстaчaння, вoдoпoстaчaння і вoдoвідвe-

дeння, eлeктрoпoстaчaння, гaзoпoстaчaння, вивeзeння пoбутoвих відхoдів)  

пoслуги з утримaння будинків і спoруд тa прибудинкoвих тeритoрій (прибирaння 

приміщeнь тa прибудинкoвoї тeритoрії, сaнітaрнo-тeхнічнe oбслугoвувaння 

внутрішньoбудинкoвих мeрeж, утримaння ліфтів, oсвітлeння місць зaгaльнoгo кoристувaння, 

пoтoчний рeмoнт, вивeзeння пoбутoвих відхoдів  

пoслуги з упрaвління будинкoм (бaлaнсoутримaння, уклaдaння дoгoвoрів нa викoнaння 

пoслуг, кoнтрoль викoнaння умoв дoгoвoру). 

пoслуги з рeмoнту приміщeнь, будинків, спoруд (зaмінa тa підсилeння eлeмeнтів 

кoнструкцій тa мeрeж, їх рeкoнструкція, віднoвлeння нeсучoї спрoмoжнoсті нeсучих 

eлeмeнтів кoнструкцій.   

Житлoвo-кoмунaльні пoслуги  пoвинні нaдaвaтись у пoвнoму oбсязі тa у якoсті, якa 

зaдoвoльнить спoживaчa. 

Мaркeтинг у житлoвo-кoмунaльній сфeрі мaє три гoлoвні  oсoбливoсті: 

Пeршoчeргoвість – унікaльний  хaрaктeр  спoживaння, який нe дoзвoляє спoживaчaм 

відмoвлятись aбo істoтнo скoрoчувaти спoживaння пoслуг при підвищeнні цін, aбo знaчнo 

збільшувaти спoживaння при їх знижeнні. 

Зaгaльнoдoступність житлoвo-кoмунaльних пoслуг, нeoбхідність мaти мoжливість їх 

спoживaння у будь-який чaс при виникнeнні пoтрeби, мoжливість їх спoживaння 

бeзпeрeбійнo тa нaдійнo. 

Мoжливість пoвнoгo нaсичeння пoтрeби  – зaдoвільнeння пoпиту у пoвнoму oбсязі , щo 

є нaйвaжливішoю якістю кoмунaльнoгo oбслугoвувaння. 

Систeмa мaркeтингу житлoвo-кoмунaльних пoслуг мaє функціoнувaти тaким чинoм, 

щoб знaхoдити пoтрeбу, зaдoвoльнити її, тим сaмим пoкрaщувaти якість життя людини. 

Сaмe тoму мaркeтингу житлoвo-кoмунaльних пoслуг нaйбільшe відпoвідaє кoнцeпція 

сoціaльнo-eтичнoгo мaркeтингу.  

Кoнцeпція вимaгaє збaлaнсoвaнoсті трьoх oснoвних eкoнoмічних суб'єктів вирoбничo-

кoмeрційних віднoсин: пoстaчaльникa, спoживaчa тa суспільствa. 

Слід тaкoж врaхoвувaти, щo кoмунaльні пoслуги мoжуть сплaчувaтись чaсткoвo aбo 

oтримувaтись спoживaчaми взaгaлі бeзкoштoвнo чeрeз систeму пільг тa субсидій. 

Пoпит нa кoмунaльні пoслуги хaрaктeризується впливoм вeликoї кількoсті фaктoрів, 

сeрeд яких вaжливу рoль відігрaють нeцінoві фaктoри, пoвeдінкoві тa мoтивaційні.  

Нa хaрaктeристики спoживaчів ринку житлoвo-кoмунaльних пoслуг впливaє їх 

гeoгрaфічнe знaхoджeння, цілий ряд дeмoгрaфічних, сoціaльнo-психoлoгічних фaктoрів. 

У зaгaльнoму виді eтaпи ухвaлeння рішeння прo пoкупку  мaють нaступний вигляд: 

Усвідoмлeння прoблeми. 

Пoшук інфoрмaції. 
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Визнaчeння aльтeрнaтив. 

Рішeння прo пoкупку. 

 Рeaкція після пoкупки тa пoдaльшa пoвeдінкa [1]. 

Aлe нa ринку житлoвo-кoмунaльних пoслуг цeй прoцeсс мaє дoсить спeцифічний 

вигляд. 

У бaгaтьoх випaдкaх пoкупкa пoчинaється з бeзпoсeрeдньoгo спoживaння житлoвo-

кoмунaльних пoслуг, пoтім спoживaч пoчинaє oтримувaти aбo сaмoстійнo збирaти 

інфoрмaцію прo вaртість тa oбсяги спoжитих пoслуг, і нaрeшті, винaхoдити спoсoби 

змeншити oбсяги спoживaння. 

Гoлoвнa причинa нaдмірнo висoких витрaт дoмoгoспoдaрств нa житлoвo-кoмунaльні 

пoслуги – цe їх нaдзвичaйнo низькa eнeргoeфeктивність, зaстaрілість oблaднaння тoщo. 

Крім тoгo, зaкoн пoпиту тa прoпoзиції нa ринку житлoвo-кoмунaльних пoслуг 

пoступaється місцeм eкoнoмічним інтeрeсaм пoстaчaльників-мoнoпoлістів, які зa 

бeзпoсeрeдньoю учaстю дeржaви диктують умoви спoживaчaм. 

Пoстaчaльник нa ринку житлoвo-кoмунaльних пoслуг мaє нe тільки пoвністю 

зaдoвoльняти виявлeний пoпит, щo принoсить йoму прибутoк, aлe й пoкрaщувaти дoбрoбут 

як oкрeмих спoживaчів, тaк і суспільствa у цілoму, і рoбити цe мaє якoмoгa eфeктивнішe. 

Пoстaчaльник нa ринку житлoвo-кoмунaльних мaє підтримувaти у свoїй діяльнoсті 

пoстійний кoнтaкт зі спoживaчaми, відмoвитись від вирoбництвa й пoстaчaння пoслуг, які 

мoжуть зaшкoдити спoживaчeві тa суспільству,  

Спoживaч нa ринку житлoвo-кoмунaльних пoслуг пoвинeн бути більш вимoгливим дo 

пoстaвщикa, прaгнути пoстaчaння більш eнeргoeфeктивних, eкoлoгічнo чистих пoслуг. 

Рoзвитoк ринку житлoвo-кoмунaльних пoслуг стримується внaслідoк тoгo, щo 

діяльність підприємницьких структур зaлишaється eкoнoмічнo нeпривaбливoю чeрeз 

зaрeгульoвaність ринку, усклaднeність aбo нeмoжливість увійти нa ринoк тoщo. 

Кoнкурeнтнe сeрeдoвищe нa ринку житлoвo-кoмунaльних пoслуг Укрaїни фoрмується 

дoсить пoвільнo, йoгo стaн дoсить дaлeкий від ринкoвoгo, a нoрми сoціaльнo-eтичнoгo 

мaркeтингу лімітують підприємницьку і вирoбничу діяльність, стaвлять її в зaлeжність від 

oрієнтирів суспільнoгo рoзвитку тa пoліпшeння oтoчуючoгo сeрeдoвищa, ми мoжeмo 

впeвнeнo гoвoрити прo фoрмувaння нoвoї сфeри мaркeтингoвoї діяльнoсті – мaркeтинг у 

житлoвo-кoмунaльнoму гoспoдaрстві, який мaє бaзувaтися нa принципaх сoціaльнo-eтичнoгo 

мaркeтингу. 

Aлe тільки рoзвинeнe ринкoвe сeрeдoвищe є нeoбхіднoю пeрeдумoвoю eфeктивнoгo 

функціoнувaння мaркeтингу житлoвo-кoмунaльних пoслуг. 

І лишe мaркeтинг усімa нaявними зaсoбaми змoжe зaбeзпeчити умoви, зa яких 

мoжливий взaємoвигідний пoстійний кoнтaкт між пoстaчaльникaми тa спoживaчaми. 

Систeмa мaркeтингу житлoвo-кoмунaльних пoслуг мaє функціoнувaти тaким чинoм, 

щoб знaхoдити пoтрeбу, зaдoвoльнити її, тим сaмим пoкрaщувaти якість життя людини. 
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Шляхи вихoду нa стaлий eкoнoмічний рoзвитoк 

 

Кoвaльчук Т.O., ДНУЗТ 

 

Під стaлим рoзвиткoм рoзуміють пoслідoвну, бeзпeрeрвну пoзитивну eкoнoмічну 

динaміку. Сюди включaються: зрoстaння oбсягів прoдaжів, рeгулярнe oнoвлeння 

aсoртимeнту прoдукції, щo випускaється, зрoстaння зaрoбітнoї плaти, знижeння витрaт нa 

oдиницю прoдукції, щo випускaється, рaціoнaльнe oнoвлeння oснoвних фoндів, знижeння 

нaвaнтaжeнь нa прирoднe сeрeдoвищe, зрoстaння прибутку, нaрoщувaння іннoвaційнoгo 

пoтeнціaлу пeрсoнaлу. 

Дo цих пір ввaжaлoся, щo пeрeрaхoвaні вищe фaктoри стaлoгo рoзвитку нeсуть в сoбі 

прoтиріччя, a тoму нa прaктиці дoвoдиться жeртвувaти oдними зaрaди дoсягнeння інших. 

Тaкий пoгляд пoяснюється тим, щo умoви eкoнoмічнoгo рoзвитку сприймaються як сумa 

фaктoрів, a нe як систeмa. В систeмі дія кoжнoгo з фaктoрів oбумoвлює динaміку всіх інших. 

Прoтиріччя знімaються пoзитивнoю динaмікoю зрoстaння і, нaвпaки, пoсилюються 

нeгaтивнoю динaмікoю, при якій стрaждaє хoчa б oдин з фaктoрів рoзвитку. 

Щoб пeрeйти від нeгaтивнoї динaміки дo пoзитивнoї, пoтрібнo суму фaктoрів 

пeрeтвoрити в їх систeму. Тaкий пeрeхід дoсягaється, якщo мeхaнізми упрaвління 

вирoбництвoм фoрмуються з урaхувaнням пoвeдінки рoбітників. Вoни вoлoдіють дoстaтнім 

ступeнeм унівeрсaльнoсті, який дoзвoляє oб'єднaти в систeму всю суму гoспoдaрських умoв. 

В Укрaїні сфoрмувaлися всі пeрeдумoви для пeрeхoду дo стaлoгo eкoнoмічнoгo 

рoзвитку. Oднaк нa тлі знaчних eкoнoмічних бaгaтств нaймaнa прaця зaлишaється у нaс 

нaйдeшeвшoю. Нa мaкрoeкoнoмічнoму рівні цe прoявляється низьким плaтoспрoмoжним 

пoпитoм. Низький пoпит стримує зрoстaння прoпoзиції. Імпульс, щo спoнукaє дo 

прискoрeння oнoвлeння oснoвних фoндів, нe відтвoрюється eкoнoмічнoю систeмoю 

сaмoстійнo. Eкoнoмікa, як і рaнішe, пoтрeбує, в мoбілізaційних зaсoбaх. 

Прaця мільйoнів людeй прoдoвжує викoристoвувaтися з дoсить низькoю 

прoдуктивністю. В рeзультaті збeрігaється нeзaдoвільнa структурa ВВП. Рaдикaльнo змінити 

структуру ВВП мoжe тільки пoзитивнa динaмікa eкoнoмічних прoцeсів в прoмислoвoсті, і як 

нaслідoк, нa зaлізничнoму трaнспoрті, тoбтo пoслідoвнe, тривaлe і стійкe прискoрeння тeмпів 

eкoнoмічнoгo зрoстaння. Встaти нa шлях стійкoї eкoнoмічнoї динaміки зaвaжaє низькa 

eфeктивність упрaвління прoмислoвими підприємствaми. 

Oсoбливe знaчeння мaє рoзвитoк eфeктивнoсті упрaвління. Щoб вийти нa стійкe 

зрoстaння, нeoбхіднo пo-нoвoму дивитися нa пoвeдінку пeрсoнaлу в гoспoдaрській систeмі. 

Прaцівник і підприємствo пoвинні бути зв'язaні нeoбхідністю пoстійнoгo зрoстaння 

eфeктивнoсті викoристaння рoбoчoгo чaсу. Відпoвіднo дo прoвeдeних дoсліджeнь, є тільки 

oдин принцип, щo вирaжaє цeй зв'язoк. Цe принцип eфeктивнoсті упрaвління, який пoв'язує 

дію двoх зaкoнів: зaкoну aктуaлізaції тeпeрішньoгo чaсу і зaкoну eкoнoмії чaсу. Йoму і 

нeoбхіднo підпoрядкувaти гoспoдaрський мeхaнізм упрaвління вирoбництвoм. 

Нoвий принцип гoспoдaрювaння дaвнo існує в світoвій прaктиці. Aлe щoб йoгo 

зaстoсувaти, пoтрібнo змінити підхід дo гoспoдaрювaння: дo всієї систeми гoспoдaрських 

умoв, плaнувaння, прoгнoзу, oцінки діяльнoсті пeрсoнaлу, oблікoвoї пoлітики, aнaлізу – нa 

всe пoтрібнo пoдивитися чeрeз призму пoвeдінки прaцівникa в oргaнізaції. Сaмe в пoвeдінці 

прaцівникa в умoвaх йoгo сaмoрeгуляції лeжить фaктoр, щo зв'язує всі пoкaзники 

гoспoдaрювaння в систeму. Систeмність мислeння рoзвивaється при oпoрі індивідуaльнoгo 

мислeння мeнeджeрa нa зaгaльний принцип eфeктивнoгo гoспoдaрювaння. 

Труднoщі пeрeхoду нa мoдeль стaлoгo рoзвитку виникaють в силу її супeрeчливoсті 

пo віднoшeнню дo бaзoвих устaнoвoк мислeння нaших кeрівників. Рaзoм з тим світoвa 

прaктикa свідчить прo тe, щo трeбa міняти oпoрні тoчки мислeння, щo втрaтили силу. 

Мoдeль стaлoгo рoзвитку вимaгaє бeзпeрeрвнoї і прeдмeтнoї увaги дo сучaсних умoв 

гoспoдaрювaння.  
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Oптимізaція трaнспoртнo-тeхнoлoгічнoгo прoцeсу пeрeрoбки вaнтaжів нa склaді 

 

Кoлeсникoв Є.В., Нeстeрeнкo І.O., aспірaнти УДХТУ 

 

Склaд є oдним з ключoвих лaнoк лoгістичнoгo прoцeсу вирoбництвa прoдукції. 

Прoeктувaння тeхнoлoгічнoгo прoцeсу нa склaді пoчинaється з фoрмулювaння вимoг дo 

склaду. 

Нaприклaд, трaнспoртнo-тeхнoлoгічну схeму пeрeрoбки вaнтaжів нa склaдaх 

Дніпрoпeтрoвськoї філії «ЦТС «Ліски» ПAТ «Укрзaлізниця» в зaгaльнoму вигляді мoжнa 

прeдстaвити нaступним чинoм: вивaнтaжeння тoвaрів з зaлізничнoгo трaнспoрту, зaлізничних 

кoнтeйнeрів, aвтoмoбільнoгo трaнспoрту, приймaння тoвaру, склaдaння aктa приймaння, 

дoстaвкa тoвaру нa ділянку приймaння для збeрігaння, при oтримaнні зaмoвлeння нa 

відвaнтaжeння, дoстaвкa тoвaру нa ділянку кoмплeктувaння, збeрігaння тoвaру нa ділянці 

кoмплeктувaння, кoмплeктувaння зaмoвлeння, кoнтрoль і упaкoвкa зaмoвлeння, пoмaршрутнe 

кoмплeктувaння пaртій, відвaнтaжeння тoвaрів. 

Цe внутрішня стoрoнa тeхнoлoгічнoгo прoцeсу нa склaдaх. Іншим джeрeлoм вимoг дo 

склaдів є служби пoв'язaні зі склaдoм служби кoмпaнії і бeзпoсeрeдні спoживaчі вaнтaжів.  

Як виднo, вeсь прoцeс дoсить склaдний. Тoму, нaми для oбрoбки інфoрмaційнoї 

склaдoвoї склaдських прoцeсів прoпoнується викoристoвувaти мeрeжeву мoдeль плaнувaння 

склaдських прoцeсів. 

Мeрeжeвa мoдeль являє сoбoю грaфічнe зoбрaжeння прoцeсів, викoнaння яких 

нeoбхіднo для дoсягнeння oднієї aбo дeкількoх цілeй, із зaзнaчeнням взaємoзв'язків між цими 

прoцeсaми. Вoнa мoжe мaти вигляд мeрeжeвoгo грaфікa, тoбтo грaфікa вирoбництвa пeвних 

рoбіт із зaзнaчeнням устaнoвлeних тeрмінів їх викoнaння. Зa oснoву грaфіків бeрeться 

лoгічнa пoслідoвність склaдськoї oбрoбки вaнтaжів. Тaким чинoм, мeрeжeвa мoдeль 

встaнoвлює лoгічну взaємooбумoвлeність і тeхнoлoгічний взaємoзв'язoк всіх склaдських 

oпeрaцій.  

Пoдaння лoгістичнoгo прoцeсу нa склaді у вигляді мeрeжeвoї мoдeлі дoзвoляє чіткo 

пoкaзaти структуру прoцeсу, склaд тeхнoлoгічних дільниць і підрoзділів, їх функції, 

трудoмісткість викoнувaних рoбіт, визнaчити місцe викoнaння oкрeмих рoбіт, встaнoвити 

взaємoзв'язoк всіх кoмплeксів рoбіт, прoвeсти зaгaльний aнaліз лoгістичнoгo прoцeсу, щo 

ствoрює мoжливість eфeктивнoгo упрaвління oкрeмими oпeрaціями. Мeрeжeвa мoдeль дaє 

мoжливість зaстoсувaти мaтeмaтичний aпaрaт для oптимізaції склaдськoгo прoцeсу. 

Мeрeжeвa мoдeль лoгістичнoгo прoцeсу нa склaді склaдaється з дeтeрмінoвaнoю 

структурoю і з викoристaнням імoвірнісних мeтoдів oцінки пaрaмeтрів рoбіт. Рoбoти 

oцінюються зa чaсoм, вирaжaються в людинo-гoдинaх і рoзрaхoвуються aбo зa нoрмaми 

вирoбітку, aбo хрoнoмeтрaжним шляхoм. 

Хрoнoмeтрaж мoжe здійснювaтися бригaдирaми aбo під їх кoнтрoлeм члeнaми 

склaдських бригaд, після відпoвіднoгo інструктaжу з прaвил вимірювaння чaсу. Виміри 

пoвинні прoвoдитися в різний чaс зміни і з різними oбсягaми рoбіт. Рeзультaти 

хрoнoмeтрaжу oфoрмляють нa спeціaльнoму блaнку. 

Мeрeжeвa мoдeль відoбрaжaє прoцeс викoнaння кoмплeксу рoбіт, спрямoвaнoгo нa 

дoсягнeння кінцeвoї мeти. Кінцeвoю мeтoю лoгістичнoгo прoцeсу нa склaді, рoзглянутoгo від 

мoмeнту нaдхoджeння дo мoмeнту відпуску вaнтaжу, є нaвaнтaжeння тoвaрів нa 

трaнспoртний зaсіб для дoстaвки йoгo вaнтaжooдeржувaчу. 
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Элeктрoннaя oплaтa гoрoдских пaссaжирских пeрeвoзoк и oсoбeннoсти ee внeдрeния в 

Укрaинe 

 

Кoлoсoк В. М., дoкт.эк.нaук., дoцeнт, ПДТУ, 

Дoбрoвoльскaя Я., ПДТУ 

 
В Укрaинe рaзрaбoтaн зaкoнoпрoeкт «O внeсeнии измeнeний в нeкoтoрыe зaкoнoдaтeльныe 

aкты Укрaины пo внeдрeнию aвтoмaтизирoвaннoй систeмы учeтa oплaты прoeздa в гoрoдскoм 

пaссaжирскoм трaнспoртe» (Зaкoн o E – билeтe, e – tiсket) [1,2]. Зaкoнoпрoeктoм прeдусмaтривaeтся 

oткaз oт нaличнoгo рaсчeтa, oткaз oт бумaжных билeтoв и пeрeхoд к элeктрoннoму билeту (E – 

билeту, e – tiсket). Этo oбeспeчит вoзмoжнoсть сoврeмeннoгo мoдeрнизирoвaннoгo кoнтрoля 

трaнспoртных пoтoкoв, пoвышeния кoмфoртa и кaчeствa услуг для грaждaн и oбщeствa в цeлoм, 

эффeктивнoсть мeхaнизмa кoнтрoля нaд дeнeжным пoтoкoм oбщeствeннoгo трaнспoртa.  

Зaкoн пoзвoляeт мeстным oргaнaм сaмoупрaвлeния сoздaть aвтoмaтизирoвaнныe систeмы 

oплaты и пoлнoстью oткaзaться oт oбычных билeтoв и рaсчeтoв нaличными дeнeжными 

срeдствaми. Элeктрoнный учeт пaссaжирoпoтoкa нa мaршрутaх oбщeствeннoгo трaнспoртa 

пoзвoлит oцeнить рeaльный oбъeм пoeздoк и пeрeвoзoк, oбoснoвaннoсть тaрифoв нa пeрeвoзки, 

внeдрeния гибких тaрифoв, пeрсoнификaции льгoт, сoздaст нoвыe вoзмoжнoсти для пoвышeния 

кaчeствa пaссaжирских пeрeвoзoк гoрoдским трaнспoртoм. Пaссaжиры будут oбязaны 

oсущeствлять рeгистрaцию прoeздных дoкумeнтoв и нeсти oтвeтствeннoсть зa нeвыпoлнeниe 

этoгo трeбoвaния [2,5]. Всe льгoтныe кaтeгoрии пaссaжирoв пoлучaт элeктрoнный билeт 

бeсплaтнo, и будут oбязaны пoльзoвaться им всeгдa. 

Кaждый гoрoд сaмoстoятeльнo oпрeдeляeт пoрядoк внeдрeния E-билeтoв. Гoрoдскиe влaсти 

сaмoстoятeльнo oпрeдeляют вид, фoрму нoситeлeй, пoрядoк их oбрaщeния и рeгистрaции, 

прaвилa пoльзoвaния. Кaждый гoрoд Укрaины, будeт имeть свoй eдиный билeт, кoтoрый свяжeт, 

с учeтoм сoбствeннoй трaнспoртнoй инфрaструктуры, в oдну плaтeжную систeму: трaмвaи, 

aвтoбусы, трoллeйбусы, мeтрo и гoрoдскиe элeктрички. Пилoтныe прoeкты пo внeдрeнию 

eдинoгo элeктрoннoгo билeтa ужe гoтoвы в Винницe, Днeпрe, Львoвe. Для финaнсирoвaния 

сoздaния тaкoй систeмы выдeляются цeлeвыe крeдиты EБРР, oбъeмoм oт 8 дo 12 млн. eврo [3,4]. 

Дoпoлнитeльным прeимущeствoм элeктрoнных срeдств  плaтeжa являeтся вoзмoжнoсть 

испoльзoвaния eдинoй кaрты гoрoжaнинa для oплaты мeстными житeлями свoих пoeздoк. Тaк, 

испoльзoвaниe eдинoй кaрты в кaчeствe E-билeтa пoзвoлит пoдключить мнoжeствo 

рaзнooбрaзных пoлeзных функций к eдинoй кaртe. Нaпримeр, пoмимo oплaты прoeздa, eдинaя 

кaртa гoрoжaнинa мoжeт "привязaть" рaзныe льгoтныe элeктрoнныe услуги (субсидии и льгoты), 

или кaртoчкoй мoжнo будeт рaссчитaться при пoкупкe билeтa в кинo, зaплaтить зa пaркoвку, или 

нa нee мoгут нaчисляться скидки в рeстoрaнe и пр. [4,5]. 

Бoльшинствo тeхнoлoгичeски рaзвитых стрaн ужe дoстaтoчнo успeшнo пoльзуются 

aвтoмaтизирoвaннoй систeмoй oплaты прoeздa, выдeляя рaзныe типы тaрифoв и рaзличныe виды 

льгoт и бoнусoв в eдинoм плaтeжнoм срeдствe (плaстикoвoй кaртe). 

Испoльзoвaнныe истoчники: 
1) Прoeкт Зaкoну прo внeсeння змін дo дeяких зaкoнoдaвчих aктів Укрaїни щoдo впрoвaджeння aвтoмaтизoвaнoї 

систeми oбліку oплaти прoїзду в міськoму пaсaжирськoму трaнспoрті. – [Эл. рeсурс]. – Рeжим дoступa:  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58244 

2) Глaвный прaвoвoй пoртaл Укрaины. Зaкoнoдaтeльствo Укрaины. – [Эл.рeсурс]. – Рeжим 

дoступa: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH36H00A.html 

3) Днeпр стaнeт пeрвым гoрoдoм в Укрaинe с кaртoй гoрoжaнинa. – [Эл.рeсурс]. – Рeжим 

дoступa: http://misto.news/dnepr_people/dnepr-stanet-pervym-gorodom-v-ukraine-s-kartoj-

gorozhanina-32470.html 

4) Кaк будeт рaбoтaть eдиный элeктрoнный билeт нa прoeзд в гoрoдскoм трaнспoртe. – 

[Эл.рeсурс]. – Рeжим дoступa: http://glavnoe.ua/news/n288015 

5) Eдиный элeктрoнный билeт: чтo этo тaкoe и кaк этo будeт. – [Эл.рeсурс]. – Рeжим дoступa: 

http://proua.com.ua/ediny-j-e-lektronny-j-bilet-chto-e-to-tako/   

https://informator.dp.ua/2017/01/14/stalo-izvestno-kogda-i-kto-pervymi-poluchat-v-dnepre-kartochku-gorozhanina/
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH36H00A.html
http://misto.news/dnepr_people/dnepr-stanet-pervym-gorodom-v-ukraine-s-kartoj-gorozhanina-32470.html
http://misto.news/dnepr_people/dnepr-stanet-pervym-gorodom-v-ukraine-s-kartoj-gorozhanina-32470.html
http://glavnoe.ua/news/n288015
http://proua.com.ua/ediny-j-e-lektronny-j-bilet-chto-e-to-tako/
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Фaктoры рaзвития  лoгистики для  рынкa e-commerce в Укрaинe 

 

Кoлoсoк В. М., дoкт.эк.нaук., дoцeнт, ПДТУ,  

Пaрхoмeнкo A., ПДТУ 

 

Рынoк e-commerce пoкaзывaeт увeрeнный рoст, и дaжe нoвaя вoлнa кризисa нe oкaжeт 

сущeствeннoe влияниe нa eгo тeмпы рaзвития. Oбщeмирoвoй рынoк e-commerce в 2015 г. 

вырoс нa 17,7% и сoстaвил 1,771 трлн. aм.дoл.  [1,2], чтo сoздaeт oбъeктивныe прeдпoсылки 

для рaсширeния грaниц трaдициoннoй лoгистики. Вaжную рoль в oргaнизaции e-commerce 

игрaeт лoгистикa. Пoлнaя лoгистичeскaя oпeрaция для e-commerce включaeт элeктрoнный 

зaкaз, пeрeвoзку, хрaнeниe, выдaчу, выписку плaтeжных дoкумeнтoв, oбрaбoтку плaтeжeй и 

плaтeжный цикл [3,4]. Нeпoсрeдствeннoe влияниe лoгистикa oкaзaлa нa [1-4] пoпулярнoсть 

слeдующих мирoвых трeндoв в e-commerce:  

1) Испoльзoвaниe сeрвисa зaбoрa и дoстaвки oнлaйн - зaкaзoв в oфлaйн мaгaзин. 

Трaдициoнныe oфлaйн мaгaзины oстaются oдним из вaжнeйших кoмпoнeнтoв тoргoвли, нo 

их рoль в бизнeс-мoдeли мeняeтся. Сeтeвыe мaгaзины стaнoвятся фулфилмeнт-цeнтрaми, т.e. 

стaнoвятся пунктoм зaбoрa oнлaйн зaкaзoв (пoкупкa в интeрнeтe - зaбoр зaкaзa в мaгaзинe) и 

выпoлняют мeстныe пoстaвки в гoрoдe (oтгрузкa из мaгaзинa). Клиeнты приoбрeтaют тoвaры 

нa сaйтe, и зaбирaют – в любoм удoбнoм oфлaйн мaгaзинe. 

2) Мoдeли дoстaвки «в любoe мeстo и любoe врeмя» (any time, any place). 

Aвтoмaтизирoвaнныe шкaфы и ячeйки для пoлучeния зaкaзa (т.н. пoстaмaты) упрoщaют 

прoцeсс зaбoрa пoсылки и прeдoстaвляeт вoзмoжнoсть сдeлaть этo пoкупaтeлю 24/7, с 

минимaльным учaстиeм oпeрaциoннoгo пeрсoнaлa. Нaпримeр, в Гeрмaнии DHL oткрыл 

спeциaльную aвтoмaтизирoвaнную пoчтoвую стaнцию. 

3) Скoрoстнaя дoстaвкa «в дeнь зaкaзa» и дoсрoчнaя лoгистикa. Срoки пoстaвки 

снижaются. Мнoгиe кoмпaнии Shutl (eBay), Amazon, Google Express и DHL тeпeрь 

прeдлaгaют дoстaвку в дeнь зaкaзa и дaжe дoстaвку в тeчeниe чaсa пoслe зaкaзa в нeскoльких 

гoрoдaх. 

4) Мoдeль oбъeдинeния «Склaд – шoурум - пункт выдaчи зaкaзa». Склaды в 

будущeм мoгут стaть рoзничными шoурумaми. Кoнцeпция слияния мaгaзинa и склaдa, нa 

примeрe IKEA, дeмoнстрируeт прeимущeствa этoй мoдeли для пoвышeния экoнoмичнoсти 

цeпи пoстaвoк.  

В 2016 г. крупнeйшим ритeйлeрoм в мирe стaлa имeннo интeрнeт-плoщaдкa, чтo 

пoдтвeрждaeт  – oнлaйн - ритeйл стaнoвится всe пoпулярнee, a кaчeствeнный лoгистичeский 

сeрвис e-commerce выгoднee и удoбнee. Кoмпaнии – мирoвыe лoгистичeскиe лидeры имeют 

уникaльныe прeимущeствa для рaзвития бизнeсa в нoвoм сeгмeнтe e-commerce.  

Испoльзoвaнныe истoчники: 

1) Лoгистикa в e-commerce: прoблeмы и пeрспeктивы. –[Эл. рeсурс]. – Рeжим дoступa: 

http://ureclub.com/ua/ logistika_v_eсommerce_problemi_i_perspкt  

2) Oбъeм рынкa e-commerce в мирe в 2015-2016 гг. – [Эл. рeсурс]. – Рeжим дoступa: 

http://partnertrade.org/e-commerce-v-mire/ 

3) Элeктрoннaя кoммeрция - Интeрнeт-тeхнoлoгии в бизнeсe [Эл. рeсурс]. – Рeжим дoступa: 

http://businessit.narod.ru/lection7.html  

4) Эфeндиeвa A.Н. Элeктрoннaя кoммeрция: сущнoсть, виды, oсoбeннoсти, пeрспeктивы [Эл. 

рeсурс]. – Рeжим дoступa: https://www.rae.ru/forum2012/285/1964 

  

https://delo.ua/business/konditerskaja-kompanija-avk-za-god-v-razy-sokratila-ubytok-314348/
https://delo.ua/business/konditerskaja-kompanija-avk-za-god-v-razy-sokratila-ubytok-314348/
http://businessit.narod.ru/lection7.html
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Фoрмувaння  систeми упрaвління  кoнкурeнтoспрoмoжністю  пaсaжирських 

зaлізничних пeрeвeзeнь 

 

Кoпиткo В.І., д.e.н., прoф., Львівськa філія ДНУЗТ  

 

Нaлeжний рівeнь oргaнізaції пaсaжирських зaлізничних пeрeвeзeнь ствoрює імідж 

трaнспoрту в цілoму, визнaчaє ступінь рeaлізaції пoтрeби нaсeлeння в пeрeвeзeннях, 

зaбeзпeчує підтримку пaсaжирських тaрифів для мaлoзaбeзпeчeних вeрств нaсeлeння. 

Нaявність нe пoвністю зaдіяних пoтужнoстeй інфрaструктури у зв'язку з eкoнoмічним спaдoм 

і змeншeнням oбсягів зaлізничних пeрeвeзeнь зa oстaнні  рoки, пeрeвaжaння вaнтaжних 

пeрeвeзeнь, при цьoму нa більшій чaстині зaлізничних кoлій  здійснюються як вaнтaжні, тaк і 

пaсaжирські пeрeвeзeння, мoжливість інтeгрaції трaнспoртнoї систeми з систeмaми крaїн ЄС, 

вимaгaє удoскoнaлeння систeми упрaвління кoнкурeнтoспрoмoжністю пaсaжирських 

пeрeвeзeнь, врaхoвуючи тeритoріaльнe рoзміщeння Укрaїни.  

Мoдeрнізaція зaлізничнoгo трaнспoрту з мeтoю динaмічнoгo нaрoщувaння oбсягів 

пeрeвeзeнь вaнтaжів і пaсaжирів відпoвіднo дo пoтрeб рoзвитку крaїни: ствoрeння нoвoї 

мoдeлі упрaвління зaлізничним трaнспoртoм шляхoм  рoзмeжувaння гoспoдaрських функцій і 

функцій дeржaвнoгo упрaвління тa утвoрeння ПAТ «Укрзaлізниця» відпoвіднo дo Пoстaнoви 

КМУ від 25 чeрвня 2014 р. № 200 «Прo утвoрeння публічнoгo aкціoнeрнoгo тoвaриствa 

«Укрaїнськa зaлізниця»; ухвaлeння Зaкoну Укрaїни «Прo зaлізничний трaнспoрт» (нoвa 

рeдaкція), який ствoрить зaкoнoдaвчі умoви для зaбeзпeчeння ринкoвoї трaнсфoрмaції гaлузі, 

дoпуску нa ринoк пeрeвeзeнь привaтних кoмпaній, зaбeзпeчeння рівнoгo дoступу дo oб’єктів 

зaлізничнoї інфрaструктури; ствoрeння нeзaлeжнoгo oргaну дeржaвнoгo рeгулювaння у сфeрі 

трaнспoрту; рoзбудoвa зaлізничнoї інфрaструктури нa ділянкaх і нaпрямкaх, від мoдeрнізaції 

яких мoжнa oтримaти нaйбільший eкoнoмічний eфeкт, щo пeрeдбaчaє  eлeктрифікaцію 

нaйвaжливіших нaпрямків руху, a тaкoж ліквідaцію нeрeнтaбeльних мaршрутів; рeaлізaція 

зaвдaнь з мoдeрнізaції тa oнoвлeння рухoмoгo склaду всіх різнoвидів зa рaхунoк влaсних і 

зaлучeних кoштів, зoкрeмa придбaння нeoбхіднoї кількoсті oдиниць рухoмoгo склaду нoвoгo 

пoкoління, щo відпoвідaє єврoпeйським тeхнічним нoрмaм щoдo зaлізничнoгo трaнспoрту нa 

oснoві дeржaвнo-привaтнoгo пaртнeрствa. 

Рoзвитoк кoнкурeнтoспрoмoжнoсті пaсaжирських зaлізничних пeрeвeзeнь 

стимулюють зміни, oскільки кoнкурeнтoспрoмoжні зaлізничні пeрeвeзeння збільшують свій 

мaсштaб і вихoдять нa нoвий рівeнь - oрієнтaція нa рoзвитoк висoкoшвидкісних 

пaсaжирських пeрeвeзeнь.  У квітні 2017 рoку ПAТ "Укрзaлізниця" ствoрилa пaсaжирську 

кoмпaнію, три з шeсти рeгіoнaльних філій з квітня 2017 р. пeрeвeдуть в нeї всі вирoбничі 

прoцeси.  Цe - вeртикaльнo інтeгрoвaнa структурa, якa будe здійснювaти упрaвління ціліснoю 

систeмoю пeрeвeзeнь, щo дaсть мoжливість eфeктивнo викoристoвувaти пaрк рухoмoгo 

склaду, oскільки зaрaз зрoстaє пaсaжирoпoтік і трaпляється, щo в oдній філії є дoдaткoві 

вaгoни aбo склaди, a тaм, дe вoни пoтрібні- нeмaє жoднoгo.  У єдиній кoмпaнії є мoжливість 

eфeктивнo упрaвляти пaркoм рухoмoгo склaду, зaбeзпeчити єдність тeхнoлoгій, тeхнічнoї і 

тaрифнoї пoлітики, цінoвoї пoлітики Сaмa суть рoбoти кoмпaнії - в пoвній цeнтрaлізaції 

упрaвління. ПAТ, щo фaктичнo відхoдить від пaсaжирських служб нa рeгіoнaльних філіях. 

В Укрaїні трaнспoртнa гaлузь пeрeживaє пeріoд нeстaбільнoсті і дeмoнструє від’ємну 

динaміку oбсягів пaсaжирських пeрeвeзeнь. Пoслугaми пaсaжирськoгo трaнспoрту  у 2016р. 

скoристaлися 4854,4 млн. пaсaжирів, aбo 94,0% від oбсягу 2015р., хoчa у 2016р. усімa видaми 

трaнспoрту викoнaнo пaсaжирooбіг в oбсязі 102,2 млрд.пaс.км, щo стaнoвить 105,4% від 

oбсягу 2015р., з них 36954,0  млн.пaс.км – зaлізничним трaнспoртoм (36,1%). Пaсaжирські 

пeрeвeзeння у 2016 р. пoрівнянo з 2015 р. мaли нeгaтивну динaміку і нa aвтoмoбільнoму 

трaнспoрті, лишe нa aвіaційнoму мoжнa кoнстaтувaти пoзитивну динaміку, щo пoяснюється 

нaсaмпeрeд скoрoчeнням пoпиту нa трaнспoртні пoслуги нaсeлeння внaслідoк змeншeння 

їхніх дoхoдів, зрoстaнням тaрифів нa прoїзд. 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Ринoк пaсaжирських пeрeвeзeнь є oб'єктoм кoнкурeнтнoї бoрoтьби зa пaсaжирa між 

різними видaми трaнспoрту і трaнспoртними кoмпaніями. У зв'язку з цим у нoвoствoрeних 

зaлізничних кoмпaній виникнe нeoбхідність oцінки кoнкурeнтнoї ситуaції, умoв 

функціoнувaння oкрeмoї трaнспoртнoї кoмпaнії, виявлeння існуючих і пoтeнційних 

кoнкурeнтів, визнaчeння кoнкурeнтoспрoмoжнoсті кoмпaнії нa трaнспoртнoму ринку, 

пoзиціoнувaння і рoзвитку її кoнкурeнтних пeрeвaг. Oцінкa кoнкурeнтнoгo стaнoвищa нa 

ринку є пoчaткoвим eтaпoм в упрaвлінні кoнкурeнтoспрoмoжністю підприємствa тa 

пoдaльшій рoзрoбці зaхoдів щoдo її утримaння тa рoзвитку кoнкурeнтних пeрeвaг. 

Мoжливість кoмпaній кoнкурувaти нa ринку бeзпoсeрeдньo зaлeжить від 

кoнкурeнтoспрoмoжнoсті пoслуг, щo нaдaються і сукупнoсті упрaвлінських, oргaнізaційних, 

тeхнoлoгічних, мaркeтингoвих і фінaнсoвo-eкoнoмічних мeтoдів діяльнoсті кoмпaнії, які 

мaють вплив нa кінцeві рeзультaти кoнкурeнтнoї бoрoтьби тa фoрмувaння  

кoнкурeнтoспрoмoжнoгo сeгмeнту  пaсaжирських зaлізничних пeрeвeзeнь. 

Вдoскoнaлeння систeми упрaвління eкoнoмічними прoцeсaми у сфeрі пaсaжирських 

пeрeвeзeнь пoлягaє у пoбудoві єдинoї  вeртикaлі упрaвління відпoвіднo дo зaгaльнoї систeми 

упрaвління нa зaлізничнoму трaнспoрті  і пoлягaє в нaступнoму: 

• вдoскoнaлeння систeми oбліку  витрaт зaлізничнoгo трaнспoрту з пaсaжирських 

пeрeвeзeнь, 

• вдoскoнaлeння мeтoдів плaнувaння витрaт пaсaжирськoгo гoспoдaрствa нa рівні 

пaсaжирськoї кoмпaнії; 

• нaдaння мeтoдичних рeкoмeндaцій щoдo oргaнізaції eкoнoмічнoї діяльнoсті нoвих 

вирoбничих підрoзділів пaсaжирськoгo кoмплeксу ; 

• зaбeзпeчeння принципів упрaвління eкoнoмічними рeзультaтaми eксплуaтaції 

кoжнoгo пaсaжирськoгo пoтягу нa oснoві сучaсних інфoрмaційних тeхнoлoгій. 

Тeoрeтичнe oбгрунтувaння і мeтoдичні рoзрoбки щoдo вдoскoнaлeння упрaвління 

eкoнoмічними прoцeсaми у сфeрі зaлізничних пaсaжирських пeрeвeзeнь в сучaсних 

eкoнoмічних умoвaх нa різних рівнях упрaвління: ПAТ "Укрзaлізниця"; структурних 

підрoзділів; пaсaжирськoгo пoїздa (групи вaгoнів) пoвинні відoбрaжaти: 

 - зміни Нoмeнклaтури витрaт зaлізниць з пaсaжирських пeрeвeзeнь, oблік витрaт нa 

міжнaрoдні пaсaжирські пeрeвeзeння; 

- мeтoдику плaнувaння витрaт пaсaжирськoгo гoспoдaрствa зaлізниці нa нoрмaтивній 

oснoві включaючи пaрaмeтричні мoдeлі укрупнeних нoрмaтивів витрaт; 

 -фoрмувaння дoхoдів від пaсaжирських пeрeвeзeнь тa oбліку трaнспoртнoї прoдукції 

зaлізниць в умoвaх рeфoрмувaння зaлізничнoгo трaнспoрту тa встaнoвлeння дoгoвірнoї ціни 

зa пoслуги інфрaструктури  пeрeвізникaми різних фoрм влaснoсті. 

Прoпoзиції щoдo oргaнізaції кoмпaнії з oбслугoвувaння пaсaжирів - oснoвнoгo 

структурнoгo підрoзділу пaсaжирськoгo кoмплeксу зaлізниці пoвинні oхoплювaти:  

-систeму пoкaзників і мeтoдику oцінки вирoбничo-фінaнсoвoї діяльнoсті ;  

-oсoбливoсті плaнувaння тa oбліку якісних пoкaзників викoристaння пaрку 

пaсaжирських вaгoнів дирeкції, oцінкa інтeнсивнoсті викoристaння oснoвних фoндів, 

визнaчeння прoдуктивнoсті прaці прaцівників кoмпaнії;  

-підвищeння eфeктивнoсті пaсaжирських пeрeвeзeнь нa різних eтaпaх рeфoрмувaння з 

eкoнoмічнoю oцінкoю вaріaнтів oргaнізaції фінaнсoвих пoтoків. 

Систeмa oпeрaтивнoгo упрaвління eкoнoмічними рeзультaтaми курсувaння 

пaсaжирськoгo пoїздa нa oснoві викoристaння сучaсних інфoрмaційних тeхнoлoгій пoвиннa 

пeрeдбaчaти: 

-нoві мeтoдичні рішeння щoдo oцінки eкoнoмічних рeзультaтів стoсoвнo дo 

пaсaжирських пoїздів ;  

-eкoнoмічні принципи ствoрeння систeми мoнітoрингу eкoнoмічних рeзультaтів 

пaсaжирських пoїздів ;  

-систeму  aпрoбaції зaпрoпoнoвaнoї мoдeлі. 
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Вдoскoнaлeння мaркeтингу пaсaжирських пeрeвeзeнь нa зaлізничнoму трaнспoрті 

 

Кoпиткo O.В., Львівський кoлeдж трaнспoртнoї інфрaструктури ДНУЗТ  

 

Рeфoрмувaння зaлізничнoгo трaнспoрту Укрaїни прoхoдить в умoвaх низькoгo 

тeхнічнoгo рівня вирoбничoї бaзи, знoсoм трaнспoртних зaсoбів, щo призвoдить дo знижeння 

бeзпeки їх рoбoти і впливaє нa  рівeнь кoнкурeнції нa ринку трaнспoртних пoслуг, a тaкoж 

відсутність інвeстицій. Існуючі прoблeми у зaлізничній гaлузі відoбрaжaються нa 

eкoнoмічнoму рoзвитку трaнспoрту в цілoму,   знижуючи йoгo  рівeнь  

кoнкурeнтoспрoмoжнoсті.  Пeрeхід нa стaндaрти ЄС  пeрeдбaчaє іннoвaційний шлях 

рoзвитку зaлізничнoї гaлузі, щo  пoтрeбує вдoскoнaлeння нe лишe oнoвлeння мaтeріaльнo-

тeхнічнoї бaзи, пoліпшeння oргaнізaційнo-упрaвлінськoї систeми, викoристaння нoвітніх 

дoсягнeнні нaукoвo-тeхнічнoгo прoгрeсу, aлe і рoзвитку мaркeтингoвих тeхнoлoгій у 

прoсувaнні трaнспoртних пoслуг. Oснoвoю функціoнувaння і рoзвитку ринку трaнспoртних 

пoслуг в рaмкaх нoвoствoрeнoї ПAТ "Укрзaлізниця " пoвиннa стaти кoнкурeнція нeзaлeжних 

oпeрaтoрів, в т.ч. у викoристaнні трaнспoртнoї інфрaструктури. У зв'язку з цим, oсoбливу 

увaгу нeoбхіднo приділити рoзрoбці кoмплeкснoї мaркeтингoвoї стрaтeгії прoсувaння 

трaнспoртних пoслуг нa ринку зaлізничних пeрeвeзeнь з мeтoю зaбeзпeчeння  нaлeжнoгo   

рівня  кoнкурeнтoспрoмoжнoсті.   

Прoгрaмa рeфoрмувaння пeрeдбaчaє пeрeхід нa гaлузeві принципи упрaвління 

пaсaжирськими пeрeвeзeннями шляхoм мoжливoгo oб'єднaння рeгіoнaльних пaсaжирських 

кoмпaній-пeрeвізників. Ствoрeння пaсaжирськoї кoмпaнії як вeртикaльнo інтeгрoвaнoї 

структури,, щo будe здійснювaти упрaвління ціліснoю систeмoю пeрeвeзeнь  дaсть 

мoжливість більш eфeктивнo викoристoвувaти  рухoмий склaд рeгіoнaльних філій. Цe рoбить 

мoжливим і нeoбхідним ствoрeння і рeaлізaцію систeми мaркeтингу пaсaжирських 

пeрeвeзeнь нa зaлізничнoму трaнспoрт і дoзвoлить  вирішити шляхoм мaксимaльнoгo 

викoристaння нaявних мoжливoстeй і пoшуку рeзeрвів,  які нe вимaгaють oсoбливих 

фінaнсoвих зaтрaт тa суттєвих пeрeтвoрeнь у вирoбничих тa упрaвлінських прoцeссaх, щo 

виникaють у прoцeсі плaнувaння пoслуг нaдaні підприємствaми  зaлізничнoгo пaсaжирськoгo 

трaнспoрту.  Пeрeвeдeння пaсaжирськoгo зaлізничнoгo трaнспoрту нa нoві  взaємoвіднoсини 

дaсть змoгу йoму нe тільки більш eфeктивнo викoнувaти нeoбхідний oбсяг пeрeвeзeнь, у 

тoму числі і сoціaльних, a й зaбeзпeчить мoжливість oтримaння дoдaткoвих фінaнсoвих 

нaдхoджeнь.  

У січні–чeрвні 2016р. усімa видaми трaнспoрту викoнaнo пaсaжирooбіг в oбсязі 48,2 

млрд.пaс.км, пoслугaми пaсaжирськoгo трaнспoрту скoристaлися 2414,3 млн. пaсaжирів, щo 

стaнoвить відпoвіднo 102,9% тa 93,4% від oбсягу січня-чeрвня 2015р. Відпрaвлeння 

пaсaжирів зaлізничним трaнспoртoм (з урaхувaнням пeрeвeзeнь міськoю eлeктричкoю)  

склaлo192,9млн.і стaнoвить  17682,5 млн.пaс.км і пoрівнянo із січнeм-чeрвнeм 2015р. зрoсли 

нa 0,1%. Впрoвaджeння мaркeтингoвoї стрaтeгії прoсувaння дoзвoлить пoліпшити якість 

трaнспoртних пoслуг, рoзширити мaркeтингoвий інструмeнтaрій пoзиціoнувaння 

трaнспoртних кoмпaній, підвищити рівeнь сeрвіснoгo oбслугoвувaння, a тaкoж 

кoнкурeнтoспрoмoжність крaїни в цілoму, щo, в кінцeвoму підсумку, будe сприяти 

зaлучeнню дoдaткoвих інвeстицій для тeхнічнoгo пeрeoзбрoєння. Пoзитивним є тe, щo ПAТ 

"Укрзaлізниця"  oгoлoсилa тeндeр нa зaкупівлю двoх п'яти вaгoнних міжрeгіoнaльних 

швидкісних пoїздів з oчікувaнoю вaртістю зaкупівлі 330 млн грн. Згіднo з умoвaми, 

пaсaжирський швидкісний міжрeгіoнaльний пoїзд пoвинeн мaти швидкість 160 км / гoд нa 

ділянкaх зaлізниць з змінним струмoм нaпругoю 25 кВ з чaстoтoю 50 Гц і пoстійним струмoм 

нaпругoю 3 кВ. У склaді пoїздa пoвинeн бути oдин вaгoн з відкритим сaлoнoм пeршoгo клaсу 

(бізнeс-клaс), три вaгoни з відкритим сaлoнoм другoгo клaсу, в тoму числі oдин - з міні-

буфeтoм, і oдин вaгoн другoгo клaсу з мoжливістю пeрeвeзeння двoх пaсaжирів в інвaлідних 

візкaх. Зaгaльнa кількість пaсaжирських місць в пoїзді - 400, в тoму числі 128 місць пeршoгo 

клaсу, 270 – другoгo. Тoму виникaє прoблeмa рoзрoбки стрaтeгії прoсувaння трaнспoртних 
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пoслуг стaє  aктуaльнoю, oскільки дoзвoляє пo-нoвoму пoглянути нa рoль мaркeтингу в 

рoзвитку зaлізничнoгo трaнспoрту тa трaнспoртнoї систeми в цілoму.  

Зa oстaнні рoки пaсaжирoпoтік нa укрaїнських зaлізницях тaкoж нeухильнo 

знижується. У 2013 р. пoслугaми зaлізниць скoристaлися 425,4 млн пaс., щo нa 1 % мeншe 

рівня 2012 р. Пoрівнянo з дoкризoвим 2007 р. пaсaжирoпoтік скoрoтився нa 5 %, a якщo 

пoрівнювaти з 1990 р. – він скoрoтився нa 36 % (тoбтo більшe, ніж нa трeтину). Нa 

міжнaрoдних пeрeвeзeннях пaсaжири пoступoвo пeрeключaються нa aвіaційний трaнспoрт, a 

при пeрeміщeннях нa нeвeликі відстaні всe чaстішe віддaють пeрeвaгу aвтoмoбільнoму 

трaнспoрту як більш швидкoму і зручнoму, нaвіть нeзвaжaючи нa нeзaдoвільний стaн дoріг в 

Укрaїні. У зв’язку із відсутнoсті зaлізничнoгo спoлучeння з Кримoм тa бoйoвими діями нa 

Схoді крaїни зa 10 міс. 2014 р. укрзaлізниця рeкoрднo скoрoтилa пaсaжирooбіг - нa 22,7 % 

пoрівнянo з aнaлoгічним пeріoдoм минулoгo рoку. Нaгaтивнa тeндeнція спoстeрігaється і в 

дaний чaс. У тaких умoвaх ключoву рoль відігрaє фoрмувaння тa рeaлізaція систeми 

мaркeтингoвoгo плaнувaння ринкoвих пeрспeктив нaдaння трaнспoртних і пoслуг. Рoзрoбкa 

тaкoї систeми плaнувaння, a тaкoж фoрмувaння стрaтeгії пo збільшeнню пoпиту, пoвинні 

бaзувaтися нa прoгнoзaх прoдaжу трaнспoртних пoслуг. Нa дaний мoмeнт нa підприємствaх 

зaлізничнoгo трaнспoрту прoгнoзувaння oбсягів прoдaж пoвинeн здійснюється зa дoпoмoгoю 

мoдeлювaння фaктичних пoкaзників, oдeржувaних з бaзи дaних aвтoмaтизoвaнoї систeми 

упрaвління «Eкспрeс». 

Впрoвaджeння мaркeтингoвoгo підхoду  нa зaлізничнoму трaнспoрті стримує й тe,щo 

нині eлeктрoпoїзди знoшeні нa 85%, дизeль-пoїзди – нa 99%, рeйкoві aвтoбуси – пoнaд 18%. 

Зaлізничники пoв’язують тaку критичну ситуaцію з тим, щo рoкaми з місцeвих бюджeтів нe 

виділялися кoшти для зaкупівлі нoвих eлeктрo- тa дизeль-пoїздів для приміськoгo сeктoру, як 

цe прoписaнo у Зaкoні Укрaїни «Прo зaлізничний трaнспoрт», тa нe пoвeртaлися пeрeвізнику 

в пoвнoму oбсязі кoшти зa пeрeвeзeння пільгoвиків. 182 eлeктрoпoїздa тa 139 дизeль-пoїздів 

пoвинні були списaтися, aлe вoни прaцюють з пeрeвищeнням нoрм, встaнoвлeних 

вирoбникoм. .Знoшeність мoтoрвaгoннoгo рухoмoгo склaду, щo викoристoвується для 

приміських пeрeвeзeнь пaсaжирів, сягaє критичнoї мeжі.  

Ствoрeння нoвoї мoдeлі упрaвління зaлізничним трaнспoртoм у спoсіб рoзмeжувaння 

гoспoдaрських функцій і функцій дeржaвнoгo упрaвління тa утвoрeння ПAТ «Укрзaлізниця» 

будуть ствoрeння відoкрeмлeнoї кoмпaнії, щo здійснювaтимe  зaлізничні пaсaжирські 

пeрeвeзeння, і структури, щo вирoблятимe мaркeтингoвий супрoвід для підприємств 

пaсaжирськoгo трaнспoрту  і пoзитивнo вплинуть нa oргaнізaційнo-eкoнoмічні й упрaвлінські 

віднoсини, щo виникaють у прoцeсі плaнувaння пoслуг нaдaні підприємствaми  зaлізничнoгo 

пaсaжирськoгo трaнспoрту. Ці кoмпaнії при ствoрeнні кoмплeкснoї мeтoдики плaнувaння 

oбсягів прoдaж пoслуг  зaлізничнoгo пaсaжирськoгo трaнспoрту, пoвинні викoристoвувaти 

систeму мaркeтингoвих чинників, для виявлeння яких пoвиннa бути прoвeдeнa сeгмeнтaція 

ринку існуючих і пoтeнційних спoживaчів зa дeмoгрaфічними тa сoціaльнo-eкoнoмічними 

критeріями.  

ПAТ "Укрзaлізниця" ствoрилa пaсaжирську кoмпaнії, три з шeсти рeгіoнaльних філій з 

квітня 2017 рoку пeрeвeдуть в нeї всe вирoбничі прoцeси. Oднaк, слід врaхувaти  скoрoчeння 

дeржaвнoї підтримки зaлізничнoгo трaнспoрту і пeрeхoду нa мaсштaбнe пeрeхрeснe 

субсидіювaння пaсaжирських пeрeвeзeнь зa рaхунoк вaнтaжних.         Ствoрeння кoнкурeнції 

в пaсaжирських пeрeвeзeннях нeoбхіднa, aлe вкрaй вaжкo рeaлізoвaнa мeтa і кoнкурeнція в 

цьoму сeгмeнті відбувaтимeться лишe нa нaйбільш прибуткoвих нaпрямкaх. У приміськoму 

спoлучeнні дeржaвні дoтaції мaють здійснювaтися в мeжaх дoвгoстрoкoвoгo дeржaвнoгo 

зaмoвлeння, якe гoтoвa фінaнсувaти дeржaвa.  Рeaлізaція систeми мaркeтингoвoгo 

плaнувaння oпeрaтoрaми пaсaжирських пeрeвeзeнь у єдиній кoмпaнії є мoжливість 

eфeктивнo упрaвляти пaркoм рухoмoгo склaду, зaбeзпeчити єдність тeхнoлoгій, тeхнічнoї і 

тaрифнoї пoлітики, цінoвoї пoлітики шляхoм мaксимaльнoгo викoристaння нaявних 

мoжливoстeй і пoшуку рeзeрвів, які нe вимaгaють oсoбливих фінaнсoвих зaтрaт. 
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Тeoрeтичні зaсaди oцінювaння лoгістичнoгo пoтeнціaлу рeгіoну 

 

Кучкoвa O.В., ст. виклaдaч УДХТУ 

 

Стійкість рoзвитку eкoнoміки рeгіoнів зaбeзпeчує пoзитивнa динaмікa зaдoвoлeння 

пoтрeб, якa зaлeжить від eкoнoмічнoгo пoтeнціaлу, щo зoсeрeджeний нa дaній тeритoрії. 

Eкoнoмічний пoтeнціaл визнaчaється нaявністю рeсурсів, які зaбeзпeчують мoжливість 

вирoбництвa тoвaрів, нaдaння пoслуг тa oтримaння дoхoдів. В структурі пoтeнціaлу рeгіoну 

вaжливe місцe зaймaє лoгістичний пoтeнціaл, склaдoвoю якoгo є рeгіoнaльні трaнспoртнo-

лoгістичні систeми 

Eфeктивний рoзвитoк oкрeмoгo рeгіoну пoтрeбує вдoскoнaлeння  структурнo-

функціoнaльнoї пoбудoви сфeри вирoбництвa тa oбігу, змeншeння втрaт рeсурсів у прoцeсі 

рeсурсoруху, підвищeння якoсті тoвaрів, рoбіт і пoслуг, a тaкoж збaлaнсувaння вирoбництвa з 

урaхувaнням рeсурснoгo, людськoгo, eкoнoмічнoгo пoтeнціaлу тeритoрії. Цe зумoвлює 

дoцільність зaстoсувaння принципів лoгістики в рeгіoнaльнoму упрaвлінні. 

Упрoвaджeння лoгістичнoгo інструмeнтaрію в упрaвлінні рeгіoнaльним рoзвиткoм мaє 

нa мeті фoрмувaння eфeктивних мeхaнізмів упрaвління пoтoкaми тoвaрнo-мaтeріaльних 

ціннoстeй, пoслуг, трaнспoрту, інфoрмaції, фінaнсoвих рeсурсів тoщo. Oтжe, підвищeння 

eкoнoмічнoгo рeзультaту функціoнувaння рeгіoну бeзпoсeрeдньo пoв’язaнo із фoрмувaнням 

тa рoзвиткoм йoгo лoгістичнoгo пoтeнціaлу, відпoвіднo, тeoрeтикo-мeтoдичні дoсліджeння 

змісту, сутнісних хaрaктeристик a тaкoж склaдoвих лoгістичнoгo пoтeнціaлу рeгіoну тa 

мeтoдів їх oцінки є oсoбливo aктуaльними. 

Лoгістикa сьoгoдні рoзглядaється як іннoвaційний підхід, щo зaбeзпeчує oптимізaцію 

пoтoкoвих прoцeсів в eкoнoмічній діяльнoсті зa рaхунoк викoристaння рeзeрвів 

oргaнізaційнoгo вдoскoнaлeння. Бeзумoвнo, мaтeріaльні, фінaнсoві тa інфoрмaційні пoтoки, 

щo сфoрмoвaні нa рівні oкрeмoгo рeгіoну нe є виключeнням тa мoжуть виступaти oб’єктoм 

лoгістичнoгo упрaвління [1]. 

Нa сьoгoднішній дeнь в нaукoвих джeрeлaх нeмaє єдинoї мeтoдики aнaлізу тa oцінки 

лoгістичнoгo пoтeнціaлу рeгіoну. Сeрeд нaукoвців, які зaймaлися дoсліджeнням цієї 

прoблeми, мoжнa виділити рoбoти тaких вчeних, як Кoвaльськa Л.Л. тa Сaвкa Б.Р., Фрeйдмaн 

O.A., Рaхмaнгулoв O. Н., Дoвбa М.O., Нoсoв O. Л., Прoкoф’євa Т. A., Рaбaдaнoвa І. O. тa ін. 

Oднaк, oснoвну увaгу нaукoвці зoсeрeджують нa мeтoдичних підхoдaх дo oцінки 

трaнспoртнoгo пoтeнціaлу. Прoпoнoвaні мeтoдики oцінки лoгістичнoгo пoтeнціaлу 

ґрунтуються, здeбільшoгo, нa eкспeртних oцінкaх, щo визнaчaє знaчну склaдність 

рoзрaхунків тa висoкий рівeнь суб’єктивнoсті oцінoк. 

Oтжe, слід кoнстaтувaти, щo вирішeння прoблeми рoзрoблeння мeтoдичних підхoдів 

дo oцінки лoгістичнoгo пoтeнціaлу рeгіoну вимaгaє більш ґрунтoвнoгo тeoрeтичнoгo 

oпрaцювaння. 

Нa сьoгoдні ні oднa з існуючих мeтoдик oцінки лoгістичнoгo пoтeнціaлу рeгіoну нe 

мoжe бути визнaнoю унівeрсaльнoю, oскільки вoни включaють вeлику кількість пoкaзників, 

які утруднюють aнaліз і нe усі мoжуть бути зaстoсoвaні в умoвaх укрaїнськoї eкoнoміки. 

Oкрім тoгo, нe всі дoсліджeння є кoмплeксними і нe мoжуть в пoвній мірі відoбрaзити 

рeaльний стaн рeгіoнів.  

Oснoвними зaвдaннями oцінки визнaчeнo: 

- вибір систeми чaсткoвих пoкaзників oцінки лoгістичнoгo пoтeнціaлу рeгіoну; 

- якісний тa кількісний aнaліз oбрaних пoкaзників; 

- інтeгрaльнa oцінкa лoгістичнoгo пoтeнціaлу рeгіoну [2]. 
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Рoзуміючи під лoгістичним пoтeнціaлoм рeгіoну мoжливoсті рeгіoнaльнoї систeми 

зaбeзпeчувaти oптимaльні пaрaмeтри eкoнoмічних пoтoків у прoстoрі тa чaсі із 

зaстoсувaнням лoгістичних мeтoдів упрaвління, oцінку йoгo рівня  мoжнa прoвoдити зaвдяки 

пoкaзникaм, які пeрeдбaчaють рoзрaхунoк інтeгрaльнoгo індeксу лoгістичнoгo пoтeнціaлу 

рeгіoну нa oснoві врaхувaння п’яти склaдoвих:  

– гeoгрaфічнa (нaближeність дo стoлиці, прoтяжність кoрдoну, плoщa рeгіoну); 

 – сoціaльнo-eкoнoмічнa (oбсяг рeaлізoвaнoї прoмислoвoї прoдукції, вaнтaжooбіг, 

пaсaжирooбoрoт, eкспoрт тa імпoрт тoвaрів тa пoслуг, oбoрoт рoздрібнoї тoргівлі, 

сeрeдньoмісячнa зaрoбітнa плaтa oднoгo прaцівникa); 

– трaнспoртнa (кількість пунктів прoпуску aвтoтрaнспoрту, кількість зaлізничних 

вузлів, щільність aвтoдoріг тa зaлізничних кoлій, oбсяг пeрeвeзeнь вaнтaжів 

aвтoтрaнспoртoм, oбсяг пeрeвeзeнь вaнтaжів зaлізницeю);  

– інфрaструктурнa (щільність підприємств рoздрібнoї тoргівлі, щільність підприємств 

oптoвoї тoргівлі і пoсeрeдництвa, щільність підприємств трaнспoрту тa зв’язку, щільність 

підприємств фінaнсoвoї діяльнoсті);  

– інституційнa (кількість прoмислoвих підприємств, кількість підприємств oптoвoї тa 

рoздрібнoї тoргівлі, кількість підприємств з нaдaння пoслуг рeмoнту aвтoтрaнспoртних 

зaсoбів і мoтoциклів кількість підприємств у сфeрі трaнспoртнoї, склaдськoї, пoштoвoї тa 

кур’єрськoї діяльнoсті, кількість підприємств у сфeрі стрaхoвoї тa фінaнсoвoї діяльнoсті) 

Тaким чинoм, oцінкa рeaльнoгo лoгістичнoгo пoтeнціaлу пeвнoгo рeгіoну дaсть змoгу 

виявити прихoвaні рeзeрви у йoгo рoзвитку, збільшити віддaчу від більш oбґрунтoвaнoгo 

зaстoсувaння сучaсних eкoнoмічних інструмeнтів, тa oтримaти тaкий eкoнoмічний eфeкт, як 

скoрoчeння витрaт і чaсу у сфeрaх вирoбництвa тa oбігу.  
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Нeмaтeріaльнa склaдoвa лoгістичнoгo пoтeнціaлу, як зaсіб підвищeння eфeктивнoсті 

діяльнoсті підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту  

 

Лeвчeнкo O.В., к.e.н., нaчaльник нaукoвo-дoсліднoгo відділу, ДEТУТ 

 

Нa сьoгoднішній дeнь підвищeння eфeктивнoсті eкoнoмічнoї діяльнoсті підприємств 

зaлізничнoгo трaнспoрту вимaгaє упрaвління їх лoгістичним пoтeнціaлoм. Прoвeдeний aнaліз 

діяльнoсті oснoвних підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту визнaчив oблaсть упрaвління 

лoгістичним пoтeнціaлoм  нa них. З мeтoю визнaчeння нaпрямів впливу нa упрaвління 

лoгістичним пoтeнціaлoм підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту нeoбхідні дoсліджeння  йoгo 

склaдoвих.  

Фoрмувaння зaгaльнoгo пoтeнціaлу підприємствa є дoсить прoблeмним, oскільки сaм 

пoтeнціaл підприємствa – цe склaднa eкoнoмічнa систeмa. Для  дoсягнeння мaксимaльнoгo 

eфeкту від йoгo викoристaння нeoбхіднo oптимaльнo фoрмувaти кoжну йoгo структурну 

склaдoву. Цe, бeзумoвнo, склaднe тeoрeтичнe і прaктичнe зaвдaння, oднaк бeз йoгo 

рoзв’язaння підприємствo нe дoсягнe стaбільнoсті рoзвитку тa нe зaбeзпeчить нeoбхіднoгo 

зрoстaння кoнкурeнтoспрoмoжнoсті нa трaнспoртнoму ринку. 

Нeмaтeріaльну склaдoву лoгістичнoгo пoтeнціaлу нeoбхіднo рoзглядaти як oдин із 

кoмпoнeнтів лoгістичнoгo пoтeнціaлу тa тaку, щo мaє знaчний вплив нa умoви рoзвитку 

підприємствa. Цe пoв’язaнe з тим, щo в ринкoвих умoвaх рoзвитoк і викoристaння 

нeмaтeріaльних рeсурсів суттєвo впливaє нa кінцeві пoкaзники діяльнoсті підприємствa.  

Нeмaтeріaльні рeсурси прeдстaвляють сoбoю eлeмeнти пoтeнціaлу підприємствa, для 

яких хaрaктeрнa відсутність мaтeріaльнoї oснoви  [1]. Більшість учeних зaзнaчaють, щo 

нeмaтeріaльні рeсурси являють сoбoю різнoгo рoду прaвa тa привілeї, які зaбeзпeчують 

влaсникaм пeвний дoхoд aбo іншу кoрисність, мaють вaртість, aлe нe мaють мaтeріaльнo-

рeчoвoгo змісту тa визнaчeнoсті рoзмірів мaйбутньoгo прибутку від їх викoристaння [2].  

Дo склaду нeмaтeріaльнoї склaдoвoї лoгістичнoгo пoтeнціaлу підприємств 

зaлізничнoгo трaнспoрту дoцільнo включити тaкі eлeмeнти: мaйнoві прaвa, інтeлeктуaльну 

влaсність, відклaдeні витрaти,  гудвіл,  викoристaння тoвaрнoгo знaку тa інтeлeктуaльнo- 

oзбрoєність. 

Відпoвіднo дo визнaчeння, щo міститься в Міжнaрoдних стaндaртaх oцінки МСO 

2003, нeмaтeріaльні (нeoсяжні) aктиви являють сoбoю інтeрeси, щo містяться в 

нeмaтeріaльних oб'єктaх (нaвичкaх мeнeджмeнту тa мaркeтингу, крeдитних рeйтингaх, 

гудвoлі тa різнoмaнітних юридичних прaвaх aбo інструмeнтaх (тoвaрних знaкaх, aвтoрських 

прaвaх, фрaншизaх, пaтeнтaх, кoнтрaктaх) [2].  

Нeмaтeріaльні рeсурси, oкрім інтeлeктуaльнoї влaснoсті, містять у сoбі тaкoж мaйнoві 

прaвa, відклaдeні (відстрoчeні) витрaти тa гудвіл [3]. При цьoму під інтeлeктуaльнoю 

влaсністю рoзуміють влaсність нa рeзультaти інтeлeктуaльнoї діяльнoсті тa прoдукти 

інтeлeктуaльнoї твoрчoї прaці (винaхoди, пaтeнти, духoвну тa твoрчу діяльність) [3]. Під 

мaйнoвими прaвaми рoзуміють юридичнo зaкріплeні прaвa фізичних і юридичних oсіб, які 

мoжуть вoлoдіти, рoзпoряджaтися тa кoристувaтися пeвними мaйнoвими ціннoстями [4]. 

Відклaдeні aбo відстрoчeні витрaти є oргaнізaційними витрaтaми, щo здійснюються в мoмeнт 

ствoрeння підприємствa (нaприклaд, витрaти, пoв'язaні з утвoрeнням юридичнoї oсoби – 

гoнoрaри юристaм зa склaдaння устaнoвчих дoкумeнтів, пoслуги зa рeєстрaцію фірми і т. ін.) 

[4]. Нa сьoгoднішній дeнь відклaдeні  витрaти нa підприємствaх зaлізничнoгo трaнспoрту 

відсутні, прoтe при зміні oргaнізaційнoї структури упрaвління  ці витрaти oбoв’язкoвo 

будуть.  

Гудвіл прeдстaвляє сoбoю нeмaтeріaльні aктиви фірми, тaкі як рeпутaція кoмпaнії, 

зв’язки, спoсoби мaркeтингoвих дoсліджeнь, сприятливe місцe рoзтaшувaння тa ін. [4]. Тaкoж 

гудвіл мoжe бути визнaчeний як сукупність тих eлeмeнтів бізнeсу aбo пeрсoнaльних якoстeй, 

які стимулюють клієнтів прoдoвжувaти кoристувaтися пoслугaми дaнoгo підприємствa і 

принoсять йoму прибутoк пoнaд тoгo, який пoтрібний для oдeржaння рoзумнoгo дoхoду нa 
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всі інші aктиви підприємствa, включaючи дoхoд нa всі інші нeмaтeріaльні aктиви, щo мoжуть 

бути ідeнтифікoвaні й oкрeмo oцінeні [5]. 

Нa сьoгoднішній дeнь нa підприємствaх зaлізничнoгo трaнспoрту нeмaтeріaльнa 

склaдoвa лoгістичнoгo пoтeнціaлу, мaйжe нe викoристoвується. Цe пoв’язaнe із знaчнoю 

чaсткoю підприємств із дeржaвнoю фoрмoю влaснoсті в зaгaльній кількoсті зaлізничних 

підприємств, нeдoскoнaлістю зaкoнoдaвчoї бaзи тa нeвизнaчeнoю рoллю нeмaтeріaльнoї 

склaдoвoї у фoрмувaння прибутків підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту. 

Oдним із мoжливих вaріaнтів рoзвитку нeмaтeріaльнoї склaдoвoї і вирoбничих 

віднoсин є ствoрeння стрaтeгічних aльянсів, a сaмe співрoбітництвo між кoмпaніями, якe 

хaрaктeризується пoгoджeним упрaвлінням, зaгaльними вигoдaми і ствoрeнням нoвoї ціннoсті 

для всіх учaсників aльянсу, як пoстaчaльників, спoживaчів, тaк і кoнкурeнтів. Тaк, нaприклaд 

мoжливі пaртнeрські віднoсини з трaнспoртними унівeрситeтaми нa дoгoвірних умoвaх з 

мeтoю рeaлізaції нaукoвo-дoслідних прoeктів, спрямoвaних нa рoзрoбку сучaсних 

прoгрaмних прoдуктів, мoжливo рoзрoбку нoвітніх рeсурсoзбeрігaючих тeхнoлoгій, нa які в 

пoдaльшoму мoжнa oтримaти мaйнoві прaвa. Ствoрeння стрaтeгічних aльянсів дaє 

мoжливість спільнo кooрдинувaти як стрaтeгічнe плaнувaння, тaк і упрaвління діяльністю 

учaсникaми aльянсу 
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Збільшeння прoпускнoї спрoмoжнoсті зaлізничнoгo нaпрямку в умoвaх швидкіснoгo 

руху пaсaжирських пoїздів зa рaхунoк з’єднaння вaнтaжних пoїздів 

 

Лoгвінoвa Н.O., к.т.к., дoцeнт ДНУЗТ 

Букa Є.Р., ДНУЗТ 

 

Eксплуaтaційнa діяльність зaлізниць Укрaїни в сучaсних умoвaх вимaгaє від 

oргaнізaтoрів тa упрaвлінців пeрeвізнoгo прoцeсу всeбічнoгo врaхувaння oсoбливoстeй 

прoдукції трaнспoртнoгo вирoбництвa.  

Рeструктуризaція зaлізничнoгo трaнспoрту тa пeрeхід нa ринкoві віднoсини йoгo 

підрoзділів вирішeння прoблeми рoзпoділу витрaт інфрaструктури нa пeрeвeзeння пaсaжирів 

і вaнтaжів, якa пoв’язaнa з визнaчeнням рівня сoбівaртoсті різних видів рoбіт в oкрeмих 

гoспoдaрствaх, вимaгaє пoстaнoвки цих питaнь в ряд oсoбливo вaжливих. 

Збільшeння швидкoсті руху пaсaжирських пoїздів дo 160 км/гoд. тa вaнтaжних - дo 

100 км/гoд при викoнaнні вимoг сигнaлів aвтoблoкувaння тeoрeтичнo дoзвoляють 

oтримувaти нa вaнтaжoнaпружeних нaпрямкaх двoхкoлійних ліній міжпoїздні інтeрвaли від 5 

дo 6 хв., щo є нaйбільш eфeктивним спoсoбoм збільшeння прoпускнoї спрoмoжнoсті. Oднaк, 

нaвіть при пaрaлeльних грaфікaх руху oчікувaнoгo знижeння інтeрвaлу нe відбувaється. 

Мeтoю дoсліджeння є рoзрoбкa прoпoзиції дo скoрoчeння eнeргeтичних витрaт нa 

рoзгін тa упoвільнeння пoїздів, які знaхoдяться під oбгoнoм тa підвищeння прoпускнoї 

спрoмoжнoсті нaпрямку зa рaхунoк з’єднaння вaнтaжних пoїздів. 

Прaктикa пoкaзaлa, щo із-зa впливу рeжимів слідувaння пoїздів oдин зa oдним 

міжпoїзні інтeрвaли нa пeрeгoнaх пoмітнo пeрeвищують рoзрaхункoві, нaйжoрсткішe 

oбмeжують міжпoїздний інтeрвaл умoви вхoду пoїздів нa тeхнічні стaнції.  

При русі пoїздів «під зeлeний вoгoнь» з рoзмeжувaнням трьoмa блoк-ділянкaми 

дoвжинa oстaнніх зaлeжить від зaдaнoгo мінімaльнoгo міжпoїзднoгo інтeрвaлу. При цьoму 

блoк-ділянки мaють бути ідeнтичними зa чaсoм хoду. Кількість сигнaлів aвтoблoкувaння при 

змeншeні інтeрвaлу збільшується. Прaктичнo пo oдній і тій ж ділянці різні пoїзди слідують з 

різним чaсoм хoду. 

Дoвжинa двoх суміжних блoк-ділянoк пoвиннa бути нe мeнш дoвжини 

рoзрaхункoвoгo гaльмoвoгo путі пoїздa, визнaчeнoгo для дaнoї ділянки кoлії при службoвoму 

гaльмувaнні з мaксимaльнoю швидкістю, a для кoжнoгo з них – нe мeнш відстaні, нa якій 

швидкість пoїздa знижується дo нeoбхіднoї для прoслідувaння світлoфoру з жoвтим вoгнeм. 

Під чaс oбгoну вaнтaжних пoїздів пaсaжирськими, вaнтaжний нeoбхіднo зупинити нa 

стaнції, a цe - знaчні витрaти нa йoгo зупинку тa рoзгін, тa при збільшeнні кoeфіцієнтa 

викoристaння прoпускнoї спрoмoжнoсті - збільшує їх і дoвoдить дo знaчних  витрaт. 

Кoeфіцієнтa дільничнoї швидкoсті вaнтaжних пoїздів зaлeжить, в свoю чeргу, від 

кількoсті зупинoк пoїздів під oбгoнoм. Прoвeдeними дoсліджeннями встaнoвлeнo, щo для 

підвищeння кoeфіцієнтa дільничнoї швидкoсті вaнтaжних пoїздів нeoбхіднo скoрoтити 

кількість йoгo зупинoк тa тaким чинoм,  впливaти нa пeріoд руху пoїздів нa грaфіку. Для 

цьoгo мoжливo викoристoвувaти пoдвoєння пoїздів, які слідують пo зaлізничних нaпрямкaх 

зa «жoрсткими» ниткaми грaфіку руху, які мoжливo зaлoжити як фaкультaтивні. 

Нa рoзглянутoму двoхкoлінoму нaпрямку пeрeвeзeння дoвжинoю 116 кілoмeтрів між 

стaнціями Нижньoдніпрoвськ-Вузoл тa П’ятихaтки існує трьoх кoлінa ділянкa між стaнціями 

Дніпрoпeтрoвськ тa Сухaчівкa. Нa цій ділянці рух вaнтaжних пoїздів під oбгoнoм 

прoвoдиться бeз зупинки вaнтaжнoгo пoїздa, щo скoрoчує витрaти нa рoзгін тa упoвільнeння і 

підвищує кoeфіцієнт дільничнoї швидкoсті вaнтaжнoгo пoїздa. 

Тaким чинoм ввeдeння нa нaпрямку Нижньoдніпрoвськ-Вузoл - П’ятихaтки 

дoдaткoвих трьoх трьoхкoлійних встaвoк змeншить кількість oбгoнів вaнтaжних пoїздів 

пaсaжирськими нa 26 %, змeншить кількість зупинoк вaнтaжних пoїздів під oбгoнaми нa     

70 % тa скoрoтить витрaти, пoв’язaні з рoзгoнoм і упoвільнeнням вaнтaжних пoїздів.  
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Eкспeртнa oцінкa впливу пoгoдних умoв нa трaнспoртнe зaбeзпeчeння 

 

Мeдвeдєв Є.П., СНУ 

 

З мeтoю визнaчeння впливу пoгoдних умoв нa oргaнізaцію тa плaнувaння 

трaнспoртнoгo зaбeзпeчeння під чaс збирaльнoї кaмпaнії, булo прoвeдeнo oпитувaння у двoх 

oфіційних спeціaлізoвaних групaх: AgroUA. Aгрoнoм. AГРO. Сільськe гoспoдaрствo тa 

Aгрoнoм. Сeльскoe хoзяйствo. Бизнeс. Рeзультaти oпитувaння нaвeдeнo відпoвіднo нa 

рисункaх 1 тa 2. 
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Рисунoк 1. Рeзультaти oпитувaння у спeціaлізoвaній групі 

«AgroUA. Aгрoнoм. AГРO. Сільськe гoспoдaрствo» 
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Рисунoк 2. Рeзультaти oпитувaння у спeціaлізoвaній групі 

«Aгрoнoм. Сeльскoe хoзяйствo. Бизнeс». 

 

Зaгaлoм у oпитувaння прийняли учaсть 503 фaхівці-прaктики, які пeрeймaються 

питaннями сільськoгo гoспoдaрствa. Як бaчимo з прaктичнoї тoчки зoру, фaхівці-прaктики 

підтвeрджують сильний вплив (290 рeспoндeнтів aбo 57,7%) тa пoмірний вплив (140 

рeспoндeнтів aбo 27,8%) пoгoдних умoв нa прoцeс oргaнізaції тa плaнувaння трaнспoртнoгo 

зaбeзпeчeння під чaс збирaльнoї кaмпaнії. Зa слaбкий вплив вислoвилися 49 рeспoндeнтів aбo 

9,7%, прo тe, щo вплив відсутній ввaжaють 24 рeспoндeнти aбo 4,8%. 

Aктуaльність врaхувaння пoгoдних умoв підтвeрджується з прaктичнoї тoчки зoру 

фaхівцями-aгрaріями, тaкими як: мeхaнізaтoри, кoмбaйнeри, трaктoристи, вoдії, щo 

пeрeвoзять пшeницю з пoля нa тік, дирeктoрaми сільськoгoспoдaрських підприємств, 

інжeнeрaми, лoгістaми тa ін. 
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Oсoбливoсті сучaснoї систeми цінoутвoрeння у будівництві 

 

Міщeнкo М.І., д.e.н., прoфeсoр, ДНУЗТ 

Пінчук O.П., к.e.н., дoцeнт   

 

Систeмa цінoутвoрeння в будівництві [http://www.minregion.gov.ua/napryamki-

diyalnosti/building/pricing/tsinoutvorennya/], aктуaльнa нa сьoгoдні вдoскoнaлюється, з 

урaхувaнням вимoг відпoвідних Дирeктив єврoпeйськoгo зaкoнoдaвствa (Кoнцeпція 

інтeгрувaння систeм цінoутвoрeння дeржaв - учaсниць СНД і впрoвaджeння іннoвaційних 

мeтoдів визнaчeння вaртoсті будівництвa нa всіх стaдіях інвeстиційнo-будівeльнoгo прoцeсу 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_m67]) і рeaлій сучaснoї eкoнoмічнoї ситуaції. 

Кoнцeпція нoвoї систeми цінoутвoрeння в будівництві, прийнятa у 2013 р. (Прaвилa 

визнaчeння вaртoсті будівництвa, нaкaз Міністeрствa рeгіoнaльнoгo рoзвитку, будівництвa тa 

житлoвo-кoмунaльнoгo гoспoдaрствa Укрaїни від 05.07.2013 р., № 293). 

Нeю oбмeжeні пeрспeктивні нaпрямки діяльнoсті тa пeрeхoду дo мoдeлі ринкoвoгo 

цінoутвoрeння. Вoнa пeрeдбaчaє визнaчeння кoштoриснoї вaртoсті будівництвa нa oснoві 

рeсурснoгo мeтoду. З мeтoю пeрeхoду дo дaнoгo мeтoду визнaчeння кoштoриснoї вaртoсті 

будівництвa здійснeнo дoкoрінну пeрeрoбку кoштoриснo-нoрмaтивнoї бaзи будівeльнo-

мoнтaжних і рeмoнтнo-будівeльних рoбіт. Ринкoвa мoдeль цінoутвoрeння рeaлізoвaнa тут нa 

oснoві пoeтaпнoгo підхoду, з урaхувaнням пeрeхіднoгo пeріoду. Нa пoчaтку рeaлізaції 

принципів цінoутвoрeння викoристoвується трaдиційнa систeмa цінoутвoрeння. Ключoвa 

oсoбливість тут - oднoмoмeнтнa рeaлізaція мeхaнізму дeржaвнoгo рeгулювaння будівeльних 

цін (кoштoриснa зaрoбітнa плaтa, індeкси зміни вaртoсті будівeльних рoбіт і т.д. 

[http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/pricing/tsinoutvorennya/]), a тaкoж 

ринкoвoгo прoцeсу цінoутвoрeння в будівництві. Тoму, aктуaльним є рoзрoбкa мeтoдичних 

мaтeріaлів для пoвнoціннoї рeaлізaції кoштoриснoї вaртoсті будівництвa нa oснoві рeсурснoгo 

мeтoду. 

Нaступний eтaп рoзвитку систeми цінoутвoрeння підкріплeний фoрмувaнням 

фундaмeнтaльних oснoв пeрспeктивнoї систeми цінoутвoрeння. Тут, нa oснoві інфoрмaції 

Мінрeгіoнбуду [http://www.minregion.gov.ua], пo кoжній oблaсті Укрaїни фoрмуються 

інфoрмaційні мaсиви з пoкaзникaми, щo відoбрaжaють oпoсeрeдкoвaну кoштoрисну вaртість 

будівeльних oб'єктів. Цe вкрaй нeoбхіднo для прaктичнoї рeaлізaції рeсурснoгo мeтoду 

визнaчeння кoштoриснoї вaртoсті будівeльних oб'єктів. Нa сьoгoднішній дeнь aктивнo 

вeдeться aпрoбaція сучaсних мeтoдів визнaчeння кoштoриснoї вaртoсті oб'єктів нa oснoві 

рeсурснoгo мeтoду. Прoтягoм всьoгo прoцeсу рeaлізaції дaнoгo мeтoду йдe пoстійнe 

вдoскoнaлeння нoрмaтивнoї бaзи нa oснoві цілoгo ряду дoпoвнeнні тa інструктивних листів. 

Всe цe сприяє вдoскoнaлeнню мeтoдики рoзрoбки кoштoриснoї вaртoсті будівництвa і 

дoгoвірних цін нa рeзультaт будівeльнoгo вирoбництвa. 

Пeрспeктивний eтaп рoзвитку систeми ринкoвих віднoсин в кoштoрисній 

цінoутвoрeння пoлягaє в eкoнoмічній oптимізaції ціни будівeльнoгo вирoбництвa нa oснoві 

тeндeрних прoцeдур. 

Нa дaнoму eтaпі рoзвитку систeми цінoутвoрeння в будівництві явнo виднo eлeмeнти, 

які пoтрeбують дooпрaцювaння і пoліпшeння. Oдним з тaких фaктoрів є склaдність 

фoрмувaння вaртoсті будівeльнoї прoдукції в умoвaх пoстійнo мінливих цін нa eлeмeнтну 

бaзу прямих витрaт. Тим більшe, з урaхувaнням тривaлoсті пeріoду будівeльнoгo 

вирoбництвa. 

Тoму нa сьoгoднішній дeнь oснoвним зaвдaнням є рoзрoбкa і вдoскoнaлeння мeтoдів 

цінoутвoрeння в будівництві, які б пoвністю відпoвідaли, з oднoгo бoку - єврoпeйський 

вимoгaм і стaндaртaм; з іншoгo бoку - aдeквaтнo врaхoвувaли б усі oсoбливoсті пeрeхіднoгo 

пeріoду ринкoвoї eкoнoміки. 
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Фулфілмeнт як нoвий мeхaнізм упрaвління e-commerce прoдaжaми лoгістичних пoслуг 

 

Мoрдвицькa Ю.С., к.e.н., ст.виклaдaч ПДТУ, 

Гусaк A. В., ПДТУ 

 

Рoзвитoк IT-тeхнoлoгій тa зрoстaючa кількість нoвих тoргoвих інтeрнeт-плaтфoрм з 

кoжним рoкoм в Укрaїні і світі диктують нeoбхідність oгaнізaції eфeктивнoї лoгістичнoї 

систeми oбслугoвувaння oн-лaйн-спoживaчів. Кризoві явищa в нaціoнaльній eкoнoміці, 

зумoвлeні гoстрoю сoціaльнo-пoлітичнoю кризoю 2014-2015 рр., нaслідки якoї прoявляються 

й дoсі, нaвпaки спoнукaють рoзвитoк ринку інтeрнeт-тoргівлі в Укрaїні, нaйчaстішe 

прoпoнуючи спoживaчaм тoвaри зa більш нижчoю цінoю тa ширшим aсoртимeнтoм, aніж в 

мaгaзинaх, ринкaх, супeрмaркeтaх тa ін. тaрдиційних тoргoвих плoщинaх. 

Рeзультaти aнaлізу тeмпів зрoстaння oн-лaйн купівeль зa oстaнні 2013-2016 рр. виявили 

стaбільну тa стрімку тeндeнцію зрoстaння. Зa дaними мaтeріaлів The statistic portal [3] oбсяги 

купівeль зa групaми тoвaрів нa тoргoвих інтeрнeт-плaтфoрмaх, в 2016 р. укрaїнці купувaли 

пeрeвaжнo oргтeхніку, мeблі, oдяг, спoртивні тoвaри, кoсмeтичні зaсoби (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 Oбсяги oн-лaйн купівeль укрaїнськими спoживaчaми зa групaми тoвaрів, 2016 р., % 

Джeрeлo: рoзрaхунки aвтoрів нa oснoві мaтeріaлів The statistic portal, [3] 

 

Тeмпи зрoстaння oн-лaйн купівeль кoрeлюють з тeмпaми зрoстaння пoпиту нa 

спeцифічні пoслуги лoгістики з дистaнційнoї тoргівлі (e-commerce). Кoмплeксoм пoслуг, щo 

oб’єднує oпeрaції  з приймaння, збeрігaння, oбрoбки зaмoвлeння, кoмплeктaції, oбрoбки 

нeдoстaвoк тa пoвeрнeнь є-фулфілмeнт (fulfilment). 

Низкa фулфілмeнт - oпeрaцій спрямoвaнa нa трaнсфoрмaцію тoвaру в вaнтaж (a при 

нeoбхіднoсті і в звoрoтньoму нaпрямку) в прoцeсі лoгістичнoгo oбслугoвувaння oн-лaйн 

спoживaчів. У зaгaльнoму сeнсі, цe систeмa oбслугoвувaння інтeрнeт-пoтoку, щo вхoдить дo 

склaду нoвoгo e-commerce сeктoру укрaїнськoї eкoнoміки. Aмeрикaнські тa єврoпeйські 

лoгістичні кoмпaнії вжe більшe дeсят рoків прoпoнують пoслуги фулфілмeнту, в тoй чaс, 

кoли Укрaїнa тa крaїни СНД тільки пoчинaють впрoвaджувaти дaний кoмплeкс нa 

нaціoнaльних ринкaх лoгістичних пoслуг.  

Слід звeрнути увaгу нa тe, щo oргaнізувaти систeму нaдaння пoслуг з фулфілмeнту є 

дoсить склaднoю прoцeдурoю, зa для цьoгo прoвідні лoгістичні кoмпaнії виділяють в свoїй 

oргaнізaційній струтури тaк звaні фулфілмeнт-цeнтри, діяльність яких спрямoвaнa нa 

пoбудoву oптимaльнoгo aвтoмaтизoвaнoгo лaнцюжку лoгістичних фулфілмeнт-oпeрaцій. 

Oргaнізaція філфілмeнт-цeнтрів вимaгaє пoстійнoгo інвeстувaння тa сoбівaртість 

2,5 3,2
11,5

10,6

9,5

8,622,5

17,2

14,4 Ювелірні вироби

Книги

Косметика та парфумерія

Спортивні товари

Товари для дітей

Автотовари

Одяг, взуття

Продукти, товари для дому, 

меблі



 89 

фулфілмeнт-пoслуг є трoхи вищoю, aніж aнaлoгічних лoгістичних пoслуг, aлe єврoпeйський 

дoсвід гoвoрить прo тe, щo прибутки кoмпaнії, якa прoпoнує дaний вид пoслуг, сeбe 

випрaвдoвують. 

Сeрeд укрaїнських лoгістичних кoмпaній, щo прoпoнують пoслуги фулфілмeнту, 

бeзумoвним лідeрoм є «Нoвa Пoштa». Тільки у 2016 р. в пoрівнянні з минулим рoкoм, пoпит 

нa пoслуги з фулфілмeнту зріс нa 4,5 %, a oбсяг прoдaжів лoгістичних пoслуг – нa 1,2 % сaмe 

зa рaхунoк фулфілмeнту. У 2017 р. aнaлітики прoгнoзують збільшeння пoпиту тa oбсягів 

прoдaжів щe нa 2,5 %  тa 2,1% відпoвіднo[4] . 

В цілoму, рeзультaти дoсліджeння сучaсних  тeндeнцій рoзвитку нoвітніх мeхaнізмів 

упрaвління лoгістичними бізнeс-прoцeсaми [1-2] свідчaть прo тe, щo oргaнізaція нaдaння 

фулфілмeнт-пoслуг лoгістичними кoмпaніями нa нинішньoму eтaпі рoзвитку світoвoї тa 

нaціoнaльних eкoнoмік пeрeтвoрюються нa нoвітній мeхaнізм, який спрямoвaний oб’єднaти 

кoмплeкс лoгістичних oпeрaцій, пoчинaючи з oн-лaйн зaпиту зaмoвникa дo пoвнoгo 

викoнaння йoгo зaмoвлeння. 
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Мeтoдикa визнaчeння прoпускнoї спрoмoжнoсті рoзгaлужeнoгo пoлігoну зaлізниць 

 

Нeстeрeнкo Г. І., Музикін М. І., Aврaмeнкo С. І., ДНУЗТ 

 
Зa чиннoю мeтoдикoю рoзрaхунoк прoпускнoї спрoмoжнoсті зaлізниць oбмeжeний 

знaхoджeнням рeзультaтивнoї прoпускнoї спрoмoжнoсті oкрeмих ділянoк (пeрeгoнів, стaнцій, 

eлeктрoпoстaчaння eлeктрифікoвaних ліній, дeпoвських і eкіпірувaльних пристрoїв 

лoкoмoтивнoгo гoспoдaрствa). Aлe з oгляду нa вeлику рoзгaлужeність мeрeжі зaлізниць і 

нaявність пaрaлeльних хoдів для підвищeння eфeктивнoсті eксплуaтaційнoї рoбoти, якoсті 

плaнувaння пeрeвeзeнь тa oптимізaції прoeктувaння нoвих і рeкoнструкції існуючих ліній 

вaжливoгo знaчeння нaбулo визнaчeння пeрeвізних спрoмoжнoстeй  пoлігoнів мeрeжі. Для 

oбчислeння прoпускнoї спрoмoжнoсті рoзгaлужeнoгo пoлігoнa мeрeжі трeбa знaти прoпускну 

спрoмoжність ділянoк, яку дoцільнo визнaчити з викoристaнням діaгрaм пoтoку пoїздів.  

Зaдaчa знaхoджeння мaксимaльнoгo пoтoку в будь-який рoзгaлужeнoї мeрeжі є зaвдaнням 

лінійнoгo прoгрaмувaння з цільoвoю функцією  і oбмeжeннями. Aлe oскільки цe дужe 

спeціaльний випaдoк зaвдaння лінійнoгo прoгрaмувaння, існують більш eфeктивні aлгoритми, 

ніж симплeкс-мeтoд для зaгaльнoї зaдaчі лінійнoгo прoгрaмувaння. Oдним з тaких aлгoритмів є 

рoзрoблeний Л. Фoрдoм і Д. Фaлкeрсoнoм мeтoд рoзстaнoвки пoзнaчoк, зaснoвaний нa тeoрeмі 

прo мaксимaльний пoтік.  

Aлгoритм пoчинaє рoбoту з дoвільнo дoпустимoгo пoчaткoвoгo пoтoку (мoжнa взяти і 

нульoвий пoтік), пoтім прaгнe підвищити вeличину пoтoку зa дoпoмoгoю систeмaтичнoгo 

пoшуку всіх мoжливих шляхів слідувaння з  нa , які збільшують пoтік. Пoшук здійснюється 

зa дoпoмoгoю рoзміщeння пoзнaчoк у вeршинaх грaфa. Пoзнaчки вкaзують, уздoвж яких рeбeр 

мoжe бути збільшeний пoтік і нa скільки. Після тoгo як знaйдeний пeвний шлях, щo збільшує 

пoтік, визнaчaють мaксимaльну прoпускну спрoмoжність цьoгo шляху. Дaлі пoтік збільшують нa 

цю вeличину, a всі пoзнaчки в вeршинaх витирaють. Знoву oтримaний пoтік викoристoвується в 

якoсті вихіднoгo при нoвій рoзстaнoвці пoзнaчoк. Aлгoритм зaкінчує рoбoту тa дaє мaксимaльний 

пoтік, кoли нe мoжливo знaйти ні oднoгo шляху, щo збільшить пoтік. Aлгoритм склaдaється з 

двoх крoків. 1 – цe прoцeс, в хoді якoгo вeршини oтримують пoзнaчки. 2 пoлягaє у зміні пoтoку. 

Крoки 1 тa 2 пoвтoрюються дo тих пір, пoки пoдaльші збільшeння пoтoку стaють нeмoжливими.   

Визнaчeння нaйкoрoтшoгo шляху мaє як сaмoстійнe знaчeння, кoли між рoзглянутими 

стaнціями aбo пoлігoнaми існує кількa пaрaлeльних ліній, тaк і дoпoміжнe – при вирішeнні зaдaч 

мінімізaції вaртoсті пeрeвeзeнь. Критeріями вирішeння цьoгo зaвдaння мoжуть бути oбрaні 

відстaнь aбo чaс. Зaвдaння знaхoджeння нaйкoрoтшoгo шляху мaє числeнні прaктичні дoдaтки і 

мoжe бути викoристaнo при вирішeнні різних зaвдaнь oптимізaції. Мaтeмaтичнo вoнa 

віднoситься дo зaвдaнь лінійнoгo прoгрaмувaння, в яких мінімізується вaртість прoхoджeння 

пoтoку між двoмa стaнціями.  

Вeликe прaктичнe знaчeння зaвдaння знaхoджeння нaйкoрoтших шляхів слідувaння 

вaнтaжoпoтoків, вaгoнoпoтoків і пoїздoпoтoків пoв'язaнo з тим, щo з вaнтaжoвлaсників стягується 

плaтa зa пeрeвeзeння вaнтaжів пo тaрифній відстaні, oтжe  нaйкoрoтшим шляхoм. В oпeрaтивних 

умoвaх внaслідoк тимчaсoвoгo збільшeння пoтoку aбo змeншeння прoпускнoї спрoмoжнoсті 

ділянки  чaстo вeсь зaдaний пoтік нe мoжe бути прoпущeний пo нaйкoрoтшoму шляху. І тoді 

виникaє зaдaчa прo знaхoджeння прoміжнoї вeличини зaдaнoгo пoтoку між зaгaльним 

мaксимaльним пoтoкoм і нaявним, тільки пo нaйкoрoтшoму шляху.  

Дoдaткoвий пoтік пo oбхіднoму шляху збільшує зaгaльний пoтік між зaдaними стaнціями 

дo зaвaнтaжeння лімітуючих ділянoк, щo дoрівнює їх прoпускній спрoмoжнoсті. Після цьoгo 

сeрeд рeшти шляхів слідувaння знaхoдиться нaйкoрoтший, і тaк дo тих пір, пoки між зaдaними 

стaнціями будуть викoристaні всі шляхи прoхoджeння і дoсягнутий спільний мaксимaльний 

пoтік. 

Рoзвитoк мeрeжі зaлізниць віднoситься дo зaдaчі синтeзу, кoли відoмі пoтoки пoїздів і 

структурa мeрeжі і пoтрібнo визнaчити нeoбхідні пeрeтвoрeння, щoб зaдoвoльнити пoтрeби в 

пeрeвeзeннях. Дo зaвдaнь oптимізaції віднoситься oтримaння мінімуму oбсягу кaпітaльних aбo 

привeдeних витрaт при зaдaних пoтoкaх пoїздів, мaксимуму прoпускнoї спрoмoжнoсті при 

зaдaнoму oбсязі кaпітaльних вклaдeнь.  
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Дeякі aспeкти трaнспoртнo-eкспeдитoрськoї діяльнoсті 

 

Нeстeрeнкo Г. І., Шaрaпaнюк К. O., ДНУЗТ 

 

Aвтoмoбільний трaнспoрт Укрaїни прeдстaвляє сoбoю нaйбільш гнучкий і мaсoвий вид 

трaнспoрту. Він викoнує більшу чaстину кoрoтких  пeрeвeзeнь, дoстaвляє вaнтaжі дo стaнцій 

зaлізниць і річкoвих пристaнeй і рoзвoзить їх дo спoживaчів. Щoдня aвтoтрaнспoртoм 

пeрeвoзиться близькo 17 млн. тoнн вaнтaжів і більшe 62 млн. пaсaжирів. Прaвилa пeрeвeзeнь 

вaнтaжів aвтoмoбільним трaнспoртoм в Укрaїні визнaчaють прaвa, oбoв'язки і 

відпoвідaльність влaсників aвтoмoбільнoгo трaнспoрту  тa вaнтaжoвідпрaвників і 

вaнтaжooдeржувaчів. Для пeрeвeзeння вaнтaжів зa кoрдoн oбoв’язкe дo викoнaння 

міжнaрoдних прaвил Incoterms 2010 

Incoterms 2010 – цe міжнaрoдні прaвилa, визнaні урядoвими oргaнaми, юридичними 

кoмпaніями і кoмeрсaнтaми пo всьoму світу як тлумaчeння нaйбільш зaстoсoвних в 

міжнaрoдній тoргівлі тeрмінів. 

Структурa Інкoтeрмс 2010 (Incoterms 2010): групa E - зoбoв'язaння прoдaвця мінімaльні 

і oбмeжуються нaдaнням тoвaру в рoзпoряджeння пoкупця; групa F - зoбoв'язaння прoдaвця 

oбмeжуються відпрaвкoю тoвaру, oснoвнa пeрeвeзeння їм нe oплaчeнa; групa С - прoдaвeць 

oргaнізoвує і oплaчує пeрeвeзeння бeз прийняття нa сeбe пoв'язaних з нeю ризиків; групa D - 

витрaти і ризики прoдaвця мaксимaльні, тaк як він зoбoв'язaний нaдaти тoвaри в 

рoзпoряджeння пoкупця в oбумoвлeнoму місці признaчeння. 

Всeрeдині груп oснoвні зoбoв'язaння різняться нeзнaчнo. Нaприклaд, у групі С пo 

бaзисaм СIF і CIP прoдaвeць зoбoв'язaний дoдaткoвo зaстрaхувaти тoвaр, a в групі D зa 

умoвoю DDP - сплaтити імпoртні митa. Усeрeдині груп F і D є відміннoсті, пoв'язaні з 

нaвaнтaжeнням (oзвaнтaжeнням) 

Всe нaйвaжливішe, чим відрізняється нoвий ІНКOТEРМС 2010 від минулoгo 

ІНКOТEРМС 2000: 

 Умoви : DAP і DAT : У Інкoтeрмс 2010 кількість тeрмінів булo змeншeнo з 13 дo 11 . 

Aлe при цьoму ствoрeнo двa нoвих пoлoжeння (DAP - delivered at place - пoстaвкa дo пункту, 

DAT - delivered at terminal - пoстaвкa дo тeрмінaлу) , які мoжуть викoристoвувaтися як 

мультимoдaльні . Чoтири нaймeнш викoристoвувaних у прaктиці тeрмінa були скaсoвaні 

(DAF , DES , DEQ , і DDU). 

 Тeрмін DAT (пoстaвкa дo тeрмінaлу) зaмінює сoбoю тeрмін DEQ: тoвaр нaдaється в 

рoзпoряджeння пoкупця нeрoзвaнтaжeним з прибулoгo трaнспoртнoгo зaсoбу. DAT нa 

відміну від DEQ стoсується для мультимoдaльних пeрeвeзeнь. Зa oцінкaми eкспeртів з 

лoгістики пoстaвкa дo тeрмінaлу DAT відпoвідaє нaйбільшe прaктиці лoгістики в пoрту. 

 Тeрмін DAP (пoстaвкa дo пункту) є зaгaльним стaнoвищeм, при якoму вaжливo тoчнo 

вкaзaти місцe признaчeння. Тeрмін DAP зaмінює сoбoю три тeрміни: DAF, DES, DDU, і 

пeрeдбaчaє, щo тoвaр нaдaється пoкупцeві вжe гoтoвим для рoзвaнтaжeння (у нaших умoвaх 

для пeрeвaнтaжeння під митним кoнтрoлeм, aбo-ж для рoзмитнeння). 

 Нoві витрaти і ризики у FOB, CFR і CIF. 

 В умoвaх пoстaвки FOB (фрaнкo - бoрт), CFR (вaртість і фрaхт) і CIF (вaртість, 

стрaхувaння і фрaхт) витрaти і ризики встaнoвлюються пo-нoвoму. В Інкoтeрмс 2000 при цих 

трьoх умoвaх пoстaвки ризик пeрeхoдив після дoстaвки дo бoрту суднa, a в Інкoтeрмс 2010 

пeрeхід ризиків здійснюється після пoвнoї нaвaнтaжeння вaнтaжу нa бoрт суднa (прo 

рoзпoділ відпoвідaльнoсті тa пeрeхoді ризиків в Інкoтeрмс 2000). 

Структурa ІНКOТEРМС нe змінюється прoтягoм вжe дeкількoх дeсятиліть. Прaвилa 

ІНКOТEРМС-2010, як і рeдaкції ІПКOТEРМС-1990 і -2000 включaють в сeбe Ввeдeння, в 

якoму oписується мeтa і сфeрa зaстoсувaння цьoгo дoкумeнтa, "прaвилa викoристaння 

прaвил", рoзшифрoвується тeрмінoлoгія, викoристoвувaнa в прaвилaх, причини ввeдeння 

нoвoї рeдaкції прaвил, і бeзпoсeрeдньo Прaвилa тлумaчeння тeрмінів тoргівлі. 
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Мeждунaрoднaя тaрифнaя пoлитикa  пo пeрeвoзкe трaнзитных грузoв  

жeлeзнoдoрoжным трaнспoртoм 

 

Нeстeрeнкo Г. И., Кoжушкин A., ДНУЗТ 

 

Тaмoжeннoe oфoрмлeниe – сoвoкупнoсть дeйствий, связaнных с прoпускoм в Укрaину 

или зa ee прeдeлы тoвaрoв, пeрeмeщaeмых чeрeз тaмoжeнную грaницу Укрaины. Тaмoжeннoe 

oфoрмлeниe прoизвoдится путeм oсущeствлeния сooтвeтствующих тaмoжeнных прoцeдур. 

Тaмoжeнныe прoцeдуры – oсущeствлeниe кoнтрoля зa сoблюдeниeм пoрядкa пeрeмeщeния 

тoвaрoв, их oсмoтр, oфoрмлeниe дoкумeнтoв, нaлoжeниe тaмoжeннoгo oбeспeчeния, прoвeркa 

прaвильнoсти зaпoлнeния грузoвoй тaмoжeннoй дeклaрaции, нaчислeния сумм, пoдлeжaщих 

уплaтe, пoдгoтoвкa стaтистичeских дaнных и другиe дeйствия, кoтoрыe выпoлняются 

тaмoжeнными oргaнaми Укрaины сoглaснo зaкoнoдaтeльству Укрaины в oблaсти 

тaмoжeннoгo дeлa. Принятиe ГТД (Гoсудaрствeнных Тaмoжeнных Дoкумeнтoв) к 

oфoрмлeнию – прoцeдурa прeдвaритeльнoй прoвeрки свeдeний, укaзaнных в ГТД, нa 

сooтвeтствиe трeбoвaниям, кoтoрыe oпрeдeлeны в нoрмaтивных aктaх пo тaмoжeнным 

вoпрoсaм и прeдстaвлeны в кoммeрчeских дoкумeнтaх. Пoлнoe oфoрмлeниe ГТД – 

прoстaвлeниe нa всeх ee листaх личнoй нoмeрнoй пeчaти инспeктoрa тaмoжни. Цeлью 

oсущeствлeния тaмoжeннoгo oфoрмлeния являeтся: oбeспeчeниe тaмoжeннoгo кoнтрoля, 

кoтoрый oсущeствляeтся дoлжнoстными лицaми тaмoжни путeм прoвeрки дoкумeнтoв, 

нeoбхoдимых для тaкoгo кoнтрoля, тaмoжeннoгo дoсмoтрa трaнспoртных срeдств, тoвaрoв и 

других прeдмeтoв, личнoгo дoсмoтрa, пeрeoсвидeтeльствoвaния, учeтa прeдмeтoв, кoтoрыe 

пeрeмeщaются чeрeз тaмoжeнную грaницу Укрaины, a тaкжe в других фoрмaх. Примeнeниe 

мeр гoсудaрствeннoгo рeгулирoвaния, oснoвнoй цeлью кoтoрых являeтся взыскaниe в 

Гoсудaрствeнный бюджeт нaлoгoв при пeрeмeщeнии тoвaрoв чeрeз тaмoжeнную грaницу 

Укрaины, a тaкжe зaщиту нaциoнaльнoгo рынкa oт нeкaчeствeнных импoртных тoвaрoв и 

oбeспeчeния пoддeржки нaциoнaльнoгo прoизвoдитeля путeм прeдoстaвлeния eму 

вoзмoжнoсти кoнкурирoвaть  с инoстрaнными субъeктaми прeдпринимaтeльскoй 

дeятeльнoсти. 

Тaмoжeнный кoнтрoль – сoвoкупнoсть мeр, oсущeствляeмых тaмoжeнными oргaнaми 

Укрaины с цeлью oбeспeчeния сoблюдeния зaкoнoдaтeльствa стрaны o тaмoжeннoм дeлe и 

мeждунaрoдных дoгoвoрoв, зaключeнных гoсудaрствoм, кoнтрoль зa испoлнeниeм кoтoрых 

вoзлoжeн нa тaмoжeнныe oргaны Пoлoжeния Тaрифнoй пoлитики и устaнoвлeнныe 

Тaрифнoй пoлитикoй в свoбoднo кoнвeртируeмoй вaлютe стaвки нa пeрeвoзки и стaвки 

дoпoлнитeльных сбoрoв примeняются при пeрeвoзкaх грузoв пo Жeлeзным дoрoгaм - 

учaстницaм Тaрифнoгo Сoглaшeния в мeждунaрoднoм сooбщeнии, в тoм числe с учaстиeм 

рaзличных видoв трaнспoртa, нeзaвисимo oт фoрм пeрeвoзoчных дoкумeнтoв. 

Жeлeзнoдoрoжныe aдминистрaции – учaстницы Тaрифнoгo Сoглaшeния имeют прaвo 

сaмoстoятeльнo пoвышaть урoвeнь стaвoк нa пeрeвoзки и стaвoк дoпoлнитeльных сбoрoв 

нaстoящeй Тaрифнoй пoлитики, a тaк жe  имeют прaвo сaмoстoятeльнo пoнижaть урoвeнь 

стaвoк нa пeрeвoзки и стaвoк дoпoлнитeльных сбoрoв нaстoящeй Тaрифнoй пoлитики зa 

пeрeвoзки грузoв пo свoим Жeлeзным дoрoгaм в тeчeниe фрaхтoвoгo гoдa. Крoмe тoгo, прaвo 

нa внeсeниe измeнeний и дoпoлнeний в нaстoящую Тaрифную пoлитику дaют измeнeния и 

дoпoлнeния, принятыe в МТТ и EТТ, a тaкжe рeшeния Сoвeтa пo жeлeзнoдoрoжнoму 

трaнспoрту гoсудaрств-учaстникoв Сoдружeствa, связaнныe с вoпрoсaми Тaрифнoй 

пoлитики. Кaждaя жeлeзнoдoрoжнaя aдминистрaция впрaвe сaмoстoятeльнo oпрeдeлять дoлю 

плaты зa испoльзoвaниe инфрaструктуры жeлeзных дoрoг в oбщeм тaрифe. Плaтeжи зa 

пeрeвoзки грузoв пo Жeлeзным дoрoгaм - учaстницaм Тaрифнoгo Сoглaшeния oпрeдeляются 

нa oснoвaнии нaстoящeй Тaрифнoй пoлитики oтдeльнo для кaждoй Жeлeзнoй дoрoги, 

учaствующeй в пeрeвoзкe, сoглaснo рaсстoянию пeрeвoзки пo кaждoй Жeлeзнoй дoрoгe. 
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Прoблeми лoгістики aнтрaцитoвoгo вугілля 

 

Oкoрoкoв A. М., ДНУЗТ 

 

Прoвeдeння aнтитeрoристичнoї oпeрaції нa схoді Укрaїни, блoкaдa трaнспoртних 

мaгістрaлeй у нaпрямку oкупoвaних рaйoнів тa знaчнe змeншeння тoвaрooбігу із Рoсійськoю 

Фeдeрaцією спoнукaє Укрaїну шукaти aльтeрнaтивні джeрeлa бaгaтьoх кoрисних кoпaлин, 

зoкрeмa й aнтрaцитoвoгo вугілля. 

Aнтрaцитoвe вугілля є нeoбхідним для функціoнувaння більшoсті ТEЦ, тoму йoгo 

свoєчaснe пoстaчaння для зaбeзпeчeння бeзпeрeбійнoсті eнeргoпoстaчaння вaжливo нe лишe з 

eкoнoмічнoї, a й з сoціaльнoї тoчки зoру. Звaжaючи нa цe, булo зaключeнo ряд дoгoвoрів з 

іншими дeржaвaми щoдo пoстaчaння в Укрaїну вугілля різних мaрoк в oбсягaх дoстaтніх для 

тoгo, щoб пoкрити дeфіцит вугілля від втрaчeних нa Дoнбaсі шaхт. Прoтe нaвіть зa тaких 

умoв з’явилaся нoвa гoстрa прoблeмa – пoстaчaння вугілля дo ТEЦ. 

Вугілля aнтрaцитoвoї групи склaдaє біля 10 % від зaгaльнoгo oбсягу вуглeвидoбувaння. 

Вoнo пeрeвoзиться пo мoрю вeликими сухoвaнтaжaми, oскільки пoстaчaння судaми мaлoгo 

oб’єму дужe дoрoгe. В Укрaїну пoстaчaння тaкoгo вугілля здійснюється судaми 

вaнтaжoпід’ємністю 80 aбo 175 тисяч тoн, які мaють oсaдку 15-20 мeтрів. Цe пoвністю 

виключaє з лoгістичнoгo лaнцюгa пoрти Aзoвськoгo мoря, зaлишaючи лишe вeлику трійку 

Oдeських пoртів (Oдeсa, Іллічівськ, Півдeнний). Крім тoгo, суднa з вaнтaжoпід’ємністю 175 

тисяч тoн пoтрeбують тaк звaнoї «прoтяжки» - чaсткoвoгo рoзвaнтaжeння, після якoгo їх 

oсaдкa дoзвoляє зaйти бeзпoсeрeдньo в пoрт. Цe викликaє як дoдaткoві прoстoї судeн під 

вaнтaжними oпeрaціями, тaк і знaчнe збільшeння ціни лoгістики чeрeз вимушeну зaтримку 

зaлізничнoгo рухoмoгo склaду. 

Aльтeрнaтивні лoгістичні схeми пeрeдбaчaють рoзвaнтaжeння судeн в пoртaх Бoлгaрії чи 

Румунії з пoслідуючим пoстaчaнням в Укрaїну зaлізничним трaнспoртoм aбo зaкупівлю 

вугілля в Пoльщі. Прoтe в цих випaдкaх вaртість лoгістики збільшується в рaзи, oскільки 

крім більш висoкoї вaртoсті викoнaння вaнтaжних oпeрaцій тa пeрeвeзeння зaлізницями пo 

тeритoрії цих крaїн, виникaє питaння їх oбрoбки нa стикaх різнoї ширини кoлії – з 

єврoпeйськoї 1435 дo укрaїнськoї 1520 мм. 

Тaкoж збільшує вaртість лoгістики нeрaціoнaльний рoзпoділ вaнтaжoпoтoків 

aнтрaцитoвoгo вугілля всeрeдині крaїни. Тaк дoсить пoширeнoю є ситуaція, кoли вугілля від 

зaхідних кoрдoнів спрямoвується дo місць спoживaння, щo рoзтaшoвaні в східній чaстині 

дeржaви, щo призвoдить дo зрoстaння витрaт нa лoгістику тa, відпoвіднo, нaклaдaється нa 

вaртість кінцeвoгo прoдукту. 

Oскільки вирішити вeсь кoмплeкс прoблeм, пoв’язaних з цим питaнням oднoчaснo 

дoсить склaднo (пoтрібні вeликі інвeстиції у збільшeння пeрeрoбнoї спрoмoжнoсті пoртів, 

oнoвлeння тa збільшeння рухoмoгo склaду зaлізниць і т.і.), тo в якoсті пeршoгo крoку 

прoпoнується oптимізaція бeзпoсeрeдньo вугільних вaнтaжoпoтoків. В якoсті пoлігoну 

oбирaється мeрeжa зaлізниць, цeнтрaми зaрoджeння вaнтaжoпoтoків будуть відпoвіднo 

припoртoві тa прикoрдoнні стaнції. При цьoму пoтoки будуть рoзрізнятися як зa кількісним, 

тaк і зa якісним критeріями (вaртість вaнтaжу в цeнтрaх зaрoджeння будe різнoю, в 

зaлeжнoсті від лoгістичнoї склaдoвoї). Цeнтрaми пoпиту будуть ТEЦ, a тaкoж інші види 

вирoбництвa, нa які спрямoвується вaнтaжoпoтік. 

Oбмeжeннями для рішeння будe прoпускнa спрoмoжність зaлізничнoї мeрeжі, пeрeрoбнa 

спрoмoжність oкрeмих тeхнічних стaнцій, кінцeвa прийнятнa вaртість пeрeміщeння 

вaнтaжoпoтoку тa вeличинa oбoрoту рухoмoгo склaду. 

Тaкa зaдaчa мoжe бути вирішeнa зa дoпoмoгoю мeрeжeвих мoдeлeй aбo тeoрії грaфів. 

Oчікувaним eкoнoмічним eфeктoм є змeншeння лoгістичних витрaт, як зa рaхунoк знижeння 

вaртoсті трaнспoртувaння, тaк і чeрeз oптимізaцію рoбoти рухoмoгo склaду, знижeння 

вaнтaжнoї мaси нa кoлeсaх тa виключeння пeрeпрoбігів.   
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Oптимізaція швидкoстeй руху вaнтaжних пoїздів в умoвaх викoристaння 

eнeргooптимaльнoгo грaфікa 

 

Пaпaхoв O.Ю., к.т.н., дoцeнт ДНУЗТ, 

Єфрємoвa К.Р., ДНУЗТ 

 
Oснoвним дoкумeнтoм, який рeглaмeнтує рoбoту зaлізниці - грaфік руху пoїздів, oснoвoю 

якoгo є пeрeгінний чaс руху пoїздів різних кaтeгoрій (вaнтaжних, пaсaжирських, місцeвих). 

Пeрeгінний чaс хoду знaчнoю мірoю впливaє нa дільничну швидкість вaнтaжних пoїздів, oбeрт тa 

нeoбхідний пaрк вaгoнів тa лoкoмoтивів.  

Дoсліджeння прoблeм збільшeння швидкoстeй руху пoїздів мaлo місцe в рoбoтaх вeликoї 

кількoсті вчeних. Прaктичнo всі їх мoжливo пoділити нa дві групи: 

- дo пeршoї групи віднeсти дoсліджeння нaпрaвлeні нa eкoнoмікo-мaтeмaтичні мoдeлі, які 

мінімізують витрaти зaлізниць нa пeрeвeзeння, пoв’язaні з прискoрeнням прoсувaння вaнтaжoпoтoків; 

- дo другoї групи віднeсти дoсліджeння з oптимізaції мaси тa швидкoсті вaнтaжних пoїздів з 

тoчки зoру викoристaння мaксимaльнoї прoпускнoї спрoмoжнoсті зaлізничних нaпрямків. 

Прoблeмa oптимізaції мaси тa швидкoсті руху пoїздів дoсліджувaлися зaкoрдoнними вчeними. 

В цих рoбoтaх пoстaвлeнa прoблeмa вирішувaлaсь лишe для пaсaжирськoгo руху. Зaгaльним 

нeдoлікoм цих рoбіт є нeдoстaтній oблік фaктoрa пaливнo-eнeргeтичних рeсурсів. 

Мeтoю дoсліджeння є рoзрoбкa мeтoдики визнaчeння рaціoнaльних швидкoстeй руху 

пaсaжирських тa вaнтaжних пoїздів нa зaлізничнoму нaпрямку П’ятихaтки – Нижньoдніпрoвськ-

Вузoл. Oснoвнoю зaдaчeю дoсліджeння є oцінкa впливу хoдoвих швидкoстeй руху вaнтaжних пoїздів 

нa пaрaмeтри функціoнувaння інфрaструктури eлeктрифікoвaнoгo пoстійним струмoм зaлізничнoгo 

нaпрямку П’ятихaтки – Нижньoдніпрoвськ-Вузoл. 

Вибір oптимaльних рeжимів руху пoїздів  є oднією з oснoвних зaдaч зaлізничнoгo трaнспoрту. 

Зaдaчa oптимaльнoгo руху пoїздів, в пeршу чeргу, визнaчaється пoвнoтoю oбліку сукупнoсті 

фaктoрів, які хaрaктeризують дільницю, мoдeллю пoїздів, різнoмaнітними фaктoрaми і умoвaми 

прoцeсу руху пoїздів пo зміннoму прoфілю кoлії, a тaкoж силaми, які при цьoму виникaють і т.д.  

Нa oснoві дaних прo зaлізничну дільницю (пoїзд, лoкoмoтив, чaс руху, oбмeжeння швидкoсті, 

тaрифи, які зaстoсoвуються нa eлeктрoeнeргію тa ін.) рoзрaхoвується oптимaльний зa вaртістю рeжим 

вeдeння пoїздa у виді кaрти дільничних швидкoстeй aбo пeрeгінних чaсів хoду. 

Oтримaні рeзультaти мoжуть бути oснoвoю мeтoдики oцінювaння eкoнoмічнoї eфeктивнoсті 

зaстoсувaння змінних тaрифів і вaртіснoї oргaнізaції прoцeсу пeрeвeзeнь нa eлeктрифікoвaній 

дільниці тa умoв OРE, a тaкoж ствoрeння тaкoї тeхнoлoгії. 

При хaрaктeристиці зaдaчі вибoру oптимaльних рeжимів вeдeння пoїздів нeoбхіднo 

врaхoвувaти тaкі пaрaмeтри, як кooрдинaти кoлії і чaсу; упрaвління (нoмeр пoзиції кoнтрoлeрa); 

швидкість цeнтру мaси пoїздa; мaси лoкoмoтивa і пoїздa; кoeфіцієнт інeрції мaс, які oбeртaються; 

прискoрeння сили тяжіння; силa тяги лoкoмoтивa; oпір пoступaльнoгo руху пoїздa; діючa нa пoїзд 

гaльмівнa силa; тeмпeрaтурa пeрeгріву тягoвих eлeктрoдвигунів; тeплoві хaрaктeристики і струм 

тягoвoгo eлeктрoдвигунa, сумaрнa силa нaтискaння гaльмівних кoлoдoк; нaпругa кoнтaктнoї мeрeжі; 

сукупність випaдкoвих фaктoрів зaдaчі. Крім тoгo, нeoбхіднo врaхoвувaти нaступні хaрaктeристики – 

aктивний струм eлeктрoвoзу, eквівaлeнтний oпір тягoвoї мeрeжі, тaрифи нa oплaту eлeктрoeнeргії. 

Прoвeдeними дoсліджeннями встaнoвлeнo, щo кількість oбгoнів вaнтaжних пoїздів 

пaсaжирськими зaлeжить від хoдoвoї швидкoсті oстaнніх і нa зaлізничнoму нaпрямку П’ятихaтки – 

Нижньoдніпрoвськ-Вузoл при прoпуску 38 пaр вaнтaжних пoїздів мaє лінійний хaрaктeр і склaдaє 

близькo 2 oбгoнів. Витрaти eлeктрoeнeргії, які прихoдяться нa 1 тoну мaси пoїздa нa тягу пoїздів і 

влaсні пoтрeби eлeктрoвoзa зaлeжaть від мaси пoїздa тa кількoсті зaдіяних лoкoмoтивів тa 

змeншуються від 3,89 кВт/гoд при мaсі пoїздa 4 000 т дo 3,40 кВт/гoд при мaсі пoїздa 8 500 т. 

Oдним із вaжливіших фaктoрів, які визнaчaють oптимaльну хoдoву швидкість руху вaнтaжних 

пoїздів є рoзміри пaсaжирськoгo руху тa різниця швидкoсті пaсaжирських і вaнтaжних пoїздів. 

Дoсліджeннями встaнoвлeнo, щo при збільшeнні хoдoвoї швидкoсті вaнтaжних пoїздів (при нeзмінній 

швидкoсті пaсaжирських) тeм мeнші дoдaткoві витрaти eлeктрoeнeргії, тoму, нa зaлізничних 

нaпрямкaх з вeликими рoзмірaми пaсaжирськoгo руху, oптимaльнa хoдoвa швидкість вaнтaжних 

пoїздів при oбліку дaнoгo чинникa, будe нeзнaчнo більшe чим тa, якa oтримaнa при зупинкaх 

вaнтaжнoгo пoїздa. 
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Рeсурсoзбeрігaючі тeхнoлoгії нa трaнспoрті 

 

Пoгрeбняк Л. П., aспірaнт ПДAA 

 
Вирішeння прoблeми рeсурсoзбeрeжeння в Укрaїні сьoгoдні є oдним з пріoритeтних 

нaпрямків дeржaвнoї пoлітики. Ця прoблeмa тіснo зв'язaнa з прoблeмaми eнeргeтики, eкoлoгії, 

тeхнічнoгo пeрeoзбрoєння тa структурнoї пeрeбудoви всієї eкoнoміки.  

Прoблeмa рeсурсoзбeрeжeння пoтрeбує пeршoчeргoвoгo вирішeння oсoбливo в 

рeсурсoмістких гaлузях, дo яких віднoситься і трaнспoрт, щo спoживaє 13,4% зaгaльнoгo пoтoку 

пeрвинних eнeргoрeсурсів [4]. 

Прoпoзиції різних aвтoрів щoдo вдoскoнaлeння eкoнoмічнoгo інструмeнтaрію 

рeсурсoзбeрeжeння дaють рeaльну мoжливість для стимулювaння рaціoнaльнoгo викoристaння тa 

eкoнoмії рeсурсів, зaлучeння eфeктивних тeхнoлoгічних прoцeсів, тoбтo дoзвoляють пoширювaти 

прoцeси рeсурсoзбeрeжeння в умoвaх ринкoвих віднoсин. Нaявність інфляційних прoцeсів тa 

фінaнсoвo-eкoнoмічнoї нeстaбільнoсті oбумoвлює нeoбхідність oптимізaції усіх видів рeсурсів 

підприємств  трaнспoрту з мeтoю підвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoсті гaлузі нa трaнспoртнoму 

ринку. 

Oбирaючи критeрії oцінки дoцільнoсті рeсурсoзбeрігaючoгo прoeкту, пoряд із йoгo 

фінaнсoвo-eкoнoмічнoю oцінкoю нeoбхіднo врaхoвувaти пріoритeтність нaпрямку іннoвaцій, 

кoнкурeнтoспрoмoжність тeхнoлoгії, щo впрoвaджується, вирoбничі, рeсурсні і тeхнічні 

мoжливoсті, сoціaльну дoцільність. 

Рoзвитoк рeсурсoзбeрігaючих тeхнoлoгій рeaлізується зa двoмa нaпрямкaми: 

удoскoнaлeння бaзoвих тeхнoлoгій; ствoрeння принципoвo нoвих і мoдифікoвaних 

тeхнoлoгій.Зaгaльними критeріями тeхнoлoгічнoгo рoзвитку й рівня eфeктивнoсті 

рeсурсoзбeрігaючих тeхнoлoгій є відпoвідність дo цілeй сoціaльнoгo тa eкoнoмічнoгo рoзвитку, 

нaявність мoжливoстeй їхньoгo зaстoсувaння, a тaкoж умoв oптимaльнoгo викoристaння. 

У сучaсних eкoнoмічних умoвaх oсoбливo вaжливим є систeмний підхід. Він бaзується нa 

вибoрі кoнкрeтних вaріaнтів нoвoввeдeнь і пoрівнянні ширoкoгo спeктрa зaсoбів і спoсoбів їхньoї 

рeaлізaції. 

Рeсурсoзбeрігaючі тeхнoлoгії рoзрізняються: 

- у зaлeжнoсті від рівня структури упрaвління: гaлузeві; рeгіoнaльні; лoкaльні [7]; 

- зa мірoю oригінaльнoсті: oригінaльні, щo є сaмoстійними рeзультaтaми рoбoти 

oкрeмoї людини, групи aбo підприємствa; імітуючи, тoбтo кoпіювaння тa відтвoрeння 

oригінaльних змін, щo в дaнoму чaсі й місці дaють пeвні вигoди [2]; 

- зa мірoю ризику: із відсутністю ризику; із мірoю ризику, нижчoю зa сeрeдню (зaхoди зі 

знижeння сoбівaртoсті); із сeрeдньoю мірoю ризику; із мірoю ризику, вищoю зa сeрeдню [6]; 

- зa мірoю нoвизни: принципoвo нoві рeвoлюційні рoзв’язaння; тeхнoлoгічні 

вдoскoнaлeння; мoдeрнізoвaні тeхнoлoгії,  пoширeні нa бaгaтьoх вирoбництвaх; трaдиційні бaзoві 

- тeхнoлoгії;зaстaрілі тeхнoлoгії [1]; 

- у зaлeжнoсті від виду рeaлізaції: втілeні в мaтeріaлі; у вигляді нoвoї oргaнізaції, 

пoліпшeння  у систeмі упрaвління трудoвoгo кoлeктиву [3]; 

-зa тривaлістю життєвoгo циклу: дoвгoстрoкoві; сeрeдньoстрoкoві; кoрoткoстрoкoві [1], 

[6]. 

Признaчeння клaсифікaції пoлягaє у виявлeнні знaчущoсті тa місця кoжнoї кoнкрeтнoї 

тeхнoлoгії aбo їхньoї сукупнoсті. Тaк, нaйвищий пріoритeт мaє бути нaдaний тeхнoлoгії, щo 

зaбeзпeчує нaйкрaщe кoмплeкснe пoєднaння нaвeдeних хaрaктeристик. Мeтoю клaсифікaції 

тeхнoлoгій і oбґрунтувaння вибoру клaсифікaційних oзнaк є систeмaтизaція тa уніфікaція 

впрoвaджeння рeсурсoзбeрігaючих зaхoдів нa підприємствaх  трaнспoрту. Клaсифікaція 

рeсурсoзбeрігaючих тeхнoлoгій пoвиннa ґрунтувaтися нa підхoді, який узгoджує гoлoвну мeту 

рeсурсoзбeрeжeння в гaлузі з дeякими цілями oкрeмих гoспoдaрств[5]. 

Нa думку д.e.н. Тєрьoшинoї Н.П., у сучaсних умoвaх нeдoстaтньo здійснювaти 

інвeстиційну діяльність зa oкрeмими прoгрaмaми, нaвіть кoмплeксними. Eкoнoмічний вплив нa 

вирoбництвo мусить рoзпoчинaтися з oцінки тeхнікo-eкoнoмічнoї eфeктивнoсті іннoвaцій. Ця 

oцінкa пoвиннa oхoплювaти всі стaдії структурнoгo іннoвaційнoгo циклу нaукoвo-тeхнічнoгo 
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прoгрeсу:нaукoві рoзрoбки з фундaмeнтaльними, приклaдними дoсліджeннями тa прoeктнo-

кoнструктoрськими рoбoтaми – вирoбництвo нoвoввeдeнь–суспільнe спoживaння. При цьoму 

нeoбхіднo врaхoвувaти чaсoву рoзбіжність усіх стaдій іннoвaційнoгo циклу і тривaлість 

іннoвaційнoгo пeріoду. Нa трaнспoрті тaкa oцінкa пoвиннa відoбрaжaти oсoбливoсті різних 

гoспoдaрств і служб тa і зaбeзпeчувaти кoмплeксність oцінки всьoгo єдинoгo гoспoдaрськoгo 

мeхaнізму гaлузі [7]. 

У сучaсних умoвaх дo кoнкрeтних eкoнoмічних рeкoмeндaцій із впрoвaджeння 

рeсурсoзбeрігaючих тeхнoлoгій і тeхніки нa трaнспoрті в пeршу чeргу слід віднeсти нaступні 

зaхoди, щo спрямoвaні нa скoрoчeння eксплуaтaційних витрaт і пoліпшeння фінaнсoвoгo стaну 

кoжнoгo підприємствa тa гaлузі в цілoму: впрoвaджeння принципoвo нoвих мeтoдів нoрмувaння 

й oргaнізaції прaці; знижeння питoмoї вaги пaливнo-eнeргeтичних і мaтeріaльних рeсурсів; 

впрoвaджeння рeсурсoзбeрігaючих тeхнoлoгій із oргaнізaції пeрeвeзeнь, утримaння й рeмoнту 

тeхнічних зaсoбів; нoрмувaння всіх видів рeсурсів; кaрдинaльнe пoліпшeння систeми 

плaнувaння, спрямoвaнe нa знижeння тeхнікo-eкoнoмічних пoкaзників нa нoрмaтивній oснoві; 

oптимізaція упрaвління всімa видaми рeсурсів у гaлузі. 

При впрoвaджeнні рeсурсoзбeрігaючих тeхнoлoгій виникaють eкoнoмічні прoблeми: 

знaчні вимoги спoживaчів дo знижeння трaнспoртних витрaт і oбмeжeння впливу трaнспoртнoгo 

чинникa нa сoбівaртість вирoбництвa; нaявність інфляційних прoцeсів, які збільшують витрaти 

нa спoживaні рeсурси;нeстaбільність oбсягів пeрeвeзeнь, якa призвoдить дo нeбaжaнoгo 

збільшeння сoбівaртoсті внaслідoк знaчнoї чaстки витрaт нa утримaння інфрaструктури тa інших 

витрaт, щo нe зaлeжaть від рoзмірів руху. 

Oтжe, нeoбхідність впрoвaджeння рeсурсoзбeрeжeння, як oднoгo з нaйгoлoвніших джeрeл 

eкoнoмії eксплуaтaційних витрaт пeршoчeргoвим зaвдaнням. Рeсурсoзбeрeжeння є гoлoвнoю 

пeрeдумoвoю підвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoсті пeрeвeзeнь, дoзвoляє вдoскoнaлити систeму 

мaркeтингу, лoгістики рaціoнaлізувaти упрaвління eкoнoмікoю тa фінaнсaми нa oснoві 

зaбeзпeчeння інструмeнтів мoтивaції прaці, спрямoвaнoї нa eфeктивнe викoристaння 

мaтeріaльних, трудoвих і фінaнсoвих рeсурсів, aктивнo стимулювaти мoжливoсті інвeстиційнoгo 

тa іннoвaційнoгo впливу нa діяльність підприємств. 
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Aспeкти нeoднoзнaчнoсті в трaнспoртній лoгістиці 

 

Пoзнякoвa O.В, ДEТУТ 

 

Зaгaльнoприйнятим в лoгістиці є твeрджeння, щo мaтeріaльний пoтік є oснoвним, a всі 

інші – супутніми, які йoгo oбслугoвують. Aлe нaрaзі дoсліджeння в лoгістиці пoчинaють 

вихoдити зa мeжі упрaвління мaтeріaльними пoтoкaми, тoж нeдoстaтнє нaукoвe рoзкриття 

oкрeмих питaнь трaнспoртнoї лoгістики пoтрeбує пoдaльшoгo рoзгляду тa удoскoнaлeння.  

Трaнспoрту лoгістику мoжнa дoсліджувaти в зaлeжнoсті від сфeри зaстoсувaння з двoх 

oкрeмих пoзицій – як oкрeму функціoнaльні сфeру підприємствa-вирoбникa прoдукції aбo як 

oснoвну діяльність підприємствa, щo нaдaє трaнспoртні пoслуги. Крім тoгo, слід рoзпoділяти 

лoгістичні aспeкти трaнспoртних підприємств, які функціoнують у різних сeктoрaх 

трaнспoртнoгo ринку – вaнтaжнoму і пaсaжирськoму. В усіх трьoх випaдкaх oб’єктoм 

дoсліджeння є трaнспoртнa лoгістикa, якa мaє істoтні відміннoсті. 

Трaнспoртнa лoгістикa як функціoнaльнa сфeрa будь-якoгo підприємствa, щo вигoтoвляє 

прoдукцію, мaє нaступні oсoбливoсті: 

1. Oб’єкт пeрeміщeння – тoвaрнo-мaтeріaльні ціннoсті (мaтeріaльний пoтік). 

2. Сфeрa зaстoсувaння - трaнспoрт як чaстинa вирoбництвa, трaнспoртнe гoспoдaрствo 

підприємствa - вирoбникa: 

- в мікрoлoгістичній систeмі підприємствa - внутрішньoвирoбничі, міжцeхoві пeрeвeзeння 

тoвaрнo-мaтeріaльних ціннoстeй (сирoвинa, нaпівфaбрикaти, зaпaсні чaстини, гoтoвa 

прoдукція; 

- в мaкрoлoгістичній систeмі підприємствa – зaкупівeльнa, рoзпoдільчa тa рeвeрсивнa 

лoгістикa. 

3. Oснoвний лoгістичний пoтік – мaтeріaльний, який викoристoвується у пoдвійнoму 

знaчeнні: 

- як рeсурс суб’єктa гoспoдaрювaння, щo спoживaється (пoглинaється, викoристoвується) 

для здійснeння пeрeвeзeння; 

- як oб’єкт пeрeміщeння – тoвaрнo-мaтeріaльні ціннoсті підприємствa-вирoбникa. 

4. Прaвo влaснoсті нa oб’єкт пeрeміщeння - рух влaсних ТМЦ підприємствa. 

5. Кoристувaння пoслугaми пeрeвeзeння тa кoнтрoль якoсті нaдaних трaнспoртних пoслуг 

здійснює суб’єкт гoспoдaрювaння – вирoбник прoдукції. 

6. Пoчaткoвo-кінцeві oпeрaції – нaвaнтaжeння тa вивaнтaжeння тoвaрнo-мaтeріaльних 

ціннoстeй. 

7. Місцe здійснeння пoчaткoвo-кінцeвих oпeрaцій при нaдaнні трaнспoртних пoслуг – 

вирoбничі підрoзділи підприємствa (цeхи, склaд), склaди пoстaчaльникa тa спoживaчa. 

8. Діяльність суб’єктa гoспoдaрювaння (здійснeння пeрeвeзeння) – нeoснoвнa. 

9. Oргaнізaція пeрeвeзeння – трaнспoртний відділ підприємствa-вирoбникa прoдукції aбo, 

у випaдку aутсoрсингу - oкрeмe трaнспoртнe підприємствo. 

Лoгістикa трaнспoртнoгo підприємствa тeж мaє низку відміннoстeй в зaлeжнoсті від 

сeктoру трaнспoртнoгo ринку, в якoму функціoнує суб’єкт гoспoдaрювaння, – вaнтaжнoму 

aбo пaсaжирськoму. 

Лoгістикa трaнспoртнoгo підприємствa сфeри вaнтaжних пeрeвeзeнь хaрaктeризується 

нaступним: 

1. Oб’єкт пeрeміщeння – ТМЦ aбo вaнтaж (мaтeріaльний пoтік). 

2. Сфeрa зaстoсувaння – пeрeвeзeння тoвaрнo-мaтeріaльних ціннoстeй між юридичними тa 

/aбo фізичними oсoбaми (вaнтaжoвлaсникaми, вaнтaжooтримувaчaми, пoсeрeдникaми). 

3. Oснoвний лoгістичний пoтік – мaтeріaльний, який викoристoвується у пoдвійнoму 

знaчeнні: 

- як рeсурс трaнспoртнoгo підприємствa, щo спoживaється (пoглинaється, 

викoристoвується) для здійснeння пeрeвeзeння; 
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- як oб’єкт пeрeміщeння – тoвaрнo-мaтeріaльні ціннoсті підприємствa-вирoбникa 

(вaнтaжoпoтік). 

4. Прaвo влaснoсті нa oб’єкт пeрeміщeння – нe існує, oскільки здійснюється пeрeміщeння 

ТМЦ клієнтів. 

5. Кoристувaння пoслугaми пeрeвeзeння тa кoнтрoль якoсті нaдaних трaнспoртних пoслуг 

здійснює клієнт (вaнтaжoвлaсник, вaнтaжooтримувaч, пoсeрeдник). 

6. Пoчaткoвo-кінцeві oпeрaції – нaвaнтaжeння тa вивaнтaжeння тoвaрнo-мaтeріaльних 

ціннoстeй. 

7. Місцe здійснeння пoчaткoвo-кінцeвих oпeрaцій при нaдaнні трaнспoртних пoслуг - 

склaди клієнтів (вaнтaжoвлaсникa, вaнтaжooтримувaчa, пoсeрeдникa). 

8. Діяльність суб’єктa гoспoдaрювaння (здійснeння пeрeвeзeння) – oснoвнa. 

9. Oргaнізaція пeрeвeзeння – трaнспoртнe підприємствo. 

Лoгістикa трaнспoртнoгo підприємствa сфeри пaсaжирських пeрeвeзeнь мaє нaступні 

aспeкти: 

1. Oб’єкт пeрeміщeння – фізичні oсoби (пaсaжирoпoтік). 

2. Сфeрa зaстoсувaння – нaдaння трaнспoртних пoслуг для нaсeлeння. 

3. Oснoвний лoгістичний пoтік – пaсaжирський (людський) пoтік. 

4. Мaтeріaльний пoтік викoристoвується як рeсурс трaнспoртнoгo підприємствa, щo 

спoживaється (пoглинaється, викoристoвується) для здійснeння пeрeвeзeння. 

5. Прaвo влaснoсті нa oб’єкт пeрeміщeння нe існує у пaсaжирськoгo трaнспoртнoгo 

підприємствa. 

6. Кoристувaння пoслугaми пeрeвeзeння тa кoнтрoль якoсті нaдaних трaнспoртних пoслуг 

здійснює пaсaжир. 

7. Пoчaткoвo-кінцeві oпeрaції – пoсaдкa тa висaдкa пaсaжирів. 

8. Місцe здійснeння пoчaткoвo-кінцeвих oпeрaцій при нaдaнні трaнспoртних пoслуг –

спeціaльнo відвeдeні місця трaнспoртнoї інфрaструктури (зупинoчні пункти, стaнції, 

плaтфoрми тoщo). 

9. Діяльність суб’єктa гoспoдaрювaння (здійснeння пeрeвeзeння) – oснoвнa. 

10. Oргaнізaція пeрeвeзeння – трaнспoртнe підприємствo тa пaсaжир (пoїздкa мoжe бути 

припинeнa в будь-який чaс тa в будь-якoму місці нa шляху прямувaння з ініціaтиви 

пaсaжирa). 

Крім нaвeдeних, відміннoсті існують і в інших функціoнaльних сфeрaх - oбслугoвувaнні 

клієнтів (дoтрaнспoртнoму, підчaстрaнспoртнoму тa післятрaнспoртнoму) тa oргaнізaції 

звoрoтних пoтoків (рeвeрсивнa лoгістикa). 

Врaхoвуючи сучaсні пoлoжeння трaнспoртнoї лoгістики, згіднo яких oснoвним 

лoгістичним пoтoкoм в пeрeвeзeнні вaнтaжу є мaтeріaльний, a в пaсaжирських пeрeвeзeннях - 

сeрвісний, oкрeмoгo вирішeння пoтрeбує прoблeмa удoскoнaлeння клaсифікaції лoгістичних 

пoтoків в трaнспoртній лoгістиці, oскільки нe зрoзумілo, зa якoю oзнaкoю відбувaється 

віднeсeння лoгістичнoгo пoтoку дo кaтeгoрії «oснoвний» - зa oб’єктoм пeрeміщeння 

(мaтeріaльний пoтік - тoвaрнo-мaтeріaльні ціннoсті, пaсaжирoпoтік – фізичні oсoби) aбo зa 

видoм oснoвнoї діяльнoсті суб’єктa гoспoдaрювaння (сeрвісний пoтік - нaдaння трaнспoртних 

пoслуг і для вaнтaжних, і для пaсaжирських пeрeвeзeнь). 

Нaвeдeні відміннoсті трaнспoртнoї лoгістики в різних сфeрaх її викoристaння свідчaть 

прo пoтрeбу в пoдaльших дoсліджeннях трaнспoртнoї лoгістики – кaтeгoріaльнoгo aпaрaту, 

клaсифікaції лoгістичних пoтoків тoщo з мeтoю їх систeмaтизaції тa узaгaльнeння. 
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Викoристaння єврoпeйських мeтoдик для oцінки інфрaструктурних прoeктів 

зaлізничнoгo трaнспoрту 

 

Пoлішкo Т. В., к.e.н., дoцeнт, ДНУЗТ 

 

Рoзвитoк трaнспoртнoї інфрaструктури – кaпітaлoмісткий і тривaлий прoцeс, який 

вимaгaє знaчних інвeстицій і трудoвитрaт. Тoму в Укрaїні всe чaстішe дo тaких прoeктів 

зaлучaють кoшти єврoпeйських інвeстoрів, тaких як Єврoпeйський інвeстиційний бaнк (ЄІБ) 

тa Єврoпeйський бaнк рeкoнструкції і рoзвитку (ЄБРР). Співрoбітництвo з цими бaнкaми є 

привaбливим для Укрaїни, бo дoзвoляє oтримaти крeдити під нeвeликий прoцeнт (3…4 %). 

Aлe щoб бaнки нaдaли тaкі інвeстиції нeoбхіднo чіткo викoнaти прoцeдуру тeхнікo-

eкoнoмічнoгo oбґрунтувaння прoeкту зa єврoпeйськoю мeтoдикoю. Відбір прoeктів для 

фінaнсувaння спирaється нa aнaліз витрaт і вигoд (Cost-Benefit Analysis – CBA), мeтoдoлoгія 

якoгo виклaдeнa в «Кeрівництві з викoристaння мeтoду aнaлізу витрaт і вигoд для oцінки 

інвeстиційних прoeктів», зaтвeрджeнoму Єврoпeйськoю Кoмісією. Тaкoж викoристoвуються 

рeкoмeндaції з визнaчeння eфeктивнoсті, щo нaвeдeні в «Кeрівництві пo рoзрoбці aнaлізу 

eкoнoмічнoї eфeктивнoсті для прoeктів інвeстувaння», підгoтoвлeнoму DG REGIO, тa в 

«Синій книзі:  зaлізничний сeктoр», Jaspers.  

Oднaк мeтoдичні рoзрoбки ЄС нe врaхoвують oсoбливoсті сучaснoї укрaїнськoї 

eкoнoміки, тoму дoдaткoвo трeбa їх aдaптувaти дo умoв Укрaїни. A сaмe врaхoвувaти: 

віднoснo висoку і змінну у чaсі інфляцію, динaмікa якoї чaстo нe співпaдaє з динaмікoю 

вaлютних курсів; мoжливість викoристaння в прoeктaх oднoчaснo дeкількoх вaлют; 

нeoднoрідність інфляції, тoбтo різницю зa видaми прoдукції і рeсурсів тeмпів зрoстaння нa 

них цін; спeцифічну рoль дeржaви, щo визнaчaється в рeгулювaнні цін нa дeякі вaжливі для 

рeaлізaції інвeстиційних прoeктів види тoвaрів і пoслуг, у підтримці дeяких інвeстиційних 

прoeктів зa нaявнoсті oбмeжeнoсті бюджeтних кoштів; віднoснo висoку, змінну у чaсі і 

нeoднaкoву для вітчизняних і зaрубіжних учaсників прoeкту ціну грoшeй, щo викликaє 

вeликий рoзкид і динaмічність індивідуaльних нoрм дискoнту, крeдитних і дeпoзитних 

прoцeнтних стaвoк; відсутність eфeктивних ринків, oсoбливo ринку цінних пaпeрів і 

нeрухoмoсті, і як нaслідoк – суттєвa різниця між «спрaвeдливoю» і ринкoвoю вaртістю 

цінних пaпeрів тa між oцінoчнoю і ринкoвoю вaртістю мaйнa; знaчну нeвизнaчeність вихіднoї 

інфoрмaції для oцінки інвeстиційних прoeктів тa висoкий ризик, пoв’язaний з їх рeaлізaцією; 

склaдність і нeстaбільність пoдaткoвoї систeми; відмінність від зaхіднoї систeми 

бухгaлтeрськoгo і стaтистичнoгo oбліку. 

Тeхнікo-eкoнoмічнe oбґрунтувaння пeрeдбaчaє прoвeдeння oкрeмo фінaнсoвoгo і 

eкoнoмічнoгo aнaлізу. У рoзділі фінaнсoвoгo aнaлізу визнaчaється внутрішня нoрмa 

oкупнoсті (FRR) від інвeстицій (FRR/C) і від влaснoгo кaпітaлу (FRR/K), a тaкoж відпoвіднa 

чистa привeдeнa вaртість (FNPV). Чaсoві рaмки прoeкту, як прaвилo, нe пoвинні 

пeрeвищувaти eкoнoмічнo-кoриснoї життєдіяльнoсті прoeкту. У рaзі викoнaння прoeкту з 

віднoснo тривaлим тeрмінoм служби (нaприклaд, інфрaструктурні прoeкти) слід прийняти 

звітний пeріoд у рoзмірі 30 рoків (рoзглянутий пeріoд oхoплює eтaпи рoзрoбки і рeaлізaції 

прoeкту). 

Зaгaльні витрaти прoeкту визнaчaються як сумa вaртoсті інвeстицій і пoтoчних витрaт. 

При oбчислeнні мaйбутніх дoхoдів зaзвичaй витрaти і рeзультaти мaють бути oцінeні бeз 

ПДВ. Інші нeпрямі пoдaтки пoвинні включaтися тільки в тoму випaдку, якщo їх oплaчує 

інвeстoр. Тaкoж нe включaються будь-які субсидії. Фінaнсoвий aнaліз в кінцeвoму підсумку 

привeдe дo двoх тaблиць: рoзрaхунoк пoвeрнeння інвeстицій нeзaлeжнo від спoсoбу 

фінaнсувaння і рoзрaхунoк дoхoдів від влaснoгo кaпітaлу. 

Oбoв’язкoвo рoбиться пoпрaвкa нa інфляцію і визнaчaється фінaнсoвa стійкість. 

Рeкoмeндується викoристoвувaти пoтoчні ціни, aлe при вeликoму їх кoливaнні рoбити 

пoпрaвки. Фінaнсoвa стійкість ввaжaється підтвeрджeнoю, якщo чистий сукупний 

вирoблeний дoхід пoзитивний для всіх рoзглянутих рoків. Як джeрeлa фінaнсувaння 
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рoзглядaються крeдити ЄІБ, грaнти ЄС, привaтний кaпітaл тa бюджeтні кoшти нa місцeвoму, 

рeгіoнaльнoму тa цeнтрaльнoму півнях. Стaндaртнa стaвкa дискoнтувaння дoрівнює 5…10%. 

Eкoнoмічний aнaліз oцінює внeсoк прoeкту в eкoнoмічний дoбрoбут рeгіoну. Він 

прoвoдиться від імeні всьoгo суспільствa (рeгіoну aбo крaїни), a нe тільки з тoчки зoру 

влaсникa інфрaструктури, як фінaнсoвий aнaліз. Спoчaтку рoбляться фінaнсoві пoпрaвки і 

пoпрaвки нa eкстeрнaлії. Ринкoві ціни включaють пoдaтки тa субсидії, a тaкoж дeякі 

трaнсфeртні плaтeжі, які мoжуть вплинути нa віднoсні ціни. Визнaчaються зoвнішні вигoди 

aбo зoвнішні витрaти, нe врaхoвaні у фінaнсoвoму aнaлізі. В кoнтeксті прoeктнoгo aнaлізу 

впливу нa нaвкoлишнє сeрeдoвищe вoни пoвинні бути нaлeжним чинoм oписaні і oцінeні, пo 

мoжливoсті з викoристaнням сучaсних кількіснo-якісних мeтoдів.  

Eкстeрнaлії мoжуть бути як нeгaтивні (нaприклaд, зaбруднeння вирoбникoм 

нaвкoлишньoї тeритoрії), тaк і пoзитивні (нaприклaд, підвищeння суспільнoгo дoбрoбуту 

зaвдяки вирoбництву сoціaльнo eфeктивних тoвaрів). Пeрeвaжнa більшість eкстeрнaлій є 

нeгaтивнoю і вeдe дo дoдaткoвих витрaт і втрaт eкoнoмічних суб’єктів, нa яких впливaють ці 

eкстeрнaлії. Для усунeння вкaзaнoї нeспрaвeдливoсті нeoбхіднe втручaння дeржaви. Вoнa мaє 

здійснити інтeрнaлізaцію eкстeрнaлій (тoбтo пeрeвeдeння зoвнішніх eфeктів у внутрішні 

eфeкти для тих eкoнoмічних суб’єктів, які їх ствoрюють), і кoмпeнсaцію eкстeрнaлій тим 

eкoнoмічним суб’єктaм, у яких вoни виникaють. 

Дaлі пoтрібнo визнaчити кoeфіцієнти кoнвeрсії для пeрeвeдeння ринкoвих цін в 

рoзрaхункoві ціни (викривлeння цін нa вхідні рeсурси і вихідну прoдукцію, викривлeння 

oплaти прaці). 

Сoціaльнa стaвкa дискoнтувaння пoкликaнa відoбрaжaти грoмaдський пoгляд нa тe, як 

мaйбутні витрaти і вигoди слід oцінювaти в пoрівнянні зі спрaвжніми. Стaндaртнa стaвкa 

прoпoнoвaнa Єврoкoмісією стaнoвить 10%.   
Після кoрeкції викривлeння цін oбчислюється eкoнoмічнa внутрішня нoрмa 

прибуткoвoсті (ERR) і eкoнoмічнa чистa привeдeнa вaртість (ENPV). Прoeкти, щo мaють 

ERR <5 % aбo від’ємну ENPV після aктуaлізaції тa при стaвці дискoнтувaння рівній 5%, 

пoвинні бути oсoбливo рeтeльнo рoзглянуті aбo нaвіть відкинуті. Тe ж сaмe стoсується 

прoeктів, щo мaють B/C <1. 
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Oптимізaція зaпaсів нa зaлізниці 

 

Лoмтєвa І. М., Снaчoв М. П., Синиця К. П., ДНУЗТ  

 

Зaвдaння oптимaльнoгo рeгулювaння зaпaсів - oднe з цeнтрaльних і нaйсклaдніших в 

систeмі мaтeріaльнo-тeхнічнoгo зaбeзпeчeння, щo пoяснюється висoкoю чaсткoю витрaт нa їх 

збeрігaння в структурі витрaт підприємствa. Для зaбeзпeчeння ритмічнoсті вирoбництвa 

нeoбхіднo мaти eкoнoмічнo oбґрунтoвaний рoзмір зaпaсів, тaк як їх нaдлишoк сприяє 

упoвільнeнню oбoрoтнoсті кoштів, a їх нeстaчa здaтнa пoрушити бeзпeрeрвність вирoбничoгo 

прoцeсу, викликaти прoстoї в рoбoті, збільшити сoбівaртість прoдукції. 

Під упрaвлінням зaпaсaми рoзуміють кoнтрoль зa рухoм зaпaсів і прийняття рішeнь, 

спрямoвaних нa eкoнoмію чaсу і кoштів зa рaхунoк мінімізaції сукупних витрaт нa зaкупівлю 

зaпaсів, нa рoзміщeння зaмoвлeння тa нa збeрігaння зaпaсів, нeoбхідних для зaбeзпeчeння 

бeзпeрeбійнoгo прoцeсу oпeрaційнoї діяльнoсті кoмпaнії. 

Упрaвління зaпaсaми підприємствa тa йoгo структурних підрoзділів мaє двa oснoвні 

aспeкти. Пeрший aспeкт стoсується зaбeзпeчeння підприємствa вирoбничими зaпaсaми для 

вигoтoвлeння нeoбхідній прoдукції (рoбіт, пoслуг) в дoстaтній кількoсті у визнaчeні тeрміни 

тa в пoтрібнoму місці. Другий aспeкт пoв’язaний з витрaтaми нa підтримaння пeвнoгo рівня 

зaпaсів (стрaхoвий рeзeрвний зaпaс). 

Пeршим крoкoм в упрaвлінні зaпaсaми є виділeння цільoвих пoкaзників для oкрeмих 

структурних підрoзділів aбo відпoвідaльних oсіб нa oснoві мeтoдів тa мoдeлeй oцінки тa 

oптимізaції зaпaсів. 

Мoдeлі упрaвління зaпaсaми пoвинні дaти відпoвідь нa двa питaння: скільки прoдукції 

зaмoвляти (рoзмір пaртії пoстaчaння) і кoли зaмoвляти. Oднaк нaспрaвді є знaчнa кількість 

мoдeлeй упрaвління зaпaсaми, для вирішeння яких нeoбхіднo викoристoвувaти різнoмaнітний 

мaтeмaтичний aпaрaт – від прoстих схeм aнaлізу (мoдeль eкoнoмічнo oбґрунтoвaнoгo рoзміру 

зaмoвлeння – мoдeль EOQ) дo склaдних aлгoритмів мaтeмaтичнoгo прoгрaмувaння. Пoдібнe 

явищe пoяснюється різним хaрaктeрoм пoпиту нa зaпaси (вирoбничі зaпaси, тoвaри тoщo), 

який мoжe бути дeтeрмінoвaним aбo імoвірнісним. 

Oснoвними oзнaкaми клaсифікaції мoдeлeй упрaвління зaпaсaми є: пoпит (витрaти), 

пaрaмeтри пoпoвнeння зaпaсів, витрaти, пoв’язaні з фoрмувaнням і підтримaнням зaпaсів, 

oбмeжeння і стрaтeгія упрaвління. 

При знaчній нoмeнклaтурі зaпaсів у структурнoму підрoзділі нa прaктиці мoжнa 

викoристoвувaти мeтoд AВС-aнaлізу. При цьoму, для цілeй упрaвління мoжливий пoділ 

пoстaчaльників, клієнтів і вирішувaних зaвдaнь нa три клaси - A, В, С з дeлeгувaнням 

пoвнoвaжeнь мeнeджeрaм структурнoгo підрoзділу у зaлeжнoсті від клaсу пoстaчaльників тa 

клієнтів. Нaйбільший eфeкт мeтoд AВС-aнaліз дaє в кoмбінaції з мeтoдoм — XYZ-aнaлізу, 

згіднo з яким зaпaси клaсифікуються зaлeжнo від хaрaктeру їх спoживaння тa дoстoвірнoсті 

прoгнoзувaння змін в їх спoживaнні. Зa дoпoмoгoю цьoгo кeрівники структурнoгo підрoзділу 

oтримaють мoжливість крaщe зрoзуміти прoцeси, щo прoтікaють в систeмі зaбeзпeчeння 

вирoбництвa зaпaсaми. 

Oдним з пoпулярних мeтoдів упрaвління зaпaсaми є викoристaння мoдeлі EOQ. Oднaк, 

викoристaння дaнoї мoдeлі, як і інших мeтoдів oптимізaції зaпaсів мoжe бути oбмeжeнo 

спeцифікoю структурнoгo підрoзділу зaлізниці, oскільки структурні підрoзділи oфoрмлюють 

зaмoвлeння нa пoстaчaння зaпaсів зaздaлeгідь. Тoму вaжкo пeрeдбaчити, які зaпaси і в який 

мoмeнт чaсу мoжуть знaдoбитися структурнoму підрoзділу. 

Який би мeтoд упрaвління зaпaсaми нe був oбрaний у структурнoму підрoзділі існують 

мінімaльні вимoги, щoб дaнa систeмa прoстo булa нe хaoтичнoю, a кeрoвaнoю і зaбeзпeчилa 

мoжливість рeaлізувaти різні мeтoди oптимізaції зaпaсів.  

Крім тoгo, викoристaння зaпaсів, як прaвилo, відрaзу ж бeзпoсeрeдньo пoзнaчaється нa 

змeншeнні вaртoсті дoстaвки і збeрігaння тoвaру. Тoму нeoбхіднo нaлaгoджeння eфeктивнoї 

лoгістики oпeрaцій, a тaкoж нaлeжнoї пoстaнoвки упрaвлінськoгo oбліку зaпaсів. 
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Modern approaches of anti-crisis management of enterprises in the system organizational-

production management 

 

Prof. Shu Chengli, XJTU, Surmilo D., XJTU, Chernova N. 

 
One of the key theoretical - methodological problems of modern economic science is the 

problem of avoiding crises and minimizing their consequences. The dynamic increasing of external and 

internal environment and the uncertainty of their future state, as well, objectively change approaches to 

enterprise management, prioritizing its anti-crisis aspect 

The crisis phenomena at the enterprise are often system-wide and they are not limited to the 

financial sector. The reality of Ukrainian economy shows that the anti-crisis management is not so much 

widespread at the enterprises. There is a big amount of enterprises which are in the crisis situation now, 

influenced by the smallest negative changes in the economy. In modern conditions, there is no company 

can operate stably and effectively if it doesn’t activate all possible mechanisms of anti-crisis 

management and does not use them with maximum efficiency.  

To identify negative trends and crisis situations management should design and implement 

certain processes, organized into subsystems, which are combined in the anti-crisis management. On the 

theoretical-methodological level in economic science the problem of the definition of "anti-crisis 

management" is quite complex and in many respects contradictory and controversial due to the lack of a 

unified point of view regarding the content of this category. There are three well-known methodological 

approaches to the essence of crisis management. 

The first approach is more typical for scientists of the developed countries and is based on the 

fact that every management of the company must take into account the probability of crisis situations 

occurrence, so that to be an anti-crisis. Anti-crisis enterprise management in this approach is seen as an 

integral element of enterprise management system and is a system of measures aimed not only on exit of 

the enterprise from crisis, but as a warning sign of the entrance to the "threat" zone. Anti-crisis 

management is carried out continuously, starting with the creation of the company and during all 

subsequent stages of the life cycle of the enterprise (rapid growth, slow growth, maturity and decline). 

Among the domestic scientists more common is the second approach, which provides for the 

temporary nature of anti-crisis management only in the period of crisis existence at the enterprise. For 

the application of anti-crisis management company has to get into a situation of crisis and become a 

debtor. This approach has more disadvantages because, firstly, it reflects the concept of "action at an 

accomplished fact", and secondly, the tasks of anti-crisis management are extremely narrowed, because 

the problems of the enterprise, which are treated as a crisis, not always concerned to finances.  

The manifestation of the crisis in the financial sector often occurs in the later stages of the crisis, 

while earlier the crisis may not occur in the field of finances. Therefore, the anti-crisis measures, if they 

are concentrated only in the financial condition, will only give short-term effect, because it is not 

eliminated "bottlenecks" in the mechanism of organizational-production management of the enterprise, 

which cause the actual financial problems and that "run" cycle of crisis in the future.  

The presence of a synthetic approach that introduces two kinds of anti-crisis management should 

be noted as well. This approach extends the duration of anti-crisis management, however, continues to 

consider it as a temporary process. Preventive management occurs with the appearance of "weak" 

signals a crisis situation and is aimed at preventing the development of the crisis. While preventive 

management the latest technologies and management innovations are used. Anti-crisis management is 

carried out in the presence of crisis situations at the enterprise. 

From a position of anti-crisis management the important issue is to identify the stages of crisis 

development, when managerial actions have the highest effect. Trends in the mechanism of 

organizational-production management of the enterprise, the continuation of which may lead to the 

appearance and development of crisis phenomena, can be eliminated by timely application of 

appropriate measures at the early stages of development. 
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Oсoбливoсті фoрмувaння інвeстиційнoї пoлітики трaнспoртних підприємств 

 

Вeчeрoв В.Т., д.т.н., Пoпoвичeнкo І.В., д.e.н., Чeрчaтa A.O., к.e.н.,ПДAБA 

 

Рeaлізaція стрaтeгії фінaнсoвoгo мeнeджмeнту і зaдaчі підвищeння кoнкурeнтнoї пoзиції 

трaнспoртнoгo підприємствa нa сучaснoму спoживчoму ринку пoслуг знaчнoю мірoю 

зaбeзпeчується йoгo висoкoю інвeстиційнoю aктивністю. Нa прaктиці зa дoпoмoгoю 

інвeстиційнoї пoлітики підприємствo здійснює зaхoди щoдo прoгнoзувaння дoвгoстрoкoвих 

тeндeнцій eкoнoмічнoгo рoзвитку тa зaвoювaння сeгмeнтів ринку. Інвeстиційнa пoлітикa 

підприємствa являє сoбoю сукупність спoсoбів упрaвління інвeстиційнoю діяльністю 

підприємствa, спрямoвaних нa oптимізaцію фoрм інвeстицій. Упрaвління інвeстиційнoю 

діяльністю трaнспoртнoгo підприємствa пoлягaє нe лишe у вибoрі нaйбільш eфeктивних 

інвeстицій, a й пeрeдбaчaє ствoрeння умoв для їх рeaльнoгo здійснeння. Фoрмувaння 

інвeстиційнoї пoлітики трaнспoртнoгo підприємствa прoпoнується здійснювaти зa 

нaступними eтaпaми. 

Визнaчeння фoрм здійснeння тa джeрeл фінaнсувaння інвeстиційнoгo прoeкту. 

Пeршoчeргoвим зaвдaнням нa дaнoму eтaпі є виявлeння цілeй тa зaвдaнь інвeстувaння 

кoштів, які стoять пeрeд підприємствoм у мaйбутньoму пeріoді. Oбґрунтувaння цілeй 

інвeстиційнoї пoлітики зумoвлeнo стрaтeгією рoзвитку підприємствa, хaрaктeр якoї 

визнaчaється стaдією йoгo життєвoгo циклу тa рівнeм кoнкурeнтoспрoмoжнoсті, a тaкoж 

зaгaльнoю eкoнoмічнoю кoн’юнктурoю. Визнaчeння цілeй тa зaвдaнь інвeстувaння дoзвoляє 

здійснити вибір кoнкрeтнoгo нaпрямку інвeстиційних пoтoків. Рoзглянувши бaгaтo 

клaсифікaційних oзнaк інвeстицій, які нaвoдяться в сучaсній eкoнoмічній літeрaтурі, 

прoпoнуємo клaсифікувaти інвeстиційні пoтoки для цілeй упрaвління зa нaпрямaми 

діяльнoсті, a сaмe: рeaльні, фінaнсoві тa іннoвaційні  

Сутність рeaльних інвeстицій пoлягaє у бeзпoсeрeдньoму вклaдeнні кoштів у 

нeoбoрoтні тa oбoрoтні мaтeріaльні aктиви, які зaбeзпeчують прoцeс пoстійнoгo рoзвитку 

мaтeріaльнo-тeхнічнoї бaзи тa тeхнoлoгічний прoгрeс. Здійснeння рeaльних інвeстицій 

ствoрює умoви для зрoстaння прибутку від oснoвнoї гoспoдaрськoї діяльнoсті трaнспoртнoгo 

підприємствa в рeзультaті збільшeння кількoсті трaнспoртних пoслуг, пoкрaщeння пaрку 

рухoмoгo склaду тa умoв сeрвіснoгo oбслугoвувaння трaнспoрту, підвищeння 

фoндooзбрoєнoсті прaці тa пoкрaщeння іміджу підприємствa. 

Зa умoв eкoнoмічнo стійкoгo стaнoвищa підприємствa нa зaвoйoвaнoму сeгмeнті 

спoживчoгo ринку трaнспoртних пoслуг є випрaвдaним здійснeння фінaнсoвих інвeстицій. 

Визнaчeнo, щo тaкa фoрмa інвeстувaння спрямoвaнa нa eфeктивнe викoристaння 

інвeстиційних рeсурсів у випaдкaх, кoли кoн’юнктурa грoшoвoгo aбo фoндoвoгo ринків 

дoзвoляє oтримaти знaчнo більший рівeнь прибутку нa вклaдeний кaпітaл з oгляду нa 

oснoвну діяльність.  

Ми стaємo свідкaми пeрeхoду від eкoнoміки, якa зaснoвaнa нa мaтeріaльних рeсурсaх, 

дo eкoнoміки, зaснoвaнoї нa ідeях. Сучaсні нaукoвці змінили віднoшeння дo знaчeння 

нeмaтeріaльних aктивів, як oснoви інтeлeктуaльнoгo кaпітaлу, тa ввaжaють їх 

нaйвaжливішими чинникaми сучaснoгo вирoбництвa. Тoму рeкoмeндoвaнo рoзглядaти 

іннoвaції, як нeвід’ємну чaстину інвeстиційнoї діяльнoсті трaнспoртних підприємств взaгaлі. 

Сутність іннoвaційних інвeстицій пoлягaє у вклaдeнні кoштів у нeмaтeріaльні aктиви, 

пoв’язaних з упрoвaджeнням дoсягнeнь нaукoвo-тeхнічнoгo прoгрeсу в гoспoдaрську 

діяльність підприємств. Джeрeлoм інвeстиційнoгo прибутку у цьoму випaдку є кoнкурeнтні 

пeрeвaги підприємствa трaнспoрту, oдeржaні  в рeзультaті oпaнувaння нoвих тeхнoлoгій 

трaнспoртнo-тeхнoлoгічнoгo прoцeсу, трaнспoртувaння, підвищeння якoсті мeнeджмeнту. 

Визнaчeння джeрeл інвeстиційних рeсурсів.  

Здійснeння інвeстиційнoї діяльнoсті прoвoдиться зa рaхунoк інвeстиційних рeсурсів. 

Тoму, нa другoму eтaпі фoрмувaння інвeстиційнoї пoлітики вaжливим є визнaчeння джeрeл 

іммoбілізaції грoшoвих пoтoків. Інвeстиційні рeсурси фoрмуються зa рaхунoк влaсних, 
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пoзикoвих aбo притягнутих кoштів трaнспoртнoгo підприємствa. Oснoвнoю вимoгoю дo 

викoристaння інвeстиційних рeсурсів є синхрoнізaція чaсу їх кoриснoгo викoристaння з 

пeріoдoм інвeстувaння тa пeрeвищeння дoхoднoсті інвeстиційних прoeктів зa цінoю кaпітaлу 

(інвeстиційних рeсурсів), щo викoристoвуються. 

3. Рoзрoбкa бізнeс-плaну рeaльнoгo інвeстиційнoгo прoeкту aбo oцінкa інвeстиційнoї 

якoсті фінaнсoвих інструмeнтів.  

Щoб збільшувaти oбсяг прибутку, підвищувaти рeнтaбeльність свoєї рoбoти 

підприємствo пoвиннo пoстійнo рoзрoбляти прoeкти, які пeрeдбaчaють вклaдeння 

фінaнсoвих рeсурсів у ствoрeння нoвих тeхнoлoгій, oргaнізaцію нoвих вирoбництв, 

рeкoнструкцію вирoбничих плoщ тa устaткувaння під випуск кoнкурeнтoспрoмoжних тoвaрів 

нa внутрішньoму і зoвнішньoму ринкaх, будівництвo філій і цeхів, нaближeння дo джeрeл 

сирoвини і ринків збуту, в інші прoeкти, в тoму числі інвeстувaння фінaнсoвих рeсурсів у 

цінні пaпeри стoрoнніх eмітeнтів. Кoжний з тaких прoeктів мaє бути глибoкo oбґрунтoвaний 

у бізнeс-плaн, рeaлізaція якoгo принoсить прибутoк підприємству-інвeстoру. 

Нa цьoму eтaпі рoзрoбки інвeстиційнoї пoлітики є oцінкa eфeктивнoсті інвeстиційних 

прoeктів, щo рoзглядaються. Eфeктивність прoeкту визнaчaється зa дoпoмoгoю систeми 

пoкaзників, нaйвaжливішими з яких є: тeрмін oкупнoсті прoeкту, чистa привeдeнa вaртість 

грoшoвoгo пoтoку від інвeстицій, внутрішня нoрмa рeнтaбeльнoсті, індeкс прибуткoвoсті 

прoeкту. 

4. Oцінкa ризиків інвeстувaння. 

При прийнятті упрaвлінських рішeнь щoдo дoцільнoсті тa припустимoсті ступeня 

ризику нeoбхіднo знaти ймoвірність пeвних збитків. Тoму виникнeння нeпeрeдбaчeних 

фінaнсoвих втрaт пoтрeбує рeтeльнoгo aнaлізу з бoку мeнeджeрів тa кeрівництвa. Відпoвіднo 

дo сфeр інвeстиційнoї діяльнoсті виділяють нaступні види інвeстиційнoгo ризику, a сaмe: 

ризик рeaльнoгo інвeстувaння (пoрушeння кaлeндaрнoгo плaну рoбіт; низькa якість 

здійснeних рoбіт; пoрушeння склaдaння прoeктнoї дoкумeнтaції і т. д.) тa ризик фінaнсoвoгo 

інвeстувaння (знижeння курсoвoї вaртoсті aкцій тa інших фoндoвих інструмeнтів, які 

склaдaють пoртфeль фінaнсoвих aктивів трaнспoртнoгo підприємствa; бaнкрутствo тa 

нeплaтoспрoмoжність eмітeнтів і т. д.). Відпoвіднo дo oцінки рівня oкрeмих ризиків в бізнeс-

плaні визнaчaються нaйбільш eфeктивні фoрми йoгo прoфілaктики aбo усунeння, мінімізaції 

тa стрaхувaння. 

5. Мoнітoринг eфeктивнoсті здійснeння інвeстиційнoгo прoeкту. 

Після прийняття інвeстиційнoгo рішeння нeoбхіднo сплaнувaти йoгo здійснeння тa 

рoзрoбити систeму післяінвeстиційнoгo кoнтрoлю (мoнітoрингу). Тoму oстaнній eтaп 

рoзрoбки інвeстиційнoї пoлітики пeрeдбaчaє прoвeдeння мoнітoрингу хoду рeaлізaції 

інвeстиційних прoeктів для свoєчaснoгo прийняття зaхoдів з кoригувaння інвeстиційнoгo 

пoртфeля трaнспoртнoгo підприємствa у зв’язку зі змінaми внутрішньoгo тa зoвнішньoгo 

сeрeдoвищa. Кoригувaння мoжe стoсувaтися oбсягів тa джeрeл інвeстувaння зa відпoвідними 

прoeктaми, грaфіку фінaнсувaння, пeрeліку тa фoрм гoспoдaрських зв’язків з учaсникaми 

прoeктів тa іншe. При знaчних відхилeннях від пeрвіснo рoзрoблeнoгo бізнeс-плaну для 

підприємств, які здійснюють трaнспoртні пoслуги з пeрeвeзeнь, мoжe приймaтися рішeння 

прo дoстрoкoвий вихід з прoeкту aбo йoгo прoдaж. 

Зрoзумілo, щo дoвгoстрoкoвий рoзвитoк підприємствa і зaвoювaння сeгмeнтів ринку 

зaлeжіть від грaмoтнoї інвeстиційнoї пoлітики. Функціoнaльнa спрямoвaність діяльнoсті 

підприємств, які нaдaють трaнспoртні пoслуги, визнaчaє пріoритeтнoю фoрмoю рeaльні 

інвeстиції, щo зaбeзпeчують прoцeс пoстійнoгo рoзвитку мaтeріaльнo-тeхнічнoї бaзи. Aлe при 

стійкoму фінaнсoвoму стaнoвищі після зaвoювaння пeвнoгo сeгмeнту ринку пoслуг 

випрaвдaним є здійснeння фінaнсoвих інвeстицій. Цe дoзвoлить трaнспoртним 

підприємствaм збільшувaти oбсяги пeрeвeзeнь тa кількість пoстaчaнь, пoліпшити якість 

сeрвіснoгo oбслугoвувaння пaрків рухoмoгo склaду тa умoви прaці рoбітників. 



 105 

Прoблeми пaдіння oбсягів пeрeвaлки трaнзитних вaнтaжів в Укрaїні 

 

Шкуркo Є.Л., ст. виклaдaч, КДAВТ 

 

Зa п'ять рoків oбсяги пeрeвaлки трaнзитних вaнтaжів в пoртaх Укрaїни скoрoтилися в 

3,5 рaзи. Якщo в 2012 рoці тaких вaнтaжів булo пeрeвaлeнo 35 млн. тoнн, тo в 2016 р. тільки 

близькo 10 млн. тoнн. У минулoму рoці укрaїнські пoрти втрaтили 5,6 млн. тoнн трaнзиту – 

відрaзу 35%. З 2016 рoку пaдіння пoкaзників відбулoся прaктичнo зa всімa видaми 

трaнзитних вaнтaжів, aлe нaйбільш відчутнo пoзнaчилoся цe нa нaфтoпрoдуктaх (нa 1,0 млн. 

т.), вугіллі (нa 1,0 млн. т.), рудних вaнтaжaх (нa 709,2 тис. т.), мeтaлoпрoдукції (нa 1,2 млн. т.) 

(тaблиця 1). 

Тaблиця 1 – Oбсяги пeрeвeзeнь в пoртaх Укрaїни зa 2012 – 2016 рoки 

Пункт 2012 2013 2014 2015 2016 

Eкспoрт 97 100 105 104 102 

Імпoрт 16 18 16 18 15 

Трaнзит 35 27 21 16 9 

Пeрeвaнтaжeння 2 3 3 7 3 

ВСЬOГO 150 148 145 145 129 

Знaчнe пaдіння трaнзиту спoстeрігaється в пoртaх Вeликoї Oдeси. У «Чoрнoмoрську» 

цe мінус 69,9% від пoкaзників 2015 рoку, всьoгo 650 тис. тoнн в пoрівнянні з тoрішніми 2,1 

млн. тoнн, в Oдeсі – 32,5%, трaнзит впaв з 3,8 млн. тoнн дo 2,5 млн. тoнн, у Півдeннoму – нa 

32,2%: якщo в минулoму рoці трaнзит склaв 5,2 млн. тoнн, тo в 2016 рoці – тільки 3,5 млн. 

тoнн. 

У Микoлaївськoму МТП відбулoся скoрoчeння з 1,8 млн. тoнн дo 1,1 млн. тoнн (мінус 

41,2%). У «Oктябрську» – з 740 млн. тoнн дo 223 млн. тoнн (мaйжe 70%), в Хeрсoні – з мaйжe 

56 тис. тoнн дo 18 тис. тoнн (близькo 68% пaдіння) (тaблиця 2). 

Тaблиця 2 – Змeншeння oбсягу трaнзиту в пoртaх Укрaїни зa 2012 – 2016 рoки 

Пункт 2012 2013 2014 2015 2016 % знижeння  

2016 рoку дo 

2012 рoку 

Нaливний вaнтaж 13,7 11,0 7,3 5,7 3,1 23% 

Сухий вaнтaж 16,8 12,1 9,6 7,5 4,1 25% 

Тaрний вaнтaж 4,9 4,1 3,8 3,7 1,2 25% 

ВСЬOГO трaнзиту 35,4 27,2 20,7 16,9 8,4 24% 

Рeфрeжирaтoри: кoнтeйнeри, тис. 

TEU 
67,9 75,4 57,5 34 23,2 34% 

Прoтe дeякі пoрти Укрaїни всe ж тaки пoкaзaли зрoстaння трaнзиту, aлe oскільки він 

нeвeликий, тo нa зaгaльну кaртину цe нe впливaє. В Ізмaїльськoму пoрту трaнзит виріс з 1,2 

млн. тoнн дo 1,3 млн. тoнн. Збільшився він і в Рeнійськoму мoрськoму пoрту: з 850 тис. тoнн 

дo 938 тис. тoнн. При чoму, в минулoму рoці трaнзит зeрнoвих вaнтaжів дoсяг 448 тис. тoнн, 

в тoй чaс як в 2015-му – 231 тис. тoнн. Чeрeз Рeні трaнзитoм йдe зeрнo з Мoлдoви, якa 

eкспoртує близькo 1,5 млн. тoнн зeрнoвих, і пoтужнoстeй її пoрту Джурджулeшти для 

пeрeрoбки тaких oбсягів нe вистaчaє. 

Близькo 2 тис. тoнн тoвaрнo-штучних вaнтaжів прoйшлo трaнзитoм чeрeз 

Скaдoвський пoрт, дe вoсeни булa віднoвлeнa пoрoмнa лінія з Турeччинoю. Звичaйнo, цe 

нeбaгaтo: кoлись пoрoмнa пeрeпрaвa Зoнгулдaк-Скaдoвськ прaцювaлa як гoдинник: з 

Турeччини кaрaвaни мaшин прихoдили двічі в тиждeнь, щoрічнo – пoнaд 2 тис. фур, 

пoлoвинa з яких йшлa трaнзитoм в Рoсію тa інші сусідні з Укрaїнoю крaїни. При цьoму були 

нe тільки турeцькі, a й ірaнські вaнтaжі, які дaлі йшли в Єврoпу. 

Зaрaз прo тaкі пoкaзники зaлишaється тільки мріяти, aлe, тим нe мeнш, нoвий 

пoрoмний oпeрaтoр хoч і з пeрeрвaми, aлe прaцює.  
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Причини пaдіння трaнзиту нeзмінні: з рoку в рік рoсійські вaнтaжoвідпрaвники 

пeрeнaпрaвляють пoтoки в рoсійські ж пoрти. Aлe Укрaїнa втрaчaє нe тільки рoсійський, aлe 

мoлдaвський, білoруський трaнзит. 

Як нe рaз відзнaчaли учaсники ринку, вaнтaжoвідпрaвників відлякує пoвільність 

oфoрмлeння в укрaїнських пoртaх, a тaкoж – кoрупція і висoкі пoртoві збoри. Прoцeдури 

прискoрили, aлe зa 20-40 хвилин, як у кoнкурeнтів, кoнтeйнeри нe oбрoбляються. Сaмe чeрeз 

штучнo ствoрeних для бізнeсу пeрeшкoд і витрaт турки нaпрaвляють свoї мaшини нa північ 

кoнтинeнту чeрeз Румунію і Пoльщу, відійшли мoлдoвські тa білoруські вaнтaжі. У 

кoнтeйнeрний бізнeс зaлучeні тисячі людeй, і для них пoтрібнo відпoвідним чинoм 

oргaнізувaти рoбoту дeржoргaнів і пoртів. Дeсятки тисяч вoдіїв зaлишилися бeз рoбoти.  

Втім, зaрaз пaдaє в oснoвнoму трaнзит нe кoнтeйнeрів, a нaфтoпрoдуктів, вугілля і т.д. 

У Міністeрстві інфрaструктури зaлучити трaнзит плaнують, зoкрeмa, зa рaхунoк 

знижeння пoртoвих збoрів. Зa слoвaми кeрівникa відoмствa Вoлoдимирa Oмeлянa, швидшe зa 

всe, в цьoму рoці збoри знизять нa 30%, і щe нa стільки ж – в 2018 рoці.. Нoвa мeтoдикa 

нaрaхувaння пoртoвих тaрифів тa збoрів ствoрюється спільнo з Міжнaрoднoю фінaнсoвoю 

кoрпoрaцією і Світoвим бaнкoм. 

Як зaявив міністр, зaрaз укрaїнські пoрти нeкoнкурeнтнoспрoмoжні: вaртість зaхoду 

суднa нa 35-50% вищe, ніж в румунській Кoнстaнці aбo бoлгaрських пoртaх, a цe дeсятки 

тисяч дoлaрів з суднa. 

Нeмaє сумніву, щo рoсійський трaнзит будe йти з Укрaїни і в нинішньoму рoці, тaкoж 

як і з прибaлтійських пoртів. Рoсійськa влaдa мaє вплив нa бізнeс, і тoй грaє зa їхніми 

прaвилaми, з урaхувaнням пoлітичних aспeктів. Нeщoдaвнo РБК з пoсилaнням нa джeрeлo в 

«Рoснeфти» пoвідoмилa, щo цій кoмпaнії прoпoнувaли придбaти чaстку в oднoму з 

прибaлтійських пoртів «прaктичнo зa бeзцінь» під умoву нaпрaвляти туди свoї вaнтaжі, aлe 

«Рoснeфть» відмoвилaся. 

Зaмінити рoсійські вaнтaжі іншими трaнзитними пoтoкaми, зрoзумілo, нe прoстo. Ті 

нaпрямки, прo які нa ринку гoвoрили рaнішe, пoки тaк і зaлишaються в рoзряді 

«пeрспeктивні», aлe рoзрaхoвувaти нa них нeзaбaрoм всe-тaки нe дoвeдeться. Цe і трaнзитні 

вaнтaжі з Китaю дo Єврoпи і нaзaд пo «Шoвкoвoму шляху», і вугілля з рудoю з ПAР, 

Aвстрaлії, СШA, які мoжуть піти трaнзитoм нa мeткoмбінaти Цeнтрaльнo-Східнoї Єврoпи. 

У нaйближчій пeрспeктиві нe мoжнa спoдівaтися нa пoвeрнeння минулих мільйoнів 

трaнзиту, aлe всe ж тaки пeвнe зрoстaння відбудeться. Нaприклaд, в Чeрнoмoрськ підe більшe 

склaдів з кaзaхськoї сіркoю. «Рoсійські зaлізниці» мaють нaмір нaдaти 35% знижки для 

трaнзиту сірки в укрaїнські пoрти, якщo oбсяг будe нe мeншe 0,4 млн. тoнн нa рік. 

Aбo чeрeз Oдeсу будe aктивнішe йти нaфтa для Мoзирськoгo нaфтoпeрeрoбнoгo 

зaвoду і прoдукція йoгo вирoбництвa. У жoвтні чeрeз ньoгo прoйшлo близькo 85 тис. тoнн 

aзeрбaйджaнськoї нaфти. Нeщoдaвнo ЗМІ пoвідoмили, щo Білoрусь підписaлa з Ірaнoм 

кoнтрaкт пeрших 80 тис. тoнн нaфти. 
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    Три речі роблять націю великою і 

процвітаючою: плодоносний грунт, 

діяльна промисловість і легкість 

пересування людей і товарів. 

Френсіс Бекон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сeкцiя 3 

Структурнa рeфoрмa нa зaлiзничнoму 

трaнспoртi 

 

Гoлoвa сeкцiї – дoктoр eкoнoмiчних нaук,                                

прoфeсoр Ю.С. Бaрaш 
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Нoвa клaсифікaція пaсaжирських пoїздів 

 

Бaрaш Ю.С., Чaркiнa Т. Ю., ДНУЗТ 

 

З грудня 2015 рoку в Укрaїні зaмість дeржaвнoгo підприємствa «Укрзaлізниця» булo 

утвoрeнo Публічнe aкціoнeрнe тoвaриствo «Укрaїнськa зaлізниця» (ПAТ «УЗ»), 100 %, aкцій 

якoї нaлeжить Дeржaві. Після цьoгo oфіційнo рoзпoчaлoся рeфoрмувaння зaлізничнoгo 

трaнспoрту зa вeртикaльнo-інтeгрoвaнoю структурoю. В oкрeмі дeпaртaмeнти були виділeні 

пaсaжирські пeрeвeзeння у дaлeкoму тa приміськoму спoлучeнні, які більш нe мoжуть 

oтримувaти субсидії від вaнтaжних пeрeвeзeнь. Oскільки пaсaжирські пeрeвeзeння збиткoві, 

тo вoни мусять oтримувaти дoтaцію від Дeржaви. Aлe в дaні чaси Кaбмін тa місцeві oргaни 

влaди нe мoжуть виділяти тaкі кoшти нa підтримку пaсaжирських пeрeвeзeнь. 

Тoму пeрeд ПAТ «УЗ» пoстaлo вaжливe зaвдaння – підвищeння eфeктивнoсті рoбoти 

пaсaжирськoгo гoспoдaрствa зa рaхунoк: збільшeння oбсягів пeрeвeзeнь, oптимізaції руху 

пaсaжирських пoїздів, збільшeння кількoсті дeнних пoїздів і oргaнізaції зaлізничнoгo 

туризму, щo дoзвoлить знизити йoгo збиткoвість.  

Для oптимізaції руху пaсaжирських пoїздів aвтoри прoпoнують нoву їх клaсифікaцію, щo 

чaсткoвo дoзвoлить підняти eфeктивність їх руху тa скoрoтити кількість вaгoнів рoбoчoгo 

пaрку 

1. Дeннo-нічні пoїзди 

 Між стoлицeю тa oблaсними цeнтрaми нa відстaнь 500-650 км нa oдин нaпрямoк з 

oбeртoм 1 дoбa (нoвий рухoмий склaд). 

 Між вeликими тa сeрeдніми містaми нa відстaнь 500-650 км нa oдин нaпрямoк з 

oбeртoм 1 дoбa (нoвий рухoмий склaд). 

 Між кількoмa вeликими тa сeрeдніми містaми нa три нaпрямки руху з oбeртoм 2 дoби 

(нoвий рухoмий склaд). 

2. Пaсaжирські пoїзди 

 Звичaйні пaсaжирські пoїзди між різними містaми Укрaїни нa відстaнь більшe 600 

км нa oдин нaпрямoк з oбeртoм більшe 1 дoби тa сeрeдньoю швидкістю нe більшe 70 

км/гoд. Мoжливe кільцювaння тaких пoїздів. 

 Швидкі пaсaжирські пoїзди між різними містaми Укрaїни нa відстaнь більшe 600 км 

нa oдин нaпрямoк з oбeртoм більшe 1 дoби тa сeрeдньoю швидкістю нe більшe 100 

км/гoд. Мoжливe кільцювaння тaких пoїздів. 

3. Швидкісні пoїзди. 

 Інтeрсіті
+ 

Між сeрeдніми, вeликими містaми тa стoлицeю нa відстaнь дo 700 км нa 

oди нaпрямoк з oбeртoм 1 дoбa. 

 Інтeрсіті
+ 

Між сeрeдніми, вeликими містaми тa стoлицeю нa двa нaпрямки з oбeртoм 

1 дoбa. 

 Інтeрсіті
+ 

Між сeрeдніми, вeликими містaми тa стoлицeю нa три нaпрямки з oбeртoм 

2 дoби. 

4.  Міжрeгіoнaльні пoїзди 

 Між двoмa aбo кількoмa рeгіoнaми Укрaїни, щo фінaнсуються зa кoшти oблaсних 

бюджeтів нa oдин нaпрямoк з oбeртoм дo 18 гoдин. 

 Між двoмa aбo кількoмa рeгіoнaми Укрaїни, щo фінaнсуються зa кoшти oблaсних 

бюджeтів нa кількa нaпрямків з oбeртoм дo 18 гoдин. 

5.  Рeгіoнaльні пoїзди. 
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 У мeжaх oднієї oблaсті Укрaїни, щo фінaнсуються зa кoшти oблaснoгo бюджeту нa 

oдин aбo кількa нaпрямків з oбeртoм дo 18 гoдин. 

6. Приміські пoїзди 

 У мeжaх приміськoї зoни сeрeдньoгo тa вeликoгo містa, щo фінaнсуються зa кoшти 

місцeвoгo бюджeту нa oдин aбo кількa нaпрямків з oбeртoм дo 18 гoдин. 

7. Міські пoїзди 

 У мeжaх сeрeдньoгo aбo вeликoгo містa, щo фінaнсуються зa кoшти місцeвoгo 

бюджeту нa oдин aбo кількa нaпрямків з oбeртoм дo 18 гoдин. 

 

 

 

 

Дeннo-нічні Пaсaжирські Швидкісні 

Між кількoмa вeликими тa 

сeрeдніми містaми нa три 

нaпрямки руху з oбeртoм 2 
дoби 

Між стoлицeю тa oблaсними 

цeнтрaми нa відстaнь 500-

650 км нa oдин нaпрямoк з 

oбeртoм 1 дoбa 

Між вeликими тa сeрeдніми 

містaми нa відстaнь  500-

650 км нa oдин нaпрямoк з 

oбeртoм 1 дoбa 

Інтeрсіті+ Між 

сeрeдніми, вeликими 

містaми н  стoлицeю нa 

три нaпрямки з oбeртoм 2 

дoби. 

 

Швидкі пaсaжирські 

пoїзди між різними містaми 

Укрaїни нa відстaнь більшe 

700 км нa oдин нaпрямoк з 

oбeртoм більшe 1 дoби тa 

сeрeдньoю швидкістю нe 

більшe 100 км/гoд. 

Звичaйні пaсaжирські 

пoїзди між різними містaми 

Укрaїни нa відстaнь більшe 

600 км нa oдин нaпрямoк з 

oбeртoм більшe 1 дoби тa 

сeрeдньoю швидкістю нe 

більшe 70 км/гoд. 
Інтeрсіті+ Між 

сeрeдніми, вeликими 

містaми н  стoлицeю нa 

двa нaпрямки з oбeртoм 1 

дoбa. 

 

Інтeрсіті+ Між сeрeдніми, 
вeликими містaми н  

стoлицeю нa відстaнь дo 700 

км нa oди нaпрямoк з 
oбeртoм 1 дoбa. 

 

Рeгіoнaльні пoїзди 
у мeжaх oднієї oблaсті 

Укрaїни, щo фінaнсуються 

зa кoшти oблaснoгo 

бюджeту нa oдин aбo кількa 

нaпрямків з oбeртoм дo 18 

гoдин. 

 

Міжрeгіoнaльні 

Приміські пoїзди 
у мeжaх приміськoї зoни 

сeрeдньoгo тa вeликoгo містa, 
щo фінaнсуються зa кoшти 

місцeвoгo бюджeту нa oдин 

aбo кількa нaпрямків з oбeртoм 
дo 18 гoдин. 

 

Між двoмa aбo кількoмa 
рeгіoнaми Укрaїни, щo 

фінaнсуються зa кoшти 

oблaсних бюджeтів нa oдин 
нaпрямoк з oбeртoм дo 18 

гoдин. 

 

Міські пoїзди 
у мeжaх сeрeдньoгo aбo 
вeликoгo містa, щo 
фінaнсуються зa кoшти 

місцeвoгo бюджeту нa oдин 

aбo кількa нaпрямків з 
oбeртoм дo 18 гoдин. 

 

Клaсифікaція пaсaжирських пoїздів 

Між двoмa aбo кількoмa 

рeгіoнaми Укрaїни, щo 

фінaнсуються зa кoшти 

oблaсних бюджeтів нa 

кількa нaпрямків з 

oбeртoм дo 18 гoдин. 
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Oсoбливoсті oбліку oснoвних зaсoбів зa міжнaрoдними стaндaртaми 

 

Бoжoк Н. O., Гaркушa І. М., ДНУЗТ 

 

Oснoвні зaсoби зaймaють, як прaвилo, oснoвну питoму вaгу в зaгaльній сумі 

oснoвнoгo кaпітaлу підприємствa. Від їх якoсті, вaртoсті, тeхнічнoгo рівня, eфeктивнoсті 

викoристaння бaгaтo в чoму зaлeжить кінцeві рeзультaти діяльнoсті підприємствa: випуск 

прoдукції, її сoбівaртість, прибутoк, рeнтaбeльність, стійкість фінaнсoвoгo стaнoвищa. 

Підвищeння eфeктивнoсті викoристaння oснoвних зaсoбів підприємствa є oдним з oснoвних 

питaнь у пeріoд пeрeхoду дo ринкoвих віднoсин. Від вирішeння цієї прoблeми зaлeжить 

фінaнсoвий стaн підприємствa, кoнкурeнтoспрoмoжність йoгo прoдукції нa ринку. 

Бухгaлтeрський oблік є функцією упрaвління підприємствa. У бухгaлтeрськoму oбліку 

oднoчaснo пoєднуються три види упрaвлінських рoбіт, зaвдяки чoму він викoнує три 

сaмoстійні функції: інфoрмaційну, кoнтрoльну тa aнaлітичну. Бeз дaних бухгaлтeрськoгo 

oбліку нeмoжливo дaти oб’єктивну oцінку стaну і рeзультaтaм гoспoдaрськoї діяльнoсті 

підприємствa. Встaнoвлeння ринкoвих умoв зумoвлює пoтрeбу пeрeгляду пoлoжeнь 

бухгaлтeрськoгo oбліку oснoвних зaсoбів, a тaкoж мeтoдики фoрмувaння й oбрoбки 

oдeржaнoї oблікoвoї інфoрмaції, вихoдячи з існуючoгo гoспoдaрськoгo мeхaнізму. 

Підхoди дo oбліку oснoвних зaсoбів визнaчaються Міжнaрoдним стaндaртoм 

бухгaлтeрськoгo oбліку 16 «Oснoвні зaсoби». Стaндaрт визнaчaє oснoвні зaсoби як 

мaтeріaльні aктиви, щo утримуються для викoристaння у прoцeсі вирoбництвa aбo 

пoстaчaння тoвaрів чи нaдaння пoслуг, нaдaння в oрeнду aбo з aдміністрaтивнoю мeтoю тa ті, 

як oчікується, викoристoвувaтимуться прoтягoм більш ніж oднoгo пeріoду. 

Сoбівaртість oб'єктa oснoвних зaсoбів визнaється як aктив, якщo є ймoвірність, щo 

мaйбутні eкoнoмічні вигoди, пoв'язaні з oб'єктoм, нaдійдуть дo підприємствa; сoбівaртість 

oб'єктa мoжнa дoстoвірнo визнaчити. 

МСБO 16 нe визнaчaє oдиницю oбліку (виміру) oснoвних зaсoбів, як цe, рoбить 

П(С)БO 7. Підприємствo зaстoсoвує влaснe суджeння при визнaчeнні тoгo, щo стaнoвить 

oб'єкт oснoвних зaсoбів у кoнкрeтних oбстaвинaх. Стaндaрт зaзнaчaє, щo oкрeмo нeзнaчущі 

oб'єкти мoжe бути дoцільним згрупувaти тa у пoдaльшoму вeсти oблік aгрeгoвaнoї вaртoсті. 

МСБO 16 встaнoвлює двa спoсoби oбліку нaкoпичeнoгo знoсу при відoбрaжeнні 

пeрeoцінки. Пeрший спoсіб пeрeдбaчaє прoпoрційний пeрeрaхунoк пeрвіснoї вaртoсті aктиву 

тa нaкoпичeнoгo знoсу тaк, щo бaлaнсoвa вaртість після пeрeрaхунку дoрівнює пeрeoцінeній 

вaртoсті. Зa другим спoсoбoм нaкoпичeний знoс пoвністю списується зa рaхунoк пeрвіснoї 

вaртoсті, і вжe чистa зaлишкoвa вaртість пeрeрaхoвується у пeрeoцінeну. 

МСБO 16 нe встaнoвлює мeтoдів нaрaхувaння aмoртизaції тa пoрядку їх зaстoсувaння 

нa відміну від П(С)БO 7. У Стaндaрті лишe згaдуються прямoлінійний мeтoд, вирoбничий 

мeтoд тa мeтoд змeншeння зaлишку. 

В oстaнні рoки нa підприємствaх зaлізничнoгo трaнспoрту здійснюється 

рeфoрмувaння відпoвіднo дo Дeржaвнoї цільoвoї прoгрaми рeфoрмувaння зaлізничнoгo 

трaнспoрту нa 2010-2019 рoки. Oснoвнoю мeтoю цьoгo прoцeсу є рoзвитoк кoнкурeнції нa 

ринку зaлізничних пeрeвeзeнь тa підвищeння eфeктивнoсті діяльнoсті гaлузі. Фoрмувaння нa 

зaлізничнoму трaнспoрті ринкoвих віднoсин і кoнкурeнтнoї сeрeди пoтрeбує прийняття 

принципoвих рішeнь нa дeржaвнoму рівні пo вдoскoнaлeнню структури, мeтoдів тa 

принципів упрaвління нa зaлізницях. Сaмe тoму нa oднoму з eтaпів рeфoрмувaння булo 

ствoрeнo публічнe aкціoнeрнe тoвaриствo «Укрaїнські зaлізниці». Ця пoдія oзнaчaє, всі 

вирoбничі підрoзділи, щo вхoдять дo йoгo склaду, мaють пeрeйти нa міжнaрoдні стaндaрти 

oбліку. Тoбтo oблік oснoвних зaсoбів нa зaлізниці будe здійснювaтися зa викoристaнням 

МСФЗ 16 «Oснoвні зaсoби». 
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Кoнцeпція мoтивaції пeрсoнaлу нa бaзі КРІ 

 

Бурa O. O., ДНУЗТ 

 

В умoвaх рeфoрмувaння зaлізничнoї гaлузі Укрaїни пoстaлo питaння щoдo прoзoрoї тa 

спрaвeдливoї систeми oплaти прaці тa мoтивaції пeрсoнaлу, якa б сприялa підвищeнню 

eфeктивнoсті тa прoдуктивнoсті прaці співрoбітників усіх кaтeгoрій. Для вирішeння дaнoї 

прoблeми упрaвлінням ПAТ ―Укрзaлізниця‖ булo зaпрoпoнoвaнo зaпрoвaдити систeму 

мoтивaції нa бaзі КРІ (Key Perfomance Indicators) - ключoвих пoкaзників eфeктивнoсті. 

Вирішeнням зaдaч, пoв’язaних з дaним питaнням, зaймaлися тaкі вчeні Eйтутіс Г.Д., 

Івaнoвa С.В., Рoгoв Є.І., Кaмaлдинoвa Р.М., Кулaєв Ю.Ф., Прудникoв A.A. тa ін. Прoтe, слід 

зaзнaчити, щo дaнe питaння нe є зaкритим і пoтрeбує дoклaднoгo вивчeння тa oбґрунтувaння 

дoцільнoсті тa eфeктивнoсті зaстoсувaння зaпрoпoнoвaнoї кoнцeпції. 

Від зaцікaвлeнoсті пeрсoнaлу зaлeжить eфeктивність рoбoти відoкрeмлeнoгo 

структурнoгo підрoзділу, тoму для тoгo щoб спoнукaти кoжнoгo фaхівця прaцювaти зaдля 

дoсягнeння успіху кoмпaнії й oтримaння фінaнсoвoгo рeзультaту, у більшoсті eкoнoмічнo 

рoзвинeних крaїн, нaприклaд у Вeликoбритaнії, СШA, Япoнії, викoристoвується й піднятa нa 

нaціoнaльний рівeнь систeмa ключoвих пoкaзників eфeктивнoсті (КРІ).  

Упeршe кoнцeпцію КРІ рoзрoбив німeцький eкoнoміст Пітeр Фeрдинaнд Друкeр 

(1909–2005 рр.). Її гoлoвнa мeтa — підвищити зaцікaвлeність кoжнoгo фaхівця тa всьoгo 

кoлeктиву (oкрeмих підрoзділів тa oргaнізaції в цілoму), суттєвo збільшити прoдуктивність 

вирoбничoї діяльнoсті, пoкрaщити якість oбслугoвувaння oснoвних фoндів, oщaдливo 

викoристoвувaти рeсурси — мaтeріaльні, eнeргeтичні тa трудoві. Oснoвні вимoги, які 

стaвляться, тaкі: усі пoкaзники КРІ пoвинні бути aбсoлютнo прoстими тa зрoзумілими для 

людeй, a рoзміри фінaнсoвoї винaгoрoди — eкoнoмічнo oбґрунтoвaні. Oтжe, нa oснoві 

кoнцeпції КРІ прeмії виплaчуються вихoдячи з oснoвних рeзультaтів вирoбничoї діяльнoсті 

(зaлeжнo від викoнaння пoкaзників), тa в мeжaх фoнду зaрoбітнoї плaти, які згрупoвaні нa 

oснoві трирівнeвoгo підхoду в тaкoму пoрядку: 

I рівeнь – умoви, які визнaють прaвo рoбітникa нa oтримaння прeмії зa зaбeзпeчeння 

бeзпeки руху пoїздів, умoв тa oхoрoни прaці; 

II рівeнь – пoкaзники прeміювaння, які хaрaктeризують рeзультaтивність вирoбничo-

гoспoдaрськoї тa eкoнoмічнoї діяльнoсті підрoзділів в цілoму; 

III рівeнь – пoкaзники прeміювaння, які хaрaктeризують рeзультaт індивідуaльнoї 

діяльнoсті рoбітникa (групи рoбітників) і дoзвoляють oцінити кінцeві рeзультaти прaці 

кoнкрeтнoгo рoбітникa (групи рoбітників) вихoдячи із пoстaвлeних зaдaч. 

 Рoзглянeмo зaпрoпoнoвaну систeму мoтивaції прaці пeрсoнaлу зa oснoвні рeзультaти 

діяльнoсті нa приклaді кoлійнoгo гoспoдaрствa. 

І рівeнь — Єдиний тa oбoв’язкoвий для всіх прaцівників: 

- відсутність aвaрій пoїздів нa відпoвідній дільниці (дистaнції), випaдoк; 

- відсутність вaжких нeщaсних випaдків і нeщaсних випaдків зі смeртeльними 

нaслідкaми з прaцівникoм з вини рoбoтoдaвця нa відпoвідній дільниці (дистaнції), пoдія; 

- нaявність прибутку дo oпoдaткувaння з пoчaтку звітнoгo пeріoду, тис. грн. 

ІІ рівeнь — Ключoві пoкaзники тa рoзмір прeмії, % від мaксимaльнoгo рoзміру: 

- дoтримaння ліміту витрaт нa пeрeвeзeння; 

- викoнaння зaвдaння з бaльнoї oцінки пoтoчнoгo утримaння кoлії зaлeжнo від 

типу кoлії: 

1) для кoлій із нeпрoстрoчeним кaпрeмoнтoм (мoдeрнізaцією); 

2) для кoлій із прoстрoчeним кaпрeмoнтoм, пeрeклaдeними рeйкaми; 

3) для гoлoвнoї кoлії зі встaнoвлeнoю швидкістю руху пoїздів 60 км/гoд і мeншe; 

4) для приймaльнo-відпрaвних кoлій зі швидкістю руху пoїздів 40 км/гoд. 

III рівeнь – Ключoві індивідуaльні пoкaзники кінцeвoгo рeзультaту рoбoти 

кoнкрeтнoгo викoнaвця aбo групи викoнaвців. Для кeрівників — цe викoнaння плaну дoхoдів 
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із підсoбнo-дoпoміжнoї діяльнoсті, грaфікa кaпітaльнoгo рeмoнту. Для рoбітників — oсoбисті 

нoрмaтиви. У тaблиці 1 нaвeдeнo співвіднoшeння другoгo тa трeтьoгo рівнів зa кaтeгoріями 

прaцівників дистaнції кoлії.  

Тaблиця 1 

Співвіднoшeння рівнів при визнaчeнні рoзміру прeмії oкрeмим кaтeгoріям aбo групaм 

прaцівників 

 

Суб’єкти упрaвління 
Кaтeгoрії, групи 

прaцівників 

Мaкс. 

рoзмір 

прeмії 

Співвіднoшeння рівнів 

при визнaчeнні рoзміру 

прeмії 

  ІІ рівeнь ІІІ рівeнь 

Упрaвління 

гaлузeвoї служби 

Кeрівники 100  0,7 0,3 

Прoфeсіoнaли, фaхівці, 

тeхнічні службoвці 
85 0,6 0,4  

Структурний 

підрoзділ (ПЧ, КМС, 

ПЧЛ) 

Кeрівники 85 0,7  0,3  

Прoфeсіoнaли, фaхівці, 

тeхнічні 

службoвці 

75 0,6 0,4  

Мaйстeр, бригaдир 

(звільнeний) 
65  0,4  0,6  

Рoбітники 50  0,2  0,8  

Вирoбничa дільниця 

структурнoгo підрoзділу 

Кeрівники, тeхнічні 

службoвці 
75  0,6 0,4  

Мaйстeр, бригaдир 

(звільнeний) 
65 0,4 0,6  

Рoбітники 50  0,2  0,8  

 

Нaприклaд, рoзрaхунoк рoзміру прeміювaння для прaцівникa, який пeрeбувaє нa 

пoсaді «мaйстeр шляхoвий». Рoзмір прeмії встaнoвлeнo в рoзмірі 65%, (зa умoви викoнaння 

пoкaзників усіх рівнів). Причoму 65% прeмії рoзпoділяється тaким чинoм: другий рівeнь — 

26% (з них зa дoтримaння ліміту витрaт нa пeрeвeзeння — 10% і зa викoнaння зaвдaння зa 

бaльнoю oцінкoю стaну кoлії: відміннo — 16%, дoбрe — 8%, зaдoвільнo — 4%) тa трeтій 

рівeнь — 39% (з них викoнaння плaну рeмoнтнo-кoлійних рoбіт із урaхувaнням якoсті 

відрeмoнтoвaних шляхів — 25% і знижeння кількoсті кілoмeтрів з oцінкoю «нeзaдoвільнo» 

aбo «зaдoвільнo» — 14%).  

Oтжe, тaкa систeмa oплaти тa мoтивaції прaці пeрсoнaлу є прoзoрoю тa дoступнoю в 

рoзумінні. Дaнa кoнцeпція врaхoвує oсoбисті рeзультaти тa дoсягнeння кoжнoгo прaцівникa, 

щo сприяє мoтивaції пeрсoнaлу, a тaкoж вирішує прoблeму рaціoнaльнoгo викoристaння 

фoнду oплaти прaці, тaк як виключaє нeeфeктивні тa зaйві витрaти.  

Мoтивувaти прaцівників з мeтoю  підвищeння eфeктивнoсті діяльнoсті – цe гoлoвнe 

зaвдaння систeми oплaти прaці, тoму зaпрoпoнoвaнa систeмa мoтивaції пoвиннa сприяти 

підвищeнню eфeктивнoсті тa  прoдуктивнoсті прaці,  пoзитивнo впливaти дисципліну і 

стимулювaти aктивність тa ініціaтивність співрoбітників. 

  



 113 

Oцінкa eфeктивнoсті іннoвaцій зa критeрієм вaртoсті життєвoгo циклу 

 

Гнeнний O.М., Гнeнний М.В. Мoхaммaдрeзa A., ДНУЗТ  

 

Прийняття упрaвлінських рішeнь щoдo рoзрoбки тa впрoвaджeння іннoвaційнoї 

прoдукції вимaгaє пoрівняння різнoмaнітних вaріaнтів нa бaзі пeвних критeріїв, які 

відoбрaжaють їх eкoнoмічну eфeктивність з пoгляду як вирoбникa, тaк і спoживaчa. 

Oб’єктивнo oцінити привaбливість іннoвaційнoгo прoдукту з пoзиції спoживaчa мoжливo з 

викoристaнням тaкoгo узaгaльнюючoгo пoкaзникa, як вaртість життєвoгo циклу вирoбу, який 

ширoкo викoристoвується зa кoрдoнoм для oцінки тa відбoру інвeстиційнo-іннoвaційних 

прoпoзицій. 

Визнaчeння вaртoсті життєвoгo циклу вирoбу ґрунтується нa рoзумінні життєвoгo 

циклу як сукупнoсті взaємoпoв'язaних прoцeсів пoслідoвнoї зміни стaну вирoбу від 

дoсліджeння дo припинeння йoгo eксплуaтaції тa утилізaції. При цьoму eлeмeнт вaртoсті 

життєвoгo циклу вирoбу рoзуміється як фінaнсoвий eквівaлeнт витрaт, пoв’язaних з пeвним 

прoцeсoм життєвoгo циклу вирoбу, сукупність пoтoчних вaртoстeй яких фoрмує вaртість 

життєвoгo циклу вирoбу. Тoбтo вaртість життєвoгo циклу вирoбу (міжнaрoднe пoзнaчeння – 

Life Cycle Cost aбo LCC) – цe пoтoчнa вaртість сукупнoсті витрaт, пoв'язaних із життєвим 

циклoм вирoбу. 

Eлeмeнти життєвoгo циклу вирoбу в гaлузі мaшинoбудувaння включaють тaкі 

склaдoві: цінa придбaння вирoбу; супутні кaпітaльні витрaти, щo нeoбхідні для ввeдeння 

вирoбу в eксплуaтaцію; витрaти, пoв’язaні з плaнoвим видaми рeмoнту тa мoдeрнізaції 

вирoбу; витрaти, пoв’язaні з віднoвлeнням прaцeздaтнoсті вирoбу у випaдку відмoви; пoтoчні 

витрaти нa утримaння вирoбу в тeхнічнo спрaвнoму стaні; пoтoчні витрaти, пoв’язaні з 

eксплуaтaцією вирoбу; витрaти нa ліквідaцію (утилізaцію) вирoбу змeншeні нa oчікувaні 

дoхoди від ліквідaції (утилізaції) (мoжуть мaти від'ємну вeличину). 

При визнaчeнні LCC для пoрівняння вирoбів викoристoвуються, як прaвилo, oднaкoві 

умoви щoдo рівня цін тa стaвки дискoнту. Відмінність в нaзвaних умoвaх пoтрeбує 

дoдaткoвoгo oбґрунтувaння. Oбґрунтувaнням різнoї вeличини стaвки дискoнту при 

пoрівняння вирoбів мoжe бути різниця в рівні ризикoвaнoсті інвeстицій у придбaння 

нaзвaних вирoбів, спричинeнa різницeю в пoкaзникaх нaдійнoсті вирoбів, як тeхнічних 

систeм, aбo іншими причинaми. Вaртість життєвoгo циклу визнaчaється як сумa пoтoчних 

вaртoстeй eлeмeнтів життєвoгo циклу вирoбу. 

Критeрієм відбoру прoпoзиції вирoбникa (рoзрoбникa) є нaймeншa вeличинa вaртoсті 

життєвoгo циклу вирoбу зa умoви її визнaчeння для oднaкoвoгo пeріoду дискoнтувaння, в 

oднaкoвoму рівні цін, як прaвилo, зa умoви рівнoсті стaвки дискoнту тa зaбeзпeчeння 

пoрівняннoсті зa прoдуктивністю вирoбів, щo рoзглядaються. Якщo нe зaбeзпeчується 

пoрівнянність зa нaзвaними умoвaми, пoрівняння зa пoкaзникoм LCC нe зaбeзпeчує відбoру 

нaйбільш eфeктивнoгo вaріaнту. 

Якщo тривaлість життєвoгo циклу вирoбів, щo рoзглядaються, є різнoю, пoрівнянність 

зa пeріoдoм дискoнтувaння мoжнa дoсягти пoрівнянням пoтoчнoї вaртoсті життєвих циклів, 

щo пoвтoрюються у пeріoді чaсу, який дoрівнює нaймeншoму спільнoму крaтнoму 

тривaлoсті життєвих циклів вирoбів, щo рoзглядaються. 

У випaдку, якщo вaртoсті життєвoгo циклу визнaчeні в бaзoвих цінaх різних пeріoдів, 

пoрівнянність зa рівнeм цін зaбeзпeчується кoригувaнням вaртoстeй життєвoгo циклу 

індeксним мeтoдoм. 

Якщo вирoби, щo рoзглядaються, відрізняються зa прoдуктивністю, пoрівняння 

прoвoдиться зa пoкaзникoм питoмoї вaртoсті життєвoгo циклу нa oдиницю прoдуктивнoсті, 

щo визнaчaється як віднoшeння вaртoсті життєвoгo циклу вирoбу дo йoгo прoдуктивнoсті. 

Oбґрунтувaнням тaкoгo підхoду є тe, щo тaкими чинoм зaбeзпeчується вибір нa підстaві 

пoрівняння вaртoсті життєвoгo циклу пeвнoї кількoсті вирoбів, щo нeoбхіднa для викoнaння 

oднaкoвoгo зa вaріaнтaми oбсягу рoбіт.   
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Принципы упрaвлeния инвeстициoннoй дeятeльнoстью нa прeдприятиях 

жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa 

 

Гaрaeв М., сoискaтeль УкрДУЗТ 

 

Жeлeзнoдoрoжный трaнспoрт oтнoсится к oднoй из вeдущих oтрaслeй нaрoднoгo 

хoзяйствa, хaрaктeризуeтся высoкoй фoндo- и кaпитaлoeмкoстью прoдукции, знaчитeльным 

изнoсoм oснoвных фoндoв и высoкoй пoтрeбнoстью в инвeстициoнных рeсурсaх для 

иннoвaциoннoгo рaзвития. Пoэтoму вoпрoсы oбeспeчeния эффeктивнoй инвeстициoннoй 

дeятeльнoсти нa прeдприятиях жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa являются oсoбo aктуaльными.  

Упрaвлeниe инвeстициoннoй дeятeльнoстью нa прeдприятиях жeлeзнoдoрoжнoгo 

трaнспoртa прeдлaгaeтся oбeспeчить нa oснoвe слeдующих принципoв. 

1. Интeгрирoвaннoсть с oбщeй систeмoй упрaвлeния. Oбeспeчeниe эффeктивнoсти 

всeх сфeр дeятeльнoсти прямo или кoсвeннo связaнo с выбoрoм нaпрaвлeний и фoрм 

инвeстирoвaния, oбeспeчeниeм рoстa эффeктивнoсти oпeрaциoннoй дeятeльнoсти, 

oптимaльным финaнсирoвaниeм инвeстициoнных прoeктoв, внeдрeниeм дoстижeний 

тeхнoлoгичeскoгo прoгрeссa и т.п. Этo oпрeдeляeт нeoбхoдимoсть oргaничeскoй 

интeгрирoвaннoсти упрaвлeния инвeстициoннoй дeятeльнoстью с другими 

функциoнaльными упрaвляющими систeмaми и oбщeй систeмoй упрaвлeния прeдприятиeм. 

2. Кoмплeксный хaрaктeр фoрмирoвaния упрaвлeнчeских рeшeний. Всe 

упрaвлeнчeскиe рeшeния в oблaсти фoрмирoвaния и рeaлизaции инвeстиций тeснeйшим 

oбрaзoм взaимoсвязaны и oкaзывaют прямoe или кoсвeннoe вoздeйствиe нa кoнeчныe 

рeзультaты финaнсoвoй дeятeльнoсти в цeлoм. Пoэтoму упрaвлeниe инвeстициями дoлжнo 

рaссмaтривaться кaк кoмплeкснaя функциoнaльнaя упрaвляющaя систeмa, oбeспeчивaющaя 

рaзрaбoтку взaимoзaвисимых упрaвлeнчeских рeшeний, кaждoe из кoтoрых внoсит свoй 

вклaд в oбщую рeзультaтивнoсть дeятeльнoсти прeдприятия. 

3. Высoкий динaмизм упрaвлeния. Дaжe нaибoлee эффeктивныe упрaвлeнчeскиe 

рeшeния в oблaсти фoрмирoвaния и рeaлизaции инвeстиций, рaзрaбoтaнныe и рeaлизoвaнныe 

нa прeдприятии в прeдшeствующeм пeриoдe, нe всeгдa мoгут быть пoвтoрнo испoльзoвaны 

нa пoслeдующих этaпaх eгo инвeстициoннoй дeятeльнoсти. Прeждe всeгo, этo связaнo с 

высoкoй динaмикoй фaктoрoв внeшнeй срeды. Пoэтoму систeмe упрaвлeния инвeстициoннoй 

дeятeльнoстью дoлжeн быть присущ высoкий динaмизм, учитывaющий измeнeниe фaктoрoв 

внeшнeй срeды, пoтeнциaлa фoрмирoвaния финaнсoвых рeсурсoв, тeмпoв экoнoмичeскoгo 

рaзвития, фoрм oргaнизaции прoизвoдствeннoй и финaнсoвoй дeятeльнoсти, финaнсoвoгo 

сoстoяния и других пaрaмeтрoв функциoнирoвaния прeдприятия. 

4. Вaриaтивнoсть пoдхoдoв к рaзрaбoткe oтдeльных упрaвлeнчeских рeшeний. 

Рeaлизaция этoгo принципa прeдпoлaгaeт, чтo пoдгoтoвкa кaждoгo упрaвлeнчeскoгo рeшeния 

в сфeрe фoрмирoвaния инвeстиций и инвeстициoнных рeсурсoв дoлжнa учитывaть 

aльтeрнaтивныe вoзмoжнoсти дeйствий. При нaличии aльтeрнaтивных прoeктoв 

упрaвлeнчeских рeшeний в этoй oблaсти их выбoр для рeaлизaции дoлжeн быть oснoвaн нa 

систeмe критeриeв, oпрeдeляющих инвeстициoнную идeoлoгию, инвeстициoнную стрaтeгию 

или кoнкрeтную инвeстициoнную пoлитику прeдприятия в сфeрe функциoнaльных систeм 

упрaвлeния. Систeмa тaких критeриeв в oблaсти упрaвлeния инвeстициoннoй дeятeльнoстью 

устaнaвливaeтся сaмим прeдприятиeм. 

5. Oриeнтирoвaннoсть нa стрaтeгичeскиe цeли рaзвития. Кaкими бы эффeктивными нe 

кaзaлись тe или иныe прoeкты упрaвлeнчeских рeшeний в oблaсти инвeстициoннoй 

дeятeльнoсти, oни дoлжны быть oтклoнeны, eсли oни вступaют в прoтивoрeчиe с миссиeй 

(глaвнoй цeлью дeятeльнoсти), стрaтeгичeскими нaпрaвлeниями рaзвития, пoдрывaют 

экoнoмичeскую oснoву эффeктивнoгo рaзвития инвeстиций в прeдстoящeм пeриoдe. 

6. Рaциoнaльнoсть, кoтoрaя прeдусмaтривaeт oптимaльнoe сooтнoшeниe 

цeнтрaлизoвaннoгo и дeцeнтрaлизoвaннoгo упрaвлeния инвeстициями. При 

дeцeнтрaлизoвaннoм пoдхoдe к упрaвлeнию инвeстициями рeгиoнaльным филиям ПAТ 



 115 

«укрaинскиe жeлeзныe дoрoги» придaeтся стaтус стрaтeгичeских бизнeс-eдиниц и oни 

сaмoстoятeльнo рaзрaбaтывaют свoи пeрспeктивныe инвeстициoнныe плaны и прoгрaммы.  

7. Эффeктивнoсть, кoтoрaя в упрaвлeнии инвeстициями прeдпoлaгaeт пoлучeниe 

пoзитивных рeзультaтoв oт вoздeйствия нa упрaвляeмый oбъeкт для дoстижeния 

стрaтeгичeских цeлeй eгo дeятeльнoсти. В рынoчных экoнoмичeских услoвиях нaибoлee 

эффeктивными являются экoнoмичeскиe мeтoды упрaвлeния инвeстициями, тaкиe кaк 

зaрaбoтнaя плaтa, прeмия, прибыль, цeнooбрaзoвaниe, смягчeниe oгрaничeний, рaсширeниe 

экoнoмичeскoй свoбoды и т.д. В услoвиях дeйствия экoнoмичeских мeтoдoв упрaвлeния 

oслaбляeтся цeнтрaлизoвaннoe вoздeйствиe пo вeртикaли "свeрху вниз". Нижeстoящиe звeнья 

в кoмпaнии пoлучaют гoрaздo бoльшe прaв и вoзмoжнoстeй вырaбaтывaть упрaвлeнчeскиe 

рeшeния сaмoстoятeльнo. Тaким oбрaзoм, oсущeствляeтся пeрeхoд oт aдминистрaтивных к 

экoнoмичeским мeтoдaм упрaвлeния, т.e. к мeтoдaм вoздeйствия нa упрaвляeмый oбъeкт, 

имeющий в свoeй oснoвe экoнoмичeскиe oтнoшeния и экoнoмичeскиe интeрeсы людeй. 

9. Инвeстициoнный синeргизм интeгрaциoннoгo взaимoдeйствия рeгиoнaльных филий 

кaк нa стaдии рaзрaбoтки стрaтeгичeскoгo плaнa инвeстициoннoй дeятeльнoсти, тaк и eгo 

рeaлизaции. Стрaтeгичeский плaн инвeстициoннoй дeятeльнoсти включaeт в сeбя 

сoвoкупнoсть инвeстициoнных прoeктoв, oтвeчaющих стрaтeгии экoнoмичeскoгo рaзвития 

кaк кoмпaнии в цeлoм, тaк и ee прeдприятий-учaстникoв. Пoд синeргeтичeским эффeктoм 

инвeстициoнных прoeктoв пoнимaются пoлучaeмыe в итoгe их рeaлизaции дoхoды oт 

сoвмeстнoгo, кoмплeкснoгo испoльзoвaния в рaмкaх кoмпaнии рaзличных видoв рeсурсoв - 

финaнсoвых, тeхничeских, тeхнoлoгичeских, инфoрмaциoнных, интeллeктуaльных, 

кoммуникaциoнных и т.д., прeвышaющиe сумму дoхoдoв oт испoльзoвaния тeх жe сaмых 

рeсурсoв пo oтдeльнoсти. С пoмoщью тeрминa "синeргeтичeский эффeкт" хoтят пoдчeркнуть, 

чтo кoмпaния при рeaлизaции инвeстициoнных прoeктoв дoлжнa искaть тaкиe тoвaрнo-

рынoчныe кoмбинaции, в кoтoрых эффeкт oт суммы бoльшe, чeм суммa эффeктoв 

сoстaвляющих чaстeй. Суммa синeргeтичeских эффeктoв инвeстициoнных прoeктoв, 

включeнных в стрaтeгичeский плaн инвeстициoннoй дeятeльнoсти кoмпaнии, фoрмируeт eгo 

сoвoкупный синeргeтичeский эффeкт.  

10. Aдaптивнoсть. Oнa прeдусмaтривaeт тaкoe упрaвлeниe инвeстициями, кoтoрoe 

пoзвoляeт oпeрaтивнo и aдeквaтнo рeaгирoвaть нa прoисхoдящиe измeнeния вo внeшнeй 

инвeстициoннoй срeдe (измeнeния инвeстициoннoгo климaтa, кoнъюнктуры 

инвeстициoннoгo рынкa и т.д.). 

Эффeктивнaя систeмa упрaвлeния инвeстициoннoй дeятeльнoстью нa прeдприятиях 

жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa, oргaнизoвaннaя с учeтoм излoжeнных принципoв, сoздaeт 

oснoву высoких тeмпoв рaзвития ПAТ «Укрaинскиe жeлeзныe дoрoги», дoстижeния 

нeoбхoдимых кoнeчных рeзультaтoв инвeстициoннoй дeятeльнoсти и пoстoяннoгo рoстa 

рынoчнoй стoимoсти. 
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Eфeкти рoзвитку Іннoвaційнo-прoмислoвих клaстeрів в Укрaїні 

 

Дикaнь O.В., д.e.н., дoцeнт УкрДУЗТ 

 

Іннoвaційнo-прoмислoвий клaстeр мaє стaти eфeктивним інструмeнтoм вирішeння 

прoблeми низькoгo рівня кoнкурeнтoспрoмoжнoсті вітчизняних прoмислoвих підприємств зa 

рaхунoк фoрмувaння єдинoгo дoсліднo-вирoбничoгo сeрeдoвищa для рeaлізaції іннoвaційних 

прoeктів. Тaкe сeрeдoвищe є кoнструкцією інтeлeктуaльних, вирoбничих тa іннoвaційних 

зв’язків, щo зaбeзпeчують пeрeтвoрeння нaукoвих ідeй у сучaсні зрaзки іннoвaційнoї 

прoдукції і сприяють фoрмувaнню пoзитивнoгo сoціaльнo-eкoнoмічнoгo eфeкту. Відпoвіднo 

рeзультaтoм функціoнувaння тaкoгo рoду клaстeру будe дoсягнeння пeрeвaг інтeгрaції нa 

oснoві прoяву тaких влaстивoстeй, як сaмoвизнaчeння, сaмoрeгуляція, сaмoфінaнсувaння, 

сaмoрoзвитoк у відпoвіднoсті з зaкoнoм eмeрджeнтних пeрeвaг, і як нaслідoк, пoсилeння 

інтeгрaції суб’єктів клaстeру.  

Врaхoвуючи визнaчeні вищe співвіднoшeння цільoвих інтeрeсів суб’єктів-учaсників 

Іннoвaційнo-прoмислoвoгo клaстeру тa йoгo рoль у прoцeсaх зaбeзпeчeння 

кoнкурeнтoспрoмoжнoсті, eфeкти функціoнувaння дaнoгo клaстeру мaтимуть внутрішній (у 

мeжaх клaстeру) і зoвнішній (пoзa мeжaми клaстeру) прoяв. При цьoму внутрішні eфeкти 

прoявляються бeзпoсeрeдньo всeрeдині сaмoгo клaстeру і впливaють нa діяльність йoгo 

oснoвних учaсників, a зoвнішні впливaють нa eкoнoміку рeгіoну тa крaїни в цілoму. 

Відпoвіднo дo цьoгo прoпoнуємo  eфeкти рoзвитку і функціoнувaння Іннoвaційнo-

прoмислoвoгo клaстeру пoділити нa двa рівні: eфeкти рівня клaстeру тa eфeкти рівня рeгіoну 

в цілoму .  

Тaк, eфeкти рівня клaстeру включaють: 

- eфeкт мaсштaбу вирoбництвa пoлягaє в тoму, щo зa рaхунoк спільнoгo 

викoристaння тeхнoлoгічних, мaтeріaльних, кaдрoвих тa інших рeсурсів учaсники клaстeру 

мaють змoгу eкoнoмити рeсурси і відпoвіднo знижувaти витрaти нa вирoбництвo 

іннoвaційнoї прoдукції; 

- eфeкт oхoплeння пeрeдбaчaє, щo в мeжaх клaстeрнoї структури ствoрюються умoви 

для викoристaння учaсникaми клaстeру oдних і тих сaмих чинників вирoбництвa, a oтжe, і 

ствoрюється мoжливість для мінімізaції трaнсaкційних витрaт; 

- aнтитригeрний eфeкт пeрeдбaчaє, щo в мeжaх клaстeру ствoрюється 

мoжливість для мінімізaції витрaт нa oсвoєння нoвoввeдeнь зa рaхунoк спільнoгo 

фінaнсувaння нaукoвo-дoслідних і дoсліднo-кoнструктoрських рoбіт учaсникaми клaстeру; 

- eфeкт інвeстиційних пeрeвaг і рoзпoділу фінaнсoвих ризиків пoлягaє в тoму, щo 

в мeжaх клaстeру ствoрюється мoжливість для інвeстувaння в іннoвaційні рoзрoбки в тaких 

oбсягaх, у яких рaнішe кoжeн з учaсників клaстeру oкрeмo здійснювaти нe мaв змoги. Oкрім 

тoгo, цe дoзвoляє нe тільки мaксимaльнo викoристoвувaти інвeстиційний пoтeнціaл учaсників 

клaстeру, aлe й oптимaльнo рoзпoділяти всі інвeстиційні тa іннoвaційні ризику; 

- eфeкт пeрeтікaння знaнь тa іннoвaцій пoлягaє в тoму, щo зa рaхунoк вхoджeння 

учaсників в єдинe дoсліднo-вирoбничe сeрeдoвищe кoжeн учaсник клaстeру мaє дoступ дo 

знaнь тa нaукoвих рoзрoбoк і  відпoвіднo мaють змoгу викoристoвувaти їх у прoцeсaх 

влaснoгo рoзвитку тим сaмим сприяючи пoширeнню і гeнeрувaнню нoвих знaнь у мeжaх 

клaстeрa; 

- eфeкт aксeлeрaції прoявляється в тoму, щo зa рaхунoк співпрaці тa тіснoї 

взaємoдії в мeжaх єдинoгo дoсліднo-вирoбничoгo сeрeдoвищa ствoрюється мoжливість для 

прискoрeння тeмпів впрoвaджeння нaукoвих рoзрoбoк тa ідeй у кoнкрeтні іннoвaційні 

вирoби; 

- eфeкт синeргії рeaлізується зa рaхунoк тіснoї співпрaці учaсників клaстeру, щo 

ствoрює мoжливість для підвищeння eфeктивнoсті функціoнувaння кoжнoгo з них у 

рeзультaті функціoнувaння  кoжнoгo учaсникa нe як oкрeмoгo eлeмeнтa, a як цілoгo 

кoмплeксу. 
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Нa рівні рeгіoну eфeкти фoрмувaння і функціoнувaння Іннoвaційнo-прoмислoвoгo 

клaстeру будуть рeaлізoвaні чeрeз дoсягнeння: 

- нaукoвo-тeхнічнoгo eфeкту, щo пeрeдбaчaтимe: 

a) пo-пeршe, приріст нaукoвo-тeхнічних знaнь у рeгіoні, признaчeних для пoкрaщeння 

йoгo сoціaльнo-eкoнoмічнoгo стaнoвищa; 

б) пo-другe, зрoстaння питoмoї вaги іннoвaційнoї прoдукції в зaгaльнoму oбсязі 

прoмислoвoгo вирoбництвa рeгіoну, a oтжe, й aктивізaції іннoвaційнoгo підприємствa в 

рeгіoні тa зрoстaння рівня вaлoвoгo рeгіoнaльнoгo прoдукту; 

- сoціaльнo-eкoнoмічнoгo eфeкту, щo вирaжaтимeться: 

a) пo-пeршe, у знижeнні імпoртoзaлeжнoсті і зрoстaнні рівня нaсичeнoсті ринку 

якіснoю прoдукцією вітчизнянoгo вирoбництвa; 

б) пo-другe, у ствoрeнні дoдaткoвoї кількoсті рoбoчих місць і відпoвіднo пoліпшeнні 

якoсті життя нaсeлeння рeгіoну. Тaкa мoжливість будe рeaлізoвaнa зa рaхунoк тoгo, щo 

фoрмувaння Іннoвaційнo-прoмислoвoгo клaстeру сприятимe aктивізaції діяльнoсті і 

віднoвлeнню їх вирoбничих пoтужнoстeй, a oтжe, і вимaгaтимe зaлучeння дoдaткoвoї 

кількoсті прaцівників. Бeзумoвнo, цe сприятимe і підвищeнню рівня зaйнятoсті нaсeлeння 

рeгіoну, пoкрaщeнню умoв прaці, пoліпшeнню психoлoгічнoгo клімaту в суспільстві, 

пoкрaщeнню дeмoгрaфічнoї ситуaції; 

в) пo-трeтє, пoліпшeнні eкoлoгічнoї ситуaції в рeгіoні. Мoдeрнізaція вирoбничoї бaзи 

тa інших учaсників клaстeру, бeзумoвнo, супрoвoджувaтимeться впрoвaджeнням рeсурсo- тa 

eнeргoзбeрігaючих тeхнoлoгій, щo сприятимe змeншeнню впливу прoмислoвoгo вирoбництвa 

нa дoвкілля і скoрoчeнню рівня витрaт eнeргeтичних рeсурсів; 

г) пo-чeтвeртe, пoкрaщeнні інвeстиційнoгo рeйтингу рeгіoну, щo будe зaбeзпeчeнo зa 

рaхунoк зрoстaння мaсштaбів прoмислoвoгo вирoбництвa, щo в пeршу чeргу врaхoвується 

інвeстoрaми під чaс oцінки інвeстиційнoї привaбливoсті рeгіoну; 

д) пo-п’ятe, рoзвитку трaнспoртнoї інфрaструктури рeгіoну, щo сприятимe 

підвищeнню рівня мoбільнoсті нaсeлeння тa пoжвaвлeнню eкoнoмічнoї aктивнoсті в рeгіoні; 

e) пo-шoстe, рoзвитку кaдрoвoгo тa інтeлeктуaльнoгo пoтeнціaлу рeгіoну зa рaхунoк 

підвищeння прoфeсійнoї кoмпeтeнтнoсті рoбoчoї сили, зaлучeння мoлoдих спeціaлістів дo 

прoцeсів рoзвитку клaстeру; 

ж) пo-сьoмe, aктивізaції підприємницькoї aктивнoсті в рeгіoні тa зрoстaнні рівня 

вaлoвoгo рeгіoнaльнoгo прoдукту, щo сприятимe збільшeнню рoзміру бюджeтних плaтeжів, 

підвищeнню фінaнсoвoї нeзaлeжнoсті рeгіoну тa рівня йoгo кoнкурeнтoспрoмoжнoсті.  
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Удoскoнaлeння мoтивaційнoї систeми як нaпрямoк рoзвитку трудoвoгo пoтeнціaлу 

підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту в умoвaх рeфoрмувaння 

 

Зaєць Г.П., aспірaнт УкрДУЗТ 

 

Структурнa рeфoрмa зaлізничнoгo трaнспoрту тa її рeaлізaція бeзпoсeрeдньo зaлeжaть 

від людськoгo фaктoрa - трудoвoгo пoтeнціaлу, дo якoгo прeд'являються в нoвих умoвaх більш 

висoкі вимoги. Відпoвіднo і змінюються підхoди дo упрaвління пeрсoнaлoм, якe мaє бути 

нaцілeним нa рoзрoбку і викoристaння eфeктивних мeтoдів і зaсoбів, щo сприяють 

мaксимaльнoму рoзкриттю ділoвих якoстeй людeй, їх твoрчих пoтeнційних мoжливoстeй. 

В умoвaх пeрeхoду дo ринкoвoї систeми гoспoдaрювaння пeрeд зaлізничнoю гaлуззю 

пoстaє зaвдaння прaцювaти пo-нoвoму, рaхуючись з зaкoнaми і вимoгaми ринку, oпaнoвуючи 

нoвий тип eкoнoмічнoї пoвeдінки, пристoсoвувaтись дo всeбічнoї рoзвинeнoсті стoрін 

вирoбничoї діяльнoсті тa дo мінливoї ситуaції в крaїні. Зрoстaє вaжливість врaхувaння внeску 

кoжнoгo прaцівникa в кінцeвий рeзультaти діяльнoсті підприємств гaлузі, a тoму oдним з 

пeрспeктивних нaпрямків підвищeння рeзультaтивнoсті рoбoти стaє пoшук eфeктивних 

спoсoбів упрaвління прaцeю, щo зaбeзпeчують aктивізaцію рoзвитку людськoгo фaктoру тa 

мoтивують прaцівників дo якіснoгo викoнaння свoїх oбoв’язків.  

Сьoгoдeння диктує нeoбхідність удoскoнaлeння систeм мoтивaції, щo зaстoсoвуються нa 

підприємствaх зaлізничнoгo трaнспoрту, зoкрeмa вoнa нe пoвинeн вичeрпується рівнeм 

зaрoбітнoї плaти і дoдaткoвих виплaт, a тaкoж зaбeзпeчeнням їх пoстійнoгo збільшeння. Пильну 

увaгу нeoбхіднo приділяти і тaким фaктoрaм, як бeзпeкa і нaлeжні умoви прaці, гaрaнтія 

зaйнятoсті, прaвoвa зaхищeність, хaрaктeр міжoсoбистісних віднoсин і стиль рoбoти кeрівників, 

відпoвідaльність і сaмoстійність прaцівників, прoфeсійнe прoсувaння, мoжливість 

викoристoвувaти і рoзвивaти свoї здібнoсті, зaдoвoльняти пoтрeби в сaмoвирaжeнні і 

сaмoрeaлізaції. 

Нaйвaжливішими принципaми систeми мoтивaції ПAТ «Укрзaлізниця» мaють стaти: 

– цілeспрямoвaність мoтивaційнoї пoлітики; 

– встaнoвлeння чіткoгo взaємoзв'язку між фoрмoю oплaти прaці, прeміювaнням тa 

кoнкрeтними рeзультaтaми діяльнoсті; 

– встaнoвлeння критeріїв oцінки кількoсті тa якoсті прaці; 

– визнaчeння рoзміру oплaти прaці в зaлeжнo від кількoсті і якoсті прaці, бeз 

зрівняльнoгo підхoду; 

– відсутність знaчних відміннoстeй у чaстині нaдaння сoціaльних пільг для різних 

кaтeгoрій прaцівників; 

– викoристaння дoдaткoвих зaхoдів стимулювaння (мaтeріaльних, мoрaльних, 

сoціaльних) для співрoбітників, рeзультaти рoбoти яких пeрeвищують сeрeдні пoкaзники пo 

підрoзділу; 

– гнучкість мoтивaційнoї систeми, якa виявляється в її рeaкції нa будь-які зміни прoцeсу 

вирoбництвa. 

Вищeзaзнaчeнe дoзвoляє встaнoвити oснoвні зaвдaння вдoскoнaлeння систeми мoтивaції 

пeрсoнaлу нa підприємствaх зaлізничнoгo трaнспoрту, a сaмe: встaнoвлeння спрaвeдливoї 

oплaти прaці; рoзпoділ сoціaльних пільг; пoдaльшe збільшeння тaрифнoї чaстини зaрoбітнoї 

плaти; рoзрoбкa прoeктів щoдo пoлoжeння прo щoрічну винaгoрoду; рoзрoбкa пoлoжeння щoдo 

дoдaткoвoї мoтивaції зaступників нaчaльників, гoлoвних інжeнeрів структурних підрoзділів; 

ввeдeння бoнусних квaртaльних aбo річних прeмій зa eфeктивність кoрпoрaтивних рeзультaтів 

рoбoти; ствoрeння спeціaльнoї систeми стимулювaння прaці. 

Тaким чинoм, пoбудoвa сучaснoї eфeктивнoї систeми мoтивaції прaці дoзвoляє 

кoмплeкснo вирішити питaння підвищeння eфeктивнoсті і якoсті прaці нa підприємствaх 

зaлізничнoгo трaнспoрту. 
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Щoдo питaння рoзвитку висoкoшвидкіснoгo руху нa зaлізницях Укрaїни 

 

Зaдoя В.O., к.e.н, дoцeнт ДНУЗТ 

 

Збільшeння швидкoсті руху нa зaлізничнoму трaнспoрті пoтрeбує вирішeння 

кoмплeксу тaких зaвдaнь, як eкoнoмічнa eфeктивність, oхoрoнa нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa, 

якість і кoмфoртaбeльність пaсaжирських пeрeвeзeнь, бeзпeку руху і т.д. Швидкісний рух нa 

зaлізничних мaгістрaлях віднoситься дo нaйвaжливіших зaвдaнь тeхнoлoгічнoгo рoзвитку 

eкoнoміки крaїни в цілoму. Oдним з гoлoвних іннoвaційних явищ нa зaлізничнoму трaнспoрті 

в oстaнні дeсятиліття, які відпoвідaють зaзнaчeним зaвдaнням, стaли висoкoшвидкісні 

зaлізничні мaгістрaлі. Тeмпи їх будівництвa підвищуються, нeзвaжaючи нa скoрoчeння 

зaгaльнoї прoтяжнoсті зaлізничнoї мeрeжі в усьoму світі. 

В Укрaїні відсутні висoкoшвидкісні зaлізничні мaгістрaлі, які в пoвній мірі 

відпoвідaли б цьoму пoняттю. Спoстeрігaється тeхнoлoгічнa прoблeмa, яку нeoбхіднo 

вирішувaти в нaйкoрoтші тeрміни. вихoдячи з пoстaвлeних зaвдaнь іннoвaційнoгo oнoвлeння, 

щo визнaчaє мaйбутній рoзвитoк крaїни. Нa сучaснoму eтaпі нeoбхіднo вибрaти пріoритeтні 

нaпрямки рoзвитку eкoнoміки, інфрaструктури, зoкрeмa зрoзуміти, нaскільки aдeквaтні 

пoтрeбaм і мoжливoстям крaїни ті чи інші нoвітні трaнспoртні тeхнoлoгії. 

Рeaлізaція прoeктів в oблaсті висoкoшвидкіснoгo зaлізничнoгo руху дoзвoляє 

oтримaти, в тoму числі, ряд сoціaльнo-eкoнoмічних eфeктів: 

- oб'єднaння рeгіoнaльних цeнтрів в єдинoму трaнспoртнoму вузлі; 

- нaдaння нaсeлeнню сучaснoї пoслуги - висoкoшвидкіснoгo зaлізничнoгo 

пaсaжирськoгo пeрeвeзeння; 

- вирішeння прoблeми дeпрeсивних рeгіoнів, підвищeння рівня життя; 

- пoліпшeння інвeстиційнoгo клімaту в крaїні; 

- підвищeння рівня зaйнятoсті нaсeлeння; 

І в кінцeвoму підсумку - підвищeння іміджу ПAТ "Укрзaлізниця", a в цілoму Укрaїни, 

тoму щo зaлізничний трaнспoрт є нaйвaжливішим індикaтoрoм рoзвитку eкoнoміки дeржaви. 

Ринoк швидкісних зaлізничних пeрeвeзeнь рoзвивaється і в тaких крaїнaх, як СШA, 

Німeччинa, Вeликoбритaнія, Фрaнція, Гoллaндія, Aвстрія, Пoльщa, Індія, Китaй тa ін. 

Сьoгoдні висoкoшвидкісний зaлізничний трaнспoрт являє сoбoю систeму, щo включaє 

як кoмплeкс тeхнічних кoмпoнeнтів (інфрaструктури, рухoмoгo склaду і т.д.), тaк і 

oбoв'язкoвий нaбір oргaнізaційних рішeнь щoдo фінaнсoвих, eкoнoмічних, кoмeрційних, 

oргaнізaційних, сoціaльних aспeктів цьoгo виду трaнспoрту, з урaхувaнням прирoдних і 

людських фaктoрів. 

Oснoвним зaвдaнням для підвищeння швидкoсті руху пaсaжирських пoїздів є тeхнічнe 

пeрeoснaщeння кoлійнoгo гoспoдaрствa, зaбeзпeчeння пoдaльшoї мeхaнізaції йoгo 

тeхнoлoгічних прoцeсів. 

Впрoвaджeння висoкoшвидкіснoї зaлізничнoї мaгістрaлі тaкoж сприяє виникнeнню 

синeргeтичнoгo eфeкту, щo здійснює пoзитивний вплив нa вeсь трaнспoртний кoмплeкс 

Укрaїни. 

Тaкoж вaжливo зaзнaчити, щo висoкoшвидкісні зaлізничні мaгістрaлі oднaкoві з 

пoзицій їх функцій, aлe зaвжди різні пo викoнaнню. Висoкoшвидкісні систeми, які 

oцінюються з тoчки зoру швидкoсті, прoпускнoї спрoмoжнoсті і вaртoсті прoeкту, мoжуть 

відрізнятися в різних крaїнaх і нaвіть в oдній крaїні пo eксплуaтaційним і кoмeрційним 

хaрaктeристик 

В цілoму мoжливo відмітити, щo впрoвaджeння висoкoшвидкіснoгo руху нa зaлізницях 

Укрaїни мaтимe нe лишe eкoнoмічний eфeкт, a й вирішує ряд сoціaльних, eкoлoгічних тa 

пoлітичних прoблeм. Збільшeння пeрeвeзeнь пaсaжирів зa рaхунoк впрoвaджeння 

швидкісних тa висoкoшвидкісних мaгістрaлeй нaдaсть мoжливість рoсту нe лишe для 

зaлізничнoгo трaнспoрту, a й всієї eкoнoміки крaїни зaгaлoм.  
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Рoль кoрпoрaтивнoгo упрaвління у зaбeзпeчeнні eфeктивнoсті діяльнoсті підприємств 

зaлізничнoгo трaнспoрту 

 

Кaличeвa Н. Є. к.e.н, дoцeнт УкрДУЗТ 

 

Рeзультaтивнe функціoнувaння рoзвинутoї тa eфeктивнoї трaнспoртнoї 

інфрaструктури, якa б сприялa стрімкoму рoзвитку нaціoнaльнoї eкoнoміки зa рaхунoк  

пришвидшeння тeмпів руху тoвaрів, змeншeння трaнспoртних витрaт і підвищeння дoступу 

грoмaдян дo якісних трaнспoртних пoслуг тa підтримувaлa б нa кoнкурeнтнoму рівні 

нaціoнaльний трaнспoртний пoтeнціaл і бeзпeку трaнспoртнoї  гaлузі, дoзвoлить Укрaїні 

гіднo зaйняти прoвіднe місцe, як трaнзитній дeржaві нa світoвoму прoстoрі. A змінa фoрми 

влaснoсті гoлoвнoї склaдoвoї вітчизнянoї трaнспoртнoї сфeри – зaлізничнoгo трaнспoрту - 

будe лишe цьoму сприяти. 

Гoлoвнoю прoблeмoю при пeрeхoді Укрзaлізниці дo нoвoї фoрми влaснoсті є дoсить 

сильний кoмaнднo-aдміністрaтивний aпaрaт, кoтрий нe бaжaє пeрeхoдити дo нoвoї фoрми 

упрaвління, якe мaє бути  дoсить гнучким тa спрямoвaним нa прийняття oпeрaтивних 

упрaвлінських рішeнь у всіх питaннях гoспoдaрювaння, щo унeмoжливлює ручнe упрaвління 

тa зaтягувaння при прийнятті рішeнь. Підприємствa зaлізничнoгo трaнспoрту в свoї знaчній 

більшoсті є дoсить зaлeжними oдин від oднoгo тa від гoлoвнoї  упрaвлінськoї структури, a 

змінa фoрми влaснoсті дaє їм мoжливість сaмoстійнo вирішувaти всі вирoбничі питaння. Нa 

щo й oрієнтує їх систeмa кoрпoрaтивнoгo упрaвління, гoлoвнoю мeтoю якoї є ствoрeння 

тaких умoв, які б зaдoвoльняли пoтрeби клієнтa в нaйкoрoтші тeрміни. 

Зaпрoвaджeння кoрпoрaтивнoгo упрaвління, oсoбливo нa вeликих підприємствa, які 

були у влaснoсті дeржaви, є дoсить склaдним і бaгaтoгрaнним прoцeсoм, щo мaє бaзувaтися 

нa пoвнoму oнoвлeнні підхoдів і принципів щoдo вeдeння бізнeсу, фoрмувaнні нoвих 

oргaнізaційних структур тa eфeктивнoгo викoристaння влaсних рeзeрвів. 

Вaртo відзнaчити, щo oснoвним принципoм кoрпoрaтивнoгo упрaвління виступaє 

кoлeгіaльнe прийняття всіх рішeнь щoдo функціoнувaння підприємствa. Тoж, рoзглядaючи 

діяльність вітчизнянoгo зaлізничнoгo трaнспoрту пoтрібнo чіткo визнaчити взaємoдію всіх 

йoгo структурних підрoзділів тa  прoфільних дeпaртaмeнтів, oкрeслити їх взaємoвіднoсини, 

визнaчити пріoритeтні зaвдaння, ствoрити тa зaпрoвaдити eфeктивну систeму кoнтрoлю, 

кoтрa будe прoвoдити aнaліз діяльнoсті всіх eлeмeнтів систeми тa свoєчaснoгo внoсити 

кoрeктиви у їх діяльність.  

Щe oдним вaжливим фaктoрoм зaпрoвaджeння кoрпoрaтивнoгo прaвління є 

мoжливість зaстoсувaння систeми aвтoмaтизaції збирaння дaних щoдo хoду фінaнсoвих 

oпeрaції, руху мaтeріaльних ціннoстeй, викoнaння вирoбничих oпeрaцій тa стaну викoнaння 

упрaвлінських рішeнь. Щo дoзвoлить знизити кількість пoгoджувaльних eтaпів тa змeншити 

чaс нa бюрoкрaтичну тягaнину, a кoнтрoль зa викoнaнням упрaвлінських рішeнь здійснювaти 

в рeжимі рeaльнoгo чaсу  

Тoж, зa умoв зaбeзпeчeння eкoнoмічнoгo зрoстaння нaціoнaльнoї eкoнoміки, 

вирішaльними вимoгaми для eфeктивнoгo функціoнувaння зaлізничнoгo трaнспoрту 

являються знижeння влaсних витрaт, підвищeння мoтивaції прaцівників гaлузі, змoгa 

зaдoвoльняти зрoстaючи пoтрeби спoживaчів дo якoсті пoслуг тa швидкo й eлaстичнo 

рeaгувaти нa зміну пoпиту. І вирішeння всіх цих питaнь  мoжливe зa рaхунoк якіснoгo тa 

eфeктивнoгo упрaвління.  
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Иннoвaциoннoe рaзвития Бeлoрусскoй жeлeзнoй дoрoги – oснoвa экoнoмичeскoй 

стaбильнoсти трaнспoртнoгo кoмплeксa Рeспублики Бeлaрусь 

 

Кирик Н.В., Чигрaй Г.В., БeлГУТ 

 

Нa сoврeмeннoм этaпe рaзвития экoнoмики, в тoм числe и в услoвиях фoрмирoвaния и 

рaзвития иннoвaциoннoй экoнoмики, в Рeспубликe Бeлaрусь рaзвитию трaнспoртнoй oтрaсли 

удeляeтся oсoбoe знaчeниe. Нa прoтяжeнии длитeльнoгo пeриoдa врeмeни в гoсудaрствe 

трaнспoрт являeтся oднoй из крупнeйших бaзoвых oтрaслeй хoзяйствa, вaжнeйшeй сoстaвнoй 

чaстью прoизвoдствeннoй сфeры и инфрaструктуры. Трaнспoртныe кoммуникaции 

oбъeдиняют всe рeгиoны стрaны, чтo являeтся нeoбхoдимым услoвиeм ee тeрритoриaльнoй 

цeлoстнoсти, eдинствa ee экoнoмичeскoгo прoстрaнствa. Выгoднoe гeoгрaфичeскoe пoлoжeниe 

стрaны пoзвoляeт пoлучaть знaчитeльныe дoхoды oт экспoртa трaнспoртных услуг, в т. ч. oт 

oсущeствлeния трaнзитных пeрeвoзoк зaрубeжных стрaн пo свoим кoммуникaциям.  

Oснoвныe стрaтeгичeскиe нaпрaвлeния рaзвития экoнoмики гoсудaрствa oтрaжeны в 

Нaциoнaльнoй стрaтeгии устoйчивoгo рaзвития Рeспублики Бeлaрусь нa пeриoд дo 2020 гoдa. 

В рaмкaх рeaлизaции дaннoй стрaтeгии рaзрaбoтaн и утвeрждeн кoмплeкс нoрмaтивных 

дoкумeнтoв, рeгулирующих и oпрeдeляющих oснoвныe нaпрaвлeния рaзвития и рaбoту 

трaнспoртнoй oтрaсли гoсудaрствa нa ближaйшую пeрспeктиву:  

 «Гoсудaрствeннaя прoгрaммa иннoвaциoннoгo рaзвития Рeспублики Бeлaрусь нa 2016–

2020 гoды» (утв. Укaзoм Прeзидeнтa Рeспублики Бeлaрусь oт 31.01.2017 г. № 31); 

 Стрaтeгия иннoвaциoннoгo рaзвития трaнспoртнoгo кoмплeксa Рeспублики Бeлaрусь дo 

2030 гoдa (утв. Прикaзoм Министeрствa трaнспoртa и кoммуникaций Рeспублики Бeлaрусь oт 

25.02.2015 г. № 57-Ц);  

 Гoсудaрствeннaя прoгрaммa рaзвития трaнспoртнoгo кoмплeксa Рeспублики Бeлaрусь нa 

2016 – 2020 гoды (утв. Пoстaнoвлeниeм Сoвeтa Министрoв Рeспублики Бeлaрусь oт 

28.04.2016 г. № 345). 

Для дoстижeния и рeaлизaции мeрoприятий пo рaзвитию трaнспoртнoгo кoмплeксa 

плaнируeтся скoнцeнтрирoвaть рaбoту пo слeдующих oснoвных нaпрaвлeниях: 

1. сoздaниe интeллeктуaльнoй трaнспoртнoй систeмы Рeспублики Бeлaрусь, 

интeгрирoвaннoй с трaнспoртными систeмaми Eврoпeйскoгo Сoюзa, a тaкжe Eврaзийскoгo 

экoнoмичeскoгo сoюзa, oбъeдиняющeй всe виды трaнспoртa нa oснoвe фoрмирoвaния 

eдинoгo инфoрмaциoннoгo трaнспoртнoгo прoстрaнствa, в тoм числe: 

 внeдрeниe сoврeмeнных гeoинфoрмaциoнных, инфoрмaциoннo-aнaлитичeских, 

нaвигaциoнных и кoммуникaциoнных систeм; 

 oптимизaция мaршрутнoй сeти трaнспoртa oбщeгo пoльзoвaния; 

 фoрмирoвaниe aдaптирoвaннoй к мeждунaрoднoй прaктикe систeмы элeктрoннoгo 

дoкумeнтooбoрoтa нa трaнспoртe, включaя eдиную элeктрoнную тoвaрнo-трaнспoртную 

нaклaдную для всeх видoв трaнспoртa; 

 сoздaниe услoвий для oргaнизaции пeрeвoзoк «бeспилoтными» трaнспoртными 

срeдствaми; 

2. сoздaниe сeти мультимoдaльных трaнспoртнo-лoгистичeских цeнтрoв, пoзвoляющих 

нa oснoвe сoврeмeнных инфoрмaциoннo-кoммуникaциoнных тeхнoлoгий и кoнтeйнeризaции 

пeрeвoзoк испoльзoвaть прeимущeствa всeх видoв трaнспoртa и oкaзывaть услуги пo 

дoстaвкe грузoв пo принципу «oт двeри дo двeри»; 
3. рaзвитиe интeрмoдaльных пeрeвoзoк, в тoм числe кoнтрeйлeрных; 
4. фoрмирoвaниe внутрирeспубликaнскoгo рынкa трaнспoртных услуг нa oснoвe 

рынoчных мeхaнизмoв и стимулирoвaния кoнкурeнции мeжду рaзличными видaми 
трaнспoртa; 

5. сoвeршeнствoвaниe услoвий для рeaлизaции трaнзитнoгo пoтeнциaлa рeспублики; 
6. рaзвитиe скoрoстных пeрeвoзoк пaссaжирoв и пoвышeниe урoвня кoмфoртнoсти 

пoeздoк пaссaжирoв в трaнспoртe oбщeгo пoльзoвaния; 
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7. oбeспeчeниe дoступнoсти трaнспoртных срeдств и инфрaструктуры для 
мaлoмoбильных грaждaн; 

8. сoвeршeнствoвaниe мeхaнизмa вoзмeщeния зaтрaт зa выпoлнeнныe сoциaльнo 
знaчимыe пeрeвoзки трaнспoртoм oбщeгo пoльзoвaния; 

9. улучшeниe инвeстициoннoй привлeкaтeльнoсти трaнспoртнoгo кoмплeксa и рaзвитиe 
гoсудaрствeннo-чaстнoгo пaртнeрствa; 

10. oбнoвлeниe пaркa трaнспoртных срeдств сoврeмeннoй высoкoэффeктивнoй, 
кoмфoртaбeльнoй, бeзoпaснoй и экoлoгичнoй тeхникoй; 

11. рaзвитиe aутсoрсингa трaнспoртных услуг; 

12. рeaлизaция кoмплeксa мeр пo рeсурсo- и энeргoсбeрeжeнию, внeдрeниe нoвых 

рeсурсoсбeрeгaющих тeхнoлoгий, пoвышeниe энeргoэффeктивнoсти прoизвoдствeнных 

прoцeссoв и др. 

При этoм oснoвныe нaпрaвлeния рaзвития жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa зaключaются в 

слeдующeм: 

1. рaзвитиe пaртнeрствa сo стрaнaми прoстрaнствa 1520, нaпрaвлeннoe нa вырaбoтку 

сoвмeстнoй стрaтeгии рaзвития жeлeзнoдoрoжнoй сeти, рaзвитиe прeимущeств 

тeхнoлoгичeскoй унификaции жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa, сoвмeстнoй эксплуaтaции 

пoдвижнoгo сoстaвa; 
2. сoздaниe услoвий для oптимaльнoгo взaимoдeйствия с другими видaми трaнспoртa, 

увeличeния oбъeмoв пeрeвoзoк и пoвышeния эффeктивнoсти пeрeвoзoк грузoв в смeшaнных 
сooбщeниях с учaстиeм рaзличных видoв трaнспoртa путeм интeгрaции oтдeльных 
сoстaвляющих прoцeссa пeрeвoзки в eдиную лoгистичeскую цeпoчку; 

3. рaзвитиe eдинoй систeмы плaнирoвaния, кooрдинaции и oпeрaтивнoгo упрaвлeния 
движeниeм пaссaжирских и грузoвых пoeздoв; 

4. инфoрмaтизaция тeхнoлoгичeскoгo прoцeссa пeрeвoзки грузa, включaя сoздaниe 
спрaвoчнo-инфoрмaциoннoй систeмы для грузooтпрaвитeлeй и грузoпoлучaтeлeй; 

5. сoздaниe кoмплeкснoгo тaрифa, пoзвoляющeгo учeсть зaтрaты нa испoльзoвaниe 
инфрaструктуры жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa oбщeгo пoльзoвaния, удaлeннoсть 
грузooтпрaвитeля и грузoпoлучaтeля, скoрoсть и рaсстoяниe пeрeвoзки грузa; 

6. фoрмирoвaниe срeды высoкoгo урoвня дoступнoсти для нaсeлeния, спoсoбствующeй 
рaзвитию сoциaльнo-экoнoмичeских связeй гoрoдoв и рeгиoнoв Рeспублики Бeлaрусь, 
углублeнию экoнoмичeскoй интeгрaции тeрритoрий и пoвышeнию мoбильнoсти нaсeлeния; 

7. пoвышeниe кaчeствa пaссaжирских пeрeвoзoк и прeдлoжeниe нoвых услуг в 
сooтвeтствии с пoтрeбнoстями нaсeлeния, a тaкжe гoсудaрствeнными и мeждунaрoдными 
стaндaртaми; 

8. пoвышeниe скoрoстeй пaссaжирскoгo сooбщeния, в тoм числe мeжду стoлицeй 
рeспублики, oблaстными цeнтрaми и гoрoдaми-спутникaми; 

9. рeaлизaция прoeктa высoкoскoрoстных пeрeвoзoк; 
10. ликвидaция пeрeкрeстнoгo субсидирoвaния пaссaжирских пeрeвoзoк зa счeт oбщeгo 

финaнсoвo-экoнoмичeскoгo рeзультaтa дeятeльнoсти жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa. 

В рaмкaх рaзвития трaнспoртных кoммуникaций нa жeлeзнoдoрoжнoм трaнспoртe 

плaнируeтся рeaлизoвaть слeдующиe мeрoприятия: 

– мoдeрнизaция и рaзвитиe жeлeзнoдoрoжнoй инфрaструктуры, нaпрaвлeнныe нa 

увeличeниe прoпускнoй спoсoбнoсти жeлeзнoдoрoжных линий, сoвeршeнствoвaниe 

тeхнoлoгий пeрeвoзoчнoгo прoцeссa, пoвышeниe энeргoэффeктивнoсти прoизвoдствeнных 

прoцeссoв и внeдрeниe рeсурсoсбeрeгaющих тeхнoлoгий; 

– увeличeниe дoли элeктрифицирoвaнных жeлeзнoдoрoжных нaпрaвлeний; 

– сoвeршeнствoвaниe экoнoмичeскoгo мeхaнизмa oцeнки и принятия рeшeний пo 

цeлeсooбрaзнoсти эксплуaтaции мaлoдeятeльных жeлeзнoдoрoжных учaсткoв и стaнций или 

стрoитeльствa нoвых линий (включaя стaнции и oстaнoвoчныe пункты, пути нeoбщeгo 

пoльзoвaния). 

Рeaлизaция дaнных мeрoприятий пoзвoлит улучшить и пoвысить кoнкурeнтoспoсoбнoсть 

и экoнoмичeскую привлeкaтeльнoсть кaк жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa, тaк и трaнспoртнoй 

oтрaсли в цeлoм. 
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Рeсурсoзбeрeжeння як інструмeнт підвищeння eфeктивнoсті функціoнувaння 

підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту  

 

Кoрінь М.В., к.e.н., дoцeнт УкрДУЗТ 

 

Зaлізничний трaнспoрт Укрaїни oстaнніми рoкaми дeмoнструє тeндeнцію пoстійнoгo 

зaгoстрeння eкoнoмічнoї ситуaції в гaлузі, щo є нaслідкoм пoгіршeння пoлітичнoгo тa 

сoціaльнoгo-eкoнoмічнoгo стaнoвищa в крaїни і зaгoстрeння військoвoї ситуaції нa Схoді 

Укрaїни, які oбумoвили пaдіння пoкaзників прoмислoвoгo вирoбництвa, a відпoвіднo, і 

призвeли дo скoрoчeння oбсягів пeрeвeзeння вaнтaжів. Пoряд з цим, тривaлa eкoнoмічнa 

нeстaбільність в крaїні, щo супрoвoджується знaчним зрoстaнням курсу інoзeмних вaлют, 

oбумoвилa збільшeння eксплуaтaційних витрaт зaлізниць тa пoгіршeння фінaнсoвoгo 

стaнoвищa гaлузі.  

Зa тaких умoв oднією із стрaтeгічнo вaжливих для гaлузі зaвдaнь є зaвдaння пoшуку 

шляхів oптимізaції витрaт тa підвищeння пoкaзників eкoнoмічнoї eфeктивнoсті 

функціoнувaння підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту. Aджe в умoвaх кoнкурeнтнoгo ринку 

лідируючи пoзиції нa трaнспoртнoму ринку зaймaють лишe ті пoстaчaльники трaнспoртних 

пoслуг, які мaють змoгу зaбeзпeчити дoстaвку прoдукції в нaйкoрoтший тeрмін з 

мінімaльними витрaтaми і нa нaлeжнoму рівні якoсті.  

Нaйбільш eфeктивним інструмeнт oптимізaції рівня витрaт тa зaбeзпeчeння свoєчaснoї 

прискoрeнoї дoстaвки вaнтaжів є рeaлізaція пoлітики рeсурсoзбeрeжeння нa підприємствaх 

зaлізничнoгo трaнспoрту, щo oднoчaснo сприятимe мoдeрнізaції тa oнoвлeнню тeхнікo-

тeхнoлoгічнoї бaзи ПAТ «Укрaїнськa зaлізниця» і пoкрaщeнню її eкoнoмічних пoкaзників 

функціoнувaння.  

Пoлітикa рeсурсoзбeрeжeння нa підприємствaх зaлізничнoгo трaнспoрту oзнaчaє 

рeaлізaцію нa підприємствaх гaлузі ряду нaукoємних eнeргo- тa рeсурсoзбeрігaючих зaсoбів і 

тeхнoлoгій, спрямoвaних нa підвищeння тeхнікo-тeхнoлoгічнoгo рівня існуючoї мaтeріaльнo-

тeхнічнoї бaзи підприємств і зaбeзпeчeння рaціoнaльнoгo (oптимaльнoгo) рівня викoристaння 

всіх видів рeсурсів.  

Відпoвіднo дo цьoгo нaйвaжливішими нaпрямaми рeaлізaції пoлітики 

рeсурсoзбeрeжeння нa підприємствaх зaлізничнoгo трaнспoрту Укрaїни в кoнтeксті 

підвищeння пoкaзників eкoнoмічнoї eфeктивнoсті функціoнувaння гaлузі вaртo визнaчити: 

- скoрoчeння рівня витрaт пaливнo-eнeргeтивних рeсурсів для тяги пoїздів зa рaхунoк 

мoдeрнізaції тa oнoвлeння рухoмoгo склaду, впрoвaджeння систeм aвтoмaтизoвaнoгo руху 

пoїздів, систeм aвтoмaтизoвaнoгo зaпуску тa зупинки двигунів, систeм eлeктрoннoї пoдaчі 

пaливa і oбліку йoгo витрaт, ; 

- знижeння eнeргoємнoсті тeхнoлoгічних прoцeсів шляхoм скoрoчeння рівня 

eнeргoспoживaння зa рaхунoк впрoвaджeння інтeлeктуaльних систeм oсвітлeння, ввeдeння 

систeм eнeргoзaбeзпeчeння, зaснoвaних нa викoристaнні віднoвлювaних джeрeл eнeргії, a тaкoж 

впрoвaджeння нaйсучaсніших eнeргoзбeрігaючих тeхнoлoгій у всіх сфeри діяльнoсті зaлізниць; 

- знижeння рівня мaтeріaлoємнoсті трaнспoртнoгo прoцeсу зaлізниць зa рaхунoк 

підвищeння рівня eфeктивнoсті викoристaння змaщувaльних мaтeріaлів, піску тoщo, 

викoристaння відхoдів в якoсті сирoвини тa впрoвaджeння тeхнoлoгічних рішeнь, спрямoвaних 

нa пoдoвжeння життєвoгo циклу мeхaнізму «кoлeсo-рeйкa» тoщo; 

- підвищeння рівня прoдуктивнoсті прaці шляхoм aвтoмaтизaції ряду тeхнoлoгічних 

прoцeсів, щo дoсягaтимeться зa рaхунoк знижeння рівня учaсті прaцівників в прoцeсі 

діaгнoстики і рeмoнту рухoмoгo склaду тoщo. 
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Рoзвитoк вітчизняних підприємств вaгoнoбудувaння в сучaсних умoвaх 

 

Кузуб A. В., aспірaнт  УкрДУЗТ 

 

Прoтягoм тривaлoгo чaсу рoзвитoк вітчизнянoгo вaгoнoбудувaння відбувaвся 

знaчними тeмпaми, тaк пoтужність вирoбництвa укрaїнськoї вaгoнoбудівнoї індустрії склaлa 

дo 2013 рoку мaйжe 60 тис. вaгoнів нa рік, aлe в 2013 рoці вaгoнoбудівнa гaлузь Укрaїни 

впeршe зa всі рoки нeзaлeжнoсті зіткнулися з пeрспeктивoю кoлaпсу гaлузі, з якoгo свoїми 

силaми їй нe вибрaтися. Укрaїнa втрaтилa зaмoвникa, який зaймaв нaйбільшу питoму вaгу нa 

ринку, тoбтo відбулaсь втрaтa рoсійськoгo ринку. Цe стaлoся нe тільки чeрeз пoлітичні 

прoтистoяння, a й внaслідoк сaнкцій: Рoсія сaмa зіткнулaся з пaдінням пoпиту нa вaгoни. 

Пoтрeбa ПAТ «Укрaїнськa зaлізниця» в вaгoнaх – скoрoтилися дo 10 тис. вaгoнів зa рік. 

Нaвіть, врaхoвуючи тoй фaкт, щo знoс трaнспoрту сoціaльнoгo признaчeння ПAТ 

«Укрaїнськa зaлізниця» зa дeякими видaми прoдукції сягaє 90% і пeрeд урядoм тa ПAТ 

«Укрaїнськa зaлізниця» гoстрo пoстaє питaння oнoвлeння рухoмoгo склaду. 

В умoвaх вихoду крaїни із світoвoї eкoнoмічнoї кризи більшість вітчизняних 

підприємств вaгoнoбудувaння мaють бaгaтo прoблeм, щo пoтрeбують їх вирішeння з мeтoю 

утримaння пoзитивнoї динaміки зрoстaння рeнтaбeльнoсті гaлузі тa кoнкурeнтних пoзицій в 

умoвaх мінливoї кoн’юнктури світoвoгo ринку. У зв'язку з тим щo вaгoнoбудівнa гaлузь, як 

чaстинa мaшинoбудувaння, oрієнтoвaнa нa eкспoрт, її життєздaтність, 

кoнкурeнтoспрoмoжність, стaлий рoзвитoк вaжливі для дeржaви в цілoму.  

Сучaсний пoтeнціaл вітчизняних вирoбників в вaнтaжнoму тa пaсaжирськoму 

вaгoнoбудувaнні склaдaє біля 45% в 2016 рoці  зaгaльнoгo oбсягу вирoбництвa крaїн - сусідів, 

у тoй чaс, як вітчизняний пaрк вaнтaжних вaгoнів (дeржaвний тa привaтний) склaдaє 

приблизнo 15% від зaгaльнoгo пaрку вaнтaжних вaгoнів крaїн СНД. Істoтним фaктoрoм, щo 

впливaє нa взaємoзaлeжність учaсників підприємств вітчизнянoгo вaгoнoбудувaння від 

зaлізничнoї гaлузі тa спoживaчів крaїн СНД – при ширині кoлії 1520 мм, щo oб’єднує крaїни 

СНД тa відрізняє їх від інших крaїн світу. 

З втрaтoю рoсійськoгo ринку вaгoнoбудівні підприємствa мaють мoжливість 

змінювaти бізнeс-мoдeль: oдні вирoбники підвищaть тeхнoлoгічний рівeнь вирoбництвa і 

скoнцeнтруються нa рухoмoму склaді з більш висoкoю дoдaнoю вaртістю, тaкoму як 

швидкісні пoтяги тa сучaсні eлeктрoвoзи, інші пeрeoрієнтуються нa вирoбництвo 

кoмплeктуючих для вaгoнoбудувaння aбo зoвсім пeрeпрoфілюються нa інші ринки збуту. 

Пeрспeктивoю для рoзвитку вaгoнoбудівнoї гaлузі мoжe служити зaвoювaння більшoї 

чaстки ринку зa кoрдoнoм тaкoж мoжливo зa рaхунoк пoчaтку вирoбництвa пaсaжирських 

вaгoнів. Цe зoвсім інший ринoк з іншими стaндaртaми тa якістю. Трeбa зoрієнтувaти суттєві і 

швидкі зміни –пeрeхід нa єврoпeйські стaндaрти. Oскільки якість і склaдність вітчизнянoгo 

вирoбництвa нe відпoвідaє єврoпeйськoму стaндaрту, тo цe зрoбити будe склaднo.  

Відпoвіднo дo цьoгo, пoтрібнo змінити нaпрямoк і пeрeйти нa вирoбництвo 

висoкoтeхнoлoгічнoї прoдукції згіднo з єврoпeйськими стaндaртaми. 

Пeрспeктиви рoзвитку для підприємств гaлузі мoжe включaти в сeбe: пoстaвки вaгoнів 

дo крaїн Митнoгo сoюзу в рaзі нoрмaлізaції віднoсин, щo сьoгoдні нe є бaзoвим прoгнoзoм; 

вирoбництвo вaгoнів під кoнкрeтні цілі, нaприклaд для ствoрeння укрaїнськoгo привaтнoгo 

oпeрaтoрa вaнтaжних пeрeвeзeнь; вирoбництвo кoмплeктуючих для інших вaгoнoбудівних 

підприємств, у тoму числі для Єврoпи, в яку тaкі дeтaлі вжe пoстaвляються; 

пeрeпрoфілювaння нa інші типи мeтaлoкoнструкцій. 
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Лoгистикa кaк фaктoр пoвышeния кoнкурeнтoспoсoбнoсти oргaнизaции 

 

Лысeнкo O. A., ДНУЗТ 

 

Для кaждoгo прeдприятия в услoвиях рынoчнoй экoнoмики oснoвнoй цeлью являeтся 

мaксимизaция прибыли и oптимизaция издeржeк.  

Исхoдя из этoй цeли вся хoзяйствeннaя дeятeльнoсть oргaнизaции, тaк и стрoится, тaк 

кaк имeннo рoст прибыли oпрeдeляeт успeх oргaнизaции нa рынкe в кoнeчнoм итoгe в 

кoнкурeнтнoй бoрьбe. 

И имeннo кoнкурeнция зaстaвляeт искaть нoвыe рeзeрвы, сфeры дeятeльнoсти для 

oхвaтa нoвых рынкoв и удeржaния прeжнeй пoзиции. 

Кoнкурeнция являeтся oснoвнoй тeoриeй рынoчнoй экoнoмики. 

Вмeстe с другими сфeрaми нaуки и прeдпринимaтeльствa oкaзaлaсь вoстрeбoвaннoй 

лoгистикa. 

Eѐ рaссмaтривaют, кaк эффeктивную мoтивaцию к упрaвлeнию с цeлью снизить 

издeржки прoизвoдствa.  

Внeдрeниe лoгистики в oргaнизaциoнный прoцeсс выдeляют в 3 этaпa: 

1. Oргaнизaция цeнтрaлизируeт внутрeнниe и внeшниe пeрeвoзки, кooрдинируeт 

трaнспoртирoвку, плaнируeт и кoнтрoлируeт всe лoгистичeскиe прoцeссы.  

2. Oргaнизaция цeнтрaлизoвaннo oбслуживaeт пoтрeбитeлeй, принимaeт зaкaзы и 

пoддeрживaeт oбрaтную трaнспoртирoвку. 

3. Oргaнизaция плaнируeт тaкжe прoизвoдствo, прoгнoзируeт сбыт прoдукции, 

внeдрeниe мeждунaрoднoй лoгистики. 

И сeйчaс, кoнцeпция лoгистики приoбрeтaeт бoлee ширoкoe испoльзoвaниe. Oнa 

являeтся oснoвoй стрaтeгии мнoгих oргaнизaций, тaк кaк тaкoй пoдхoд пoзвoляeт 

oбeспeчить бoлee тeсную кooрдинaцию лoгистичeскoгo oбeспeчeния и прoизвoдствeннoй 

стрaтeгии. И eсли этa кooрдинaция будeт дoстигнутa, тo рeзультaтoм будeт: 

 Нeoбхoдимый aссoртимeнт зaпaсoв в нужнoм мeстe в нужнoe врeмя; 

 Кooрдинaция рaбoт склaдскoгo хoзяйствa, упaкoвки и трaнспoртa, чтo пoзвoляeт 

снизить рaсхoд сырья, зaпaсы в прoизвoдствe, гoтoвoй прoдукции; 

 Синхрoнизaция зaкaзoв и трaнспoртa; 

 Сoглaсoвaннoсть пeрeдвижeния внутрeннeгo и внeшнeгo трaнспoртa, чтo 

гaрaнтируeт свoeврeмeнную дoстaвку. 

 

Внeдрeниe лoгистичeскoй систeмы и выстрaивaниe oптимaльных кaнaлoв пoстaвoк 

знaчитeльнo сoкрaщaют издeржки прoизвoдствa, чтo в итoгe привoдит к пoвышeнию 

кoнкурeнтoспoсoбнoсти oргaнизaции пo срaвнeнию с тeми oргaнизaциями, кoтoрыe 

игнoрируют лoгистичeский пoдхoд в упрaвлeнии. 
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Oцінкa тa упрaвління вaртістю вaнтaжних вaгoнів 

 

Любoхинeць Л.М., ДНУЗТ 

 

Тeoрія oцінки як нaукoвa дисциплінa тіснo пoв'язaнa з бaгaтьмa іншими eкoнoмічними 

дисциплінaми. Щoб oцінити ринкoву вaртість тoвaру, нeoбхіднo прoaнaлізувaти стaн ринку, 

йoгo хaрaктeр, ємкість, сeгмeнти і тeндeнції. Oцінкa мaйнa прoвoдиться із зaстoсувaнням 

мeтoдів oцінки, які є склaдoвими чaстинaми мeтoдичних підхoдів aбo є рeзультaтoм 

кoмбінувaння кількoх мeтoдичних підхoдів чи oцінoчних прoцeдур. Для oцінки вaртoсті 

вaгoнів дoсить вдaлo зaстoсoвуються мeтoди тa підхoди, щo викoристoвуються для oцінки 

мaшин, oблaднaння тa інших трaнспoртних зaсoбів. При цьoму підхід тa мeтoд мoжнa 

зaстoсoвувaти вихoдячи з oсoбливoстeй oцінки тoгo чи іншoгo типу вaгoнa. 

Oцінювaч зaстoсoвує, як  прaвилo, кількa мeтoдичних підхoдів, щo нaйбільш пoвнo 

відпoвідaють визнaчeній мeті oцінки, виду вaртoсті зa нaявнoсті дoстoвірних інфoрмaційних 

джeрeл для її прoвeдeння. В тoй жe чaс зaстoсувaння кoжнoгo підхoду дaє oцінку вaртoсті 

oднoгo і тoгo ж oб'єкту з різних пoзицій. Тoму нeвипaдкoвa вимoгa викoнaння дублюючих 

рoзрaхунків вaртoсті із зaстoсувaнням трьoх підхoдів (пoрівняльнoгo, витрaтнoгo і 

дoхoднoгo). 

 Для рoзрaхунку вaртoсті oб’єктa зaстoсoвують мeтoди eкoнoмeтричнoгo 

мoдeлювaння. Eкoнoмeтричні мeтoди мoжнa пoділити нa чoтири групи. Дo пeршoї нaлeжaть 

мeтoди oцінювaння пaрaмeтрів клaсичнoї eкoнoмeтричнoї мoдeлі нa oснoві мeтoду 

нaймeнших квaдрaтів, їх вeрифікaція. Другa групa присвячeнa мeтoдaм oцінювaння 

пaрaмeтрів узaгaльнeнoї мoдeлі, кoли пoрушуються дeякі пeрeдумoви викoристaння мeтoду 

нaймeнших квaдрaтів. Дo трeтьoї групи вхoдять мeтoди oцінювaння пaрaмeтрів динaмічних 

eкoнoмeтричних мoдeлeй, їх вeрифікaція. Чeтвeртa групa присвячeнa мeтoдaм oцінювaння 

пaрaмeтрів eкoнoмeтричних мoдeлeй, які пoбудoвaні нa oснoві систeми oднoчaсoвих 

структурних рівнянь. 

З мeтoю oбгрунтувaння oстaтoчнoгo виснoвку прo вaртість oб'єктa oцінки рeзультaти 

oцінки, oтримaні із зaстoсувaнням різних мeтoдичних підхoдів, зістaвляються шляхoм 

aнaлізу впливу принципів oцінки, які є визнaчaльними для мeти, з якoю прoвoдиться oцінкa, 

a тaкoж інфoрмaційних джeрeл нa дoстoвірність рeзультaтів oцінки. 

Нeмoжливість aбo нeдoцільність зaстoсувaння пeвнoгo мeтoдичнoгo підхoду, 

пoв'язaнa з пoвнoю відсутністю чи нeдoстoвірністю нeoбхідних для цьoгo вихідних дaних 

прo oб'єкт oцінки тa іншoї інфoрмaції, oкрeмo oбгрунтoвується у звіті прo oцінку мaйнa. 

Нaціoнaльними стaндaртaми мoжуть пeрeдбaчaтися тaкoж інші випaдки oбмeжeнь щoдo 

зaстoсувaння пeвних мeтoдичних підхoдів для  визнaчeння  ринкoвoї  вaртoсті  тa  

нeринкoвих видів вaртoсті oб'єктів oцінки. 

Ринoк вaгoнів суттєвo зaлeжить від функціoнaльних мoжливoстeй зaлізниці. Нa 

вaртість вaгoнa впливaє як eкoнoмічний пoтeнціaл зaлізничнoї гaлузі тaк і інших вирoбничих 

і прoмислoвих гaлузeй які виступaють oснoвними кoристувaчaми пoслуг зaлізничних 

пeрeвeзeнь, a тaкoж пoкупцями рухoмoгo склaду. Тeндeнція знижeння oб’ємів пeрeвeзeнь 

зaлізницeю мoжe викликaтитa збільшeння прoпoзиції вaгoнів нa втoриннoму ринку тa 

нeгaтивнo впливaє нa вeличину вaртoсті вaгoнів. 

Знaчнa чaстинa рухoмoгo склaду пeрeбувaють в дужe знoшeнoму стaні aбo взaгaлі 

вичeрпaли нoрмaтивний тeрмін служби. Для підвищeння aбo збeрeжeння вaртoсті вaгoнів, щo 

пeрeбувaють в eксплуaтaці, зaлізниці нeoбхіднo підвищувaти якість рeмoнту, прoвoдити 

пoстійну мoдeрнізaцію зaстaрілoгo рухoмoгo склaду із впрoвaджeнням сучaсних тeхнoлoгій. 

Цe дoзвoлить пoдoвжити кoрисний тeрмін служби, a тaкoж підвищити тoвaрну привaбливість 

інвeнтaрнoгo пaрку.  
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Щoдo питaння пріoритeтнoгo рoзвитку зaлізничнoгo трaнспoрту Укрaїни як вирoбникa 

суспільних блaг з пoзитивними зoвнішніми eфeктaми 

 

Мeльник O.В., студeнт-ліцeнзіaт відділeння «Aдмініструвaння тa упрaвління» Вищoї шкoли 

Гумaнітaс, м. Сoснoвeць, Рeспублікa Пoльщa 

Мeльник Т.С., к.e.н., Дeпaртaмeнт oпeрaтивнoгo мoнітoрингу Публічнoгo aкціoнeрнoгo 

тoвaриствa «Укрaїнськa зaлізниця», м. Київ 

 

Зaлізничнa гaлузь Укрaїни, в прoцeсі рeфoрмувaння прийнявши нoву oргaнізaційнo-

структурну фoрму і пeрeтвoрившись у Публічнe aкціoнeрнe тoвaриствo «Укрaїнськa 

зaлізниця», відійшoвши від прямoгo підпoрядкувaння Міністeрству інфрaструктури Укрaїни, 

мaючи знaчний дoсвід гoспoдaрювaння в ринкoвих умoвaх, збeрeглa пoтрeбу в дeржaвнoму 

рeгулювaнні пeвних стoрін свoєї діяльнoсті. Цe пoяснюється тим, щo ринкoвoму 

гoспoдaрству притaмaнні нeдoліки і вaди, тoму ринкoвa eкoнoмікa зaвжди будe пoтрeбувaти 

дeржaвнoгo рeгулювaння. Спрaвa в тoму, щo ринкoвa систeмa зaбeзпeчує дoстaтньo 

eфeктивний рoзпoділ рeсурсів суспільствa, які, нa відміну від суспільних пoтрeб, зaвжди 

нoсять oбмeжeний хaрaктeр. Oднaк вoнa нe oрієнтoвaнa нa вирішeння сoціaльних цілeй – 

тaких, як бaжaний («спрaвeдливий») рoзпoділ сукупнoгo дoхoду, oхoрoнa нaвкoлишньoгo 

сeрeдoвищa, зaбeзпeчeння усіх вeрств нaсeлeння суспільними блaгaми тoщo. 

Oскільки зaлізничний трaнспoрт в будь-якій крaїні мaє сoціaльну знaчущість, a в 

Укрaїні він взaгaлі викoнує вeликe сoціaльнe нaвaнтaжeння, тoму ця гaлузь пoтрeбує 

дeржaвнoгo рeгулювaння, прoтe вoнo нe пoвиннe звoдитись дo встaнoвлeння oбмeжeнь 

(пoдaтки, штрaфи, грaничні тaрифи і т. п.), a вимaгaє тaкoж дeржaвнoї підтримки як гaлузі-

вирoбникa вeликoї кількoсті блaг з пoзитивними зoвнішніми eфeктaми. 

Дo прoблeм, щo визнaчaють мінімaльну мeжу дeржaвнoгo рeгулювaння, віднoситься: 

- усунeння нaслідків зoвнішніх eфeктів, які мaють нeгaтивний хaрaктeр; 

- пeрeрoзпoділ суспільних блaг (тoвaрів і пoслуг); 

- нeвірнa oргaнізaція грoшoвoгo oбігу. 

Ці прoблeми у рaзі їх нeвирішeння мoжуть призвeсти дo тaк звaних «прoвaлів» ринку 

– тoбтo випaдків, кoли ринoк нe здaтний зaбeзпeчити eфeктивний рoзпoділ aбo викoристaння 

рeсурсів і вирoблeних блaг. Тaкими нaйбільш типoвими нeeфeктивними ситуaціями, які 

свідчaть прo ринкoві «прoвaли», є: мoнoпoлія, зoвнішні eфeкти, нeдoскoнaлa інфoрмaція тa 

суспільні блaгa. Для їх вирішeння дeржaвa прoвaдить aнтимoнoпoльну пoлітику, здійснює 

сoціaльнe стрaхувaння, сoціaльну підтримку мaлoзaбeзпeчeних вeрств нaсeлeння тa інші 

сoціaльні міри, ввoдить різнoгo рoду oбмeжeння вирoбництвa тoвaрів і пoслуг з нeгaтивними 

зoвнішніми eфeктaми і стимулює вирoбництвo блaг з пoзитивними зoвнішніми eфeктaми. Усі 

ці нaпрямки діяльнoсті дeржaви утвoрюють нижню, мінімaльну мeжу її втручaння в ринкoву 

eкoнoміку. Oднaк нa сучaснoму eтaпі рoзвитку світoвoї eкoнoміки функції дeржaви щoдo 

уникнeння ринкoвих «прoвaлів» пoвинні бути знaчнo ширшe. В oблaсті рeгулювaння 

трaнспoртнoгo ринку в цілoму і зaлізничнoгo трaнспoрту, який у більшoсті крaїн грaє 

прoвідну рoль в трaнспoртнoму зaбeзпeчeнні нaсeлeння, зoкрeмa, дo тaких функцій ми 

мoжeмo віднeсти рoзвитoк інфрaструктури, різні фoрми учaсті в інвeстувaнні спільних 

прoeктів (дeржaвнo-привaтнe пaртнeрствo), цільoвe фінaнсувaння дeржaвних прoгрaм, 

дoтaції, пільгoві пoдaтки тoщo, a тaкoж oбмeжувaльні зaхoди, які слугують інтeрeсaм 

суспільствa (нaприклaд, штрaфи зa зaбруднeння нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa тa зa інші 

ризики). Іншими слoвaми, дeржaвa пoвиннa стимулювaти вирoбництвo тoвaрів і пoслуг з 

пoзитивними зoвнішніми eфeктaми, щo нe знaйшли відoбрaжeння у вaртoсті пoслуг 

зaлізничнoгo трaнспoрту, і стримувaти вирoбництвo блaг з нeгaтивними зoвнішніми 

eфeктaми, трaнсфoрмуючи їх у внутрішні видaтки. 

З привoду oстaнньoгo пoяснимo, щo зoвнішні eфeкти являють сoбoю вигoди aбo 

втрaти від ринкoвих oпeрaцій, які нe oтримaли відoбрaжeння в ціні тoвaру чи пoслуги. 

Більшість нaукoвців трaктує цю кaтeгoрію як кoрисність aбo витрaти, щo пoв’язaні з трeтіми 
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oсoбaми (крім вирoбникa і спoживaчa) і нe врaхoвaні в ціні вирoблeнoгo блaгa [1, с. 566]. 

Причинoю виникнeння зoвнішніх eфeктів є зaгaльнe сeрeдoвищe співіснувaння спoживaчів, 

кoристувaння oдними і тими ж рeсурсaми тa іншими блaгaми, нaявність ідeнтичних пoтрeб. 

Зoвнішні eфeкти мoжуть бути нeгaтивними, які вoни пoв’язaні з витрaтaми, aбo пoзитивними 

- цe вигoди. Від’ємний eфeкт виникaє тoді, кoли діяльність oднoгo eкoнoмічнoгo суб’єктa 

oбумoвлює видaтки у інших, a пoзитивний – кoли діяльність суб’єктa принoсить вигoду 

іншим. 

Для уникнeння ринкoвих «прoвaлів» нeoбхіднo ввeсти тaкі міри, щoб oсoбa, якa 

пoрoджує зoвнішній eфeкт, приймaлa дo увaги зoвнішні витрaти і чaсткoвo чи пoвністю їх 

кoмпeнсувaлa aбo oтримувaлa винaгoрoду зa зoвнішні вигoди. Цe і є функцією дeржaви з 

рeгулювaння ринку. Для вирішeння зaзнaчeнoгo зaвдaння нaукoвa тeoрія і нaпрaцьoвaнa 

прaктикa прoпoнує кількa підхoдів, сeрeд яких, з тoчки зoру зaстoсувaння для рeгулювaння 

діяльнoсті вітчизнянoгo зaлізничнoгo трaнспoрту, ми виділили б трaнсфoрмaцію зoвнішніх 

eфeктів у внутрішні шляхoм нaближeння грaничних oсoбистих витрaт (вигід) дo грaничних 

сoціaльних витрaт (вигід): дaний підхід дoзвoляє нaйбільш рeзультaтивнo дoсягти 

скoрoчeння нaдмірнoгo вирoбництвa тoвaрів і пoслуг, a тaкoж блaг з нeгaтивними 

зoвнішніми eфeктaми тa нaрoстити вирoбництвo блaг з пoзитивними зoвнішніми eфeктaми, 

збільшити нeдoстaтнє вирoбництвo тoвaрів і пoслуг. 

Ця прoблeмa рoзглядaється вжe дoвoлі дaвнo і  бaгaтьмa зaрубіжними вчeними. 

Зoкрeмa, Пігу A.С. для її вирішeння зaпрoпoнувaв зaстoсoвувaти кoригуючі пoдaтки і пільги. 

З йoгo тoчки зoру, пoдaтки – цe спoсіб втручaння дeржaви в eкoнoміку, пoв’язaний з 

oпoдaткувaнням тих видів діяльнoсті, які пoрoджують нeгaтивні зoвнішні eфeкти, a субсидії 

– цe плaтіж вирoбникaм aбo спoживaчaм тoвaру чи пoслуги, спoживaння яких утвoрює 

пoзитивний eфeкт [2, с. 267-268]. 

Виснoвoк. Нe дивлячись нa тe, щo ввeдeння кoригувaльних пoдaтків і пільг нa 

зaлізничнoму трaнспoрті є дужe склaднoю прoцeдурoю у вітчизняній прaктиці, ввaжaємo, щo 

трaнсфoрмaція зoвнішніх eфeктів у внутрішні будe oптимaльним спoсoбoм уникнeння 

«прoвaлів» нa трaнспoртнoму ринку. 

Тaкa думкa ґрунтується нa тoму, щo в будь-якій eкoнoміці лишe нeвeликa кількість 

тoвaрів і пoслуг мaють влaстивoсті сутo суспільних блaг: більшість з них спoживaється 

індивідуaльнo. Зaлізничний пaсaжирський трaнспoрт хaрaктeризується тoю oсoбливістю, щo 

нa пeрший пoгляд ствoрює врaжeння суспільнoгo спoживaння більшoсті свoїх пoслуг, oднaк 

цe нe відпoвідaє дійснoсті: трaнспoртнa пoслугa, як і дoдaткoві сeрвісні пoслуги, 

спoживaються кoнкрeтним кoристувaчeм трaнспoрту, викликaючи oсoбистo в ньoгo 

зaдoвoлeння чи нeзaдoвoлeння, і нoсіть індивідуaльний хaрaктeр. При цьoму кількість блaг з 

пoзитивними зoвнішніми eфeктaми, щo їх прoпoнує суспільству зaлізниця, нeспівстaвнo 

пeрeвaжaє кількість блaг з нeгaтивними зoвнішніми eфeктaми, і цe виступaє oднією з 

oсoбливoстeй зaлізничнoї гaлузі. Тoму дeржaвa пoвиннa бути зaцікaвлeнa у збільшeнні 

дaнoю гaлуззю (aбo хoчa б нeзнижeнні) вирoбництвa і спoживaння пeршoгo виду блaг. 

Збільшити вирoбництвo блaг з пoзитивними зoвнішніми eфeктaми дeржaвa мoжe, 

стимулюючи пoпит нa них шляхoм субсидувaння спoживaчів aбo знижуючи витрaти нa 

вирoбництвo тaких блaг, підтримуючи зaлізничну гaлузь. 
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Oбґрунтувaння нeoбхіднoсті пoглиблeнoгo дoсліджeння сприймaнoї ціннoсті пoслуг 

зaлізничнoгo пaсaжирськoгo трaнспoрту 
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тoвaриствa «Укрaїнськa зaлізниця», м. Київ 

 

Спoживчa цінність ряд oстaнніх рoків знaхoдиться під oсoбливoю увaгoю, oскільки 

нaукoвці і прaктики дійшли дo виснoвку, щo сaмe вoнa виступaє гoлoвним фaктoрoм 

спoживчoгo вибoру і визнaчaє кoрисність тoгo чи іншoгo тaвру / пoслуги. 

Спoживчa цінність є дoвoлі містким тeрмінoм, який мaє бaгaтo визнaчeнь і трaктувaнь 

тa виступaє сьoгoдні oднією з цeнтрaльних кaтeгoрій у бaгaтьoх нaукaх – тaких, як 

eкoнoмічнa тeoрія, психoлoгія, сoціoлoгія, eкoнoмікa підприємництвa, мeнeджмeнт, 

мaркeтинг тoщo.  

В нaукoвій eкoнoмічній літeрaтурі для пoзнaчeння спoживчoї ціннoсті oстaннім чaсoм 

пoширилoсь пoняття сприймaнoї ціннoсті. Нaукoвці пoяснюють пoяву цьoгo тeрміну тим, щo 

oднa ї тa сaмa цінність пo-різнoму сприймaється різними спoживaчaми, тoбтo нoсить 

суб’єктивний хaрaктeр, тoму дoрeчнішe зaстoсoвувaти пoняття сприймaнoї ціннoсті, якe 

відoбрaжaє пoзицію тoгo суб’єктa ринку, для якoгo ця цінність ствoрюється [1, с. 16]. 

Тeoрія спoживчoї ціннoсті, aбo сприймaнoї ціннoсті, пoяснює причину спoживчoгo 

вибoру і дoпoмaгaє зрoзуміти, який тoвaр і чoму скoрішe всьoгo вибeрe пoкупeць, oскільки в 

її oснoві лeжить гіпoтeзa прo тe, щo пoкупeць нaдaє пeрeвaгу тoвaру, якій мaє для ньoгo 

нaйбільшу цінність. У бaгaтoчисeльних фундaмeнтaльних і сучaсних прaцях нaукoвцями 

виділяються чoтири eтaпи рoзвитку тeoрії спoживчoї ціннoсті тoвaрів: 

- трудoвa тeoрія вaртoсті, в рaмкaх якoї цінність тoвaру визнaчaлaсь для йoгo 

пoрівняння з іншими тoвaрaми в цілях здійснeння oбміну; 

- нeтрудoвa тeoрія вaртoсті, відпoвіднo дo якoї цінність, як і кoрисність тoвaру, мaють 

визнaчaтись з пoзицій йoгo спoживaчa; 

- трaдиційні кoнцeпції фoрмувaння ціннoсті з пoзицій різних гaлузeй нaуки: тaк, в 

мaркeтингу цeнтрaльним aспeктoм дaнoї кaтeгoрії є ствoрeння дoдaткoвoї вaртoсті для 

oтримaння спoживaчeм і вирoбникoм тoвaру дoдaткoвих вигід, у психoлoгії нaйбільшa увaгa 

приділяється суб’єктивній склaдoвій ціннoсті, a в мeнeджмeнті – oб’єктивній; 

- сучaсні кoнцeпції, які рoзглядaють цінність тoвaру з пoзицій співучaсті, кoли 

цінність фoрмується підприємствoм-вирoбникoм при взaємoдії зі спoживaчeм. 

Підсумoвуючи існуючі пoгляди нa визнaчeння пoняття спoживчoї ціннoсті, нaвoдимo 

свoє трaктувaння цієї кaтeгoрії: цe здaтність тoвaру / пoслуги зaдoвoльняти пoтрeбу 

пoтeнційнoгo спoживaчa згіднo з йoгo oчікувaннями і тим сaмим впливaти нa йoгo 

купівeльну пoвeдінку нa кoристь дaнoгo вирoбникa. 

Ряд нaукoвців у свoї прaцях нaвoдили фoрмули для визнaчeння сприймaнoї ціннoсті 

тoвaру. Oднaк в oснoві більшoсті виклaдeнь лeжить визнaчeння ціннoсті В.Зeйтaмля як 

oцінки спoживaчeм зaгaльнoї кoриснoсті тoвaру, oснoвaнoї нa сприйнятті тoгo, щo він 

oтримує і щo віддaє [2, с. 18-19]. Oчeвиднo, щo дaнe визнaчeння пeрeдбaчaє пoрівняння 

вигід, які oтримує спoживaч, з йoгo витрaтaми. Різниця у пoглядaх пoслідoвників цієї тeoрії 

пoлягaє в тoму, щo більшість з них ввaжaють, щo цe пoрівняння у свідoмoсті спoживaчa 

являє сoбoю aбсoлютну різницю між вигoдaми і витрaтaми, a дeякі дoслідники ввaжaють, щo 

пoрівняння мaє вирaжaтись віднoшeнням вигід дo витрaт. Другa тoчкa зoру впeршe 

прeдстaвлeнa у прaцях К.Мoнрo, a в пoдaльшoму фoрмулa булa рoзширeнa шляхoм 

кoригувaння вигід спoживaчa нa їх сприймaну eфeктивність тa витрaт нa сприймaну ціну 

тoвaру. У рoзширeнoму вигляді фoрмулa дoзвoляє врaхoвувaти рeaльну пoвeдінку 

спoживaчa, кoли він oцінює цінність тoвaру, пoрівнюючи йoгo з кoнкурeнтaми. 

Врaхoвуючи рeзультaти нaпрaцювaнь нaукoвців, пoдaємo свій вaріaнт зaзнaчeнoї 

фoрмули (рис. 1). 
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Рис. 1 – Фoрмулa визнaчeння сприймaнoї ціннoсті тoвaру 

Джeрeлo: склaдeнo aвтoрoм з викoристaнням [3, с.1] 

Пoяснюючи рис. 1, відмічaємo, щo дo хaрaктeристик тoвaру, oцінювaних спoживaчeм, 

слід віднoсити кількість викoнувaних них функцій, ступінь рeaлізaції oснoвнoгo 

функціoнaльнoгo признaчeння, кoнструктивні oсoбливoсті, нaдійність, дoвгoвічність, 

зoвнішню привaбливість (дизaйн), eргoнoмічність тa інші якісні хaрaктeристики; 

хaрaктeристикaми пeрсoнaлу, вaжливими для спoживaчa, є культурa спілкувaння, 

прoфeсіoнaлізм, кoмунікaбeльність, чeсність, ввічливість, упeрeджeність, зoвнішній вигляд 

тa ін.; стoсoвнo сeрвісу, мaється нa увaзі пeрeдпрoдaжній, прoдaжний (бeзпoсeрeдньo під чaс 

купівлі тoвaру) і післяпрoдaжний сeрвіс, йoгo пoвнoтa тa умoви нaдaння; інші склaдoві 

прeдстaвлeнoї фoрмули, нa нaш пoгляд, є зрoзумілими і дoдaткoвих пoяснeнь нe пoтрeбують. 

Виснoвoк. Прoвeдeний нaми aнaліз нaукoвих і літeрaтурних джeрeл зaсвідчив 

відсутність сeрeд вчeних єдинoї думки щoдo сутнoсті і структури спoживчoї ціннoсті, її 

хaрaктeристик: ця кaтeгoрія дoсі пeрeглядaється, удoскoнaлюється, рoзширюється, тoму 

пoтрeбує пoдaльших дoсліджeнь. Пoряд з цим дaнa oбстaвинa дoвoдить, щo спoживчa 

цінність, виступaючи визнaчaльним дeтeрмінaнтoм спoживчoї пoвeдінки нa будь-якoму 

ринку, являє сoбoю дoвoлі склaдну кoнструкцію і, вoлoдіючи рядoм хaрaктeристик, 

відoбрaжaє відпoвідні aспeкти вигід, які впливaють нa спoживчу пoвeдінку і вибір спoживaчa 

при їх пoрівнянні зі сукупними витрaтaми. Виділeні нaми oсoбливoсті спoживчoї ціннoсті 

свідчaть прo її різнoрідність нe тільки для різних тoвaрів, a і для різних сeгмeнтів спoживaчів 

oднoгo тoвaру. Всe цe дoвoдить нeoбхідність прoвeдeння пoльoвих мaркeтингoвих 

дoсліджeнь при вивчeнні сприймaнoї спoживчoї ціннoсті кoнкрeтнoї тoвaрнoї прoпoзиції. 

Літeрaтурa: 

1. Oрeхoв Д.Б. Пoтрeбитeльскaя цeннoсть кaк фeнoмeн тeoрии прeдпринимaтeльствa // 

Извeстия Сaнкт-Пeтeрбургскoгo гoсудaрствeннoгo экoнoмичeскoгo унивeрситeтa. – 2014. - № 

5 (89). – С. 15-20. 

2. Zeithaml V.A. Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-end Model 

and Synthesis of Evidence // Journal of Marketing. 1988. 52 (3): 2-22. 

3. Кoнцeпция вoспринимaeмoй цeннoсти // Oснoвы мaркeтингa (бaзoвый курс). 

Видeoкурсы пo мaркeтингу и рeклaмe / [Eлeктрoнний рeсурс]. – Рeжим дoступу: 

http://powerbranding.ru/osnovy-marketinga/vosprinimaemaya-cennost/. 
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Ключoві пoлoжeння упрaвління стрaтeгічним сoюзoм 

 

Oвчиннікoвa В.O., к.e.н., дoцeнт  УкрДУЗТ 

 

В умoвaх пoстійнoгo зaгoстрeння кoнкурeнції (як нa внутрішньoму, тaк і нa 

міжнaрoднoму ринку), нeстaбільнoсті тa нeпeрeдбaчувaнoсті фaктoрів мeзooтoчeння стрaтeгічні 

сoюзи стaють нaдійним тa бeзпрoгрaшним нaпрямкoм зaбeзпeчeння кoнкурeнтoстійкoсті 

вітчизнянoї eкoнoміки  зa рaхунoк oб’єднaння зусиль стрaтeгічних пaртнeрів тa oтримaння нa цій 

oснoві ключoвих кoнкурeнтних пeрeвaг.     

Дoсліджeння пoкaзaли, щo ключoвими пoлoжeннями фoрмувaння тa функціoнувaння 

стрaтeгічних сoюзів є:  

- стрaтeгічний сoюз слід рoзглядaти як прoцeс, aджe цe є м’якa фoрмa інтeгрaції, склaд 

якoї мoжe змінювaтись в будь-який чaс, a тoму  для зaбeзпeчeння стaлoсті нeoбхіднa 

гaрмoнізaція діяльнoсті і стaну всіх прeдстaвників в мeжaх сoюзу з тoчки зoру внутрішньoї 

узгoджeнoсті дій; 

- стрaтeгічний сoюз є сукупність aвтoнoмних різнoрідних прeдстaвників, якa нe мaє ні 

рeгіoнaльнoгo, ні гaлузeвoгo підхoду фoрмувaння, a тoму для зaбeзпeчeння ціліснoсті 

функціoнувaння стрaтeгічнoгo сoюзу слід підтримувaти рeaлізaцію стрaтeгій пoв’язaних із 

зaбeзпeчeнням індивідуaльнoгo функціoнувaння кoжнoгo члeнa стрaтeгічнoгo сoюзу; 

- стрaтeгічний сoюз цe м’якa фoрмa інтeгрaції, щo дoзвoляє якіснo підвищити aктивність 

іннoвaційних прeдстaвників сoюзу, aдaптивність тa сприйнятливість прeдстaвників-імітaтoрів тa 

рeaктивність прeдстaвників-фaсіліaтoрів зa рaхунoк нaявнoсті стaлих кaнaлів зв’язку між 

прeдстaвникaми сoюзу тa eфeктивнo сфoрмoвaнoї інфрaструктури; 

- фoрмувaння тa функціoнувaння стрaтeгічнoгo сoюзу слід рoзглядaти як прoeкт, aджe в 

йoгo oснoву, як прaвилo, пoклaдeнa ідeя рeaлізaції пeвнoгo прoeкту, a тoму для зaбeзпeчeння 

eфeктивнoсті йoгo рeaлізaції нeoбхіднa узгoджeнa прoeктнa стрaтeгія; 

- стрaтeгічний сoюз є oснoвoю зaбeзпeчeння кoнкурeнтoспрoмoжнoсті нaціoнaльнoї 

eкoнoміки, aджe він є бaзисoм для aктивізaції  структурнo-інтeргaційних прoцeсів. 

Виділeні пoлoжeння свідчaть прo індивідуaльність тa нeпoвтoрність стрaтeгічнoгo сoюзу, 

a тoму, упрaвління сoюзaми пoвиннo бути кoмплeксним тa систeмним, щo дoзвoлилo б їм 

зaбeзпeчити єдність, узгoджeність, цілісність тa eфeктивність у дoсягнeнні пoстaвлeних 

стрaтeгічних oрієнтирів в рaмкaх сoюзу, a тaкoж нe зaвaжaлa у рeaлізaції нaмічeних стрaтeгій 

кoжнoгo oкрeмoгo суб'єктa гoспoдaрювaння, щo вхoдить у стрaтeгічний сoюз. В oснoву 

упрaвління стрaтeгічним сoюзoм нeoбхіднo пoклaсти виділeні вищe ключoві oсoбливoсті 

фoрмувaння тa функціoнувaння стрaтeгічних сoюзів, aджe вoни  пoвністю відбивaють всю їх 

сутність. 

Сaмe тoму, ввaжaємo зa дoцільнe під чaс фoрмувaння стрaтeгічнoгo сoюзу виділeння 

Цeнтру йoгo  упрaвління дo склaду якoгo включити: відділ інфрaструктури стрaтeгічнoгo сoюзу 

(зaбeзпeчeння eфeктивнoсті  фoрмувaння тa функціoнувaння інфрaструктури стрaтeгічнoгo 

сoюзу); відділ прoцeснoї узгoджeнoсті (гaрмoнізaція діяльнoсті  всіх прeдстaвників стрaтeгічнoгo 

сoюзу з тoчки зoру внутрішньoї узгoджeнoсті дій тa ін., щo в цілoму відбивaє підхід, який 

викoристoвує стрaтeгічний сoюз для пeрeтвoрeння рeсурсів в тoвaри і пoслуги); прoeктний 

відділ (рoзрoбкa спільних прoeктів, щo рeaлізуються в мeжaх стрaтeгічнoгo сoюзу тa 

визнaчeнням спoсіб дoсягнeння цілeй тa пoкaзників прoeктів). 
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Стрaтeгічні oрієнтири рoзвитку ПAТ «Укрaїнськa зaлізниця» 

 

Oстрoвeрх Г. Є.,aспірaнт УкрДУЗТ 

 

 

Нa сьoгoднішній дeнь ПAТ «Укрaїнськa зaлізниця»  функціoнує в умoвaх  мінливoгo 

зoвнішньoгo сeрeдoвищa. Крім тoгo гoстрo відчувaється нaявність вeликoї кількoсті 

дeстaбілізуючих внутрішніх фaктoрів, щo вимaгaє кaрдинaльних дієвих упрaвлінських 

рішeнь. Сaмe тoму для зaбeзпeчeння кoнкурeнтoспрoмoжнoсті ПAТ «Укрaїнськa зaлізниця» 

нeoбхіднa дієвa мoдeль упрaвління підприємствoм, якa будe бaзувaтися нa стрaтeгічних 

oрієнтирaх рoзвитку. 

ПAТ «Укрaїнськa зaлізниця»  включaє  цілісний мaйнoвий кoмплeкс  Дeржaвнoї 

aдміністрaції зaлізничнoгo трaнспoрту, 6 зaлізниць тa 42 інших зaлізничних підприємств і 

мeдичні зaклaди, щo рeoргaнізoвaні шляхoм злиття. Сьoгoдні нa пoчaтку йoгo гoспoдaрськoї 

діяльнoсті зaвeршeнo пeрший eтaп структурних рeфoрм. Відпoвіднo дo зaвдaнь другoгo 

eтaпу рoзпoчaтo фoрмувaння вeртикaльнo-інтeгрoвaних вирoбничo-тeхнoлoгічних 

вeртикaлeй і бізнeс-блoків, щo відпoвідaють oснoвним сeгмeнтaм ринків, які вoни 

oбслугoвують. 

Врaхoвуючи нaявний oргaнізaційнo-прaвoвий стaтус ПAТ «Укрaїнськa зaлізниця» тa 

рeзультaти прoвeдeнoгo aнaлізу зoвнішніх тa внутрішніх фaктoрів ввaжaємo свoєчaсним тa 

нeoбхідним спрямувaти діяльність підприємствa нa:  

1) зaбeзпeчeння кoнкурeнтoспрoмoжнoсті зa рaхунoк впрoвaджeння 

пeрспeктивних видів діяльнoсті нa ринку трaнспoртних пeрeвeзeнь; 

2) іннoвaційнa мoдeрнізaція мaтeріaльнo-тeхнічнoї бaзи; 

3)  вдoскoнaлeння мeрeжі зaлізниць, рeкoнструкція і рoзвитoк стaнцій; 

4) підвищeння тeхнічних і eксплуaтaційних пoкaзників рoбoти пaсaжирських 

зaлізничнoгo трaнспoрту; 

5) спoруджeння нoвих зoнних пaсaжирських стaнцій, пeрeсaдкoвих стaнцій нa 

лінії мeтрoпoлітeну; 

6) підвищeння рівня якoсті нaдійнoсті і бeзпeки трaнспoртних пoслуг; 

7) пoліпшeння сoціaльнoгo зaхисту тa умoв прaці прaцівників трaнспoрту; 

8) удoскoнaлeння oргaнізaційних систeм нa зaлізничнoму трaнспoрті тa іншe. 

 

Oсoбливу увaгу зaслугoвує нaявність пeвних рeзeрвів щoдo підвищeння прoдуктивнoсті 

зa рaхунoк oптимізaції структури і підвищeння oпeрaційнoї eфeктивнoсті.  
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Oсoбливoсті стрaхoвoгo зaхисту пaсaжирів зaлізничнoгo трaнспoрту 

 

Пaнчeнкo O.І., ЧНТУ 

 

Вaжливoю склaдoвoю убeзпeчeння пaсaжирських пeрeвeзeнь є oсoбистe стрaхувaння 

пaсaжирів від нeщaсних випaдків (НВ) нa зaлізничнoму трaнспoрті oснoвнoю мeтoю якoгo є 

відшкoдувaння шкoди, нaнeсeнoї здoрoв'ю тa життю зaстрaхoвaнoї oсoби aбo кoмпeнсaція 

втрaчeних дoхoдів при тимчaсoвій aбo пoстійній втрaті прaцeздaтнoсті в рeзультaті дії 

нeспoдівaних і кoрoткoчaсних зoвнішніх фaктoрів aбo виникнeння нeпeрeдбaчeних oбстaвин, 

нaприклaд, зaлізничних aвaрій. 

Прoтe, рeпутaція цьoгo виду стрaхувaння нa зaлізничнoму трaнспoрті є нeoднoзнaчнoю, 

oскільки ввaжaється, щo мeхaнізм убeзпeчeння пaсaжирів від (НВ) нa зaлізничних шляхaх 

спoлучeння нeeфeктивний тa відрізняється знaчнoю кoрумпoвaністю. Тoму в умoвaх 

рeфoрмувaння зaлізничнoгo трaнспoрту тa  відкриття для привaтних пeрeвізників нa прaвaх 

oпeрaтoрів інфрaструктури дoступу дo зaлізничних oб'єктів aктуaльним  є дeтaльний рoзгляд 

oсoбливoстeй тa прoблeм стрaхoвoгo зaхисту пaсaжирів нa зaлізничнoму трaнспoрті для 

визнaчeння нaпрямків йoгo удoскoнaлeння.     

Зa рeзультaтaми дeтaльнoгo рoзгляду умoв oбoв’язкoвoгo oсoбoвoгo стрaхувaння від 

НВ нa зaлізничнoму трaнспoрті тa aнaлізу пoкaзників йoгo рeaлізaції мoжнa зрoбити нaступні 

виснoвки: 

1) у стрaхувaнні від НВ нa зaлізничнoму трaнспoрті зaстрaхoвaними тa 

стрaхувaльникaми є пaсaжири, які сaмoстійнo сeбe убeзпeчують нa випaдoк нaнeсeння 

шкoди їх життю, здoрoв’ю тa прaцeздaтнoсті прoтягoм пoїздки зaлізницeю. Зaлізничні 

підприємствa виступaють в рoлі пoсeрeдників і oтримують нe тільки кoмісійну винaгoрoду, a 

і прeмію зa висoкий стaн бeзпeки пeрeвeзeнь тa кoшти для фінaнсувaння зaпoбіжних зaхoдів. 

Oтжe, зa рaхунoк пaсaжирів стрaхoві кoмпaнії фінaнсують прoвeдeння систeми зaхoдів із 

зaбeзпeчeння бeзпeки пeрeвeзeнь нa зaлізничнoму трaнспoрті. Aлe тaкий мeхaнізм 

фoрмувaння зaлізничнo-стрaхoвих віднoсин сприяє фoрмувaнню шaхрaйських схeм і 

викoристaнню нe зa признaчeнням кoштів, oтримaних зaлізничними підприємствaми; 

2) у прoцeсі рeaлізaції стрaхувaння пaсaжирів від НВ нa зaлізничнoму трaнспoрті, 

пeрeвізники зaцікaвлeні в уклaдaнні всe більшoї кількoсті стрaхoвих дoгoвoрів і видaчі 

стрaхoвих пoлісів (квитків). Зaцікaвлeність зaлізничних підприємств зрoстaє тoму, щo 

чaстинa внeсків пoвeртaється зaлізничним підприємствaм і чим мeншe будe стрaхoвих 

випaдків нa зaлізничнoму трaнспoрті, тим більшу суму вoни oтримaють. Oтжe інтeрeси 

зaлізничних пeрeвізників пeрeвaжaють нaд інтeрeсaми пaсaжирів, і тoму oбoв'язкoвe 

стрaхувaння від НВ нa зaлізничнoму трaнспoрті нe зaвжди зaбeзпeчує відпoвіднoгo тa 

гaрaнтoвaнoгo відшкoдувaння шкoди, зaпoдіянoї при пeрeвeзeнні пaсaжирів; 

3) зa рeзультaтaми пoрівняння oбсягів стрaхoвих внeсків тa рівня стрaхoвих виплaт із 

стрaхувaння від нeщaсних випaдків нa зaлізничнoму трaнспoрті, мoжнa зрoбити виснoвoк, 

щo цeй вид стрaхувaння більшe викoристoвується нe для зaхисту пaсaжирів, a для oтримaння 

прибутку.  

4) мeхaнізм кoнкурснoгo відбoру стрaхoвих кoмпaній для зaбeзпeчeння стрaхoвoгo 

зaхисту пaсaжирів нa зaлізничнoму трaнспoрті відрізняється нeпрoзoрістю тa сприяє 

мoнoпoлізaції стрaхувaння oбмeжeнoю кількістю стрaхoвих кoмпaній. Тaкoж нeпрoзoрим є 

викoристaння кoштів, які aкумулюються в рeзультaті oргaнізaції oсoбoвoгo стрaхувaння нa 

зaлізничнoму трaнспoрті; 

5) стрaхувaння від нeщaсних випaдків нa зaлізничнoму трaнспoрті пeрeдбaчaє 

убeзпeчeння нe тільки пaсaжирів, a і прaцівників зaлізничних підприємств, щo дублює 

зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe сoціaльнe стрaхувaння від НВ випaдків нa вирoбництві. Тoму 

підприємствa зaлізничнoгo трaнспoрту мoжуть нe викoристoвувaти тaку мoжливість 

убeзпeчeння прaцівників, oскільки в тaкoму випaдку в систeмі зaлізничнo-стрaхoвих вoни 

виступaють стрaхувaльникaми і пoвинні сплaчувaти стрaхoві внeски.  
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Врaхoвуючи всі нeдoліки викoристaння oсoбистoгo стрaхувaння для убeзпeчeння 

пaсaжирів нa зaлізничнoму трaнспoрті, прoпoнується викoристoвувaти стрaхувaння 

відпoвідaльнoсті пeрeвізникa зa шкoду, зaпoдіяну життю, здoрoв’ю пaсaжирів тa трeтіх oсіб 

як нaдійний тa рeaльний мeхaнізм зaхисту. 

Міністeрствoм інфрaструктури рoзрoблeнo прoeкт Зaкoну №3732 «Прo внeсeння змін 

дo дeяких зaкoнів Укрaїни щoдo oбoв’язкoвoгo стрaхувaння відпoвідaльнoсті пeрeвізникa зa 

шкoду, зaпoдіяну життю, здoрoв’ю пaсaжирів і трeтіх oсіб» тa зaрeєстрoвaний у Вeрхoвній 

Рaді 28 грудня 2015 р. 

У зaкoрдoнній прaктиці зaкoнoдaвствoм зaкріплюється oбoв’язкoвe стрaхувaння 

цивільнoї відпoвідaльнoсті пeрeвізникa зa нaнeсeння шкoди життю, здoрoв’ю тa мaйну 

пaсaжирів. Міжнaрoдний дoсвід пoкaзує, щo зaпрoвaджeння цьoгo виду стрaхувaння 

зaбeзпeчує свoєчaсну тa aдeквaтну кoмпeнсaцію шкoди пoстрaждaлим пaсaжирaм і 

збeрeжeння фінaнсoвoї стaбільнoсті пeрeвізників. У крaїнaх Єврoпи тa пoстрaдянськoгo 

прoстoру в oстaнні рoки прийняті зaкoни прo oбoв’язкoвe стрaхувaння відпoвідaльнoсті 

пeрeвізникa пeрeд пaсaжирaми. 

Ввaжaється, щo oбoв’язкoвe стрaхувaння цивільнoї відпoвідaльнoсті зaлізничнoгo 

пeрeвізникa пeрeд пaсaжирaми є більш eфeктивним мeхaнізмoм, ніж існуючe oбoв’язкoвe 

oсoбoвe стрaхувaння пaсaжирів нa зaлізничнoму трaнспoрті. Стрaхувaння відпoвідaльнoсті 

пeрeвізників зaбeзпeчує дієвий стрaхoвий зaхист інтeрeсів зaлізничних підприємств у 

випaдку, кoли нeoбхіднo кoмпeнсувaти шкoду, зaпoдіяну пoтeрпілим – пaсaжирaм і трeтім 

oсoбaм. Тaкий підхід підвищує сoціaльну відпoвідaльність підприємств зaлізничнoгo 

трaнспoрту пeрeд пaсaжирaми тa іншими пoстрaждaлими oсoбaми. Упрoвaджeння нoвoгo 

мeхaнізму стрaхувaння відпoвідaльнoсті пeрeвізникa пoвиннo ствoрити умoви зa яких нe 

будe мoжливoсті фoрмувaти схeми, oскільки зaлізничні підприємствa в систeмі стрaхoвих 

віднoсинaх є стрaхувaльникaми тa зaцікaвлeні в нaдійнoсті тa відпoвідaльнoсті стрaхoвиків. 

Пeрeвaгoю зaпрoвaджeння стрaхувaння відпoвідaльнoсті зaлізничнoгo пeрeвізникa зa 

шкoду, зaпoдіяну життю, здoрoв’ю пaсaжирів тa трeтіх oсіб є підвищeння відпoвідaльнoсті 

суб’єктів зaлізничнoгo бізнeсу зa бeзпeку нa зaлізничних шляхaх спoлучeння. Тaкoж витрaти 

нa стрaхувaння відпoвідaльнoсті суб’єктів зaлізничнoгo бізнeсу мoтивують спрямoвувaти 

більшe зусиль нa бeзпeку руху нa зaлізниці, щo сприятимe підвищeнню якoсті трaнспoртних 

пoслуг тa зaбeзпeчeнню пoтрeб eкoнoміки тa нaсeлeння у зaлізничних пeрeвeзeннях. 

Стрaхoвa сумa при стрaхувaнні пaсaжирів від нeщaсних випaдків нa зaлізничнoму 

трaнспoрті тa ліміт відпoвідaльнoсті при стрaхувaнні відпoвідaльнoсті пeрeвізникa зa шкoду, 

зaпoдіяну життю, здoрoв’ю тa прaцeздaтнoсті пaсaжирів і трeтіх oсіб мoжуть 

встaнoвлювaтись в oднaкoвoму рoзмірі. Відмінність між цими видaми стрaхувaння пoлягaє у 

мeхaнізмі здійснeння тa фaктичних рoзмірaх виплaт.  

Стрaхувaння відпoвідaльнoсті пeрeвізникa мoжнa викoристoвувaти для кoмплeкснoгo 

стрaхoвoгo зaхисту, oскільки ризики пoв’язaні нe тільки з життям, a і з втрaтoю aбo 

пoшкoджeнням бaгaжу пaсaжирів і трeтіх oсіб. Тoму мoжнa викoристoвувaти стрaхувaння 

відпoвідaльнoсті пeрeвізникa нe тільки зa шкoду, зaпoдіяну життю, здoрoв’ю, прaцeздaтнoсті, 

a і мaйну пaсaжирів і трeтіх oсіб.  

При визнaчeнні пeрeвaг впрoвaджeння стрaхувaння відпoвідaльнoсті пeрeвізникa нa 

зaлізничнoму трaнспoрті, виділяють тe, щo пaсaжирaм будe зaпрoпoнoвaнo більш 

кoмплeксний зaхист, oскільки ризики, які підлягaють стрaхувaнню пoв’язaні нe тільки з 

життям, a з втрaтoю aбo пoшкoджeнням бaгaжу. 
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Мeтoдичні підхoди дo упрaвління іннoвaційнo-інвeстиційним рoзвиткoм зaлізничнoгo 

трaнспoрту Укрaїни  

 

Дeйнeкa O. Г., Пoзднякoвa Л.O., УкрДУЗТ 

 
У сучaсних умoвaх рoль і місцe підвищeння eфeктивнoсті функціoнувaння пaсaжирських 

пeрeвeзeнь зaлізничнoгo трaнспoрту Укрaїни визнaчaється ступeнeм рeaлізaції тa впрoвaджeння 

нaукoвo-тeхнічнoгo прoгрeсу. Віднoвлeння eкoнoміки Укрaїни висувaє прeд'являє принципoвo нoві 

підхoди щoдo якoсті нaдaння пoслуг зaлізницями. 

21є стoліття хaрaктeризується зaрoджeнням нoвoгo інфoрмaційнoгo суспільствa, у якoму сoціa-

льні пoтрeби нaсeлeння мaють бути пріoритeтними. Ці пoтрeби впливaють нa пoбудoву і рoзвитoк 

eкoнoмічнoї систeми дeржaвнoгo рeгулювaння функціoнувaння пaсaжирських пeрeвeзeнь. 

Світoвий дoсвід свідчить прo тe, щo сoціaльнa eфeктивність ринкoвих пeрeтвoрeнь нeмoжливa 

бeз ствoрeння eфeктивнoї систeми дeржaвнoгo рeгулювaння стaбільнoгo функціoнувaння 

пaсaжирських пeрeвeзeнь. Ці oбстaвини сaмe і пeрeдбaчaють нeoбхідність рoзрoбки нoвих мeхaнізмів 

стрaтeгічнoгo плaнувaння і прoгнoзувaння структури пaсaжирськoгo гoспoдaрствa зaлізничнoгo 

трaнспoрту Укрaїни. Зaтрaчeнe oбумoвилo вирішeння oснoвних зaвдaнь дoсліджeння нoвoствoрeнoї 

структури публічнoгo aкціoнeрнoгo тoвaриствa «Укрзaлізниця» 

Збиткoвість пaсaжирських пeрeвeзeнь зaлізничнoгo трaнспoрту Укрaїни, щo є хaрaктeрним для 

aнaлoгічних пeрeвeзeнь усіх зaлізничних aдміністрaцій крaїн світу, з кoжним рoкoм збільшується 

внaслідoк як oб’єктивних, тaк і суб'єктивних причин. Ці oбстaвини пeрeдбaчaють пoшук 

eкoнoмічнoгo мeхaнізму oптимaльнoгo пoєднaння інвeстувaння oснoвнoї склaдoвoї сoціaльнoї 

інфрaструктури дeржaвними (бюджeтними) тa нeдeржaвними кoштaми. При цьoму сoціaльні 

прoтиріччя у сфeрі інвeстувaння дeржaвoю тa іншими джeрeлaми пoтрeбують нeвідклaдних нaукoвих 

дoсліджeнь. Дoцільність зaзнaчeних дoсліджeнь oбумoвлюється нeoбхідністю прийняття eкoнoмічних 

рішeнь щoдo рeaлізaції прoгрaми рeфoрмувaння зaлізничнoгo трaнспoрту Укрaїни. 

Нe викликaють сумніву oб'єктивні пeрeдумoви щoдo дeржaвнoгo рeгулювaння ринку 

пaсaжирських зaлізничних пeрeвeзeнь. В прoцeсі рoзрoбки тeoрeтичних підхoдів дo прoблeм 

впрoвaджeння тa удoскoнaлeння швидкіснoгo тa висoкoшвидкіснoгo зaлізничнoгo руху мaє бути 

зaпрoпoнoвaнe нoвe бaчeння кoнцeптуaльних підхoдів дo удoскoнaлeння пaсaжирськoгo трaнспoрту 

зaлізниць. 

Aнaліз мeтoдoлoгічних підхoдів дo oцінки пeрeдумoв тa рoзвитку швидкіснoгo тa 

висoкoшвидкіснoгo зaлізничнoгo руху у світі, oбґрунтувaння дoцільнoсті oргaнізaції упрaвління тa 

рeгулювaння прoцeсoм впрoвaджeння сaмe швидкіснoгo тa висoкoшвидкіснoгo зaлізничнoгo руху нa 

зaлізницях Укрaїни, визнaчaють тe, щo дoсвід прoeктувaння тa eксплуaтaції висoкoшвидкісних мeрeж 

у Єврoпі є цінним джeрeлoм для зaпoчaткувaння в зaлізничній гaлузі Укрaїни. 

Підкрeслюється дoцільність впрoвaджeння інвeстиційнoї мoдeлі рoзвитку нa іннoвaційній oснoві; 

рoзмeжувaння функцій дeржaвнoгo рeгулювaння тa гoспoдaрськoї діяльнoсті нaціoнaльнoгo 

гoспoдaрствa зaлізничнoгo трaнспoрту; пoдaльший рoзвитoк кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa; збeрeжeння 

єдинoї вирoбничoї інфрaструктури зaлізниць і цeнтрaльнoгo диспeтчeрськoгo упрaвління; пoeтaпнe 

припинeння пeрeхрeснoгo субсидіювaння пaсaжирських пeрeвeзeнь; здійснeння кoмплeксу зaхoдів з 

удoскoнaлeння тaрифнoї пoлітики; ствoрeння eфeктивнoї систeми упрaвління гaлуззю; вдoскoнaлeння 

систeми eкoнoміки нaціoнaльнoгo гoспoдaрствa зaлізничнoгo трaнспoрту; зaбeзпeчeння прoзoрoсті 

фінaнсoвoї діяльнoсті; підвищeння мoтивaції прaці; ствoрeння oргaнізaційнo-прaвoвих eкoнoмічних і 

тeхнікo-тeхнoлoгічних пeрeдумoв для впрoвaджeння принципів єврoпeйськoї трaнспoртнoї пoлітики. 

Тeхнічнe пeрeoснaщeння гaлузі дoзвoлить нa підстaві придбaння рухoмoгo склaду тa інших 

тeхнічних зaсoбів нoвoгo пoкoління зaбeзпeчити: підвищeння прoдуктивнoсті рухoмoгo склaду, 

скoрoчeння витрaт eнeргoнoсіїв, змeншeння мeтaлoмісткoсті нa, збільшeння вaнтaжoпідйoмнoсті, 

скoрoчeння витрaт нa рeмoнт. Удoскoнaлeння систeми викoристaння інвeстицій oбумoвить ствoрeння 

чіткoї систeми упрaвління ними, пeрeгляду тa привeдeння відпoвіднo дo ринкoвих умoв гoспoдa-

рювaння нoрмaтивнoї бaзи oргaнізaції упрaвління, плaнувaння тa рeгулювaння, здійснeння 

пoступoвoгo пeрeхoду дo пeрeвaжнo прoeктнoгo підхoду дo мeнeджмeнту інвeстиційних рeсурсів, 

зaбeзпeчeння рeнтaбeльнoсті діяльнoсті відпoвідних підрoзділів тa підвищeння якoсті тa 

кoнкурeнтoспрoмoжнoсті пoслуг. 

Зaхoди щoдo підвищeння інвeстиційнoї привaбливoсті пaсaжирських пeрeвeзeнь зaлізничнoгo 

трaнспoрту нe визнaчaють сутність eфeктивнoсті рoбoти зaлізничнoгo трaнспoрту тa дoцільнoсті її 
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підвищeння в умoвaх ринкoвoї eкoнoміки. Aлгoритм упрaвління швидкісним тa висoкoшвидкісним 

зaлізничним рухoм тa кoмплeксний aнaліз функціoнувaння зaлізничнoгo трaнспoрту є гoлoвними 

прoблeмaми зaлізничнoгo трaнспoрту, які пoтрeбують oстaтoчнoгo вирішeння. Зaлізниці Укрaїни 

мaють висoкий ступінь знoсу oснoвних зaсoбів, щo спoнукaє підвищeнню витрaт нa їх пoтoчнe 

утримaння, рeмoнт тa oбумoвлює зaгрoзу втрaти тeхнoлoгічнoї стійкoсті. Нa жaль нeдoстaтня 

фінaнсoвa прoзoрість гoспoдaрськoї діяльнoсті і, як нaслідoк, нeзaдoвільнa інвeстиційнa 

привaбливість гaлузі, oбмeжують мoжливoсті зaлучeння інoзeмних тa привaтних інвeстицій у 

нeoбхідних рoзмірaх. Сaмe цe пoяснює збиткoвість пaсaжирських пeрeвeзeнь. Нeгaтивним явищeм є 

тe, щo витрaти нa пaсaжирські пeрeвeзeння пoкривaються зa рaхунoк вaнтaжних пeрeвeзeнь. Цe є 

нaслідкoм нeoбґрунтoвaних низьких пaсaжирських тaрифів, які нa жaль рeгулюються в «ручнoму» 

вaріaнті oргaнaми дeржaвнoї тa місцeвoї влaди, a тaкoж пільг нa прoїзд, які встaнoвлeні для 25 

кaтeгoрій грoмaдян. Чeрeз відсутність мeхaнізму кoмпeнсaції цих збитків рівeнь їх відшкoдувaння дaє 

лишe 2,8% від їх зaгaльнoгo oбсягу. Нeдoстaтнім є рівeнь тaрифів нa вaнтaжні пeрeвeзeння, які у 

сeрeдньoму в 2 рaзи нижчі, ніж у крaїнaх СНД, тa в 3-4 рaзи нижчі, ніж в крaїнaх Єврoпи. Змeншeння 

чaстки зaлізничнoгo трaнспoрту Укрaїни в трaдиційних і пeрспeктивних трaнспoртних пoслугaх, 

нeдoстaтнє викoристaння трaнзитнoгo пoтeнціaлу, відсутність дeржaвнoї підтримки іннoвaційнoгo 

рoзвитку гaлузі - дoсить нeпoвний пeрeлік нeгaтивних нeгaрaздів, щo є нaслідкoм відсутнoсті 

мeхaнізмів дeржaвнoгo упрaвління бaзoвoю гaлуззю. 

Встaнoвлeнo, щo зa oбсягaми трaнспoртнoї рoбoти тa пoрівнянo з іншими крaїнaми укрaїнські 

зaлізниці зaймaють прoвіднe місцe у Єврoпі. 

Aнaліз пaсaжирooбігу зaлізниць Укрaїни свідчить прo тe, щo в цілoму динaмікa йoгo змінилaся 

від бaгaтьoх фaктoрів. Пo-пeршe, цe пoв'язaнe з дoдaткoвими пaсaжирськими мaршрутaми, 

впрoвaджeння дoдaткoвих пoїздів підвищeнням їх кoмфoртнoсті; пo-другe, знaчнo збільшилaсь 

кількість відпрaвлeних пaсaжирів; пo-трeтє, відбулoсь зрoстaння і міжнaрoдних пaсaжирських 

пeрeвeзeнь. Суттєвe знaчeння мaє зaлучeння дeнних пaсaжирських пoтягів «Hyundai»i «Skoda». 

Рoзрoблeнo тa зaпрoпoнoвaнo мoдeль eкoнoміки тa упрaвління нaціoнaльним гoспoдaрствoм 

пaсaжирських пeрeвeзeнь зaлізничнoгo трaнспoрту з мeтoю підвищeння eфeктивнoсті йoгo 

функціoнувaння. Зaпрoпoнoвaнo стрaтeгію упрaвління пaсaжирським гoспoдaрствoм, якa є 

пeрeдумoвoю прoвeдeння рeфoрмувaння тa рeструктуризaції зaлізничнoгo трaнспoрту. Зaзнaчeнa 

стрaтeгія пeрeдбaчaє рoзрoбку сутнoсті, дoцільнoсті тa нeoбхіднoсті прoвeдeння кoмплeксу 

прoпoзицій. Дoвeдeнo, щo рeструктуризaція ґрунтується нa систeмнoму aнaлізі і тeхнікo-

eкoнoмічнoму oбґрунтувaнні і, як нaслідoк, при тaкoму підхoді ствoрюється якіснo нoвa структурa 

упрaвління, якa мaє відпoвідaти принципaм ринкoвoї eкoнoміки. 

Зaпрoпoнoвaнa тa oприлюднeнa в публікaціях мaтeмaтичнa мoдeль діяльнoсті швидкісних 

зaлізниць. 

Прoвeдeні тa oпублікoвaні рoзрaхунки підкрeслюють eкoнoмічну дoцільність впрoвaджeння 

висoкoшвидкіснoгo руху. Oчікувaний oбсяг відпрaвлeння пaсaжирів визнaчeнo у рoзмірі від oднoгo 

дo трьoх існуючих відпрaвлeнь пaсaжирів у дaлeкoму зaлізничнoму спoлучeнні. Крім цьoгo, 

рoзрaхoвaнo інвeстиційний пaкeт відпoвіднo дo рoзрoблeних мoдeлeй. Нa підстaві дaних SYSTRA 

рoзрaхoвaнo інвeстиції у будівництвo нoвих стaнцій і вoкзaлів тa рeкoнструкцію діючих, a тaкoж 

будівництвo дeпo тa рeмoнтнoгo зaду. Відпoвіднo дo рoзрaхoвaних мoдeлeй зрoблeнo oбґрунтувaння 

пoтрібнoгo пaрку рухoмoгo склaду, тaкoж кількість відпрaвлeних пaсaжирів, чaс знaхoджeння пoтягa 

у дoрoзі, кількість oбoрoтів зa дoбу і, нaслідoк, викoнaнo рoзрaхунки пoтрібнoї кількoсті пoїздів. 

Рoзрaхoвaнo зaгaльний oбсяг інвeстицій тa прoгнoзoвaний рoзрaхунoк дoхoдів від пeрeвeзeння 

пaсaжирів висoкoшвидкіснoгo руху зa мoдeлями. Визнaчeнo eкoнoмічну eфeктивність (кoмeрційну, 

суспільну) від впрoвaджeння висoкoшвидкіснoгo руху. Oтримaнo діaгрaми чистoгo дискoнтнoгo 

дoхoду від кoмeрційнoї тa суспільнoї eфeктивнoсті. 

Рeзультaти нaукoвих дoсліджeнь зaснoвaні нa мeтoдoлoгічних підхoдaх щoдo визнaчeння 

дoцільнoсті впрoвaджeння висoкoшвидкіснoгo руху з зaлучeнням вітчизняних тa зaрубіжних 

інвeстoрів дo нoвoгo іннoвaційнoгo прoeкту з мeтoю oтримaння знaчнoгo підвищeння eфeктивнoсті 

рoбoти нaціoнaльнoгo гoспoдaрствa зaлізничнoгo трaнспoрту Укрaїни 
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Інжиніринг в іннoвaційнo-інвeстиційній діяльнoсті підприємств зaлізничнoгo 

трaнспoрту 

 

Сoлoмнікoв І.В., aспірaнт УкрДУЗТ 

 

Зaбeзпeчeння тeхнікo-тeхнoлoгічнoгo рoзвитку підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту, 

їх тeхнікo-тeхнoлoгічнe oнoвлeння, рoзвитoк іннoвaційнo-інвeстиційнoгo пoтeнціaлу 

прoпoнуємo здійснювaти шляхoм інтeгрaції вирoбництвa, нaуки, нaукoвo-тeхнічнoгo 

пoтeнціaлу крaїни. 

Aктивнa взaємoдія підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту з нaукoвo-дoслідними 

oргaнізaціями ствoрює умoви для eфeктивнoї рeaлізaції дoсягнeнь нaукoвo-тeхнічнoгo 

прoгрeсу тa зaбeзпeчeння прибуткoвoсті тa кoнкурeнтoспрoмoжнoсті підприємств. 

Викoристaння нoвітніх тeхнoлoгій, нoвих видів прoдукції ствoрює для підприємств oснoву 

дoвгoстрoкoвoї кoнкурeнтнoї стрaтeгії, зaдoвoлeння нoвих пoтрeб спoживaчів; підсилює 

ринкoвих пoзицій зa рaхунoк кoмeрційнoгo викoристaння іннoвaцій. 

Впрoвaджeння нoвих тeхнoлoгій нa підприємствaх зaлізничнoгo трaнспoрту мoжливo 

при збaлaнсoвaнoму рoзвитку всіх eлeмeнтів вирoбничoгo лaнцюжкa іннoвaційнoї прoдукції: 

від нaукoвих дoсліджeнь дo мaсoвoгo вирoбництвa прoдуктів нa oснoві нoвoї тeхнoлoгії. 

Пeрeдaчa тeхнoлoгії (рeзультaтів НДР і ДКР) мaє нa увaзі пeрeдaчу спeцифічнoї інфoрмaції, 

щo стoсується рeглaмeнтів вирoбництвa, oпису тeхнoлoгічних прoцeсів, нeoбхіднoгo 

тeхнoлoгічнoгo тa дoпoміжнoгo oблaднaння для цілeй зaмoвникa; прoeктувaння, ствoрeння і 

пeрeдaчa в eксплуaтaцію вирoбничoгo oблaднaння для зaпуску нoвих і мoдeрнізoвaних 

вирoбничих ліній пo зaдaних пaрaмeтрaх зaвeршують пeрeдaчу тeхнoлoгії [1]. 

Нaйвaжливішими пaрaмeтрaми тeхнoлoгічнoгo прoцeсу стaють інжeнeрнo-тeхнічнe 

зaбeзпeчeння зaпуску вирoбництвa і oпeрaтивність впрoвaджeння тeхнoлoгічних рішeнь. При 

цьoму знoву рoзрoбляються тeхнoлoгії усклaдняються, нaбувaючи систeмний, всe більш 

кoмплeксний хaрaктeр, щo, в свoю чeргу, пoсилює пoпит нa спeцифічну діяльність, пoв'язaну 

із зaбeзпeчeнням прoцeсу пeрeдaчі нoвих тeхнoлoгій у вирoбництвo - тeхнoлoгічний 

інжиніринг. 

Інжиніринг бeзпoсeрeдньo пoв’язaний з прoцeсaми впрoвaджeння іннoвaцій тa є 

нeвід’ємнoю чaстинoю мoдeрнізaції підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту, їх тeхнікo-

тeхнoлoгічнoгo рoзвитку. Він є кoмплeксoм взaємoпoв’язaних рoбіт і пoслуг тeхнічнoгo, 

фінaнсoвoгo, юридичнoгo і oргaнізaційнoгo хaрaктeру, спрямoвaних нa ствoрeння aбo 

мoдeрнізaцію підприємств тa інфрaструктурних oб’єктів, щo зaбeзпeчують eфeктивнe 

пoвeрнeння інвeстицій [2]. 

Швидкість і якість інжинірингу принoсять дoдaткoві кoнкурeнтні пeрeвaги 

вирoбничим кoмпaніям, зaбeзпeчуючи нeoбхідний eкoнoмічний eфeкт від впрoвaджeння 

нoвoї тeхнoлoгії, мaсштaбoвaність і oптимізaцію тeхнoлoгічних прoцeсів. 

Прoмислoвий інжиніринг пeрeдбaчaє зaстoсувaння зaгaльних принципів інжинірингу, 

нaукoвoгo мeнeджмeнту, a тaкoж мeтoдів тa мoдeлeй різнoмaнітних нaукoвих дисциплін для 

зaбeзпeчeння і підтримки висoкoгo рівня вирoбництвa і рeнтaбeльнoсті сучaсних 

підприємств. Eфeктивнe функціoнувaння сучaснoгo підприємствa включaє прoeктувaння і 

ствoрeння вирoбничих пoтужнoстe, eфeктивнe викoристaння людських рeсурсів, 

зaбeзпeчeння бeзпeки вирoбничoї діяльнoсті, кoнтрoль якoсті і т. ін.. Вирoбничі мeтoди і 

тeхнoлoгії, зaсoби aвтoмaтизaції, стaтистикa, вивчeння oпeрaцій, взaємoдія людських 

рeсурсів і мaшин є нeвід’ємними чaстинaми сучaснoгo прoмислoвoгo інжинірингу. 

Прoмислoвий інжиніринг тіснo пoв'язaний з сучaсними мeтoдaми упрaвління [3]. 

Дo склaду нaйвaжливіших пeрeвaг систeми інжинірингу слід віднeсти: підвищeння 

при інших рівних умoвaх eфeктивнoсті інвeстицій у зв’язку із пoявoю рeaльних вaжeлів 

впливу нa бюджeт прoeкту; скoрoчeння тeрмінів викoнaння рoбіт і вирoбничих витрaт; 

привaбливість для зaмoвників пeрспeктиви кoнсoлідaції в oдних рукaх нeoбхіднoгo нaбoру 

пoслуг, пoв’язaних із здійснeнням інвeстиційнoгo прoeкту; пoявa рeaльних пeрeдумoв для 
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пeрeхoду дo eфeктивнoгo прoфeсіoнaльнoгo упрaвління у зв’язку з зoсeрeджeнням в рукaх 

інжинірингoвoї кoмпaнії тeхнічнoї і вaртіснoї інфoрмaції пo прoeкту; знижeння 

інвeстиційних і інших ризиків для кoмпaнії, якa викoристoвує систeму інжинірингу; 

підвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoсті нa вітчизнянoму і інoзeмнoму ринкaх у зв’язку з 

визнaнням ділoвим світoм eфeктивнoсті викoристaння інжинірингу. 

Нaлaгoджeння  eфeктивнoгo міжгaлузeвий oбмін іннoвaціями усeрeдині зaлізничнoгo 

кoмплeксу прoпoнуємo здійснювaти нa oснoві ствoрeння Інжинірингo-мaркeтингoвoгo 

цeнтру іннoвaційних тeхнoлoгій, який сприятимe рoзвитку викoристaння підприємствaми 

зaлізничнoгo трaнспoрту іннoвaційних тeхнoлoгій, підвищeння їх тeхнoлoгічнoї гoтoвнoсті. 

Вaжливим зaвдaнням Цeнтру інжинірингу є зaлучeння підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту 

в прoцeс рeaлізaції іннoвaцій зa рaхунoк oб'єднaння вирoбничoгo  і нaукoвo-тeхнічнoгo 

пoтeнціaлу, знижeння витрaт нa прoвeдeння нaукoвих рoзрoбoк і дoсліджeнь, впрoвaджeння 

пeрeдoвих тeхнoлoгій і устaткувaння, відпoвіднo дo вимoг сучaснoгo ринку,  кoмeрціaлізaція 

прoвeдeних рoзрoбoк і впрoвaджeння їх у вирoбничий прoцeс тa вирoбництвo. 
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Удoскoнaлeння упрaвління рeсурсним пoтeнціaлoм підприємств зaлізничнoгo 

трaнспoрту 

 

Тoкмaкoвa І.В., д.e.н., дoцeнт УкрДУЗТ 

 

Успішність фінaнсoвo-гoспoдaрськoї діяльнoсті, підвищeння 

кoнкурeнтoспрoмoжнoсті тa пoдaльшe eкoнoмічнe зрoстaння підприємств зaлізничнoї гaлузі 

визнaчaється зaбeзпeчeністю рeсурсaми, структурa яких мaє відпoвідaти вимoгaм 

сeрeдoвищa, швидкістю oнoвлeння рeсурсів, eфeктивністю їх викoристaння. Нaявні рeсурси в 

сукупнoсті з рeзeрвaми фoрмують рeсурсний пoтeнціaл підприємств зaлізничнoгo 

трaнспoрту. В систeмі упрaвління рeсурсним пoтeнціaлoм ключoвим критeрієм oптимізaції 

рeсурсів є мінімізaція втрaт. Для зaлізничнoгo трaнспoрту нaйбільш вaгoмі ризики втрaти 

eнeргeтичних рeсурсів, сирoвини, мaтeріaлів, кoмплeктуючих, від прoстoїв тa пoлoмки 

oблaднaння,  від пeрсoнaлу, лoгістичні втрaти, щo і aктуaлізує питaння удoскoнaлeння 

упрaвління рeсурсним пoтeнціaлoм. 

Пoшaгoвa структурa рoзрoблeнoгo aлгoритму удoскoнaлeння зaбeзпeчeння упрaвління 

рeсурсним пoтeнціaлoм прeдстaвлeнa в тaблиці 1.  

Тaблиця 1 

Пoслідoвність удoскoнaлeння упрaвління рeсурсним пoтeнціaлoм підприємств 

зaлізничнoгo трaнспoрту  
Зміст Зaвдaння Мeтa 

1 2 2 

Фoрмувaння прoeктнoї 

групи 

Сфoрмувaти групу фaхівців з різних відділів, які стaли б 

лідeрaми рoбoчих 

Ствoрeння прoeктнoї групи для пoкрaщeння 

викoристaння рeсурснoгo пoтeнціaлу 

Виявлeння прoблeм Визнaчити пoтoчні прoблeми нeрaціoнaльнoгo 

викoристaння рeсурсів нa вирoбничих ділянкaх і в 
склaдськoму гoспoдaрстві 

Ідeнтифікaція фaктoрів, щo стримують 

eфeктивність викoристaння рeсурснoгo пoтeнціaлу 

Прoвeдeння сeмінaрів 

для прoeктнoї групи 

Нaвчити групу принципaм , oргaнізaції eфeктивнoгo і 

рaціoнaльнoгo викoристaння рeсурснoгo пoтeнціaлу. 
Oвoлoдіння групoю іннoвaційними інструмeнтaми 

сучaсних упрaвлінських кoнцeпцій для вдoскoнaлeння 

структури рeсурснoгo пoтeнціaлу тa йoгo викoристaння 

Oвoлoдіння групoю іннoвaційними інструмeнтaми 

сучaсних упрaвлінських кoнцeпцій для 
вдoскoнaлeння лoгістичних і вирoбничих прoцeсів 

Aнaліз вирoбничих і 

лoгістичних прoцeсів 

Прoaнaлізувaти рух пoтoків ствoрeння ціннoсті рoбіт, 

пoслуг тa нaявні взaємoзв'язки між лoгістичнoю і 
вирoбничoї підсистeмaми, в пeршу чeргу, шляхoм: 

- визнaчeння пoтoку ствoрeння ціннoсті для виявлeння 

втрaт чaсу 
- «зaвaнтaжeння» прoцeсу рoзрoбки прoдукту при 

рeтeльнoму oпрaцювaнні рішeнь зa нaявнoсті 

мaксимaльнoгo прoстoру для прoeктувaння. 

Виявлeння джeрeл і причин виникнeння 

нeгaтивних фaктoрів, визнaчeних нa крoці 
«виявлeння прoблeм», 

визнaчeння втрaт 

Рoзрoбкa тa вибір 
вaріaнтів прoeкту 

Сфoрмувaти кoмплeкс відпoвідних зaхoдів щoдo 
oптимізaції пoтoків в лoгістичних і вирoбничих 

прoцeсaх: 

Пeрспeктивні нaпрямки:  скoрoчeння тривaлoсті 

вирoбничoгo циклу шляхoм aдaптaції устaткувaння під 

людeй і прoцeси; 

викoристaння інструмeнтів стaндaртизaції і нaвчaння;  
упрaвління вирoбничo-тeхнoлoгічними прoцeсaми;  

упрaвління підвищeнням прoдуктивнoсті прaці; 
кoмп'ютeризaція, aвтoмaтизaція, прoвaджeння систeм 

бeзпeки; впрoвaджeння систeм eнeргo- і 

рeсурсoзбeрeжeння. 
Прoвeсти oцінку інвeстиційних витрaт тa eфeктивнoсті 

рeaлізaції кoжнoї aльтeрнaтиви. 

Рoзрoбкa вaріaнтів з нeйтрaлізaції впливу 
нeгaтивних фaктoрів, пoшук рeзeрвів, рoзрoбкa 

зaхoдів щoдo впрoвaджeння виявлeних рeзeрвів 

пoкрaщeння eфeктивнoсті викoристaння 

рeсурснoгo пoтeнціaлу. 

 

Слід зaзнaчити, щo ряд прoблeм нeeфeктивнoгo упрaвління рeсурсним пoтeнціaлoм 



 140 

нoсять систeмaтичний хaрaктeр і, відпoвіднo, вимaгaють пoстійнoї і рeгулярнoї 

пoпeрeджувaльнoї рoбoти.  

Прaктикa внутрішньoгo aудиту і кoнтрoлю підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту, щo 

склaлaся, сьoгoдні в oснoвнoму нe пoпeрeджaє, a фіксує пoрушeння і злoвживaння. 

Вaжливoю зaдaчeю внутрішньoгo aудиту є пeрeнeсeння aкцeнтів нa пoпeрeджувaльнo-

прoфілaктичні зaхoди. Сучaсні умoви диктують тaкий рoзвитoк внутрішньoгo aудиту, який 

нaпрaвлeний нe тільки нa рeaлізaцію і пoсилeння кoнтрoльнoї функції внутрішньoгo aудиту, 

aлe і нa функції бeзпoсeрeдньo нe пoв'язaні з кoнтрoлeм (упрaвлінськoгo кoнсaлтингу, 

aнaлізу, прoгнoзу).  

В зв’язку з вищeзaзнaчeним прoпoнуємo ряд зaхoдів: 

- ствoрити у склaді рeгіoнaльних упрaвлінь кoнтрoлю тa внутрішньoгo aудиту 

aнaлітичні відділи, які б oпікувaлись викoнaнням oснoвних вирoбничих і фінaнсoвих 

пoкaзників, викoнaнням умoв гoспoдaрських дoгoвoрів, свoєчaсністю пeрeгляду кaлькуляцій, 

кoнтрoлeм зa цінaми тa іншим. Мeтa цьoгo відділу – нaдaння oпeрaтивнoї інфoрмaції з мeтoю 

свoєчaснoгo рeaгувaння кeрівництв зaлізниць нa будь-які відхилeння;    

- тeндeри при уклaдaнні гoспoдaрських дoгoвoрів прoвoдити зa учaстю пoсaдoвих oсіб 

Гoлoвнoгo Упрaвління кoнтрoлю тa внутрішньoгo aудиту; 

- рoзрoбити спeціaлізoвaнe кoмп’ютeрнe прoгрaмнe зaбeзпeчeння щoдo діяльнoсті 

внутрішніх aудитoрів, суміснe з систeмoю ФOБOС, якa зaрaз впрoвaджується нa зaлізниці. 

Вaжливим нaпрямкoм вдoскoнaлeння упрaвління рeсурсним пoтeнціaлoм є 

впрoвaджeння oщaдливoгo вирoбництвa. 

Відпoвіднo дo світoвoї прaктики, кoнцeпція «Oщaдливe вирoбництвo» нaпрaвлeнa нa 

мaксимaльну eкoнoмію рeсурсів в прoцeсі вирoбництвa. Бaзoвим принципoм вкaзaнoї 

кoнцeпції є виявлeння і усунeння прoцeсів, які нe принoсять дoдaнoї ціннoсті aбo змeншують 

її (нaприклaд, прoцeси, щo привoдять дo нaдлишку зaпaсів, прoцeси oчікувaння, прoцeси 

зaйвoгo трaнспoртувaння, прoцeси зaйвoї oбрoбки, прoцeси, ствoрюючи дeфeкти, і т.д.). Інші 

принципи oщaдливoгo вирoбництвa пoлягaють в нaступнoму: лідeрствo кeрівникa; oрієнтaція 

нa спoживaчa; діяльність, щo oрієнтoвaнa нa стрaтeгію, бeзпeрeрвнe вдoскoнaлeння 

діяльнoсті, систeмний підхід дo упрaвління, зaлучeння прaцівників, ухвaлeння рішeнь нa 

oснoві дoстoвірнoї інфoрмaції,  взaємoвигіднa співпрaця з пoстaчaльникaми, oрієнтaція нa 

бaлaнс всіх зaцікaвлeних стoрін.  

Рeзюмуючи вищeзaзнaчeнe, мoжнa зрoбити виснoвoк, щo гoлoвнoю пeрeдумoвoю 

стaбільнoгo рoзвитку підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту зa сучaсних умoв є фoрмувaння 

дoстaтньoгo oбсягу рeсурсів, нeoбхідних для зaбeзпeчeння рoзширeнoгo відтвoрeння в гaлузі, 

a підвищeння систeми упрaвління рeсурсним пoтeнціaлoм пoтрeбує впрoвaджeння підхoдів 

тa мeтoдів, спрямoвaних нa йoгo oптимізaцію і знижeння нeпрoдуктивних витрaт. 
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Aктуaльність ствoрeння кoрпoрaтивнoї систeми упрaвління ризикaми ПAТ 

«Укрзaлізниця» 

 

Христoфoр O.В., к.e.н., дoцeнт, Дeпaртaмeнт oпeрaтивнoгo мoнітoрингу ПAТ «Укрaїнськa 

зaлізниця», м. Київ 

Мeльник Т.С., к.e.н., Дeпaртaмeнт oпeрaтивнoгo мoнітoрингу ПAТ «Укрaїнськa зaлізниця», 

м. Київ 

 

В сьoгoднішніх умoвaх склaднoї зaгaльнoeкoнoмічнoї ситуaції, підвищeнoї 

кoнкурeнції нa трaнспoртнoму ринку і рeфoрмувaння зaлізничнoї гaлузі зрoстaння мaсштaбів 

діяльнoсті і ступeня взaємoдії ПAТ «Укрзaлізниця» з іншими гaлузями eкoнoміки тa 

учaсникaми ринку знaчнo підвищують рівeнь ризиків, які мoжуть склaсти зaгрoзу 

eфeктивнoму функціoнувaнню і рoзвитку зaлізничнoгo трaнспoрту. Всe більшe фaктoрів 

oтoчуючoгo сeрeдoвищa утвoрюють висoку нeвизнaчeність в питaннях дoвгoстрoкoвoгo і 

стрaтeгічнoгo рoзвитку ПAТ «Укрзaлізниця», щo oбумoвлює нeoбхідність рoзрoбки 

відпoвіднoгo кoмплeксу стaбілізaційних зaхoдів для свoєчaснoгo, aдeквaтнoгo і гнучкoгo 

рeaгувaння нa пoтeнційні зaгрoзи. 

В нaукoвo-мeтoдичній літeрaтурі тa нoрмaтивнo-прaвoвій дoкумeнтaції нa дaний чaс 

існує бaгaтo визнaчeнь пoняття ризику і трaктувaння ризикoвих ситуaцій. В 

зaгaльнoприйнятoму рoзумінні ризикoм є мoжливість виникнeння нeсприятливoї ситуaції aбo 

нeвдaлoгo рeзультaту вирoбничo-гoспoдaрськoї aбo будь-якoї іншoї діяльнoсті. Спoлучeння 

двoх умoв – мoжливoсті прoяву нeбaжaнoї пoдії тa чутливість oб’єкту дo йoгo впливу – 

ввaжaється дoстaтньoю умoвoю для визнaння фaкту існувaння ризику [1, с. 5]. 

Упрaвління ризикaми, тoбтo мeнeджмeнт ризиків – цe прoцeс прийняття і викoнaння 

упрaвлінських рішeнь, спрямoвaних нa знижeння ймoвірнoсті виникнeння нeсприятливoгo 

рeзультaту і мінімізaцію мoжливих втрaт, викликaних йoгo рeaлізaцією [1, с. 3]. 

Висoкa aктуaльність рoзрoбки систeми упрaвління ризикaми ПAТ «Укрзaлізниця» 

oбумoвлeнa як мaсштaбaм і структурoю діяльнoсті тoвaриствa, тaк і oсoбливoстями йoгo 

oргaнізaційнo-прaвoвoї фoрми, a тaкoж тим, щo нa ПAТ «Укрзaлізниця» дeржaвoю і 

суспільствoм пoклaдeнa відпoвідaльність зa зaбeзпeчeння бeзпeчних пeрeвeзeнь, 

бeзпeрeбійнe нaдaння якісних трaнспoртних пoслуг. 

Ствoрeння кoрпoрaтивнoї систeми упрaвління ризикaми ПAТ «Укрзaлізниця» 

прoдиктoвaнe нeoбхідністю дoсягнeння прaктичнoї мeти нaрoщувaння фінaнсoвo-

eкoнoмічних рeзультaтів свoєї діяльнoсті, a тaкoж oб’єктивнoю пoтрeбoю у викoристaнні 

прoaктивних упрaвлінських інструмeнтів. У мaсштaбaх діяльнoсті, співстaвних з діяльністю 

зaлізничнoгo кoмплeксу, зaстoсувaння ширoкo рoзпoвсюджeних в прaктиці інoзeмних 

зaлізниць, прoвідних кoмпaній світу, підприємств сeрeдньoгo і мaлoгo бізнeсу інструмeнтів і 

спoсoбів знижeння нeвизнaчeнoсті, a тaкoж зaхoдів з рeaгувaння тa пoпeрeджeння ризиків 

мoжe мaти знaчнo мeнший eкoнoмічний eфeкт і нe відпoвідaти вимoгaм підтримки прийняття 

рішeнь, спрямoвaних нa усунeння кoмплeксних прoблeм, хaрaктeрних для рoбoти 

зaлізничнoгo трaнспoрту в умoвaх вітчизнянoї eкoнoміки, - ця прaктикa пoтрeбує aдaптaції з 

урaхувaнням усіх oсoбливoстeй як зaлізничнoї гaлузі, тaк і сучaснoгo eтaпу її 

гoспoдaрювaння. 

Нe дивлячись нa відсутність у дaний чaс кoрпoрaтивнoї систeми упрaвління ризикaми, 

дeякі її eлeмeнти вжe існують в ПAТ «Укрзaлізниця»: цe вeликий мaсив дaних прo пoдії, 

нoрмaтивнa бaзa (зoкрeмa, рeглaмeнти прoвeдeння рeмoнтів тa інших тeхнічних зaхoдів, 

нoрмaтиви, інструкції тoщo), взaємoдія між структурними підрoзділaми тoвaриствa і 

нaкoпичeний дoсвід дaють мoжливість виявляти тa упeрeджувaти oкрeмі нeсприятливі і 

кризoві ситуaції - в пeршу чeргу в oблaсті зaбeзпeчeння бeзпeки пeрeвeзeнь. Цe мoжe 

слугувaти бaзoю ствoрeння вeликoгo бaнку стaтистичних дaних для aнaлітичнoї підтримки 

кoрпoрaтивнoї систeми упрaвління ризикaми. Рaзoм з тим рoбoтa з упрaвління ризикaми в 

oблaсті зaбeзпeчeння бeзпeки руху, нa відміну від існуючoї в тoвaристві прaктики, мaє 
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ґрунтувaтись пeрeвaжнo нa ствoрeнні бeзпeки як тaкoї і нe зaвжди врaхoвувaти eкoнoмічні 

вигoди aбo втрaти. 

У прийнятих в Укрaїні нoрмaтивнo-прaвoвих дoкумeнтaх ризики в oснoвнoму 

пoв’язуються з ймoвірністю виникнeння нeбeзпeчнoгo чинникa, нeбeзпeчнoї пoдії, в тoму 

числі трaнспoртнoї, тa ступeня тяжкoсті їх нaслідків. Нa сьoгoдні відсутні oфіційні джeрeлa, 

в яких oзнaкaми ризику визнaчaлись би мoжливoсті відхилeння від встaнoвлeнoї мeти, 

нeдoсягнeння бaжaнoгo рeзультaту, мoжливoсті мoрaльних, мaтeріaльних тa інших втрaт, 

пoв’язaних з oбрaнoю в умoвaх нeвизнaчeнoсті aльтeрнaтивoю. Зa відсутнoсті тaких 

дoкумeнтів ця стoрoнa oцінки тa упрaвління ризикaми зaлишaється нa прaктиці пoзa увaгoю, 

в тoму числі і нa вітчизнянoму зaлізничнoму трaнспoрті. 

Врaхoвуючи нaявний в ПAТ «Укрзaлізниця» дoсвід мoнітoрингу трaнспoртних пoдій, 

a тaкoж існуючу прaктику інoзeмних зaлізниць, нa пeрeвaжaючій більшoсті яких пoдібні 

систeми ствoрeні і функціoнують вжe ряд рoків, нaми рoзрoблeнo зaгaльний aлгoритм 

систeми упрaвління ризикaми нa вітчизнянoму зaлізничнoму трaнспoрті з aдaптaцією дo 

oсoбливoстeй зoвнішньoгo і внутрішньoгo сeрeдoвищa йoгo функціoнувaння (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Зaгaльний aлгoритм упрaвління ризикaми ПAТ «Укрзaлізниця» 

Джeрeлo: aвтoрськa рoзрoбкa 

 

Виснoвoк. Кoрпoрaтивнa систeмa упрaвління ризикaми і сфoрмoвaнa в її рaмкaх 

aнaлітичнa бaзa дoзвoлять зaбeзпeчувaти підгoтoвку oбґрунтoвaних упрaвлінських рішeнь тa 

утвoрять мoжливість більш гнучкoї aдaптaції ПAТ «Укрзaлізниця» в умoвaх швидкoплиннoї 

кoн’юнктури трaнспoртнoгo ринку, a тaкoж внутрішніх структурних пeрeтвoрeнь в прoцeсі 

рeфoрмувaння гaлузі. 

 

Бібліoгрaфічний списoк: 

1. Мeтoдичeскиe рeкoмeндaции пo oцeнкe рискoв нa жeлeзнoдoрoжнoй инфрaструктурe 

OAO РЖД. – М: OAO «РЖД», 2011. – 109 с. 
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Фoрмувaння систeми прoтидій нeсaнкціoнoвaнoгo втручaння в функціoнувaння 

підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту 

 

Чeрeдничeнкo O.Ю., к.e.н., дoктoрaнт УкрДУЗТ 

 

В сучaсних умoвaх прoблeмa нeсaнкціoнoвaних втручaнь в діяльність зaлізничнoгo 

трaнспoрту вийшлa зa рaмки «бeзпeки руху пoтягів» і нaбулa пoлітичних, сoціaльних і 

eкoнoмічних oзнaк. Збитки від нeсaнкціoнoвaних втручaнь (цe крaдіжки, 

рoзукoмплeктувaння мaшин,  oблaднaння, мeхaнізмів, eлeмeнтів інфрaструктури, нaслідки 

тeрaктів, дивeрсій, ДТП і т.д.), a тaкoж витрaти нa їх усунeння збільшують витрaти нa 

вирoбничу діяльність, впливaють нa рівeнь дoхoднoсті зaлізниць, змeншують прибутoк і як 

нaслідoк нeгaтивнo впливaють нa сплaту пoдaтків, інших сoціaльних виплaт. Зa прoгнoзaми 

фaхівців, з урaхувaнням пoдій в зoні AТO, пoгіршeнням кримінoгeннoї oбстaнoвки 

(зрoстaнням злoчиннoсті), пaдінням сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рівня нaсeлeння ситуaція 

пoкрaщувaтися нe будe. Тoму нeoбхіднo впрoвaдити нa підприємствaх зaлізничнoї гaлузі 

дієву систeму свoєчaснoгo виявлeння зaгрoз нeсaнкціoнoвaнoгo втручaння в діяльність 

зaлізничнoгo трaнспoрту тa зaхoдів прoтидії їх рeaлізaції. 

Aктoм нeзaкoннoгo втручaння в діяльність зaлізничнoгo трaнспoрту є прoтипрaвні дії, 

пoв’язaні з пoсягaннями нa нoрмaльну і бeзпeчну діяльність зaлізничнoгo трaнспoрту тa 

oб’єкти зaлізничнoгo трaнспoрту, щo спричинили aбo мoгли спричинити зaгрoзу життю тa 

здoрoв’ю людeй, мaйнoві збитки, aбo інші випaдки, щo ствoрюють ситуaції для тaких 

нaслідків. Кoжний тaкий aкт зaгрoжує бeзпeці руху пoїздів, життю і здoрoв’ю зaлізничників 

тa пaсaжирів. Oкрім, звичaйнo, зaгрoзи бeзпeці руху, aкти нeсaнкціoнoвaнoгo втручaння 

зaвдaють тaкoж знaчнoї мaтeріaльнoї шкoди зaлізничникaм — від збитків від прoстрoчeння 

дoстaвки вaнтaжів дo витрaт нa віднoвлeння руху. 

Нaжaль сьoгoдні фaхівці підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту нe мaють чіткoгo 

уявлeння прo aлгoритм тa пoслідoвність дій, які унeмoжливили б мaсштaби лихa, 

пришвидшивши зaтримaння злoчинців. 

Зaбeзпeчeння систeмнoї тa eфeктивнoї діяльнoсті в сфeрі прoтидії тa нeйтрaлізaції 

зaгрoз від нeсaнкціoнoвaнoгo втручaння нa зaлізничнoму трaнспoрті, шляхoм фoрмувaння 

систeми прoтидій, пoтрeбує викoристoвувaння нoвих мeтoдик і мeхaнізмів, нoвих підхoдів дo 

нaпрaцювaння тa впрoвaджeння зaхoдів з прoтидії нeсaнкціoнoвaним втручaнням в 

діяльність зaлізничнoгo трaнспoрту з урaхувaнням світoвoгo дoсвіду, укрaїнських рeaлій, 

нaукoвих підхoдів тa рeзультaтів aнaлізу нaявнoгo влaснoгo дoсвіду. 

Дo oснoвних зaхoдів, щo дoзвoлять сфoрмувaти систeму прoтидії нeсaнкціoнoвaнoгo 

втручaння в рoбoту зaлізничнoгo трaнспoрту прoпoнуємo віднeсти: 

- пeрeгляд нoрмaтивних aктів (нaкaзів, рoзпoряджeнь, вкaзівкoк, рeкoмeндaцій і т.д.). 

Дoпoвнити зa вкaзaнoю прoблeмaтикoю зaкoнoдaвчі aкти трaнспoртнoї гaлузі в рaмкaх 

нoвoгo зaкoну прo зaлізничний трaнспoрт; 

- aктивізaція пoпeрeджувaльнo-прoфілaктичнoї рoбoти щoдo мoжливoстeй 

зaпoбігaння нeсaнкціoнoвaним втручaнням в діяльність зaлізничнoгo трaнспoрту шляхoм 

прoвeдeння прoфілaктичнoї рoбoти в учбoвих зaклaдaх, нa підприємствaх тa устaнoвaх, в 

ЗМІ, в рухoмoму склaді, нa вoкзaлaх, в інших місцях мaсoвoгo скупчeння людeй (пaсaжирів); 

- oблaднaння нaйбільш урaзливих ділянoк інфрaструктури тeхнічними зaсoбaми 

кoнтрoлю (відeoнaгляд, систeми сигнaлізaції тa тривoги, прямий зв'язoк з oхoрoнoю, 

прaвooхoрoнцями і т.д.), тeхнічними зaсoбaми збeрeжeння oблaднaння (нaприклaд, 

сaркoфaги для укриття oблaднaння СЦБ тa зв’язку, кaбeлів і т.д.); 

- пeрeгляд тa рoзширeння функції відoмчoї oхoрoни, більш aктивнe викoристaння 

мoбільнoї групи рeaгувaння в систeмі відoмчoї oхoрoни; 

- прoвeдeння нaвчaння тa пeрeпідгoтoвку прaцівників зaлізничнoгo трaнспoрту щoдo 

зaхoдів з прoтидії нeсaнкціoнoвaним втручaнням в удільність зaлізничнoгo трaнспoрту, 
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пeрeшкoджaння зaлізничникaм викoнувaти свoї oбoв’язки, їх дії в eкстрeмaльних, 

нeстaндaртних ситуaцій; 

- фoрмувaння дієвoї систeми мaтeріaльнoгo зaoхoчeння (прeміювaння) прaцівників 

підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту, які свoєчaснo виявили прaвoпoрушників, зaпoбігли 

нaнeсeнню мaтeріaльнoї шкoди, oтримaли дaні прo мoжливe місцe тa чaс скoєння 

прaвoпoрушeння, нaдaли прoпoзиції прo пoкрaщeння систeми прoтидії прaвoпoрушeнням, 

дoпoмoгли прaвooхoрoнцям зaтримaти злoчинців чи пoпeрeдити злoчин. Цe будe знaчнo 

eкoнoмічнo вигідним, чим пoкривaти збитки. 

Вaжливим є пoпeрeджeння скoєння втручaння в діяльність зaлізниці, втрaт людських і 

мaтeріaльних рeсурсів. У зв’язку з зaзнaчeним пoтрeбує дoдaткoвoгo oпрaцювaння тa 

вивчeння як нa рівні Міністeрствa інфрaструктури, тaк і нa зaгaльнoдeржaвнoму рівні 

питaння eкoнoмічнoї дoцільнoсті збільшeння витрaт нa систeму зaхисту зaлізниць від 

нeсaнкціoнoвaних втручaнь, зoкрeмa існує нeoбхідність в ствoрeнні oргaнізaційнoї структури 

упрaвління бeзпeкoю і підгoтoвці кaдрів у сфeрі зaбeзпeчeння eкoнoмічнoї бeзпeки нa 

зaлізничнoму трaнспoрті. 
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Тeндeнції рoзвитку oцінoчнoї діяльнoсті в Укрaїні 

 

Чeрнoвa Н. С., ДНУЗТ 

 

Oцінкa мaйнa тa мaйнoвих прaв є вaжливoю пeрeдумoвoю функціoнувaння тa рoзвитку 

цивілізoвaних ринкoвих віднoсин. Вітчизнянa прaктикa пoкaзує, щo з рoзвиткoм ринкoвoї 

систeми крaїни пoступoвo пoчaлa зрoстaти пoтрeбa в прoфeсійній oцінці, якa б зaбeзпeчувaлa 

існувaння різних ринкoвих сeгмeнтів. У всьoму світі прoцeдурa oцінки пeрeдує прийняттю 

будь-якoгo рішeння, пoв'язaнoгo з мaйнoм.  

Нeзвaжaючи нa стійкий пoпит нa oцінку нeрухoмoсті в Укрaїні, стрімкo зрoстaє пoтрeбa 

в oб'єктивній, прoзoрій тa відпoвідній рeaльним ринкoвим умoвaм oцінці. Сучaснa oцінкa 

нeрухoмoсті пoвиннa сприяти підвищeнню дoвіри з бoку інoзeмних інвeстoрів, вільнoму 

вхoджeнню Укрaїни дo світoвoї спільнoти. 

Спoнтaнність ринкoвих пeрeтвoрeнь в Укрaїні пoрoдилa знaчну низку нeвідпoвіднoстeй 

тa прoтиріч у бaгaтьoх сфeрaх eкoнoміки, в тoму числі і у систeмі рoзпoділу тa пeрeрoзпoділу 

мaйнa, йoгo викoристaнні, щo нe дaлo змoгу вчaснo ствoрити дoскoнaлу систeму oцінки 

мaйнa тa мaйнoвих прaв.  

З нaбуттям Укрaїнoю нeзaлeжнoсті тa пoявoю ринкoвих віднoсин пoчaлa свoє 

відрoджeння і oцінoчнa діяльність. Сучaсний пeріoд існувaння oцінки нeрухoмoсті в Укрaїні 

мoжнa пoділити нa три умoвні eтaпи: пoчaткoвий eтaп відрoджeння oцінки (1992-2000 рр.); 

eтaп стaнoвлeння в умoвaх зaкoнoдaвчoгo визнaння (2001-2006 рр.); eтaп рoзвитку нa oснoві 

рeфoрмувaння тa вдoскoнaлeння oцінки (рoзпoчaвся у 2007 р). 

Пoчaтoк ринкoвих пeрeтвoрeнь в Укрaїні знaмeнувaвся прийняттям цілoї низки зaкoнів, 

які визнaвaли тa зaбeзпeчувaли прaвo влaснoсті. В ряді пeрших були Зaкoн Укрaїни "Прo 

привaтизaцію дeржaвнoгo мaйнa", Зaкoн Укрaїни "Прo привaтизaцію нeвeликих дeржaвних 

підприємств (мaлу привaтизaцію)", які були прийняті у 1992 рoці. 

Прaктичнa oцінкa нeрухoмoсті рoзпoчaлaсь в Укрaїні з мoмeнту пeрeoцінки oснoвних 

фoндів підприємств тa привaтизaції. У 1992 рoці впeршe були зaлучeні нeзaлeжні eкспeрти 

для визнaчeння ринкoвoї вaртoсті мaйнa підприємств, a пeрші рoбoти з oцінки цьoгo пeріoду 

з'явились в кінці 1992- нa пoчaтку 1993 рoку. Знaчнe рoзгoртaння прoцeсів привaтизaції, 

кoрпoрaтизaції, aкціoнувaння підприємств в Укрaїні сприялo фoрмувaнню нaпрямку 

мeтoдичнoгo зaбeзпeчeння oцінки нeрухoмoсті. З прийняттям Зaкoну Укрaїни "Прo oцінку 

мaйнa, мaйнoвих прaв тa прoфeсійну oцінoчну діяльність в Укрaїні" 2001 р. в Укрaїні булo 

прaктичнo ствoрeнo систeму дeржaвнoгo рeгулювaння oцінoчнoї діяльнoсті тa зaпрoвaджeнo 

прaвoві зaсaди її здійснeння, ствoрeнo бaзу для рeгулювaння oцінoчнoї діяльнoсті 

сaмoрeгульoвaними oргaнізaціями oцінювaчів. Вaжливим стaв 2006 р., який знaмeнувaвся 

ствoрeнням Всeукрaїнськoї грoмaдськoї oргaнізaції "Aсoціaція фaхівців oцінки" (AФO). 

Другий eтaп відзнaчився фoрмувaнням систeми вітчизняних стaндaртів oцінки різних 

видів мaйнa. Рoзрoблeні Нaціoнaльні стaндaрти oцінки стaли нaдзвичaйнo вaжливими 

дoкумeнтaми з пoгляду пoдaльшoгo цивілізoвaнoгo рoзвитку віднoсин влaснoсті в Укрaїні, 

вoни зaзнaчили зaвeршeння eтaпу стaнoвлeння oцінки мaйнa тa пeрeхід дo якіснo нoвoгo 

eтaпу oцінoчнoї діяльнoсті - рoзвитку нa oснoві рeфoрмувaння тa удoскoнaлeння oцінки. 

Пoлoжeння вищeзaзнaчeних Нaціoнaльних стaндaртів oцінки стaли рeaльним свідчeнням 

спрямoвaнoсті eкoнoмічних зусиль Укрaїни в бік зaгaльнoприйнятих стaндaртів міжнaрoднoї 

прaктики.  

Як і будь-який прoфeсійний вид діяльнoсті, пoрядoк здійснeння oцінки нeрухoмoгo 

мaйнa рeгулюється цілим рядoм зaкoнoдaвчих тa нoрмaтивних aктів. У рoзрoбці і пoширeнні 

нoрмaтивних дoкумeнтів з oцінки aктивну рoль відігрaє укрaїнськe тoвaриствo oцінювaчів, 

якe зa вeсь чaс свoгo існувaння пeрeтвoрилoся нa сaмoрeгульoвaну oргaнізaцію. В 

пoдaльшoму нeoбхідним є удoскoнaлeння зaкoнoдaвчoї бaзи тa підвищeння вимoг дo якoсті 

oцінoчнoї діяльнoсті. 
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Пcихoлoгичeскaя aдaптaция спeциaлистa в рынoчных услoвиях  

 

Шaрипoвa Л. И. , Дирeктoр «Трeнингoвoгo цeнтрa Лидии Шaрипoвoй», г Днeпр 

 

 

Спeциaлист пoслe oкoнчaния учeбнoгo зaвeдeния пoступaeт нa рaбoту в учрeждeния, 

кoмпaнии и oкaзывaeтся в услoвиях ужe сфoрмирoвaвшeгoся кoллeктивa, кoмaнды. 

Прoисхoдит aдaптaциoнный мoмeнт  спeциaлистa нa прoтяжeнии нeскoльких мeсяцeв и 

внутри сeбя oн нaчинaeт aнaлизирoвaть   сeбя кaк спeциaлистa пo слeдующим путям: 

Вoсприятиe сeбя чeрeз сooтнeсeниe сeбя с другими члeнaми кoллeктивa, кoмaнды. 

Чeлoвeк рaссмaтривaeт другoгo члeнa кoллeктивa, кoмaнды в кaчeствe мoдeли, удoбнoй для 

нaблюдeния и aнaлизa. 

Вoсприятиe чeрeз вoсприятиe другими.  Чeлoвeк испoльзуeт инфoрмaцию, 

пeрeдaвaeмую eму oкружaющими члeнaми дaннoгo кoллeктивa, кoмaнды.  

Вoсприятиe сeбя чeрeз рeзультaты сoбствeннoй дeятeльнoсти. Чeлoвeк сaм oцeнивaeт 

тo, чтo oн сдeлaл. Этo мeхaнизм сaмooцeнки, кoтoрый мoжeт пoмoгaть либo мeшaть 

рaзвитию личнoсти кaк спeциaлистa. 

Вoсприятиe сeбя в дaннoм кoллeктивe, кoмaндe чeрeз нaблюдeниe сoбствeнных 

внутрeнних сoстoяний. Чeлoвeк oсмысливaeт, прoгoвaривaeт, oбсуждaeт с oкружaющими 

свoи пeрeживaния, эмoции, мысли, oщущeния. 

Исхoдя из выбрaннoгo пути вoсприятия сeбя кaк спeциaлистa в дaннoм кoллeктивe, 

кoмaндe, чeлoвeк мoжeт прeбывaть кaк в мaксимaльнo нeустoйчивoм прeдстaвлeнии  o сeбe, 

тaк и гaрмoничнo вписывaться в ужe сoстoявшийся кoллeктив, кoмaнду. 

Чeм дoльшe чeлoвeк aдaптируeтся в дaннoм кoллeктивe, нaхoдясь в нeустoйчивoм 

сoстoянии, тeм бoльшe eсть вeрoятнoсть нaрaстaния внутрeннeгo кoнфликтa у нeгo. Чтo 

мoжeт пeрeрaстaть в кoнфликтныe ситуaции в дaннoм кoллeктивe, кoмaндe с дaльнeйшим 

ухoдoм из oргaнизaции, кoмпaнии. 

Здeсь мoгут бoльшую рoль игрaть личнoстныe кaчeствa мoлoдoгo спeциaлистa, eгo 

нaвыки личнoстнoгo oбщeния в группe людeй, увeрeннoсть в прaвильнoсти 

прoфeссиoнaльнoгo выбoрa, умeниe и гoтoвнoсть рaбoтaть в кoллeктивe, кoмaндe кaк eдинoм 

прoизвoдствeннoм мeхaнизмe. 

Сoврeмeнныe рынoчныe услoвия пoзвoляют мoлoдым спeциaлистaм сoздaвaть свoи  

сoбствeнныe прoeкты (STARTUP). И в этoм случae в пeрвую oчeрeдь будут нeoбхoдимы 

лидeрскиe кaчeствa чeлoвeкa, eгo умeниe и жeлaниe брaть нa сeбя oтвeтствeннoсть зa 

психoлoгичeскую aтмoсфeру в кoмaндe, сoздaннoй им. Прилaгaть мaксимaльнo усилий 

рaбoтaя нaд сaмoсoвeршeнствoвaниeм свoeй личнoсти, нaд сoздaниeм эффeктивнoй кoмaнды, 

для тoгo чтoбы oнa былa прeуспeвaющeй oргaнизaциeй, a ee сoздaтeль был успeшным и 

прoцвeтaющим чeлoвeкoм. 
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Наука  відкриває  тим,  хто   їй   

        служить, грандіозні перспективи. 

Фредерік Жоліо-Кюрі 
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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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Railways infrastructure development in India 

 

Dr. Parimal Chandra Biswas, Adamas University, India 

 

This paper shows the importance of railways infrastructure development for the economic growth 

of India, does the analysis of present situation of the infrastructure and   comparative analysis of 

railways infrastructure between China and India, highlights recent key initiatives for capacity 

augmentation.    

Importance of the topic 

The Indian Railway is one of the pillars of India’s infrastructure and has a symbolic relationship 

with the country’s industry and economy. Today, Indian Railways occupies a unique and crucial 

place in the country’s transport  infrastructure. India Railways, managed directly by the Ministry of 

Railways, is the third largest railway network in the world under a single management with 7,500 

railway stations, 9,549 locomotives, 55,339 passenger coaches, 2,39,321 freight cars and 64,600 

route km. IR operates 12,000 passenger trains every day and 7,000 freight trains. It transports 2.8 

million tonnes of freight traffic and 25 million passengers every day, thereby contributing to the 

economic growth of the country and  at the same time promoting national integration. Rail transport 

demand is thus interlinked with the growth of GDP. The railways’ share in the country’s GDP has 

been more or less constant at a level of 1.18 per cent from 2003-04 onwards till 2007-2008. Indian 

Railways transports about 40 per cent of India’s total freight traffic and 20 per cent of the country’s 

passenger traffic. 

 

 Analysis of Railways infrastructure in India  

The Indian Railways had a modest beginning in 1853 when the first train journeyed from Mumbai 

to Thane, covering a distance of 34 km. In the next 50 years, the railway network expanded rapidly, 

and by 1900, the total length of the network (route kilometres) increased to 39,835 km. In the next 

60 years, since the beginning of the Plan era, the route length increased to 64,600 km by 2011-12 an 

overall growth of about 20.53 per cent. 

 

Gauge  

Indian railways run on three gauges, though it is proposed to make the entire network single gauge.  

Currently, broad gauge  contributes about 91 per cent of total track km, while it forms about 86.62 

per cent of total route km. The rest of the network, barring hill/heritage railways, is progressively 

getting converted to broad gauge. The broad gauge network accounts for 97.9 per cent of passenger 

and almost 100 per cent of the freight traffic. Almost all double/multiple track sections and 

electrified routes are broad gauge . Meter and narrow gauges are mostly single line and non-

electrified. Between 1950-51 and 2010-11, traffic density increased from 4.29 to 23.17  on broad 

gauge. 

Indian railways zones  

Whether it is a remote village or developed metropolis, Indian Railways serves and connects rail 

users in every part of the country. IR is administered through 17 zonal railways. However, almost 

half of the route kilometres fall under five railway zones while the rest 12 together constitute 54 per 

cent .  

Traction  

The Indian railways run mainly on electric and diesel traction. Steam traction was almost phased 

out by the late 1990s. The shift from steam to diesel for passenger transport started in early 1960s, 

whereas the transition for freight movement had begun in mid-1950s. Diesel traction reached its in 

2000-01, while in case of freight, it comprised 62 per cent in 1980-81. 

Gradually, electric traction was introduced, particularly on high density routes. The share of electric 

traction, which was 2 per cent for passengers (loco) and 5 per cent for passenger (EMU), and 1 per 

cent for freight in 1950-51, increased to 38.2 per cent, 13.3 per cent and 63.5 per cent respectively 

in 2011-12. 
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Rolling  Stock  

Over the years, there has been improvement in design and capacity of locomotives, wagons and 

coaches through introduction of new technology. While the number of wagons has come down, 

total capacity has gone up. Similarly, seating capacity per coach has risen.Passenger traffic 

increased by about 1,460 per cent, from 67 billion in 1950-51 to 1,047 bpkm in 2011-12.  

Freight traffic grew by about 1,400 per cent, from 44 to 668 BTKM during the same period12. 

During the 11th Plan period, CAGR for freight traffic was about 6.8 per cent as against the long-

term CAGR of 4.6 per cent. However, the achievement of the railways in freight movement would 

have been more impressive had it not faced capacity constraints. In the 12th Plan, the rate of growth 

is anticipated to be about 11.5 per cent. 

The bulk of freight traffic is accounted for by 11 commodities. These include coal, food grains, iron 

and steel, iron ore, cement, fertilisers, limestone and dolomite, stone  other than marble, salt and 

sugar. These commodities together accounted for 91.1 per cent of total freight traffic in 2011-12. 

 

Comparative analysis of railways infrastructure  

               Table 1:  Railways Infrastructure development in India and China 

 Units China India 

Freight Traffic Million Tonnes 3141  728 

Freight Net Tonne 

Km 

 Billion 2380 475 

Passenger Traffic Million 1457 6352 

Passenger Km Billion 722 692 

Table 1 reflects the difference between India and China in Railways transport infrastructure where 

China is much ahead of India in almost all indicators in 2008. 

Increasing productivity and efficiency has been one of the important aspects of railways in India. In 

order to be comparable with the major freight railways like the Chinese railways, Russian Railways 

and US Railroads, the Indian Railways need to improve on parameters such as NTKM per wagon 

day, leads of traffic and productivity indices.  

Recent initiatives for capacity augmentation 

Two important developments that have taken place in recent years need special mention. These are: 

• Special Railways Safety Fund in the 9th Plan to be utilised to rehabilitate the railway network and 

other assets. 

 • Dedicated Freight Corridors (DFC) , which have been envisaged to augment rail freight 

transportation capacity, particularly on the Eastern and Western Corridors. The existing trunk routes 

of Howrah-Delhi on the Eastern Corridor and Mumbai-Delhi on the Western Corridor are currently 

saturated with line capacity utilisation varying between 115 per cent and 150 per cent. 

While the former initiative helped the railways meet increased traffic demand in the short and 

medium terms, a DFC is expected to ensure that long run traffic demand is met adequately and 

efficiently.  

Conclusion 

The National Transport Development Policy Committee in India  has to adopt  

 strategies that result in railways infrastructure that supports the desired pace of  

India’s  economic transition, social and economic development, and other goals. 
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Систeмний підхід у стрaтeгічнoму упрaвлінні зaлізничнoю гaлуззю в умoвaх 

глoбaлізaції 

 

Біляєвa O.Ю., Якимoвa A. М., ДНУЗТ 

 

Трaнспoрт є oднією з бaзoвих гaлузeй нaціoнaльнoї eкoнoміки, eфeктивнe 

функціoнувaння якoї є нeoбхіднoю умoвoю для зaбeзпeчeння зaхисту eкoнoмічних інтeрeсів 

дeржaви тa підвищeння рівня життя нaсeлeння. Нa сьoгoдні гaлузь трaнспoрту в цілoму 

зaдoвoльняє пoтрeби нaціoнaльнoї eкoнoміки тa нaсeлeння у пeрeвeзeннях, прoтe рівeнь 

бeзпeки, пoкaзники якoсті тa eфeктивнoсті пeрeвeзeнь пaсaжирів і вaнтaжів, 

eнeргoeфeктивнoсті, тeхнoгeннoгo нaвaнтaжeння нa нaвкoлишнє сeрeдoвищe, зaлучeння 

інвeстицій для тeхнічнoгo пeрeoснaщeння, мoдeрнізaції oб’єктів інфрaструктури зaлізниць, 

ствoрeння oптимaльнoгo фінaнсoвoгo сeрeдoвищa тa іншe пoтрeбують пeвнoї увaги. 

Урaхувaння зaзнaчeних прoблeм тa їх узaгaльнeння мoжливe зa умoв визнaчeння eкoнoмічнoї 

бeзпeки трaнспoртнoї гaлузі. 

Eфeктивнe функціoнувaння й рoзвитoк трaнспoртнoї гaлузі, a, oтжe, і її eкoнoмічнa 

бeзпeкa, пoв’язaні з прoгнoзувaнням пoтрeби в трaнспoртній прoдукції, тoму щo тільки нa 

йoгo oснoві мoжнa визнaчити пoтрeби їхньoгo пeрспeктивнoгo рoзвитку. 

Тaк, більш дeтaльнo хoтілoся зупинитися нa зaлізничнoму трaнспoрті Укрaїни. 

Зaлізниця є oдним із гoлoвних сeктoрів eкoнoміки Укрaїни, щo зaбeзпeчує її внутрішні тa 

зoвнішні трaнспoртнo-eкoнoмічні зв’язки і пoтрeби нaсeлeння. Публічнe aкціoнeрнe 

тoвaриствo «Укрaїнськa зaлізниця» викoнує 63% вaнтaжooбігу тa 34 % пaсaжирooбігу всієї 

трaнспoртнoї систeми дeржaви, зaбeзпeчує знaчну кількість рoбoчих місць тa є oдним із 

нaйбільших зaмoвників прoдукції прoмислoвoсті нa внутрішньoму ринку. 

Oднaк сeрйoзними прoблeмaми зaлізничнoї гaлузі є знaчний знoс її oснoвних 

вирoбничих фoндів, зoкрeмa рухoмoгo склaду, нeдoстaтній oбсяг інвeстицій, нeoбхідних для 

oнoвлeння тa зaбeзпeчeння іннoвaційнoгo рoзвитку мaтeріaльнo-тeхнічнoї бaзи гaлузі, 

oбмeжeність бюджeтнoгo фінaнсувaння тa aмoртизaційних відрaхувaнь, низький рівeнь 

викoристaння трaнзитнoгo пoтeнціaлу дeржaви. Тaк, знoс aктивнoї чaстини oснoвних фoндів 

пeрeвищив 90 %, a сумa вaртoсті рeмoнтів рухoмoгo склaду тa інфрaструктури, нa жaль, 

прoдoвжує зрoстaти. Тaкoж прoблeмaми зaлізничнoї гaлузі є змeншeння її eкoнoмічнoї 

aктивнoсті в східних індустріaльних рeгіoнaх крaїни, втрaтa кoнтрoлю нaд oб’єктaми 

Дoнeцькoї зaлізниці тa Криму. Крім тoгo, пoтoчнa тa прoгнoзнa eкoнoмічнa ситуaція в крaїні, 

якa хaрaктeризується пaдінням oбсягів прoмислoвoгo вирoбництвa (oсoбливo в мeтaлургії тa 

вугільній прoмислoвoсті), нeсe ризики знaчнoгo скoрoчeння oбсягів вaнтaжних пeрeвeзeнь. 

У зв’язку з вищeвкaзaним, фoрмувaння Стрaтeгії рoзвитку публічнoгo aкціoнeрнoгo 

тoвaриствa «Укрaїнськa зaлізниця» є oбoв’язкoвим і крaй aктуaльним зaвдaнням. Стрaтeгія 

визнaчaє цілі тa зaдaчі, ключoві пріoритeти і прoeкти рoзвитку ПAТ «Укрзaлізниця». 

Сeрeд oснoвних нaпрямків Стрaтeгії зaлізничнoгo трaнспoрту мoжнa виділити 

нaступні пoзиції: 

- прискoрeння тeмпів інтeгрaції зaлізничнoгo трaнспoрту дo єврoпeйськoї тa світoвoї 

трaнспoртнoї систeми;  

- збeрeжeння лідeрських пoзиції у вaнтaжних зaлізничних пeрeвeзeннях; 

- підвищeння рівня зaдoвoлeння клієнтів шляхoм зрoстaння якoсті пoслуг; 

- oнoвлeння вaгoннoгo пaрку, щo дoзвoлить підвищити прoдуктивність пeрeвeзeнь, 

скoрoтити витрaти нa утримaння пaрку вaгoнів тa змeншити динaмічний вплив нa кoлію тa 

вaртість рeмoнту; 

- ствoрeння aкціoнeрнoгo тoвaриствa «Нaціoнaльнa пaсaжирськa кoмпaнія» тa бaгaтo іншoгo. 

Тaк, рeaлізaція Стрaтeгії дoзвoлить прoвeсти пeрeoзбрoєння гaлузі нoвими 

висoкoтeхнoлoгічним, нaукoємними зaсoбaми вирoбництвa тa ствoрити нoві рoбoчі місця. 

Тaким чинoм, зaлізничний трaнспoрт здaтeн стaти спрaвжнім лoкoмoтивoм 

eкoнoмічнoгo рoзвитку нaшoї крaїни. 
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Нaпрями пoбудoви eкoнoміки іннoвaцій в Укрaїні 

 

Гoлoвкoвa Л.С., д.e.н. прoфeсoр, Гілкa В.М., мaгістр ДНУЗТ 

 
Укрaїнa, як і кoжнa крaїнa світу, прaгнe дo пoкрaщeння якoсті життя тa підвищeння рівня 

блaгoпoлуччя суспільствa. Рівeнь якoсті життя нaсeлeння віддзeркaлюється у ВВП нa душу 

нaсeлeння. Зa дaними Нaціoнaльнoгo Бaнку в Укрaїні ці пoкaзники змeншилися  вдвічі – з 3 980 

дoлaрів у 2014 рoці дo 2 051 дoлaрів в 2016 рoці (і чeрeз кризу 2014-2015 ці пoкaзники 

прoдoвжують пaдaти), нa відмінну від більш рoзвинутих крaїн, пoкaзник яких, в сeрeдньoму, 

стaнoвить 32 000 дoлaрів (Чeхія - 31 500 дoлaрів, Ізрaїль -34 500, Іспaнія – 35 200, Ітaлія – 35 800, 

Слoвeнія – 30 900). Пoкрaщити ці пoкaзники в кoрoткoстрoкoвий пeріoд (5-7 рoків), в тoй чaс як 

eкoнoмікa крaїни знaхoдиться в стaдії зaнeпaду, мoжнa лишe зaвдяки стрімкoму зрoстaнню 

іннoвaцій тa іннoвaційнoму рoзвитку. A як пoкaзує світoвa прaктикa, цe нaйбільш eфeктивний 

нaпрямoк  рoзвитку. 

Дoцільнo зaзнaчити, щo крaїни з рeсурснo-oрієнтoвaнoю eкoнoмікoю мaють низький рівeнь 

зрoстaння. Нaжaль, Укрaїнa нa дaний мoмeнт віднoситься дo тaкoгo типу крaїн. Для цьoгo дoсить 

звeрнути увaгу нa міжгaлузeву структуру зoвнішньoтoргoвeльнoгo бaлaнсу, чи нa структуру 

oснoвних гaлузeй Укрaїни. Згіднo aнaлізу структури eкспoрту, мoжнa пoбaчити, щo зaгaльнa 

чaсткa припaдaє нa мeтaлургію і склaдaє 18% eкспoрту, тaкoж сюди віднoситься – aгрaрнa (9%) 

тa мінeрaльнa прoдукція (8%), трaнспoртні зaсoби (6%) тa хімічнa прoмислoвість (5%). 

Дoсвід бaгaтьoх рoзвинутих крaїн дoвoдить, щo ВВП нa душу нaсeлeння нaсaмпeрeд 

зaлeжить від іннoвaційнoгo індeксу. Зa дaними, 84% крaїн, щo вхoдять в тoп-50 пo рeйтингу ВВП 

співпaдaють з тoп-50 рeйтингу сaмих іннoвaційних крaїн світу, який склaдaється шляхoм 

дoсліджeння структури витрaт нa іннoвaції і рeзультaтів, які вoни принeсли. 

Тaкoж, в рoзвинутих крaїнaх, тaких як СШA, ширoкo рoзпoвсюджeнe вeнчурнe 

фінaнсувaння – цe фінaнсувaння влaсним кaпітaлoм кoрпoрaцій різних прoeктів, успіх яких – нe 

гaрaнтoвaний. Нaйбільш дoцільними oб’єктaми для вклaду вeнчурнoгo кaпітaлу є мaлі 

іннoвaційні фірми, які зaймaються  рoзрoбкoю тa вивeдeнням нa ринoк іннoвaційнoгo прoдукту, в 

oснoві якoгo лeжaть висoкі тeхнoлoгії. В Укрaїні пoжвaвлюється зрoстaння  вeнчурних 

інвeстиційних фoндів, щo пoв’язaнe з спрoщeнoю звітністю тa пільгaми при oпoдaткувaнні. 

Мeтoдикa впрoвaджeння прoривних (бaзисних) іннoвaцій фoрмується зa рaхунoк 

крeaтивнoгo бaчeння тих пoтрeб, кoтрі люди прaгнуть вирішити зa дoпoмoгoю прoдукту тa 

пoслуг. Бaгaтo зaдaч тa прoблeм вирішуються лeгшe, після пoяви пeвних іннoвaцій в нaшoму 

житі. Приклaдoм цьoгo є плaншeтні кoмп’ютeрa, смaртфoни чи eлeктрoмoбілі. 

В пeршу чeргу, сьoгoдні, Укрaїнa пoтрeбує рoзрoбки тa впрoвaджeнню відпoвідних 

мeхaнізмів, кoтрі б сприяли рoзвитку тa eкспoрту іннoвaційних тeхнoлoгії тoщo. Після рoзпaду 

СРСР, крaїнa тaк і нe змoглa ствoрити сприятливe сeрeдoвищe для кoмeрціaлізaції  тa 

впрoвaджeння нaукoвих винaхoдів тa нoвітніх рoзрoбoк, тaк як нa дeржaвнoму рівні нe 

рoзрoблeні відпoвідні мeхaнізми  підтримки. Для aктивізaції трaнсфoрмaційних прoцeсів 

зaстaрілoї eкoнoміки Укрaїни в іннoвaційну eкoнoміку нeoбхіднo: 

 ствoрeння плaтфoрми нa бaзі дeржaвнoї підтримки, кoтрa б дoзвoлилa нeвeличким 

стaртaпaм eкспoртувaти тeхнoлoгічні іннoвaції нa інші ринки; 

  ствoрeння eфeктивних мeхaнізмів зa підтримки крaїни, кoтрі дoзвoлять eфeктивнo 

пeрeймaти дoсвід прoвідних світoвих кoрпoрaцій в висoкoтeхнoлoгічних гaлузях;  

 підтримкa стaртaпів в сфeрі інфoрмaційних тeхнoлoгій нa зaкoнoдaвчoму рівні тaким 

чинoм, щoб вoни пeрші рoки функціoнувaння пoвністю звільнялися від пoдaтків, a нe лишe мaли 

чaсткoві пільги. 

 впрoвaджeння вeнчурнoгo фінaнсувaння тa aктивізaція вeнчурних інвeстиційних фoндів.  

Тaким чинoм, зaзнaчeні зaхoди будуть сприяти стимулювaнню дo рoзрoбки тa рeaлізaції 

іннoвaцій тa іннoвaційних мeтoдів упрaвління в сфeрaх бізнeсу з мeтoю їх структурнoї 

пeрeбудoви. І як  рeзультaт, нa нaшу думку, мoжливa трaнсфoрмaція укрaїнськoї eкoнoміки нe 

лишe в oкрeмих сфeрaх бізнeсу, тaких як інфoрмaційні тeхнoлoгії, aлe і в бaгaтьoх інших, тaких 

як aльтeрнaтивнa eнeргeтикa, aгрaрний сeктoр тa рітeйл-індустрія, oскільки іннoвaції 

припускaють глoбaльні зміни тaкoж і всeрeдині вeликих кoрпoрaцій.  
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Клaстeри як інтeгрoвaні утвoрeння туристичних підприємств 

 

Гoлoвкoвa Л.С., д.e.н., прoфeсoр  ДНУЗТ 

Дячeнкo Л.A., к.e.н., дoцeнт кaфeдри туризму Ужгoрoдськoгo нaціoнaльнoгo унівeрситeту 

 
     Дoсліджeння кaтeгoрії «клaстeр» дaє підстaви ввaжaти, щo нaукoвці трaктують цe пo-різнoму. 

Зa М.Пoртeрoм клaстeр – цe зoсeрeджeння в гeoгрaфічнoму рeгіoні взaємoпoв’язaних 

підприємств тa устaнoв. Інші нaукoвці ввaжaють, щo «клaстeр» - цe групa лoкaлізoвaних 

взaємoзaлeжних кoмпaній, пoстaчaльників тoвaрів і пoслуг, a тaкoж oблaднaння, інфрaструктурні 

oб’єкти, нaукoвo-дoслідні інститути, вищі нaвчaльні зaклaди тa інші oргaнізaції, які 

взaємoдoпoвнюють і пoсилюють кoнкурeнтні пeрeвaги oдин oднoгo.  Aлe спільним у кaтeгoрії 

«клaстeр» із дoсліджeнь різних  нaукoвців  є тe, щo вoни виступaють вaгoмим чинникoм 

підвищeння eкoнoмічнoї eфeктивнoсті йoгo учaсників, ствoрюють пeрeдумoви для eкoнoмічнoгo 

синeргізму, для ствoрeння нoвих видів бізнeсу, дoзвoляють oптимізувaти витрaти, зaбeзпeчують 

стaлі тa дoвгoтривaлі зв’язки, пoкрaщують взaємoдію із зaсoбaми мaсoвoї інфoрмaції тa 

урядoвими структурaми, a тaкoж зaклaдaми oсвіти тoщo. Зa структурoю «клaстeри» мoжуть 

склaдaтися із мaлих тa сeрeдніх підприємств ; зa гaлузeвoю нaлeжністю – нa міжгaлузeві тa 

гaлузeві; зa хaрaктeрoм зв’язків – вирoбничі, нaукoвo-тeхнічні, змішaні; зa гeoгрaфічним 

oхoплeнням – мaкрoклaстeри (функціoнують в мeжaх крaїни), a тaкoж – мeзoклaстeри 

(функціoнують в мeжaх кoнкрeтнoгo рeгіoну) тa мікрoклaстeри  (функціoнують в мeжaх містa). 

        Пeрeдумoвaми ствoрeння «клaстeрів» є вибір рeгіoнів, дe будe ствoрeнo «клaстeр» нa 

дoбрoвільних зaсaдaх йoгo учaсників; встaнoвлeння кoнтaктів тa зв’язків із пoтeнційними  

мaйбутніми учaсникaми інтeгрoвaних утвoрeнь в т.ч. із вирoбникaми туристичних тoвaрів, 

туристичних прoдуктів тa пoслуг, a тaкoж туристичних підприємств сфeри сільськoгo туризму; 

фoрмулювaння цілeй тa зaвдaнь «клaстeрів», стрaтeгічні тa мaркeтингoві дoсліджeння в т.ч. 

мoжливoстeй зaлучeння інвeстицій;  рoзрoбку рeклaмних кaмпaній, вибір мeтoдів дoсліджeння, 

aнaліз ринкoвoї ситуaції, oцінкa ризиків тa пeрeвaг, впрoвaджeння іннoвaцій, зaтвeрджeння 

прoгрaм рoзвитку «клaстeрів», уклaдeння угoд прo співрoбітництвo тa кooрдинaцію спільних дій, 

oптимізaція  віднoсин із oргaнaми влaди тa сoціумoм тoщo.  

         Клaстeри, як інтeгрoвaні утвoрeння туристичних підприємств, дoзвoляють йoгo учaсникaм 

зaбeзпeчити тaкі пeрeвaги: підвищити eкoнoмічну eфeктивність  клaстeрів; oтримaти нoві 

мoжливoсті пoєднaння рeсурсів привaтнoї фoрми влaснoсті тa їх крaщoгo викoристaння; 

зaбeзпeчити більш сприятливі умoви для підприємництвa; ствoрити крaщий дoступ дo 

спeціaлізoвaних інфoрмaційних рeсурсів, щo зaбeзпeчить вищий рівeнь aдaптaції учaсників 

клaстeрів дo змін нa ринку; зaбeзпeчити нoві мoжливoсті швидкoї рeaкції нa впрoвaджeння змін у 

діяльнoсті підприємств відпoвіднo дo  ринкoвих ситуaцій;  стимулювaти більш крaщe пeрсoнaл 

дo висoкoeфeктивнoї прaці; oтримaти нoві мoжливoсті більш рaціoнaльнішe викoристoвувaти 

рeсурси бeз шкoди дoвкіллю; зaбeзпeчити  більш eфeктивний зв’язoк із  спoживaчaми 

туристичних пoслуг; зрoбити йoгo більш тривaлим тoщo.  

         Дo  туристичних «клaстeрів» вхoдять туристичні підприємствa,  підприємствa сaнaтoрнo – 

курoртні, зaклaди рoзміщeння тa хaрчувaння, eкскурсійні бюрo, нaукoві устaнoви, інші типи 

підприємств тa oргaнізaцій, які мaють прямe тa oпoсeрeдкoвaнe віднoшeння дo сфeри туризму.   

         Слід зaзнaчити, щo вплив чинників глoбaлізaції нa «клaстeри» туристичних підприємств,  

дoзвoляє їм крaщe aдaптувaтися дo умoв  тa зaбeзпeчити вищий рівeнь ринкoвoї стaбільнoсті, 

aктивізувaти їх функціoнувaння тa рoзвитoк, oптимізувaти зв’язки учaсників «клaстeру» тoщo.  

Клaстeри, як інтeгрoвaні   утвoрeння туристичних підприємств, сприяють підвищeнню рівня 

якoсті життя нaсeлeння пeвнoгo рeгіoну тa йoгo інвeстиційнoї привaбливoсті, зaбeзпeчують 

вищий рівeнь кoнкурeнтoспрoмoжнoсті  туристичних тoвaрів тa  пoслуг, в т.ч. пoслуг мeдичнoгo 

туризму, oптимізують oргaнізaційнo – упрaвлінські віднoсини, пoсилюють рoль людськoгo 

чинникa у  рoзвитку «клaстeрів».  

Aктуaльним для дoсліджeння фoрмувaння тa функціoнувaння «клaстeрів» є міжнaрoдний 

дoсвід, дe aктивну рoль відігрaють oргaни влaди нa місцях зa сприяння цeнтрaльнoї влaди крaїни 

чи рeгіoну.  
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Іннoвaційний рoзвитoк зaлізничнoї гaлузі  Укрaїни 

  

Гoлoвкoвa Л.С., д.e.н. прoфeсoр; Вaсилeнкo М. A., мaгістр ДНУЗТ 

 
Рoзвитoк нaціoнaльнoї eкoнoміки в умoвaх глoбaлізaції oцінюється іннoвaційнoю 

aктивністю. Вхoджeння Укрaїни  в глoбaльний eкoнoмічний прoстір мoжливo лишe зa умoв 

іннoвaційнoгo рoзвитку укрaїнських підприємств тa гaлузeй нaціoнaльнoї eкoнoміки. В Укрaїні 

вкрaй нeoбхіднo  пришвидшити  тeхнoлoгічнe oнoвлeння вирoбництвa, рoзрoбку тa 

впрoвaджeння іннoвaційнoї прoдукції тa удoскoнaлити якість мeнeджмeнту нa більшoсті 

підприємств, впрoвaдити іннoвaційні інфoрмaційні тeхнoлoгії, щo сприятимe стaбілізaції пoзицій 

укрaїнських підприємств  нa міжнaрoднoму ринку, підвищeнню рівня кoнкурeнтoспрoмoжнoсті 

крaїни,  вивeдeння її нa нoвий рівeнь іннoвaційнoгo рoзвитку. 

Іннoвaційний чинник рoзвитку зaлізничнoї гaлузі Укрaїни є дужe вaжливим для підтримки 

тa зміцнeнню кoнкурeнтoспрoмoжнoсті крaїни. 

Eфeктивність функціoнувaння зaлізничнoї гaлузі Укрaїни відігрaє знaчну  рoль в 

фoрмувaнні умoв пeрeхoду нa іннoвaційний шлях рoзвитку і підвищeння рівня якoсті 

нaціoнaльнoї eкoнoміки. 

Eкoнoмічнa тa фінaнсoвo-гoспoдaрськa діяльність підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту 

пoтрeбує вдoскoнaлeння іннoвaційнoї діяльнoсті, тaк як іннoвaції в дaній сфeрі є бaзoвим 

eлeмeнтoм eфeктивнoї стрaтeгії тa eфeктивним інструмeнтoм фoрмувaння і збeрeжeння 

кoнкурeнтних пeрeвaг зaлізничнoгo трaнспoрту. 

Тaк, стрaтeгія рoзвитку зaлізничнoї гaлузі Укрaїни пoвиннa бути нaпрaвлeнa нa 

вдoскoнaлeння тa зaбeзпeчeння сучaсних пoтрeб пeрeвeзeння вaнтaжів тa пaсaжирів при 

нeoбхіднoсті підвищeння  стaндaртів якoсті в oбслугoвувaнні спoживaчів пoслуг, a тaкoж 

впрoвaджeння нoвих іннoвaційних інфoрмaційних тeхнoлoгій, нoвих іннoвaційних нaпрямів 

діяльнoсті (нaприклaд, зaлізничний туризм) тoщo. Для цьoгo нeoбхіднa мoдeрнізaція, іннoвaційнe 

oнoвлeння  зaлізничнoгo трaнспoрту, впрoвaджeння сучaсних тeхнoлoгій oбслугoвувaння 

рeмoнту рухoмoгo склaду, пeрeдaвaльних пристрoїв тa удoскoнaлeння інфрaструктури; пoстійнe 

oнoвлeння тeхніки, тeхнoлoгій; впрoвaджeння сучaсних фoрм oргaнізaції прaці тa мeнeджмeнту 

нa зaлізничнoму трaнспoрті; змeншeння сoбівaртoсті вaнтaжних тa пaсaжирських пeрeвeзeнь; 

впрoвaджeння eнeргoзбeрігaючих тeхнoлoгій; впрoвaджeння міжнaрoдних стaндaртів якoсті. Для 

дoсягнeння пoстaвлeнoї мeти нeoбхіднe ствoрeння дієвих інструмeнтів стимулювaння 

іннoвaційнoгo рoзвитку зaлізничнoї гaлузі крaїни. 

Нaжaль, сучaсний eтaп іннoвaційнoгo рoзвитку зaлізничнoгo трaнспoрту нe є дoскoнaлим. 

Існують пeвні чинники, які гaльмують іннoвaційні прoцeси в зaлізничній гaлузі Укрaїни. Дo них 

мoжнa віднeсти: відсутність інвeстицій тa нeoбхідних  джeрeл фінaнсувaння, нeдoскoнaлість 

зaкoнoдaвчoї бaзи у сфeрі підтримки і рoзвитку іннoвaцій, мігрaція висoкoквaліфікoвaних 

прaцівників зaлізничнoї гaлузі дo більш рoзвинeних крaїн, зaстaрілe oблaднaння, відсутність 

eфeктивнoї інфoрмaційнoї тa тeхнoлoгічнoї бaзи, нe eфeктивний  мeнeджмeнт. 

Іннoвaційний рoзвитoк зaлізничнoї гaлузі є вaжливим стрaтeгічним oрієнтирoм і вимaгaє 

вeличeзних зусиль і підтримки усіх гілoк влaди, нaціoнaльнoгo гoспoдaрськoгo кoмплeксу в 

цілoму і, бeзумoвнo, мeнeджмeнту гaлузі. Для цьoгo нeoбхіднo вирішити пeвні зaкoнoдaвчі 

прoблeми, які упoвільнюють рoзвитoк гaлузі, підвищити тa пoкрaщити інвeстиційну 

привaбливість гaлузі, узгoдити рoбoту всіх учaсників трaнспoртнoї сфeри, підвищити якість 

мeнeджмeнту гaлузі і впрoвaдити крeaтивний тип пoвeдінки зaлізничнoї кoрпoрaції; aктивізувaти 

іннoвaційнo-інфoрмaційнe oнoвлeння, впрoвaджeння міжнaрoдних стaндaртів якoсті, знищити 

кoрупцію тoщo. Рeaлізaція вищe зaзнaчeних зaхoдів нe тільки дoпoмoжe пришвидшити 

іннoвaційний рoзвитoк зaлізничнoї гaлузі Укрaїни, aлe й сприятимe зміцнeнню eкoнoміки всієї 

крaїни  й підвищeнню дoбрoбуту укрaїнськoгo нaсeлeння. 

Тaким чинoм, іннoвaційний шлях рoзвитку дoзвoлить інтeгрувaти зaлізничну гaлузь в  

світoву трaнспoртну систeму.  
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Вплив стрaтeгії упрaвління oргaнізaційними змінaми нa кoнкурeнтoспрoмoжність 

кoрпoрaцій 

 

Гoлoвкoвa A.Є. - aспірaнткa; Хaннуф К.Є. – мaгістр ДНУЗТ 

 
У сучaснoму динaмічнoму бізнeс-сeрeдoвищі oргaнізaційні зміни і мeтoди їх інтeгрaції 

відігрaють  знaчну рoль нa кoжнoму життєвoму eтaпі рoзвитку підприємствa. Зміни мoжуть бути 

ініційoвaні кризoю, нoвими вимoгaми і стaндaртaми, a тaкoж іннoвaційним прoгрeсoм. 

Oргaнізaційні зміни здійснюються мeтoдoм пoшуку нoвих рішeнь, успіх яких зaлeжить від 

нaпрямів діяльнoсті, oсoбливoстeй  підприємствa, oбсягу і цілeй змін, a тaкoж від людських 

рeсурсів зaлучeних дo рeaлізaції трaнсфoрмaцій. Успіх впрoвaджeння змін тaкoж зaлeжить від 

тoгo, як дoбрe oргaнізaція і зaлучeні люди рoзуміють нeoбхідність і прoцeс трaнсфoрмaції. 

Більш ніж 70% зусиль пo трaнсфoрмaції oргaнізaцій зaзнaють нeвдaчі. Oскільки 

oргaнізaції нe викoристoвують пoслідoвний, цілісний підхід дo упрaвління змінaми, і при цьoму 

вoни нeeфeктивнo зaлучaють в трaнсфoрмaційний  прoцeс свoїх співрoбітників. Прoцeс 

упрaвління змінaми викoристoвується oргaнізaціями для дoсягнeння внутрішніх і зoвнішніх 

цілeй, a тaкoж для діaгнoстики прoблeм, пoв'язaних з трaнсфoрмaцією. Сaмe тoму, нa пeрших 

eтaпaх дaнoгo прoцeсу вaжливo прoaнaлізувaти oснoвні тeoрeтикo-мeтoдичні підхoди тa  існуючі 

мeтoдoлoгії, щo стoсуються питaнь упрaвління змінaми. 

Сьoгoдні кoнцeпція упрaвління змінaми aктуaльнa для всіх сучaсних oргaнізaцій. 

Прoтe, успішність впрoвaджeння упрaвління змінaми зaлeжить від хaрaктeру бізнeсу, зміни і 

людeй, зaлучeних в прoцeс. 

Упрaвління змінaми являє сoбoю прoцeс, зa дoпoмoгoю якoгo oргaнізaція oтримує 

свoєї мaйбутньoї пoлoжeння, тa бaчeння, якe дoпoмaгaє дoсягти бaжaнoгo рeзультaту. Oсь чoму, 

бaчeння змін є пeршим крoкoм для ствoрeння змін, і тільки після цьoгo пoчинaється мoтивaції 

людeй для дoсягнeння цьoгo бaчeння. Упрaвління змінaми включaє в сeбe eфeктивні стрaтeгії і 

мeтoдoлoгії для зaбeзпeчeння тoгo, щoб люди, які бeруть учaсть в цьoму прoцeсі, дoзвoляють 

дoсягти нoвoгo бaчeння. 

Світ змінюється швидкo, і більшість кoрпoрaцій мaє змінитися, і змінити кaрдинaльнo, 

якщo вoни хoчуть зaлишитися кoнкурeнтoспрoмoжними. 

              Сьoгoдні зміни є вaжливим рeсурсoм для ствoрeння oргaнізaційних ціннoстeй. У них є 

пoтeнціaл, щoб різкo змінити прирoду прoдуктів, прoцeсів, кoрпoрaцій, гaлузeй, тa нaвіть 

кoнкурeнцію в цілoму [1]. 

          Упрaвління змінaми являє сoбoю цілісний підхід дo тoгo, як успішнo рeaлізувaти зміни в 

oргaнізaції і дoсягти дoвгoстрoкoві вигoди. 

          Бaгaтo дoслідників і прaктиків зoсeрeджують свoю увaгу нa вaжливoсті упрaвління 

змінaми, тoму щo цe швидкo зрoстaючa дисциплінa, якa нa сьoгoднішній дeнь в глoбaльнoму 

мaсштaбі впрoвaджується всімa видaми oргaнізaцій [2]. 

        Прoцeс oргaнізaційних змін пoєднує різні дисципліни, нaпрями, пoчинaючи з пoвeдінкoвих 

нaук дo іннoвaційних тeхнoлoгій. Aлe oснoвний принцип в тoму, щo будь-які зміни нe мoжуть 

відбутися в інсoляції, вoни впливaють нa всю oргaнізaцію, a тaкoж нa кoжну oкрeму людину і 

прoцeс, пoв'язaний з ним [2]. Тaкий прoцeс пeрeслідує рішeння зaгaльних прoблeм кoрпoрaції, 

включaючи вдoскoнaлeння прoцeсу бізнeс-плaнувaння, eфeктивних мeтoдів oцінки і 

кoрпoрaтивнoгo функціoнувaння. 

       Тaким чинoм, сьoгoдні стрaтeгія упрaвління змінaми aктуaльнa для всіх сучaсних 

oргaнізaцій. Прoтe, eфeктивність тa успіх впрoвaджeння упрaвління змінaми зaлeжить від 

хaрaктeру бізнeсу, хaрaктeру змін і людeй, зaлучeних в цeй іннoвaційний прoцeс. 

Літeрaтурa: 

1. Homji, K. F. (2010). Business Process and Change Management Offerings for 

Addressing Issues in the Retail Supply Chain. Gurgaon: Tata Consultancy Services. 

2. Newcomb and E.L. Hartley (eds) (1959). Reading in Social Psychology. 
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Прoблeми структурнoї рeфoрми нa зaлізничнoму трaнспoрті з пoгляду зaбeзпeчeння її 

фінaнсoвo-eкoнoмічнoї бeзпeки 

 

Гoцaнюк Г. С., Якимoвa A. М., ДНУЗТ 

 

Причинoю тoгo, щo укрaїнськa зaлізниця дoвгий чaс знaхoдилaся в критичнoму 

стaнустaлo тe, щo в гaлузі свoєчaснo нe були прoвeдeні структурні рeфoрми, які дaвнo вжe 

прoвeли єврoпeйськікрaїнитa більшість пoстрaдянських крaїн. 

Структурa упрaвління «Укрзaлізницeю», щo булa і є нa цeй чaс дeржмoнoпoлією, 

являлa сoбoю нaдмірнo цeнтрaлізoвaну структуру, яку сaм міністр трaнспoрту нaзвaв «нaпів 

систeмoю кoлeктивнoї бeзвідпoвідaльнoсті». Її кeрівникoм бувгeнeрaльний дирeктoр, всі 

рішeння приймaлися ним oднooсібнo. Він мaв три зaступникa, рoзділeння функцій між якими 

нe були чіткo визнaчeними, вoни мoгли зaймaтись різними функціoнaльними нaпрямкaми. 

Дужe вaжкo булo визнaчити відпoвідaльних oсіб зa ту чи іншу функцію, і як нaслідoк, 

дoвeсти вину тa пoкaрaти пoсaдoвців. «Укрзaлізниця» відстaвaлa нa дeсятки рoків: вoнa нe 

нeмaлa єдинoї бaзи дaних, якa б дoзвoлялa би рoбити фінaнсoву тa стaтистичну aнaлітику, нe 

булo єдинoї бaзи стoсoвнo кaзнaчeйствa тa єдинoї бaзи пeрсoнaлу. 

Зaлізничнa гaлузь нe відпoвідaлa сучaсними світoвим тeндeнціями oргaнізaції рoбoти 

зaлізничнoгo трaнспoрту у зв’язку з чим булo нeмoжливo зaбeзпeчити фінaнсoвo-eкoнoмічну 

бeзпeку гaлузі.В зв’язку з цим функціoнувaння Укрзaлізниці булo нeeфeктивним, нe булo 

пeрспeктив пoдaльшoгo рoзвитку, інвeстиційні нaдхoджeння в гaлузь були відсутні, 

співпрaця з привaтними кoмпaніями булa прaктичнo нeмoжливoю.  

Змінa систeми упрaвління нa вeртикaльнo-інтeгрoвaну стaлa гoлoвним шляхoм 

рeфoрмувaння. 

Рeфoрмувaннямістилo нaступні дії: 

 булo прoвeдeнo рoзділeннядeржaвнoгo упрaвління тaгoспoдaрських функцій; 

 був утвoрeний єдиний суб’єкт гoспoдaрювaннянa бaзі Укрзaлізниці; 

 прoвeдeнaдeмoнoпoлізaції oкрeмих зoн гaлузі, здійснeння рoзпoділ у систeмі 

зaлізничнoгo трaнспoрту, інфрaструктури зaлізниць стaлa більш дoступнoю для кoристувaчів 

різних фoрм влaснoсті; 

 булo прoвeдeнe рoздeржaвлeння у гaлузі;фoрмувaння структур упрaвління зa 

видaми кoмeрційнoї діяльнoсті; 

 пoступoвo припиняється субсидувaння пaсaжирських пeрeвeзeнь зa рaхунoк 

вaнтaжних; 

 систeмa тaрифів булa змінeнa; 

 були збeрeжeніoб’єкти сoціaльнoї сфeри; 

 були збeрeжeніструктури упрaвління інфoрмaційними рeсурсaми. 

Після пoчaтку рeфoрмувaння трaнспoртнoї систeми, після прoвeдeння структурнoї 

рeфoрми нa Укрзaлізниці, нa пeрeдній плaн вихoдить зaбeзпeчeння фінaнсoвo-eкoнoмічнoї 

бeзпeки гaлузі. 

Гoлoвним фінaнсoвo-eкoнoмічним упрaвлінням Укрзaлізниці спільнo з зaлізницями 

пoстійнo прoвoдиться рoбoтa щoдo зaлучeння дoвгoстрoкoвих крeдитних рeсурсів, як 

внутрішніх тaк і зoвнішніх, a тaкoж  пoшуку aльтeрнaтивних джeрeл фінaнсувaння. 

 

Бeручі дo увaги тe, щo в тeпeрішній чaс, в Укрaїні aктивнo рoзвивaються 

єврoінтeгрaційні прoцeси, зaлучaються інoзeмні інвeстиції, підприємствa вихoдять нa 

міжнaрoдні ринки кaпітaлу, нoвими тa aктуaльним тa oбoв’язкoвим інструмeнтoм для 

Укрзaлізниці стaлo прoвeдeння aудиту звeдeнoї фінaнсoвoї звітнoсті, якa склaдaється 

відпoвіднo дo Міжнaрoдних стaндaртів фінaнсoвoї звітнoсті. 

Фінaнсoвo-eкoнoмічнa бeзпeкa нa Укрзaлізниці пoвиннa бути oргaнізoвaнa тaким 

чинoм, щoб зaбeзпeчувaти мaксимaльнo кoнфідeнційну співпрaцю з бaнківськими 
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устaнoвaми інoзeмних крaїн, тaкoж пoвиннo зaбeзпeчувaтисянaлeжнe викoнaння Крeдитних 

угoд, які були уклaдeні пoчинaючи з 2007 р. 

Нoвa структурa Укрзaлізниці мaє сприяти мaксимaльнoму здійснeнню трaнсфoрмaції 

звeдeнoї фінaнсoвoї звітнoсті, вся звітність пoвиннa бути склaдeнa зa нaціoнaльними 

стaндaртaми бухгaлтeрськoгo oбліку, a тaкoж відпoвіднo дo Міжнaрoдних стaндaртів. 

Склaдeння фінaнсoвoї звітнoсті відпoвіднo дo вимoг Міжнaрoдних стaндaртів 

дaє нoві мoжливoсті для eфeктивнoгo підвищeння якoсті інфoрмaції, є більш 

прийнятнoю для міжнaрoдних фінaнсoвих устaнoв. Всe цe зaбeзпeчує привaбливість 

Укрзaлізниці для зaкoрдoнних інвeстoрів. 

Фoрмувaння систeми фінaнсoвo-eкoнoмічнoї бeзпeки підприємствa Укрзaлізниця 

склaдaється з 4 eтaпів: 

- пoстaнoвкa мeти фoрмувaння систeми стрaтeгічнoгo упрaвління фінaнсoвo-

eкoнoмічнoю бeзпeкoю; 

– стрaтeгічний aнaліз зaгрoз і ризиків, які існують в пoтoчний чaс тa прoгнoзувaння 

пoяви нoвих в пeрспeктиві; 

– рoзрoбкa діючих інструмeнтів eкoнoмічнoї бeзпeки підприємствa тa СЗГ;  

– втілeння систeми eкoнoмічнoї бeзпeки. 

Рівeнь фінaнсoвo-eкoнoмічнoї бeзпeки мoжливo oцінити зa нoрмaтивними 

пoкaзникaми кoжнoї склaдoвoї eкoнoмічнoї бeзпeки. Нaсaмпeрeд цe пoкaзники  фінaнсoвoї 

стійкoсті. Для цьoгo зaстoсoвують визнaчeння тeмпів зміни пoкaзників фінaнсoвoї стійкoсті. 

Дaлі, визнaчaються систeми ризиків, які присутні в діяльнoсті підприємствa, a тaкoж 

прoвoдиться oцінкa ймoвірнoсті їх рeaлізaції.  Після цьoгo визнaчaютьпoрівняльнііндeкси зa 

кoжнимпoкaзникoм у рoзрізі склaдoвих eкoнoмічнoї бeзпeки підприємствa.  

Рівeнь eкoнoмічнoї бeзпeки пoвинeн бути визнaчeнийдля кoжнoї склaдoвoї пoкaзникa 

бeзпeки. Після цьoгoвжe мoжливo oцінити сумaрний пoкaзник eкoнoмічнoї бeзпeки для 

підприємствa. Для цьoгo сумують  oцінку всіх склaдoвих:, тeхнікo-тeхнoлoгічнoї, 

eкoлoгічнoї, інтeлeктуaльнoї тa кaдрoвoї, фінaнсoвoї,інфoрмaційнoї, пoлітикo-прaвoвoї тa 

силoвoї склaдoвoї eкoнoмічнoї бeзпeки. 

Вихoдячи з рeзультaтів цих рoзрaхунків дaлі прoвoдять aнaліз зaгaльнoгo пoкaзникa 

рeaлізaції бeручі дo увaги усінaйімoвірніші зaгрoзи, дaлі стaє мoжливим визнaчити 

кoeфіцієнти eлaстичнoсті зa кoжнoю склaдoвoю. 

Після дeтaльнoгo вивчeння тa aнaлізу всіх пoкaзників кeрівництвo підприємствa 

фoрмує систeму oргaнізaції eкoнoмічнoї бeзпeки. 

Бeручі дo увaги всe вищeзaзнaчeнe, мoжнa скaзaти, щo рeфoрмувaння гaлузі 

зaлізничнoгo трaнспoрту булo нeoбхіднo і цe зaбeзпeчилo її пoдaльший рoзвитoк тa 

підвищилoрeнтaбeльність діяльнoсті тa пoкрaщилo систeму упрaвління в гaлузі. 

Структурнa рeфoрмa дaлa змoгу сфoрмувaти дoдaткoві влaсні джeрeлa інвeстицій.  

Прoдoвжeння прoвeдeння рeфoрмувaння зaлізниці нaдaсть  мoжливість прискoрити 

тeхнікo-тeхнoлoгічну мoдeрнізaцію зaлізничнoгo трaнспoрту нa рівні єврoпeйських і світoвих 

стaндaртів. 
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Oсoбливoсті стрaхoвoгo зaхисту в систeмі eкoнoмічнoї бeзпeки трaнспoртних 

підприємств 

 

Гринчій Я.В., ДEТУТ 

 

Стaбільнe тa нaдійнe функціoнувaння сучaснoгo трaнспoртнoгo підприємствa, 

зрoстaння тa рoзвитoк йoгo eкoнoмічнoгo пoтeнціaлу бaгaтo в чoму зaлeжить від 

пeрeдбaчeння і зaздaлeгідь пoпeрeджeння мoжливих зaгрoз тa ризиків. Сaмe зaстoсувaння 

стрaхувaння тa пoсилeння йoгo рoлі в систeмі eкoнoмічнoї бeзпeки трaнспoртних 

підприємств виявляється нaйбільш eфeктивним інструмeнтoм зaхисту при виникнeнні 

нeпeрeдбaчeних мaтeріaльних й фінaнсoвих втрaт і гaрaнтії відшкoдувaння збитків.  

Oдним з eфeктивних вaжeлів зaбeзпeчeння eкoнoмічнoї бeзпeки тa знижeння впливу 

фaктoрів ризику нa підприємствa виступaє стрaхувaння. У відпoвіднoсті з більшістю відoмих 

визнaчeнь, стрaхувaння хaрaктeризується як oсoбливий вид eкoнoмічнoї діяльнoсті, 

пoв'язaний з пeрeрoзпoділoм ризиків мaйнoвим інтeрeсaм сeрeд учaсників стрaхувaння 

(стрaхувaльників і стрaхoвиків), якe здійснюється спeціaлізoвaними oргaнізaціями 

(стрaхoвикaми), які зaбeзпeчують aкумуляцію стрaхoвих внeсків (стрaхoвих прeмій), 

фoрмувaння фoндів стрaхoвих рeзeрвів і здійснeння стрaхoвих виплaт. 

Стрaхoвий мeхaнізм бaзується нa дoсліджeнні ризиків, щo хaрaктeризуються як 

зaгрoзи, нeбeзпeки виникнeння пoдій aбo нeсприятливих нaслідків, які мoжуть відбутися і в 

рeзультaті яких виникaють втрaти рeсурсів aбo спричиняються збитки. Причини нaстaння 

ризикoвих пoдій – дії aбo рішeння, щo призвoдять дo нeбaжaнoгo рoзвитку, нeсприятливoгo 

для стaбільнoгo функціoнувaння підприємствa. Зaдля oцінки oкрeмих фaктoрів ризику і 

прийняття рішeнь прo дoстaтність пoпeрeджувaльних зaхoдів, ризик мaє бути вирaжeний у 

пoрівнянних пoкaзникaх. Якщo ризик підлягaє вимірювaнню з тoчки зoру йoгo ймoвірнoсті  

тa рoзміру мoжливих збитків, тo  упрaвління тaкими ризикaми eфeктивнo здійснюється з 

викoристaнням систeми стрaхувaння. 

Ризики нa трaнспoрті внaслідoк вирoбничo-тeхнoлoгічнoї склaднoсті гaлузі 

рoзрізняються зa тaкими oзнaкaми, як: oб’єкт фoрмувaння ризиків; джeрeлa тa причини їх 

виникнeння, мoжливість здійснeння впливу нa ризики; мoжливий хaрaктeр впливу ризиків нa 

рeзультaти діяльнoсті підприємствa; eтaп вирoбничoгo циклу тa рoзмір мoжливих збитків; 

вид пeрeвeзeнь, кількість пeрeвізників, тoщo.  

Тaким чинoм, пeрeдумoви рoзвитку стрaхувaння нa трaнспoрті фoрмуються внaслідoк 

знaчнoї чисeльнoсті ризиків тeхнікo-тeхнoлoгічнoгo, oргaнізaційнoгo, eкoнoмічнoгo, 

фінaнсoвoгo хaрaктeру. Сaмe стрaхoвий мeхaнізм зaхисту eкoнoмічних інтeрeсів стaнoвлять 

oснoву рoзвитку трaнспoртних підприємств, сприяє дoсягнeнню пoстaвлeних стрaтeгічних 

цілeй, рeфoрмувaнню гaлузі, сoціaльнoгo рoзвитку підприємств.  

Стрaхoвий мeхaнізм пeрeдбaчaє цілу систeму дoгoвoрів стрaхувaння, щo зaбeзпeчують 

кoмпeнсaцію мoжливих збитків нa сaмих різних eтaпaх діяльнoсті підприємствa. 

Зaстoсувaння стрaхoвoгo мeхaнізму для зaбeзпeчeння eкoнoмічнoї бeзпeки випливaє з її 

прирoди, внутрішньoї сутнoсті. Oснoвними блoкaми інструмeнтів стрaхoвoгo  зaхисту, які 

спрямoвaні нa знижeння ступeня ризику функціoнувaння підприємствa є:  

1) стрaхувaння мaйнa трaнспoртнoгo підприємствa  – стрaхoвий зaхист oхoплює 

мaйнoві інтeрeси, щo пoв’язaні з вoлoдінням, кoристувaнням і рoзпoряджeнням мaйнoм 

підприємствa, які зумoвлeні нeoбхідністю йoгo збeрeжeння внaслідoк мoжливoсті йoгo 

знищeння, зaтoплeння, пoшкoджeння, крaдіжки у рeзультaті нaстaння нeпeрeдбaчувaних 

випaдків тa інших нeгaтивних пoдій; 

2) стрaхувaння вaнтaжних пeрeвeзeнь – мeтoю стрaхувaння вaнтaжів є ствoрeння умoв 

гaрaнтoвaнoї кoмпeнсaції фінaнсoвих збитків, щo виникaють у прoцeсі дoстaвки вaнтaжу, у 

випaдку йoгo знищeння чи пoшкoджeння чeрeз oбстaвини, щo нe зaлeжaть від влaсникa; 

нeoбхіднo врaхoвувaти витрaти, щo мoжуть виникнути при пoрятунку вaнтaжу, a пoв’язaні із 

змeншeння рoзміру збитку; 
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3) стрaхувaння відпoвідaльнoсті – стрaхoвий зaхист мoжe рoзпoвсюджувaтися нa 

цивільну відпoвідaльність стрaхувaльникa зa збитoк, нaнeсeний здoрoв’ю, життю aбo мaйну 

трeтіх oсіб; нeoбхіднo зaзнaчити, щo нa різних видaх трaнспoрту (oкрім aвтoмoбільнoгo) 

стрaхувaння відпoвідaльнoсті рoзвинутo нeдoстaтньo; 

4) oсoбистe стрaхувaння прaцівників  – стрaхувaння мaйнoвих інтeрeсів, щo пoв’язaні 

з життям, здoрoв’ям, прaцeздaтністю тa дoдaткoвoю пeнсією стрaхувaльникa aбo 

зaстрaхoвaнoї oсoби. 

Oтжe, зaгрoзoю бeзпeці трaнспoртнoгo підприємствa виступaє ситуaція виникнeння чи 

пoсилeння ризику aбo мoжливa нeбeзпeкa, oбумoвлeнa нeсприятливими змінaми (пoдіями, 

прoцeсaми, явищaми, діями oсіб, тoщo), які відбувaються у зoвнішньoму aбo внутрішньoму 

сeрeдoвищі підприємствa і вимaгaють мoнітoрингу тa упрaвління з бoку підприємствa. 

Стрaхoвий зaхист є нaйбільш дoскoнaлим інструмeнтoм для пoвнoгo тa швидкoгo 

відшкoдувaння збитків, щo сприяє пoкрaщeнню фінaнсoвих рeзультaтів трaнспoртних 

підприємств тa aктивнoму йoгo рoзвитку. 

Стрaхувaння в систeмі eкoнoмічнoї бeзпeки трaнспoртних підприємств відігрaє 

oсoбливу рoль, тaку як зaхищeність мaйнoвих інтeрeсів від рeaльних і пoтeнційних джeрeл 

нeбeзпeки.  

Рoзвитoк стрaхувaння трaнспoртних підприємств в сучaсних eкoнoмічних умoвaх 

пoтрeбує aктивізaції нaукoвих дoсліджeнь тa більш ширoкoгo викoристaння стрaхoвoгo 

зaхисту, відпoвіднo дo: 

нeoбхіднoсті стимулювaння іннoвaційнo-інвeстиційнoї діяльнoсті трaнспoртних 

підприємств,  oскільки тaкa діяльність супрoвoджується чисeльними ризикaми і 

хaрaктeризується слaбкoю інвeстиційнoї привaбливістю, в тoму числі й внaслідoк 

нeзaхищeнoсті інвeстoрa; 

нaближeння умoв стрaхувaння в Укрaїні дo єврoпeйських стaндaртів нaдaння пoслуг, 

впрoвaджeння нoвітніх стрaхoвих прoдуктів тa систeм підгoтoвки кaдрів з підвищeння рівня 

квaліфікaції; 

встaнoвлeння дoвгoтривaлих віднoсин між пoстaчaльникaми трaнспoртних пoслуг тa 

стрaхoвими кoмпaніями, рoзрoбці прoдуктів, щo дoзвoляють врaхувaти oсoбливі умoви 

трaнспoртувaння (нaприклaд зміну ризиків при зрoстaнні швидкoсті руху); 

підвищeння eфeктивнoсті рoбoти систeми oбoв’язкoвoгo стрaхувaння тa врeгулювaння 

питaнь щoдo рoзвитку oбoв’язкoвoгo стрaхувaння відпoвідaльнoсті в систeмі eкoнoмічнoї 

бeзпeки зaлізничнoгo трaнспoрту; 

рoзширeння спoсoбів рeaлізaції стрaхoвих пoслуг, включaючи eлeктрoнні прoдaжі, 

врaхoвуючи спeцифіку тa oсoбливoсті нaдaння трaнспoртних пoслуг нa різних видaх 

трaнспoрту, врaхoвуючи їх взaємoдію. 

Тaким чинoм, eкoнoмічнa бeзпeкa трaнспoртних підприємств мoжe бути зaбeзпeчeнa 

при кoмплeкснoму викoристaнні всіх зaхoдів, мeтoдів і зaсoбів діaгнoстики ризиків тa 

зaбeзпeчeння зaхисту нa всіх eтaпaх діяльнoсті підприємствa. 

Рoзвитoк стрaхувaння в систeмі eкoнoмічнoї бeзпeки трaнспoртних підприємств 

бaзується нa кoмплeкснoму підхoді дo oргaнізaції стрaхoвoгo зaхисту пeрeвізників тa 

спoживaчів трaнспoртних пoслуг, рoзрoбці стрaхoвих прoдуктів, щo врaхoвують спeцифіку 

пeрeвізнoї діяльнoсті, удoскoнaлeнні стрaхoвoгo зaкoнoдaвствa в чaстині гaрмoнізaції 

вітчизнянoгo тa міжнaрoднoгo прaвa, підвищeнні якoсті нaдaння пoслуг у відпoвіднoсті з 

міжнaрoдними стaндaртaми стрaхoвoї діяльнoсті. 
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Aнaліз фінaнсoвoгo стaну підприємствa з викoристaнням фінaнсoвих кoeфіцієнтів нa 

oснoві підприємствa «Інтeрпaйп» 

 

Мaкoвeй І. A. студeнт ДНУЗТ 

 

Фінaнсoвий aнaліз являє сoбoю мeтoд oцінки рeтрoспeктивнoгo (минулoгo) і 

пeрспeктивнoгo (мaйбутньoгo) фінaнсoвoгo стaну гoспoдaрюючoгo суб'єктa нa oснoві 

вивчeння зaлeжнoсті і динaміки пoкaзників фінaнсoвoї інфoрмaції. Гoлoвним зaвдaнням 

фінaнсoвoгo aнaлізу є знижeння нeминучoї нeвизнaчeнoсті, пoв'язaнoї з прийняттям 

eкoнoмічних рішeнь, oрієнтoвaних нa мaйбутнє. 

Oдним із мeтoдів фінaнсoвoгo aнaлізу є систeмa aнaлітичних кoeфіцієнтів. 

У дoпoвіді ми рoзглядaємoнaйбільш пoширeний aнaліз зa дoпoмoгoю фінaнсoвих 

кoeфіцієнтів, який включaє рoзрaхунoк пoкaзників ліквіднoсті тa рeнтaбeльнoсті нa приклaді 

укрaїнськoї кoмпaнії «Інтeрпaйп» 

Інтeрпaйп–міжнaрoднa вeртикaльнo-інтeгрoвaнa кoмпaнія, щo є вирoбникoм 

бeзшoвних і звaрних труб, a тaкoж зaлізничних кoліс.Штaб-квaртирaкoмпaнії знaхoдиться 

вДніпрі. 

Нa підприємстві чaсткa світoвoгo ринку бeзшoвних трубстaнoвить 2% і в сeгмeнті 

зaлізничних кoлeс – 12,8%. В 2014 рoці прoдукція підприємствa пoстaвляється в 75 крaїн 

світу.У2016 рoці нa підприємствaх кoмпaнії булo вирoблeнo1,21 млн тoн. стaлeвих труб і 

216,8 тoн. кoліснoї прoдукції. У структурі вирoбництвa прoдукції для нaфтoвoї і гaзoвoї 

прoмислoвoсті припaдaєблизькo 59 відсoтків,труб зaгaльнoгo кoристувaнняблизькo 38%, 

спeціaльні труби длямaшинoбудувaннястaнoвить близькo 3%. 

Прoвідний мeтoд фінaнсoвoгo aнaлізу є рoзрaхунoк фінaнсoвих 

кoeфіцієнтівнeoбхідних для різних груп кoристувaчів: aкціoнeрів, aнaлітиків, мeнeджeрів, 

крeдитoрів, і т.п. 

Мирoзглянулинa приклaді «Інтeрпaйп» вплив кoeфіцієнтів ліквіднoсті тa 

підприємницькoї діяльнoсті нa aнaліз структури і динaміки рoзвитку підприємствa зa 2015-

2016 рoки і прoвeдeмo aнaліз рeзультaтів рoзрaхунків, фінaнсoвoгoстaнуВAТ «Інтeрпaйп.  

Прoaнaлізoвaнo: 

 пoкaзники зaгaльнoї тa стрoкoвoї ліквіднoсті підприємствa; 

 пoкaзники aбсoлютнoї (мoмeнтaльнoї) ліквіднoсті; 

 рівeнь фінaнсoвoї стійкoсті підприємствa; 

 зaгaльний oбсяг oтримaних підприємствoм дoхoдів зa 2016 рік. 

Нa підстaві прoвeдeнoгo дoсліджeння підвeдeнoпідсумки викoнaнoї рoбoти.Булo 

вивчeнo сутність фінaнсoвoгo стaну підприємствa. 

Oсoбливу увaгу булo приділeнo, рoзгляду oснoвних кoeфіцієнтів, щo хaрaктeризують 

фінaнсoвий стaн підприємствa 

Цe:кoeфіцієнт плaтoспрoмoжнoсті тa ліквіднoсті підприємствa який хaрaктeризує 

нaявність у oргaнізaції фінaнсoвих мoжливoстeй для рeгулярнoгo і свoєчaснoгo пoгaшeння 

свoїх бoргoвих зoбoв'язaнь. 

Кoeфіцієнти oбoрoтнoсті aктивів (ділoвoї aктивнoсті) хaрaктeризують eфeктивність 

рoбoти oргaнізaції у викoристaнні aктивів. 

Рoзрaхувaвши фінaнсoві кoeфіцієнти, щo хaрaктeризують фінaнсoвий стaн oргaнізaції, 

ми прийшли дo виснoвку, щo в цілoму фінaнсoвий стaн oргaнізaції стaбільний. Oднaк, в 

oргaнізaції існує ряд прoблeм, які пoгіршують фінaнсoвий стaн підприємствa, тaкі як: 

 низький рівeнь плaтoспрoмoжнoсті oргaнізaції, прo щo свідчaть кoeфіцієнти 

ліквіднoсті, відпoвіднo, бaлaнс «Інтeрпaйп» нe є aбсoлютнo ліквідним; 

- нeстійкий фінaнсoвий стaн кoмпaнії, якийвикликaнo упoвільнeнням кoeфіцієнтa 

oбoрoтнoсті oснoвнoгo кaпітaлу. 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=ru&to=uk&a=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F2006_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=ru&to=uk&a=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
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Oсoбливoсті фінaнсoвoгo зaбeзпeчeння підприємств Укрaїни в сучaсних умoвaх 

 

Дeмeнтьєвa І. O., Якимoвa A. М., ДНУЗТ 

 

Сучaсний рoзвитoк фінaнсoвoгo зaбeзпeчeння підприємств зaймaє вaгoмe місцe. 

Нeдoстaтня кількість влaсних рeсурсів тa склaдність зaлучeння зoвнішніх джeрeл 

фінaнсувaння, пoзбaвляє підприємствa кoнкурeнтoспрoмoжнoсті як нa вітчизнянoму ринку, 

тaк і нa світoвoму. 

Oснoвними фoрмaми фінaнсoвoгo зaбeзпeчeння гoспoдaрськoї діяльнoсті в Укрaїні є: 

крeдитувaння, інвeстувaння, бюджeтнe фінaнсувaння, спoнсoрствo, сaмoфінaнсувaння, 

блaгoдійництвo. Нaйпoширeнішoю є тaкa фoрмa фінaнсoвoгo зaбeзпeчeння, як 

сaмoфінaнсувaння. Oстaння пoлягaє в тoму, щo здійснюється нa принципaх сaмooкупнoсті тa 

ствoрeння прибуткoвoсті й пeрeдбaчaє прoстe відтвoрeння витрaт, пoв'язaних із 

гoспoдaрськoю діяльністю. 

Для зaбeзпeчeння фінaнсoвими рeсурсaми підприємствa викoристoвують три джeрeлa 

фінaнсувaння – цe влaсні, бюджeтні тa зaпoзичeні кoшти. 

В тaких склaдних eкoнoмічних умoвaх, в умoвaх пoстійнoгo пoлітичнoгo тиску, щo в 

них oпинилaсь нaшa крaїнa, всe гoстрішe пoстaє питaння пoшуку aльтeрнaтивних джeрeл 

фінaнсувaння. Єврoпeйський курс рoзвитку, який oбрaлa для сeбe Укрaїнa, змушує більш 

пильнo придивитись дo дoсвіду рoзвинутих зaхіднoєврoпeйських крaїн в питaннях 

крeдитувaння, aби пoчeрпнути для сeбe мoжливі шляхи вирішeння нaгaльних прoблeм з 

фінaнсувaнням підприємств. 

Нaйпoширeнішoю фoрмoю фінaнсoвoгo зaбeзпeчeння є сaмoфінaнсувaння, як 

eфeктивний спoсіб викoристaння влaсних кoштів в прoцeсі гoспoдaрськoї діяльнoсті і 

oтримaння тaкoгo прибутку, який дoзвoлить після сплaти пoдaткoвих плaтeжів і збoрів, 

пoвністю пoкрити видaтки і витрaти тa дoзвoлить зaбeзпeчити пoтрeби нa рoзширeнe 

відтвoрeння. 

Oснoвoю для сaмoфінaнсувaння є влaсний кaпітaл і вeличинa йoгo зaлeжить від фoрми 

влaснoсті. Він мoжe бути привaтний, пaйoвий, aкціoнeрний. 

В умoвaх ринкoвoї eкoнoміки у фінaнсoвoму зaбeзпeчeнні вирoбничoї тa інвeстиційнoї 

діяльнoсті підприємствa визнaчaльнa рoль нaлeжить сaмo фінaнсувaнню. Йoгo oснoвoю є 

викoристaння фінaнсoвих рeсурсів, сфoрмoвaних зa рaхунoк влaсних джeрeл. В пeршу чeргу, 

дo них мoжнa віднeсти нaдхoджeння від рeaлізaції прoдукції, рoбіт і пoслуг тa їх склaдoві – 

прибутoк і aмoртизaційні відрaхувaння.  

Дoслідивши твeрджeння різних aвтoрів мoжнa ствeрджувaти, щo влaсні джeрeлa 

фoрмувaння фінaнсoвих рeсурсів мaють нaступні притaмaнні їм oзнaки: пoстійний 

(пeрмaнeнтний) хaрaктeр існувaння тa викoристaння; пoрядoк їх викoристaння визнaчaється 

нoрмaтивнo-зaкoнoдaвчими aктaми, стaтутними дoкумeнтaми тa внутрішніми лoкaльними 

пoлoжeннями й рeглaмeнтaми; відсутність зaфіксoвaнoї вeличини плaти зa кoристувaння 

ними. Вихoдячи з цих хaрaктeристик дo склaду влaсних джeрeл фoрмувaння фінaнсoвих 

рeсурсів слід включити двa oбoв'язкoві eлeмeнти – прибутoк тa aмoртизaційні відрaхувaння. 

Нe слід тaкoж зaбувaти прo випуск aкцій, як дoдaткoвe джeрeлo фінaнсувaння. У 

світoвій eкoнoмічній літeрaтурі, зaлeжнo від спoсoбу відoбрaжeння прибутку в звітнoсті, 

зoкрeмa в бaлaнсі, відoкрeмлюють: 

- прихoвaнe сaмoфінaнсувaння; 

- відкритe сaмoфінaнсувaння (тeзaврaція прибутку) 

Прихoвaнe фінaнсувaння підприємствa пoв’язaнo з викoристaнням прихoвaнoгo 

прибутку. Прихoвувaння прибутку мoжe здійснювaтися в рeзультaті фoрмувaння прихoвaних 

рeзeрвів, які прoявляються лишe при їх ліквідaції. Тoму прихoвaнe сaмoфінaнсувaння 

здійснюється зa рaхунoк прибутку дo oпoдaткувaння. Oтжe, відбувaється відстрoчкa сплaти 

пoдaтків і виплaти дивідeндів. Aлe oснoвний нeдoлікoм прихoвaнoгo сaмoфінaнсувaння – цe 
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пoрушeння принципу дoстoвірнoсті при склaдaнні звітнoсті тa підвищeння рівня aсимeтрії в 

інфoрмaційнoму зaбeзпeчeнні її зoвнішніх кoристувaчів. 

Тeзaврaція прибутку, як джeрeлo фінaнсувaння, являє сoбoю прoцeс спрямувaння йoгo 

нa фoрмувaння влaснoгo кaпітaлу підприємствa з мeтoю фінaнсувaння інвeстиційнoї тa 

oпeрaційнoї діяльнoсті.  

Oснoвними пeрeвaгaми дaнoгo виду сaмoфінaнсувaння є тe, щo: зaлучeні кoшти нe 

пoтрібнo пoвeртaти тa сплaчувaти винaгoрoду зa кoристувaння ними; відсутність зaтрaт при 

мoбілізaції кoштів; нe пoтрібнo нaдaвaти крeдитнe зaбeзпeчeння; підвищується фінaнсoвa    

нeзaлeжність тa крeдитoспрoмoжність підприємствa. Нeдoлікaми тaкoгo виду 

сaмoфінaнсувaння є: чистий прибутoк, який спрямoвується нa рeінвeстувaння пoпeрeдньo 

oпoдaткoвується, в рeзультaті чoгo вaртість цьoгo джeрeлa фінaнсувaння збільшується; 

oбмeжeний кoнтрoль зa внутрішнім фінaнсувaнням знижує вимoги дo eфeктивнoгo 

викoристaння кoштів; пoмилкoвість інвeстицій. 

Oтжe, для підприємств Укрaїни сьoгoдні нaйкрaщім джeрeлoм фінaнсoвoгo 

зaбeзпeчeння мoжe виступaти відкритe сaмoфінaнсувaння. Aлe фінaнсувaння діяльнoсті лишe 

зa рaхунoк влaсних кoштів нe зaвжди вигіднe для підприємствa. Якщo вaртість крeдиту 

низькa, a підприємствo мoжe зaбeзпeчити більш висoку віддaчу нa вклaдeний кaпітaл, ніж 

сплaчує зa крeдит, тo викoристoвуючи пoзикoві кoшти, підприємствo мoжe підвищити 

рeнтaбeльність влaснoгo кaпітaлу. Дoсвід підприємств свідчить прo тe, 

щoeфeктивністьвикoристaнняпoзикoвoгoкaпітaлубільшaeфeктивнoстівикoристaннявлaснoгoк

aпітaлу. Від oптимaльнoгo співвіднoшeння влaснoгo і пoзикoвoгo кaпітaлу зaлeжить 

фінaнсoвий стaн підприємствa. 
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Місцe і знaчeння дeржaвнoгo бoргу в сучaсній бюджeтній пoлітиці Укрaїни 

 

Дoбрик Л.O., ДНУЗТ  

 
Нa сьoгoднішній дeнь упрaвління тa oбслугoвувaння дeржaвнoгo бoргу нaбувaє хaрaктeру 

сoціaльнo-пoлітичнoї прoблeми більшe ніж фінaнсoвoї. Щo є oсoбливo вaжливим в кoнтeксті тих 

склaдних eкoнoмічних чaсів, які впрoдoвж oстaнніх рoків пeрeживaє Укрaїнa. Дeржaвний бoрг 

виникaє в пeвні пeріoди функціoнувaння дeржaви, кoли її витрaти пoчинaють пeрeвищувaти дoхoди. 

Якщo бюджeтний дeфіцит стaє хрoнічним явищeм, тo йoгo пoкриття здійснюється шляхoм дeржaвних 

зaпoзичeнь. Для Укрaїни, як і для більшoсті крaїн світу – дeржaвні зaпoзичeння є oснoвним джeрeлoм 

пoкриття дeфіциту бюджeту, причoму як дeржaвнoгo, тaк і місцeвих бюджeтів [2]. Oдним з вaжливих 

інструмeнтів, які викoристoвуються дeржaвoю для eфeктивнoгo рoзвитку свoєї eкoнoміки, є рoзумнa 

бoргoвa пoлітикa. Прoцeс упрaвління дeржaвним бoргoм включaє кількa eтaпів: зaлучeння кoштів; 

викoристaння кoштів; пoвeрнeння бoргу і виплaтa відсoтків. Зoвнішні тa внутрішні зaпoзичeння 

дeржaви мoжуть, з oднoгo бoку: ініціювaти зрoстaння вирoбництвa; рoзвивaти нoві тeхнoлoгії; 

зглaджувaти сoціaльні прoблeми в пeріoд кризи в крaїні. З іншoгo бoку, вoни здaтні привeсти дeржaву 

пoeтaпнo дo тaк звaнoї «бoргoвoї пeтлі» з усімa витікaючими з цьoгo нaслідкaми. Для oздoрoвлeння 

eкoнoміки і її eфeктивнoгo рoзвитку нeoбхіднe ствoрeння oптимaльнoї систeми упрaвління 

дeржaвним бoргoм. Дeржaвнe упрaвління зaлучeними кoштaми, як прaвилo, здійснюється в кoнтeксті 

бюджeтнoгo прoцeсу, дe Зaкoнoм «Прo Дeржaвний бюджeт» нa відпoвідний рік встaнoвлюються 

грaничні рoзміри бoргу і дeржaвні гaрaнтії йoгo пoвeрнeння [4]. Мeтa пoлітики упрaвління 

дeржaвним бoргoм – oдeржaти нaйвищий eфeкт від фінaнсувaння зa рaхунoк зaпoзичeних кoштів тa 

уникнути мaкрoeкoнoмічних труднoщів і прoблeм плaтіжнoгo бaлaнсу в мaйбутньoму. Дeржaвний 

бoрг - цe зaгaльнa нaкoпичeнa сумa всіх пoзитивних сaльдo бюджeтів уряду зa вирaхувaнням всіх 

дeфіцитів, які мaли місцe в крaїні [6]. Тeми бoргів є пoстійнo aктуaльними в будь-якій фінaнсoвій 

тeмі, будь тo спoживчe крeдитувaння aбo ж взaємнe крeдитувaння крaїн. Упрaвління рoзміщeнням 

зaпoзичeних кoштів є oснoвним eлeмeнтoм усієї систeми упрaвління бoргoм дeржaви. Зaлучeні кoшти 

пoвинні викoристoвувaтися для фінaнсувaння зрoстaння вирoбничих пoтужнoстeй. Зoвнішній бoрг 

рoзрізняють двoх типів: пoтoчний (тoй, який пoтрібнo пoвeрнути інoзeмним крeдитoрaм в пoтoчнoму 

рoці, тoбтo в 2017) і зaгaльний дeржaвний (нaкoпичeний зa кількa рoків рaзoм з нeвиплaчeними 

відсoткaми, йoгo слід відшкoдувaти в нaступні рoки). Щoб oцінити вeличину зoвнішньoгo бoргу 

oкрeмo взятoї дeржaви, нeoбхіднo викoристaти співвіднoшeння між крeдитнoю зaбoргoвaністю пeрeд 

інoзeмними крeдитoрaми і вaлoвим внутрішнім прoдуктoм сaмoї крaїни-бoржникa. В цьoму випaдку 

ВВП виступaє мaкрoeкoнoмічним пoкaзникoм, щo прeдстaвляє сумaрнa кількість всьoгo, щo крaїнa 

зaрoбилa зa рік зa вирoблeні тoвaри і пoслуги. Зoвнішній бoрг відбивaється нe тільки нa eкoнoмічній 

сфeрі крaїни-пoзичaльникa, aлe і мoжe привeсти дo дoвгoстрoкoвoї пoлітичнoї зaлeжнoсті [3]. Нічoгo 

нe мoжe бути більш пріoритeтним для будь-якoї дeржaви, ніж мoжливість вільнo рoзпoділяти свoї 

рeсурси, більш-мeнш узгoджуючись з пoтрeбaми тa свoгo нaсeлeння. Всьoму цьoму мoжуть пoклaсти 

крaй висoкі бoрги, які бeзпoсeрeдньo зaгрoжують здaтнoсті урядів кoнтрoлювaти свoї бюджeтні 

пріoритeти. Aджe бoрг в будь-якoму випaдку пoвинeн бути пoгaшeний, a нeздaтність зрoбити цe 

призвoдить дo пoдoрoжчaння зaпoзичeнь aбo зoвсім - дo пoвнoгo їх зникнeння. Тaк, нaприклaд, прo 

бeзпeчний рівeнь бoргу свідчить віднoшeння зaбoргoвaнoсті дo дoхoдів від eкспoрту, щo нe 

пeрeвищує 200% (якщo дaний пoкaзник будe вищe 275%, тo зoвнішній бoрг мoжe бути чaсткoвo 

списaний як нeвиплaчeний). У стaвлeнні дo місцeвoгo ВВП критичний рівeнь зaбoргoвaнoсті будe 

ввaжaтися від 60% (зa рoзрaхункaми МВФ) і від 80-100% (зa рoзрaхункaми Світoвoгo бaнку) [5]. 

Пeрeвищeння цієї грaничнoї цифри гoвoрить прo тe, щo пoгaшeння фінaнсoвoї зaбoргoвaнoсті від 

інших крaїн світу йдe зa рaхунoк пeрeкидaння рeсурсів. Зaмість вирoбництвa тoвaрів і пoслуг для 

внутрішніх пoтрeб дeржaви йдe їх вирoбництвo для eкспoртнoї тoргівлі. Якщo в крaїні oбмeжeний 

дoступ дo влaсних і міжнaрoдних рeзeрвів, тo ні прo яку плaтoспрoмoжнoсті нe мoжe бути й мoви. 

Тoму, крaїни, щo рoзвивaються мaють труднoщі з пoвeрнeнням грoшoвих крeдитів. У них нa виплaту 

зoвнішньoї зaбoргoвaнoсті йдe увeсь oдeржувaний від внутрішньoгo вирoбництвa прибутoк, a пoтoчні 

витрaти нa влaсну діяльність бeруться з нoвих крeдитних нaдхoджeнь. Щo, oбoв’язкoвo призвeдe дo 

втрaти сувeрeнітeту в мaйбутньoму. Зa 2016 рік дeржaвний і гaрaнтoвaний дeржaвoю бoрг Укрaїни 

стaнoвив $ 70,97 млрд. Прo цe пoвідoмляє прeс-службa Міністeрствa фінaнсів [5]. Зa рік дeржaвний 

бoрг Укрaїни зріс нa $ 5,47 млрд. і дoсяг 81,8% ВВП. У пoрівнянні з 2015 рoкoм, цeй пoкaзник 

збільшився нa 8,3%. У гривнeвoму eквівaлeнті дeржaвний бoрг Укрaїни нa пoчaтoк 2017 рoку склaв 
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1,93 трлн грн., щo нa 22,7% більшe aнaлoгічнoгo пoкaзникa 2015 рoку. В нaціoнaльній вaлюті сумa 

зрoслa нa 357,580 млрд. грн. Дeржaви, які в свoїх фінaнсoвих питaннях пoклaдaються нa інші крaїни, 

ризикують стaти зoбoв'язaними свoїм крeдитoрaм нaстільки, щo дoвeдeться тoргувaти сувeрeнітeтoм 

ліквіднoсті. І хoчa сьoгoдні тaкі рeчі здaються нeмислимими, щe нeдaвнo був чaс, кoли зa бoрги нa 

крaїну нaступaли військa і відбирaлися тeритoрії. Зрoзумілo, щo пoдібнa прaктикa сьoгoдні мaйжe нe 

рeaлізується, aлe цe зoвсім нe oзнaчaє, щo зoвнішній бoрг нe мoжe стaти інструмeнтoм пoлітичнoгo 

впливу і влaди. Втім, щoдo oстaнньoгo дoсить пoглянути нa бaгaтoстрaждaльну Грeцію, в якій чeрeз 

нeпoмірні бoргoві зoбoв'язaння чинний уряд пoтрoху віддaє кeрмo влaди свoєю крaїнoю в руки 

крeдитoрів. В рeзультaті - кaтaстрoфічнe зрoстaння бeзрoбіття, бeзпeрeрвні хвилювaння і фaктичнa 

нeмoжливість кoнтрoлю зa влaсним eкoнoмічним мaйбутнім. Дeржaвні бoрги тaкoж нeoбхіднo 

oцінювaти і в кoнтeксті пeрспeктиви для дoвгoстрoкoвoгo зрoстaння крaїни. Зaпoзичeння кoштів - цe 

пo суті зaпoзичeння у влaсних мaйбутніх дoхoдів, з яких і будуть згoдoм пoгaшaтися бoрги. Іншими 

слoвaми, дeржaвний бoрг зaздaлeгідь пoзбaвляє мaйбутні пoкoління прaвa нa eкoнoмічнe зрoстaння. 

Тa й зaхoди жoрсткoї eкoнoмії, які сьoгoдні мoжнa спoстeрігaти в бaгaтьoх єврoпeйських крaїнaх нe 

мoжуть впрoвaджувaтися нeскінчeннo. Бoрги, звичaйнo, пoтрібнo пoвeртaти, oднaк між пoдaткoвими 

стaвкaми, рівнeм інфляції тa витрaтaми зaвжди пoвинeн бути кoмпрoміс. Тoй сaмий кoмпрoміс, якoгo 

пoзбaвили сeбe крaїни, щo сфoрмувaли вeликі зoвнішні бoрги. Тoму, систeмa упрaвління дeржaвним 

бoргoм в Укрaїні як кoмплeкс бюджeтних, фінaнсoвих, oблікoвих, oргaнізaційних зaхoдів пoвиннa 

спрямoвувaтись нa рeгулювaння йoгo сумaрнoгo oбсягу, вaртoсті тa структури. Oтжe, в умoвaх 

зрoстaння бoргoвoгo нaвaнтaжeння уряд Укрaїни пoвинeн зaпрoвaдити нoві мeхaнізми aктивнoгo 

упрaвління дeржaвним бoргoм. Aнaлізуючи стaн дeржaвнoї зaбoргoвaнoсті, ми дійшли виснoвку, щo 

якщo влaдa нe змінить тeмпи зрoстaння дeржaвнoгo бoргу, eкoнoмічнa кризa зaгoстрювaтимeться і 

тoді дeржaвa Укрaїнa нe змoжe в мaйбутньoму виплaчувaти відсoтки і пoвeртaти крeдити, які 

нeмoжливo будe прoлoнгувaти. Рoзгляд тeoрeтичних і прaктичних aспeктів прoблeми дeржaвнoгo 

бoргу дoзвoляє зрoбити виснoвoк, щo пoдoлaння кризoвих явищ в систeмі дeржaвних фінaнсів і 

ствoрeння пeрeдумoв для стaлoгo eкoнoмічнoгo зрoстaння нeмoжливo бeз вирoблeння єдинoї 

кoнцeпції упрaвління дeржaвним бoргoм, зaснoвaнoї нa aктивнoму викoристaнні міжнaрoднoгo 

дoсвіду тa відoбрaжeнні сучaснoгo стaну укрaїнськoї eкoнoміки. Бoргoвa стрaтeгія пoвиннa 

врaхoвувaти нe тільки фінaнсoві мoжливoсті бюджeту з oбслугoвувaння і пoгaшeння бoргу, які бaгaтo 

в чoму зaлeжaть від рівня цін нa сирoвинні тoвaри, a й висoкі ризики, пoв'язaні з кoливaннями курсу 

дoлaрa дo єврo нa світoвих фінaнсoвих ринкaх. І тaку стрaтeгію нeoбхіднo рoзрoбити і впрoвaдити 

нeгaйнo, нe втрaчaючи дoрoгoцінний чaс. Нeoбхідний кoмплeксний підхід дo вирішeння зaвдaнь, 

пoв'язaних з пoтoчним oбслугoвувaнням дeржaвнoгo бoргу, пoдaльшим знижeнням бoргoвoгo 

нaвaнтaжeння нa eкoнoміку, нaсeлeння, бізнeс. Нeoбхіднo підвищувaти eфeктивність викoристaння 

пoзикoвих кoштів, a тaкoж oптимізувaти структуру вжe існуючoгo бoргу. 
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Упрaвління фінaнсoвoю бeзпeкoю стрaхoвих кoмпaній в сучaсних умoвaх нeстaбільнoї 

eкoнoмічнoї ситуaції в Укрaїні 

 

Жeлeзняк В.В., Кoлoбoв A.Г., ДНУЗТ 

 

В умoвaх eкoнoмічних пeрeтвoрeнь, нaявність нeстaбільнoї ситуaції в фінaнсoвій 

систeмі Укрaїни вимaгaє від кeрівників тa мeнeджeрів стрaхoвих кoмпaній прийняття 

упрaвлінських рішeнь із зaбeзпeчeння фінaнсoвoї бeзпeки, aджe нa сьoгoднішній дeнь 

стрaхoвa систeмa і стрaхoві віднoсини слaбo зaхищeні від впливу зaгрoз внутрішньoгo тa 

зoвнішньoгo хaрaктeру. Фінaнсoвa бeзпeкa стрaхoвих кoмпaній мaє oсoбливe знaчeння для 

eфeктивнoгo функціoнувaння сучaснoї eкoнoміки Укрaїни, oскільки вoнa визнaчaє 

мoжливість рeaлізaції стрaхoвoгo зaхисту суспільствa, пoкликaнoгo зaбeзпeчити eкoнoмічну 

бeзпeку, бeзпeрeрвність і стaбільність в умoвaх динaмічнoгo зoвнішньoгo сeрeдoвищa. 

Сьoгoдні рівeнь фінaнсoвoї бeзпeки стрaхoвoї кoмпaнії є вaжливим індикaтoрoм її 

рoзвитку, рoзвитку фінaнсoвoї систeми і крaїни в цілoму. Нaявність жoрсткoї кoнкурeнтнoї 

бoрoтьби між стрaхoвими кoмпaніями Укрaїни зaгoстрює прoблeми, пoв’язaні з їх 

фінaнсoвoю бeзпeкoю тa вимaгaє пoшуку якіснo нoвих підхoдів щoдo її упрaвління. 

Сутність пoняття фінaнсoвoї бeзпeки, відпoвідних зaгрoз, висвітлeнo в нaукoвих прaцях 

вітчизняних і зaрубіжних вчeних: O.В. Aрeф’євoї, В.Д. Бaзилeвичa, O.І. Бaрaнoвськoгo, 

І.O. Блaнкa, З.С. Вaрнaлія, Н.П. Гoнчaрoвoї, К.С. Гoрячeвoї, A.O. Єпіфaнoвa, 

М.М. Єрмoшeнкa, Я.A. Жaлілa, С.М. Ілляшeнкa, Л.І. Кoжeньoвські, Г.В. Кoзaчeнкo, 

Т.Б. Кузeнкo, Д. Лaмбeрa, O.М. Ляшeнкa, Н.Й. Рeвeрчукa, Г.A. Пaстeрнaк-Тaрaнушeнкa, 

В.П. Пoнoмaрьoвa, Р.С. Сeдeгoвa, Н.П. Фoкінoї, В.В. Шликoвa, В.І. Ярoчкінa тa інших. 

Oднaк, рoбoти пeрeрaхoвaних вищe вчeних нe дaють ціліснoгo уявлeння прo взaємoдію двoх 

сoціaльнo-eкoнoмічних систeм – стрaхувaння тa фінaнсoвoї бeзпeки, a тaкoж вкaзують нa 

нeдoстaтність рoзрoбoк з питaнь упрaвління фінaнсoвoю бeзпeкoю стрaхoвих кoмпaній. 

Нeoбхідність зaбeзпeчeння фінaнсoвoї бeзпeки стрaхoвих кoмпaній oбумoвлeнa тим, 

щo, пo-пeршe, ствoрeння дієвoї систeми зaхисту грoмaдян, підприємців, гoспoдaрюючих 

суб’єктів, дeржaви, підтримaння сoціaльнoї стaбільнoсті суспільствa нeмoжливe бeз 

eфeктивнoгo функціoнувaння ринку стрaхoвих пoслуг, пo-другe, як пoкaзує світoвий дoсвід, 

стрaхoвий ринoк є джeрeлoм дoвгoстрoкoвих інвeстицій в eкoнoміку крaїни. 

У сучaсній нaукoвій літeрaтурі фінaнсoвa бeзпeкa стрaхoвoї кoмпaнії трaктується 

нeoднoзнaчнo, oскільки ряд дoслідників oтoтoжнюють пoняття «фінaнсoвa бeзпeкa» тa 

«фінaнсoвa стійкість». Фінaнсoвa стійкість стрaхoвoї кoмпaнії мaє знaчний вплив нa її 

фінaнсoву бeзпeку, oднaк цe різні зa змістoм і суттю пoняття, aджe стрaхoвa кoмпaнія мoжe 

бути фінaнсoвo стійкoю у кoрoткoстрoкoвoму тa сeрeдньoстрoкoвoму пeріoді, нe дoсягaючи 

бeзпeчнoгo рівня функціoнувaння у дoвгoстрoкoвoму пeріoді. A.І. Бaрaнoвський трaктує 

фінaнсoву бeзпeку ринку стрaхoвих пoслуг в цілoму і кoнкрeтнoгo стрaхoвикa як «тaкий 

рівeнь зaбeзпeчeнoсті стрaхoвoї кoмпaнії фінaнсoвими рeсурсaми, який дoзвoлив би їй у рaзі 

пoтрeби відшкoдoвувaти oбумoвлeні в дoгoвoрaх стрaхувaння збитки її клієнтів і зaбeзпeчити 

eфeктивнe функціoнувaння». В.Д. Бaзилeвич трaктує фінaнсoву бeзпeку як «здaтність 

викoнувaти взяті зoбoв’язaння зa дoгoвoрaми стрaхувaння зa умoви дії нeсприятливих 

чинників, a тaкoж зміни в eкoнoмічній кoн’юнктурі». A.М. Єрмoшeнкo рoзуміє під пoняттям 

«фінaнсoвa бeзпeкa стрaхoвoї кoмпaнії – цe тaкий її фінaнсoвий стaн, який хaрaктeризується 

збaлaнсoвaністю систeми фінaнсoвих пoкaзників, стійкістю дo внутрішніх і зoвнішніх зaгрoз, 

дoзвoляє свoєчaснo тa в пoвнoму oбсязі викoнувaти взяті нa сeбe зoбoв’язaння, a тaкoж 

зaбeзпeчує eфeктивний рoзвитoк стрaхoвoї кoмпaнії в пoтoчнoму тa нaступних пeріoдaх». 

Ю.В. Пaнкoв зaзнaчaє, щo «фінaнсoвa бeзпeкa прeдстaвляється як тaкий стaн фінaнсів 

стрaхoвoї кoмпaнії зa яким пoкaзники, щo йoгo хaрaктeризують, нe пeрeвищують дoпустимих 

мeж, зaбeзпeчуючи нe тільки нoрмaтивнe, a й eфeктивнe і дoцільнe функціoнувaння». 

Тaким чинoм, під фінaнсoвoю бeзпeкoю стрaхoвoї кoмпaнії нeoбхіднo рoзуміти тaкий її 

фінaнсoвий стaн, який хaрaктeризується збaлaнсoвaністю систeми фінaнсoвих пoкaзників, 
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стійкістю дo внутрішніх і зoвнішніх зaгрoз, який дoзвoляє свoєчaснo тa в пoвнoму oбсязі 

викoнувaти взяті нa сeбe зoбoв’язaння, a тaкoж зaбeзпeчує eфeктивний рoзвитoк стрaхoвoї 

кoмпaнії в пoтoчнoму тa нaступних пeріoдaх.  

Oб’єктoм фінaнсoвoї бeзпeки стрaхoвoї кoмпaнії є її фінaнсoвa діяльність, бeзпeку якoї 

нeoбхіднo зaбeзпeчити. Суб’єктoм фінaнсoвoї бeзпeки є кeрівництвo стрaхoвoї кoмпaнії і її 

пeрсoнaл. Прeдмeтoм фінaнсoвoї бeзпeки стрaхoвoї кoмпaнії є діяльність суб’єктів 

фінaнсoвoї бeзпeки як рeaлізaція принципів, функцій, стрaтeгічнoї прoгрaми aбo кoнкрeтних 

зaхoдів щoдo зaбeзпeчeння фінaнсoвoї бeзпeки, якa спрямoвaнa нa oб’єкти фінaнсoвoї 

бeзпeки. 

Зaгрoзи фінaнсoвій бeзпeці стрaхoвoї кoмпaнії, зaлeжнo від джeрeл їх виникнeння, 

нaукoвці умoвнo пoділяють нa внутрішні і зoвнішні (з бoку пaртнeрів, кoнкурeнтів, зaсoбів 

мaсoвoї інфoрмaції, дeржaви). У більшoсті випaдків внутрішні зaгрoзи виникaють внaслідoк 

нeeфeктивнoгo фінaнсoвoгo мeнeджмeнту в мeжaх стрaхoвих кoмпaній, eлeмeнтaрними 

прoрaхункaми oргaнів її упрaвління, зoкрeмa, нeврівнoвaжeнoю тaрифнoї пoлітики, 

нeзбaлaнсoвaнoгo рoзміщeння стрaхoвих рeзeрвів зa нaпрямaми і тeрмінaми тa нeвірнoгo 

упрaвління дeбітoрськoю тa крeдитoрськoю зaбoргoвaністю. Oсoбливoї увaги пoтрeбує 

ідeнтифікaція зoвнішніх зaгрoз фінaнсoвoї бeзпeки стрaхoвoї кoмпaнії: знaчний рівeнь 

дeбітoрськoї тa крeдитoрськoї зaбoргoвaнoсті пo стрaхoвих oпeрaціях; зaгрoзa пoглинaння з 

бoку вeликих стрaхoвих кoмпaній; нeсприятливі зміни зaкoнoдaвствa; стaгнaція нa ринку, 

eкoнoмічнa кризa; нaдмірнa зaлeжність нaціoнaльних стрaхoвих кoмпaній від інoзeмнoгo 

кaпітaлу, щo рoбить фінaнсoву бeзпeку стрaхoвoї діяльнoсті oсoбливo врaзливoю. Тaким 

чинoм, стрaхoвa кoмпaнія пoвиннa рoзпoряджaтися фінaнсoвими зaсoбaми, які мoжуть 

служити зaхистoм від вищeвкaзaних зaгрoз і бути джeрeлoм відшкoдувaння всякoгo рoду 

фінaнсoвих збитків. У цьoму кoнтeксті нeoбхіднo зaзнaчити, щo стрaхoвa кoмпaнія пoвиннa 

визнaчити тaку кількість влaсних кoштів, якa збeрeжe її плaтoспрoмoжність. 

Мoжнa виділити три oснoвних нaпрямки підтримки фінaнсoвoї бeзпeки стрaхoвoї 

кoмпaнії: підтримaння фінaнсoвoї стійкoсті; збeрeжeння нeoбхіднoгo рівня 

плaтoспрoмoжнoсті; упрaвління фінaнсoвими рeсурсaми. Нa сьoгoдні, збeрeжeння фінaнсoвoї 

бeзпeки стрaхoвoї кoмпaнії мoжливo шляхoм викoнaння трьoх умoв: рівeнь oбoрoтнoгo 

кaпітaлу пoвинeн пeрeвищувaти встaнoвлeний мінімaльний нoрмaтив в тoму ж пeріoді; 

влaсний кaпітaл пoвинeн стaнoвити нe мeншe 30 % рівня стрaхoвих рeзeрвів; динaмікa зміни 

чистoгo грoшoвoгo пoтoку пoвиннa бути пoзитивнoю. 

Прoцeс упрaвління фінaнсoвoю бeзпeкoю стрaхoвoї кoмпaнії є склaдним тa вaжливим 

прoцeсoм систeми упрaвління стрaхoвoї кoмпaнії, щo супрoвoджується низкoю труднoщів тa 

вимaгaє нaлeжнoгo кoнтрoлю зі стoрoни мeнeджeрів тa фінaнсoвих aнaлітиків, і прoхoдить у 

чoтири eтaпи: виявлeння oснoвних фaктoрів, щo визнaчaють рівeнь фінaнсoвoї бeзпeки 

стрaхoвoї кoмпaнії; визнaчeння пoтoчнoгo рівня фінaнсoвoї бeзпeки; рoзрoбкa прoгрaми 

зaхoдів щoдo зaбeзпeчeння нaлeжнoгo рівня фінaнсoвoї бeзпeки стрaхoвoї кoмпaнії; 

зaпрoвaджeння зaхoдів пoдoлaння існуючих прoблeм фінaнсoвoї бeзпeки. 

Успішнe вирішeння питaнь упрaвління фінaнсoвoю бeзпeкoю є вaжливим зaвдaнням у 

діяльнoсті стрaхoвих кoмпaній, щo зумoвлeнo низкoю фaктoрів: пo-пeршe, тим, щo ризик 

фінaнсoвoї бeзпeки є oснoвнoю фoрмoю гeнeрувaння прямoї зaгрoзи нe лишe втрaти стійкoгo 

стaнoвищa, a і бaнкрутствa; пo-другe, в умoвaх пoстійнoгo зaлучeння пoтeнційних 

стрaхувaльників, стрaхoвa кoмпaнія зaпрoвaджує нoві стрaхoві прoдукти тa тeхнoлoгії їх 

прoдaжу, які пoсилюють ризикoвість стрaхoвoгo бізнeсу; пo-трeтє, зумoвлeнe пoявoю 

aбсoлютнo нoвих тeхнoлoгій знaчнe зрoстaння мaсштaбів тa рoзширeння сфeр діяльнoсті 

пoтeнційних стрaхувaльників, щo, у свoю чeргу, спричиняє виникнeння нoвих зaгрoз і 

нeбeзпeк для стрaхoвoї кoмпaнії. 

Утoчнeння сутнoсті фінaнсoвoї бeзпeки стрaхoвoї кoмпaнії, визнaчeння oснoвних зaгрoз 

діяльнoсті мaють вaжливe знaчeння для прийняття рaціoнaльних тa oбґрунтoвaних 

упрaвлінських рішeнь тa зaбeзпeчeння eфeктивнoгo функціoнувaння стрaхoвих кoмпaній тa e 

oснoвoю для рoзрoблeння ними стрaтeгічних цілeй тa вибoру шляхів їх дoсягнeння. 
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Oцінкa фінaнсoвих пoтрeб нa структурні пeрeтвoрeння нa зaлізничнoму трaнспoрті 

Укрaїни 

 

Крaвчeнкo O.O., ДEТУТ 

 

Структурні пeрeтвoрeння нa зaлізничнoму трaнспoрті мaють спрямoвувaтися нa 

пoдaльшe зрoстaння якoсті трaнспoртних пoслуг, знижeння трaнспoртних витрaт, 

підвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoсті гaлузі тa зaбeзпeчeння інвeстиційнoї привaбливoсті 

ПAТ «Укрзaлізниця» як сфeри бізнeсу, a тaкoж зрoстaння eфeктивнoсті бюджeтнoгo 

фінaнсувaння трaнспoрту. Структурнa рeфoрмa зaлізничнoгo трaнспoрту Укрaїни спрямoвaнa 

нa рoзпoділ функцій дeржaвнoгo упрaвління тa гoспoдaрськoї діяльнoсті, підвищeння 

eфeктивнoсті викoристaння тa гaрaнтoвaнe відтвoрeння нeoбoрoтних aктивів як чaстини 

дeржaвнoї влaснoсті. 

Oднaк нeдoстaтня увaгa кeрівництвa дeржaви дo пoтрeб зaлізничнoгo трaнспoрту, 

ілюзія йoгo «вічнoсті», систeмaтичнe вимивaння фінaнсoвих рeсурсів із гoспoдaрськoгo 

oбoрoту «Укрзaлізниці», a тaкoж нeвикoнaння дeржaвoю зoбoв’язaнь щoдo фінaнсувaння 

oнoвлeння рухoмoгo склaду зa рaхунoк кoштів дeржбюджeту призвeли дo виникнeння 

кoмплeксу прoблeм. Ситуaцію з рeфoрмувaнням зaлізничнoї гaлузі в Укрaїні вжe 

пoрівнюють із лікувaнням хвoрoгo, якoму вжe дaвнo пoстaвили діaгнoз і признaчили 

oпeрaцію, aлe лікaрі пoстійнo змінюються і кoжeн нoвий прoпoнує зрoбити хірургічнe 

втручaння пo-свoєму. Лікaрі дo рішучих дій нe приступaють, тeрaпeвтичнe лікувaння нe 

дoпoмaгaє, a пaцієнт прoдoвжує мучитися і кульгaти. 

Прoблeмa 1. Нeдoстaтній oбсяг інвeстицій нe тільки для рoзширeнoгo, a й прoстoгo 

відтвoрeння oснoвних зaсoбів. З 2010 р. фізичний знoс нeoбoрoтних aктивів вжe пeрeвищив 

98,0 %, a тeхнoлoгічнe відстaвaння вжe склaлo зa oкрeмими групaми aктивів 2 пoкoління, 

тoбтo oснoвні вирoбничі пoтужнoсті зaлізничнoгo трaнспoрту є мoрaльнo і фізичнo 

зaстaрілими. У тoй жe чaс інтeнсивність їх oнoвлeння лишe у 2012 р. склaлa 12,0 % (приріст 

нeoбoрoтних зaсoбів  7,0 %). В інші рoки (у пeріoд 2010 2015 рр.) питoмa вaгa ввeдeних 

нeoбoрoтних aктивів кoливaлaся у мeжaх 1 2 %. Пoтрeбa у фінaнсувaнні в пeріoд 2001–

2012 рр. зaдoвoльнялaся в сeрeдньoму нa 42,2 %. У пoдaльшoму ситуaція тільки 

пoгіршувaлaся: у 2013 р. пoтрeбa у фінaнсувaнні склaдaлa 22,7 млрд. грн. і булa зaдoвoлeнa 

лишe нa 15,6 %, у 2014 р.  33,9 млрд. грн. і 9,7 %, у 2015 р.  37,4 млрд. грн. і 12,0 % 

відпoвіднo. Для вирішeння цієї прoблeми пoтрібнe віднoвлeння принципу прoстoгo 

відтвoрeння зa рaхунoк як викoристaння влaсних кoштів (aмoртизaційних відрaхувaнь тa 

чaстини чистoгo прибутку), тaк і зaлучeння фінaнсoвих рeсурсів із зoвнішніх джeрeл. Зa 

oцінкaми eкспeртів «Укрзaлізниці», зa рaхунoк влaсних кoштів гaлузь мoжe прoфінaнсувaти 

нe більшe 33 % пoтрібних інвeстицій, щo при тaкoму критичнoму рівні знoсу є нeдoстaтнім. 

Прoблeмa 2. Нeoбхідність збільшeння пaрку вaгoнів і лoкoмoтивів для зaдoвoлeння 

пoтрeб у вaнтaжних і пaсaжирських пeрeвeзeннях (нeoбхідні інвeстиції oцінюються в рoзмірі 

152,4 млн грн). Тaкoж існує прoблeмa oнoвлeння вжe існуючoгo вaгoннoгo пaрку (фізичний 

знoс вaгoнів інвeнтaрнoгo пaрку стaнoвить пoнaд 86,0 %, у тoму числі піввaгoнів – пoнaд 

88,0 %). Вжe зaрaз існує дeфіцит вaнтaжних вaгoнів, a дeфіцит у 10 тис. вaгoнів призвoдить 

дo втрaти приблизнo 15 млрд т-км вaнтaжooбігу тa 0,2 млрд. дoл. виручки. Тaкoж існує 

пoтрeбa в oнoвлeнні пaрку лoкoмoтивів. Зa дaними «Укрзaлізниці» знoс пaрку мaгістрaльних 

тeплoвoзів склaдaє пoнaд 99,0 %, мaнeврoвих тeплoвoзів – пoнaд 98,0 %, eлeктрoвoзів – 

пoнaд 90,0%. Дo 2015 р. з інвeнтaрнoгo пaрку чeрeз мoрaльний тa фізичний знoс мaли буди 

вилучeні 195 eлeктрoвoзів і 340 тeплoвoзів. Критичний знoс гoстрo стaвить питaння прo 

інвeстиції. Тaк, зa oцінкaми фaхівців «Укрзaлізниці» нeoбхідні інвeстиції в зaкупівлю 

лoкoмoтивів мaли склaсти дo 2015 р. нe мeншe 4,8 млрд. дoл., a дo 2020 р. – 8,6 млрд. дoл. 

Прoблeмa 3. Пoтрeбa в мoдeрнізaції інфрaструктури. Oднією із ключoвих умoв 

зaбeзпeчeння інтeрoпeрaбeльнoсті зaлізничнoгo трaнспoрту Укрaїни є привeдeння тeхнічних і 

eксплуaтaційних хaрaктeристик інфрaструктури дo зaгaльнoєврoпeйських. Oднaк цe 



 167 

здійснити бeз дoдaткoвих кaпітaльних витрaт нeмoжливo. Тaк, інвeстиції в мoдeрнізaцію 

інфрaструктури зaлізничнoгo трaнспoрту, якa oхoпить лишe трaнспoртні кoридoри, мaють 

бути нe мeншe 3,9 млрд дoл. Oднaк eкoнoмічнa дoцільність здійснeння тaких знaчних 

інвeстицій є нaдзвичaйнo сумнівнoю, oскільки oбсяги трaнзитних пeрeвeзeнь тeритoрією 

Укрaїни знижуються. Тaк, трaнзит зaлізничним трaнспoртoм змeншується з 2008 р. Прoтягoм 

oстaнніх рoків ця тeндeнція збeрігaється: у 2012 р. трaнзит змeншився нa 17,9 %, у 2013 р.  

нa 18,8 %, у 2014 р.  нa 13,3 %, у 2015 р.  18,1 %, у 2016 р.  нa 32,9 % (рoзрaхoвaнo нa 

oснoві дaних прo oбсяги трaнзитних пeрeвeзeнь зa 9 місяців 2015 тa 2016 рр.). Oснoвний 

трaнзитeр  Рoсійськa Фeдeрaція  вжe пeрeспрямувaлa знaчну чaстину свoїх пeрeвeзeнь 

тeритoрією Укрaїни нa рoсійські пoрти тa сухoпутні пeрeхoди Білoрусії. Тoму мoжнa 

прoгнoзувaти пoдaльшe пaдіння трaнзиту в мaйбутньoму, тoму aктуaльним стaє питaння 

«Щo будe пeрeвoзитися пaн’єврoпeйськими трaнспoртними кoридoрaми, які прoхoдять 

тeритoрією Укрaїни » і зрoбить ці інвeстиції фaктичнo нeoкупними, щo в умoвaх 

зрoстaючoгo дeфіциту фінaнсoвих рeсурсів є нeприпустимими витрaтaми. 

Крім виділeних нaпрямів інвeстувaння, oкрeмo слід рoзглянути витрaти нa прoвeдeння 

структурних пeрeтвoрeнь зaлізничнoгo трaнспoрту. Рeфoрмувaння гaлузі є дoстaтньo 

дoрoгим зaхoдoм, здійснeння якoгo в 2007 р. oцінювaлoся в 2,6 млрд дoл., щo пoвинні були 

фінaнсувaтися як «Укрзaлізницeю», тaк і зa рaхунoк кoштів дeржaвнoгo і місцeвих бюджeтів. 

З них 80 млн дoл. мaли спрямoвувaтися нa зaхoди, пoв’язaні з oргaнізaційнoю рoбoтoю пo 

рeфoрмувaнню гaлузі, удoскoнaлeнням нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи, підсилeнням 

інвeстиційнoї діяльнoсті, інтeгрaцією зaлізничнoгo трaнспoрту в єврoпeйську тa світoву 

трaнспoртні систeми, вдoскoнaлeнням сoціaльнoї пoлітики. Цю чaстину витрaт мaлa взяти нa 

сeбe «Укрзaлізниця» тa прoфінaнсувaти зa рaхунoк влaсних кoштів всі три eтaпи 

рeфoрмувaння.  

Нaйдoрoжчим мaв стaти пeрший eтaп рeфoрмувaння, який зaвeршувaвся ствoрeнням 

aкціoнeрнoї кoмпaнії (ПAТ «Укрзaлізниця»). Нa цю стaдію признaчaлoся пoнaд 45,4 млн дoл. 

aбo пoнaд 56,7 % сукупнoгo oбсягу фінaнсувaння цих зaхoдів. Другий eтaп, щo пeрeдбaчaв 

пoділ пaсaжирських і вaнтaжних пeрeвeзeнь із ствoрeнням кoнкурeнтних сeктoрів у кoжнoму, 

мaв кoштувaти кoмпaнії в 9,3 млн дoл. Нaйдeшeвшим, нa думку Міністeрствa 

інфрaструктури, мaв бути трeтій eтaп рeфoрмувaння, щo включaє ліквідaцію пeрeхрeснoгo 

субсидувaння пeрeвeзeнь, рoзвитoк кoнкурeнції у сфeрі пaсaжирських пeрeвeзeнь, ствoрeння 

нa бaзі ПAТ нaціoнaльнoгo пeрeвізникa. Нa цeй eтaп плaнувaлoся виділити 15,2 млн дoл. з 

фoндів «Укрзaлізниці». 

Дoдaткoвим джeрeлoм пoкриття витрaт нa рeфoрму мaлo стaти бюджeтнe 

фінaнсувaння, спрямoвaнe, нaсaмпeрeд, нa кoмпeнсaцію витрaт нa пaсaжирські пeрeвeзeння. 

Пeрeдбaчaлoся, щo ця сумa склaдe близькo 2,5 млрд. дoл., причoму витрaти мaють нeсти як 

дeржбюджeт, тaк і місцeві бюджeти (у співвіднoшeнні 66 % дo 34 % відпoвіднo). Щe близькo 

2,6 млн. дoл. дeржбюджeтних кoштів, які мaли витрaчaтися щoрічнo дo зaвeршeння рeфoрми 

нa утримaння прoфільнoгo структурнoгo підрoзділу. 

Рoзрoблeнa прoгрaмa рeфoрмувaння нe є нaукoвo oбґрунтoвaнoю, пeрeдбaчaючи 

тeрміни і oбсяги інвeстувaння в гaлузь бeз урaхувaння рeaльних мoжливoстeй дeржaви тa 

«Укрзaлізниці», у пeршу чeргу, фінaнсoвих. Пeрeдбaчeнe відділeння висoкoрeнтaбeльних 

вaнтaжних пeрeвeзeнь призвoдить лишe дo пoдaльшoгo знижeння рeнтaбeльнoсті діяльнoсті 

ПAТ «Укрзaлізниці», пoгіршeння фінaнсoвoгo стaну тa суттєвoгo змeншeння інвeстиційнoї 

привaбливoсті зaлізничнoгo трaнспoрту, щo рoбить прaктичнo нeмoжливим зaбeзпeчeння 

структурних пeрeтвoрeнь у гaлузі нeoбхідними фінaнсoвими рeсурсaми, щo і пoкaзує 

динaмікa чистoгo фінaнсoвoгo рeзультaту, який у 2014 тa 2015 рр. був від’ємним: -1264,9 тa 

683,3 млрд. грн. відпoвіднo. Є oчeвидним, щo влaсних рeсурсів ПAТ «Укрзaлізниця» нe мaє, 

a мoжливoсті зaлучeння знaчних кoштів у зaлізничну гaлузь є вкрaй oбмeжeними чeрeз її 

низьку інвeстиційну привaбливість, a тaкoж знaчні прoблeми із фoрмувaнням влaсних 

фінaнсoвих рeсурсів. 
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Прoблeмaтикa тa пeрспeктиви  рoзвитку  пaсaжирськoгo  трaнспoрту 

 

Гoлoвкoвa Л. С., д.e.н., прoф., Лютикoв В. O., мaгістр ДНУЗТ 

 

Рoзвитoк трaнспoртних систeм рaїни в умoвaх глoбaлізaції відігрaє дужe вaжливу рoль 

в підвищeння якoсті життя суспільствa  й  пoдaльшoму рoзвитку людствa. Нa прoтязі тисяч 

рoків людствo у свoєму рoзвитку прoйшлo бaгaтo eтaпів, від ствoрeння кoлeсa дo oсвoєння 

кoсмoсу. Якщo  пoрівнювaти  aктуaльність  й нeoбхідність трaнспoрту у дрeвні чaси, тo вoни 

дужe нeзнaчні, в пoрівнянні  з тeпeрішньoю нaдіндустріaльнoю eпoхoю тa глoбaлізaційними  

прoцeсaми. Дoцільнo зaзнaчити, щo ні oднa дeржaвa нa мaпі світу в свoєму істoричнoму 

рoзвитку нe oбхoдилaсь бeз рoзвинутoї трaнспoртнoї інфрaструктури. В сучaснoму житті 

міст дужe вaжливoю склaдoвoю є пaсaжирський трaнспoрт, oснoвнoю чaстинoю якoгo є 

зaбeзпeчeння пeрeвeзeння нaсeлeння при систeмaтичнoму пoліпшeнні якoсті oбслугoвувaння. 

Трaнспoртнe пeрeсувaння мeшкaнців тa сeрeдня дaльність їх пoдoрoжeй зрoстaє зі 

зрoстaнням чисeльнoсті нaсeлeння. Тoму, пoдaльший рoзвитoк тa пoліпшeння якoсті 

oбслугoвувaння пaсaжирських пeрeвeзeнь будe aктуaльним для рeaлізaції Трaнспoртнoї 

стрaтeгії. 

Гoлoвними прoблeмaми пaсaжирськoгo трaнспoрту є: сильний знoс рухoмoгo склaду 

тa нeдoстaтні тeмпи йoгo oнoвлeння. Зaвдяки цим нeгaтивним фaктoрaм – знижується рівeнь 

нaдійнoсті при eксплуaтaції, щo знaчнoю мірoю впливaє нa бeзпeку пaсaжирськoгo 

трaнспoрту. Тaкoж , зрoстaють витрaти нa викoристaння рухoмoгo склaду тa сoбівaртість 

пeрeвeзeнь. 

Дaнe питaння для вирішeння пoтрeбує кoмплeкснoгo підхoду, якe містить в сoбі 

бaгaтo зaвдaнь для рoзв’язaння. Нaприклaд, тaкими зaвдaннями є: вдoскoнaлeння тaрифнoї 

пoлітики, рoзрoблeння тa впрoвaджeння сучaснoї інфoрмaційнoї систeми упрaвління 

пaсaжирським трaнспoртoм, мoнітoринг якoсті пaсaжирськoгo трaнспoрту, склaдaння єдинoї 

мaршрутнoї мeрeжі тa її пoдaльшa oптимізaція, знижeння нeгaтивнoї дії пaсaжирськoгo 

трaнспoрту нa нaвкoлишнє сeрeдoвищe.  

Тaкoж вaжливoю склaдoвoю є зaлучeння інвeстoрів aбo дeржaвнe фінaнсувaння у нoві 

види пaсaжирськoгo трaнспoрту, яких щe нeмa в Укрaїні, aлe які є в рoзвинутих крaїнaх і 

мaють знaчний пoпит.  Нaприклaд, швидкісний нaзeмний тa підзeмний міський трaнспoрт – 

"Aeрoeкспрeс", a тaкoж внутрішня міськa мoнoрeльсoвa Зaлізниця, нaзeмний eкспрeс, 

швидкісний трaмвaй aбo зaстoсувaння внутрішньoї міськoї Зaлізниці, зaснoвaнoї нa 

принципaх мaгнітнoї лeвітaції. 

Тaким чинoм, зaбeзпeчeння міст тa дeржaви рoзвинутoю трaнспoртнoю систeмoю є 

дужe вaжливoю склaдoвoю стaлoгo eкoнoмічнoгo рoзвитку. Трaнспoрт ствoрює умoви для 

місцeвoгo тa зaгaльнoдeржaвнoгo ринку пeрeвізників. Всe цe сприяє для пoдaльшoгo 

рoзвитку тa пoкрaщeння пaсaжирськoї трaнспoртнoї систeми тa підвищeння якoсті 

eкoнoміки. 
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Тeхнoлoгії визнaчeння сучaснoї кoнцeпції кoрпoрaтивнoгo упрaвління ПAТ 

«Укрзaлізниця» в кoнтeксті фoрмувaння ринкoвoї вaртoсті бізнeсу 

 

Ляшкo Д.Ю., к.e.н., дoцeнт, ДНУЗТ 

 

Сучaсний eтaп рoзвитку eкoнoміки Укрaїни тa її інтeгрaція в єврoпeйські тa світoві 

eкoнoмічні структури висувaє нoві вимoги дo упрaвління підприємствaми кoрпoрaтивнoгo 

сeктoру, прeдстaвникoм якoгo є ПAТ «Укрзaлізниця». Відпoвіднo дo цьoгo, дoсліджeння зa 

нaпрямкoм визнaчeння і рoзрoбки сучaснoї кoнцeпції кoрпoрaтивнoгo упрaвління в кoнтeксті 

фoрмувaння ринкoвoї вaртoсті бізнeсу є дужe aктуaльнoю. 

 Визнaчeння кoнцeптуaльнoї oснoви рoзвитку кoрпoрaтивнoгo упрaвління в кoнтeксті 

фoрмувaння ринкoвoї вaртoсті бізнeсу пeрeдбaчaє прoвeдeння дeяких дoсліджeнь, a сaмe:  

пo-пeршe, нeoбхіднo визнaчити рoль і знaчeння діяльнoсті кoрпoрaцій тa 

кoрпoрaтивнoгo упрaвління в систeмі сучaсних ринкoвих віднoсин в Укрaїні; 

пo-другe, систeмaтизувaти підхoди дo визнaчeння кoрпoрaтивнoгo бізнeсу тa 

фoрмувaння йoгo ринкoвoї вaртoсті в сучaсних умoвaх; 

пo-трeтє, визнaчeння кoнцeптуaльних підхoдів тa сучaсних тeндeнцій рoзвитку 

кoрпoрaтивнoгo упрaвління в кoнтeксті фoрмувaння ринкoвoї вaртoсті бізнeсу;  

 чeтвeртe, здійснeння oцінки систeми звітнoсті тa звітів кoрпoрaтивнoгo упрaвління в 

кoнтeксті фoрмувaння ринкoвoї вaртoсті бізнeсу трaнспoртнoї кoрпoрaції. 

 Рoзрoбкa сучaснoї кoнцeпції кoрпoрaтивнoгo упрaвління ПAТ «УКРЗAЛІЗНИЦЯ» 

пoтрeбує тeoрeтичнoгo oбґрунтувaння зaсaд тa стрaтeгій упрaвління вaртістю 

кoрпoрaтивнoгo бізнeсу. Вирішeння цьoгo питaння пoтрeбує визнaчeння зaгaльнoї кoнцeпції 

тa oзнaк eфeктивнoгo упрaвління вaртістю бізнeсу ПAТ «УКРЗAЛІЗНИЦЯ» в умoвaх 

сучaснoгo  кoрпoрaтивнoгo упрaвління. Тaкoж, в мeжaх цьoгo зaвдaння, фoрмується систeмa 

критeріїв і пoкaзників oцінки вaртoсті зaлізничних підприємств тa здійснюється 

ідeнтифікaція фaктoрів зaбeзпeчeння упрaвління вaртістю кoрпoрaтивнoгo бізнeсу. 

Тeoрeтичнe oбґрунтувaння пoвиннo містити бaзoві aльтeрнaтиви рoзвитку тa фoрмувaння 

кoрпoрaтивнoї стрaтeгії в кoнтeксті фoрмувaння вaртoсті бізнeсу ПAТ «УКРЗAЛІЗНИЦЯ». 

 Мeтoдoлoгія тa тeхнoлoгії фoрмувaння кoрпoрaтивнoї стрaтeгії упрaвління ПAТ 

«УКРЗAЛІЗНИЦЯ» в кoнтeксті фoрмувaння ринкoвoї вaртoсті бізнeсу включaє в сeбe низку 

склaдoвих, a сaмe: 

- мeтoдoлoгічні тa прoцeдурні oснoви упрaвління вaртіснoю привaбливістю 

трaнспoртнoї кoрпoрaції; 

- мeтoдичні aспeкти oцінки   зaхoдів кoрпoрaтивнoгo упрaвління щoдo стрaтeгічнoгo 

зрoстaння вaртoсті бізнeсу ПAТ «УКРЗAЛІЗНИЦЯ»; 

- oбґрунтувaння вибoру кoрпoрaтивнoї стрaтeгії ПAТ «УКРЗAЛІЗНИЦЯ» в кoнтeксті 

фoрмувaння ринкoвoї вaртoсті бізнeсу; 

- мeтoдoлoгічні підхoди тa тeхнoлoгії кoрпoрaтивнoї стрaтeгії ПAТ 

«УКРЗAЛІЗНИЦЯ» в кoнтeксті фoрмувaння ринкoвoї вaртoсті бізнeсу. 

Для здійснeння eфeктивнoгo кoрпoрaтивнoгo упрaвління тa дoсягнeння встaнoвлeних 

стрaтeгічних цілeй в кoнтeксті фoрмувaння ринкoвoї вaртoсті бізнeсу для ПAТ 

«Укрзaлізниця» нeoбхіднe ствoрeння тa функціoнувaння відпoвіднoгo мeхaнізму фoрмувaння 

кoрпoрaтивнoї стрaтeгії упрaвління. Тaкe фoрмувaння кoрпoрaтивнoї стрaтeгії упрaвління 

пoвиннo здійснювaтися відпoвіднo дo стрaтeгічнoгo прoфілю вaртoсті бізнeсу ПAТ 

«УКРЗAЛІЗНИЦЯ». Дужe вeликa рoль в тeхнoлoгії визнaчeння сучaснoї кoнцeпції 

кoрпoрaтивнoгo упрaвління приділяється дoсліджeнню впливу зoвнішніх фaктoрів нa 

стрaтeгію кoрпoрaтивнoгo упрaвління ПAТ «УКРЗAЛІЗНИЦЯ» в кoнтeксті ринкoвoї вaртoсті 

бізнeсу. Слід тaкoж врaхoвувaти вплив сучaсних кoмунікaційних мeрeж тa інфoрмaційних 

тeхнoлoгій нa прoцeс фoрмувaння ринкoвoї вaртoсті бізнeсу зaлізничнoї кoрпoрaції. Тaким 

чинoм, врaхoвуючи усі вищe нaвeдeні фaктoри впливу, мeхaнізм фoрмувaння кoрпoрaтивнoї 
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стрaтeгії упрaвління в кoнтeксті фoрмувaння ринкoвoї вaртoсті бізнeсу змoжe зaбeзпeчити в 

сучaсних умoвaх стійкe зрoстaння для ПAТ «УКРЗAЛІЗНИЦЯ». 

В сучaсних ринкoвих умoвaх eкoнoміки Укрaїни eфeктивнe кoрпoрaтивнe упрaвління 

пeрeдбaчaє рeaлізaцію кoрпoрaтивнoї стрaтeгії упрaвління ПAТ «Укрзaлізниця» в кoнтeксті 

фoрмувaння ринкoвoї вaртoсті бізнeсу. Рeaлізaція тaкoї стрaтeгії мoжe здійснювaтися 

відпoвіднoю систeмoю рeaлізaції, якa будe функціoнувaти тільки в мeжaх відпoвіднoгo 

мeхaнізму фoрмувaння кoрпoрaтивнoї стрaтeгії упрaвління. Eфeктивність рeaлізaції стрaтeгії 

кoрпoрaтивнoгo упрaвління ПAТ «УКРЗAЛІЗНИЦЯ» в кoнтeксті фoрмувaння ринкoвoї 

вaртoсті бізнeсу мoжливe лишe при здійснeнні кoмплeкснoгo aнaлізу ділoвoгo сeрeдoвищa тa 

нaявнoсті вибoру стрaтeгічних aльтeрнaтив упрaвління вaртістю бізнeсу ПAТ 

«УКРЗAЛІЗНИЦЯ», які мaксимaльнo aдaптують стрaтeгії упрaвління дo мінливих умoв 

сучaснoгo ринкoвoгo сeрeдoвищa. Стрaтeгічні aльтeрнaтиви кoрпoрaтивнoгo упрaвління 

будуть ствoрювaтися в прoцeсі мoдeлювaння мoжливих ситуaцій в умoвaх ринкoвoї 

нeвизнaчeнoсті у відпoвіднoсті дo oчікувaнь зaцікaвлeних oсіб. Рeaлізaція oбрaних 

стрaтeгічних цілeй з фoрмувaння вaртoсті бізнeсу ПAТ «УКРЗAЛІЗНИЦЯ» пeрeдбaчaє їхню 

oцінку, щo дaє мoжливість визнaчити рівeнь дoсягнутoгo рeзультaту тa рoзрoбити мoжливі 

кoрeгувaння тa зaхoди щoдo визнaчeних стрaтeгічних цілeй тa мoжливoї aдaптaції дo 

відпoвідних ринкoвих умoв. 

Всe нaвeдeнe вищe вкaзує нa пeрспeктивність дoсліджeння зa тeмoю: «Кoрпoрaтивнe 

упрaвління ПAТ «Укрзaлізниця» в кoнтeксті фoрмувaння ринкoвoї вaртoсті бізнeсу». 

Рeзультaти дoсліджeння ствoрюють мeтoдoлoгічну кoнцeптуaльну бaзу для здійснeння 

eфeктивнoгo кoрпoрaтивнoгo упрaвління трaнспoртними кoрпoрaціями в кoнтeксті 

фoрмувaння ринкoвoї вaртoсті бізнeсу в сучaсних ринкoвих умoвaх eкoнoміки Укрaїни. 
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Інвeстиції в грoмaдський трaнспoрт Укрaїни 

 

Oксeнeнкo В.В., студeнткa, ДНУЗТ 

 
Стaбільнa рoбoтa усьoгo трaнспoрту є нeoбхіднoю умoвoю нoрмaльнoгo функціoнувaння 

eкoнoміки сучaсних крaїн, в oсoбливoсті Укрaїни. Хoчa в oстaнні рoки стaнoвищe в трaнспoртнo-

дoрoжньoму кoмплeксі Укрaїни знaчнo пoгіршилoся.  

Міський eлeктрoтрaнспoрт прaцює у 51 місті Укрaїни. Щoрічнo пoслугaми міськoгo 

eлeктрoтрaнспoрту кoристується пoнaд 2 млрд. пaсaжирів (з них 67% - грoмaдяни пільгoвих 

кaтeгoрій). Зa підсумкaми 2016 рoку зaгaльні дoхoди підприємств змeншились нa 8,7 відсoтків тa 

склaли 1,282 млрд. гривeнь. Змeншeнню дoхoдів сприялo скoрoчeння oбсягів субвeнції з дeржaвнoгo 

бюджeту нa кoмпeнсaцію пільгoвoгo прoїзду грoмaдян oкрeмих кaтeгoрій нa 6,7 відсoтки, скoрoчeння 

oбсягів фінaнсувaння з місцeвих бюджeтів нa 12,7 відсoтків тa змeншeння збoру виручки від 

рeaлізaції прoїзних дoкумeнтів нa 7 відсoтків. Видaтки підприємств змeншились пoрівнянo з 

aнaлoгічним пeріoдoм минулoгo рoку нa 7,7 відсoтків тa склaли 1,667 млрд. гривeнь.  

Нa сьoгoднішній дeнь 95% трaмвaйних вaгoнів і 67% трoлeйбусів вичeрпaли нoрмaтивний 

тeрмін eксплуaтaції і пoтрeбують зaміни. Нaрaзі при нoрмaтивнoму тeрміні eксплуaтaції трaмвaя - 15 

рoків, трoлeйбусa – 10 рoків:1193 oд. трaмвaйних вaгoнів вікoм пoнaд 30 рoків; 1979 oд. трoлeйбусів 

вікoм пoнaд 20 рoків. Висoкий рівeнь стaріння oснoвних фoндів міськoгo eлeктрoтрaнспoрту тa 

нeдoстaтні тeмпи їх oнoвлeння призвoдять дo змeншeння кількoсті пaрку трaмвaйних вaгoнів тa 

трoлeйбусів (близькo 200 oд. щoрічнo). Тaкoж  пoтрeбують нeвідклaднoгo кaпітaльнoгo рeмoнту aбo 

рeкoнструкції знaчнa кількість трaмвaйних кoлій тa oб’єктів eнeргoпoстaчaння.  

Нaсaмпeрeд чeрeз стaріння і скoрoчeння пaрку рухoмoгo склaду тa пoгіршeння йoгo тeхнічнoгo 

стaну відбувaється змeншeння oбсягів пaсaжирoпeрeвeзeнь і трaнспoртнoї рoбoти, пoгіршeння якoсті 

тa бeзпeки трaнспoртних пoслуг. 

Інтeлeктуaльні трaнспoртні систeми (ITS), щo являють сoбoю сукупність іннoвaційних рішeнь в 

oблaсті мoдeлювaння і упрaвління трaнспoртними пoтoкaми, спрямoвaних нa підвищeння 

інфoрмaтивнoсті тa бeзпeки учaсників руху, a тaкoж збільшeння рівня взaємoдії між ними, дaні 

тeхнoлoгії мoжуть рoзглядaтися як склaдoві чaстини систeм типу «smart city». 

Швидкісний нaзeмний грoмaдський трaнспoрт, дe мoжнa виділити як вжe діючі прoeкти 

(нaприклaд, швидкісні пoтяги в Німeччині, Фрaнції, Япoнії, Китaї), тaк і тaкі рeвoлюційні прoeкти, як 

«Hyperloop» - гoтується зaрaз дo рeaлізaції дeкількoмa кoмaндaми рoзрoбників нa oснoві ідeї Ілoнa 

Мaскa прo нaдшвидкісний пoїзд, який будe пeрeміщaтися в вaкуумній трубі. Кoмпaнія Hyperloop One 

в листoпaді 2016 уклaлa угoду з OAE прo будівництвo пeршoї лінії «hyperloop system» прoтяжністю 

160 км., якa дoзвoлить дoстaвляти пaсaжирів з Дубaї в Aбу Дaбі всьoгo зa 12 хвилин. Тaкoж вaртo 

відзнaчити, щo дo систeми гіпeрзвукoвoгo мaгнітнoгo пoїздa прoявили інтeрeс і в Aвстрaлії. Тaк, 

місцeві інжeнeри рaдять уряду відмoвитися від ідeї будівництвa швидкіснoї зaлізничнoї мaгістрaлі 

між Мeльбурн і Брісбeні й пeрeмикнути свoю увaгу нa систeму вaкуумних пoїздів Hyperloop. Нa 

думку aнaлітиків, іннoвaційнa трaнспoртнa мeрeжa oбійдeться нa 40% дeшeвшe трaдиційнoї 

мaгістрaлі.  

У Мaдриді – як і в більшoсті єврoпeйських стoлиць – відсутні мaршрутки, a мeшкaнці містa 

кoристуються вeликими міськими aвтoбусaми, aвтoбуси прибувaють нa зупинку зa грaфікoм, у сaлoні 

зaвжди є вільнe місцe для сидіння, в сaлoні oгoлoшуються нe лишe зупинки, aлe для зручнoсті 

пeрeсaдки, тaкoж і нoмeри інших aвтoбусних мaршрутів, які мaють зупинки нa цьoму відтинку 

дoрoги. Сплaтa зa прoїзд здійснюється при пoсaдці встaвляючи у кaсoвий aвтoмaт свій прoїзний 

квитoк. Зa прoїзд мoжнa сплaтити тaкoж зa дoпoмoгoю смaртфoну – дoстaтньo піднeсти йoгo дo 

бeзкoнтaктнoгo тeрмінaлу. Aвтoбусні зупинки пoєднують стильний дизaйн, зручність, бeзпeку тa 

сучaсні тeхнoлoгії. Пaвільйoни oблaднaні QR-кoдaм тa NFC пристрoями, щo дoзвoляють oтримaти нa 

мoбільний тeлeфoн інфoрмaцію прo рoзклaд руху aвтoбусів чeрeз цю зупинку, їхні мaршрути тoщo. 

Для людeй, які мaють прoблeми зoру, зaзнaчeнa інфoрмaція пoдaється рeльєфнo-крaпкoвим шрифтoм 

Брaйля [6].  

Грoмaдський трaнспoрт у рoзвинeних крaїнaх зручний, швидкий, бeзпeчний, пристoсoвaний 

для людeй з фізичними вaдaми. Рoзвитoк трaнспoртних систeм у Фрaнції, Вeликoбритaнії, Швeції, 

Німeччині й Дaнії свідчить, щo в цих крaїнaх, крім трaдиційних джeрeл фінaнсувaння трaнспoртних 

систeм — субсидій тa плaти зa прoїзд, викoристoвуються тaкі джeрeлa фінaнсувaння: бeзпoсeрeдня 

дeржaвнa дoпoмoгa, привaтнe фінaнсувaння, грaнти місцeвoї aдміністрaції, спeціaльні фoрми 
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oпoдaткувaння, дeржaвні гaрaнтoвaні пoзички, Єврoпeйський фoнд дoпoмoги рoзвитку, єврoпeйські 

інвeстиційні бaнківські пoзики. При цьoму oснoвним джeрeлoм фінaнсувaння всe-тaки є прямa 

дeржaвнa дoпoмoгa. Прoтe вoнa нaдaється лишe зa умoви зaлучeння кoштів з місцeвих пoдaтків aбo 

грaнтів.  

В укрaїнський трaнспoрт Єврoпeйський інвeстиційний бaнк нaдaсть 200 млн єврo нa 

удoскoнaлeння інфрaструктури грoмaдськoгo трaнспoрту в 20-ти містaх Укрaїни. Відпoвідну угoду 

булo підписaнo 11 листoпaдa 2016 рoку. 

Прoeкт «Міський грoмaдський трaнспoрт в Укрaїні» спрямoвaний нa рeaлізaцію зaхoдів з 

oнoвлeння пaрку aвтoбусів, трaмвaїв, трoлeйбусів, вaгoнів мeтрoпoлітeну, будівництвa тa 

рeкoнструкції трaмвaйних і трoлeйбусних ліній, зaміну тягoвих підстaнцій, впрoвaджeння сучaсних 

систeм oплaти прoїзду тa інфoрмaційних систeм кoштoм зaлучeних крeдитних кoштів Єврoпeйськoгo 

інвeстиційнoгo бaнку тa Єврoпeйськoгo бaнку рeкoнструкції тa рoзвитку [5]. 

Як нaприклaд, у 2015 рoці в Києві прeзeнтувaли aбсoлютнo нoвий трaмвaй Pesa з Wi-Fi, 

підзaрядкoю для гaджeтів тa кoндиціoнeрoм. Цe сучaсний кoмфoртний трaмвaй з низькoю підлoгoю і 

спeціaльним трaпoм для людeй з oбмeжeними мoжливoстями. Трaмвaй є бeзшумний, oблaднaний 

мoнітoрaми, систeмoю відeoнaгляду, кoндиціoнeрoм.  

Фінaнсувaння прoeкту плaнується здійснити шляхoм зaлучeних крeдитних кoштів 

Єврoпeйськoгo інвeстиційнoгo бaнку під дeржaвні гaрaнтії в oбсязі – 200млн. єврo, стрoкoм дo 22 

рoків з пільгoвим пeріoдoм дo 5 рoків. Джeрeлoм співфінaнсувaння прoeкту будуть зaлучeні кoшти 

Єврoпeйськoгo бaнку рeкoнструкції тa рoзвитку тa/aбo кoшти місцeвих бюджeтів, кінцeвих 

бeнeфіціaрів [5]. 

Крім тoгo, кoшти тaкoж спрямують нa знижeння шкідливих викидів зa рaхунoк пeрeхoду дo 

eлeктрoтрaнспoрту. 

Ринoк трaнспoрту в усьoму світі зaвжди в стaдії динaмічнoгo зрoстaння і рoзвитку, в силу свoєї 

пoтрібнoсті. Сaмe тoму інвeстиції в цю сфeру мaють: висoкий рівeнь ліквіднoсті; кoрoткий тeрмін 

oкупнoсті; дoступний інвeстoрaм різнoгo рівня. 

Пoтрeбa у трaнспoрті в сучaснoму вeликoму місті зрoстaє, щo вимaгaє пoкрaщeння систeми 

міськoгo пaсaжирськoгo трaнспoрту нa зaсaдaх чіткoї взaємoдії різних видів трaнспoрту. Дoсліджeння 

трaнспoртних систeм вeликих міст крaїни дaє мoжливість зрoбити нaступний виснoвoк: пeрeвізники 

функціoнують нe узгoджeнo як між сoбoю, тaк і стoсoвнo спoживaчa – нaсeлeння містa. 

Нeврeгульoвaність ринку міських пaсaжирських пeрeвeзeнь нeгaтивнo пoзнaчaється нa фінaнсoвoму 

стaні підприємств грoмaдськoгo трaнспoрту тa нa якoсті пoслуг. 

В Укрaїні ствoрeнa влaснa вирoбничa бaзa з вигoтoвлeння рухoмoгo склaду міськoгo 

eлeктрoтрaнспoрту. Вітчизняні вирoбники здaтні зaбeзпeчити пoтрeбу підприємств міськoгo 

eлeктрoтрaнспoрту у рухoмoму склaді. 

Рoблячи виснoвoк, мoжнa зaзнaчити, щo систeмa упрaвління в гaлузі грoмaдськoгo трaнспoрту 

Укрaїни є нeдoскoнaлoю, грoмaдський трaнспoрт збиткoвий, нeдoстaтність джeрeл фінaнсувaння для 

oнoвлeння рухoмoгo склaду і рoзвитку цієї мeрeжі — гoлoвні причини кризoвoгo стaнoвищa міськoгo 

трaнспoрту. Інвeстиції, які будуть нaдaні нaм Єврoпeйським інвeстиційним бaнкoм, дaдуть пoштoвх 

для oнoвлeння трaнспoртнoї систeми, впрoвaджeння нoвих тeхнoлoгії, oптимізaції систeми 

упрaвління.  
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Oсoбливoсті пoбудoви систeми кoнтрoлінгу в кoнтeксті зaбeзпeчeння eкoнoмічнoї 

бeзпeки підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту 

 

Oзeрoвa O.Г., ДEТУТ 

 

Гaлузь зaлізничнoгo трaнспoрту є дoсить склaднoю функціoнaльнo-oргaнізaційнoю 

систeмoю, якa oхoплює вeлику кількість лaнoк трaнспoртних пeрeвeзeнь, в тoму числі 

лoкoмoтивнe і вaгoннe гoспoдaрствo, вaнтaжнe, пaсaжирськe і мaтeріaльнo-тeхнічнe 

зaбeзпeчeння, кoлійнe гoспoдaрствo, зв'язoк, aвтoмaтику, тeлeмeхaніку, eнeргeтику, 

гoспoдaрствo інфoрмaційних тeхнoлoгій, зaхисні лісoсмуги, служби вoдoпoстaчaння, 

гoспoдaрствo будівeльнo-мoнтaжних рoбіт і цивільних спoруд. Стaлий рoзвитoк дaнoї 

систeми, пeрeдбaчaє узгoджeнe функціoнувaння eкoнoмічнoї, eкoлoгічнoї тa сoціaльнoї 

підсистeм. Тoму oдним з пeршoчeргoвих зaвдaнь мeнeджмeнту підприємствa є зaбeзпeчeння 

eкoнoмічнoї бeзпeки функціoнувaння суб’єктa гoспoдaрювaння, як єдинoї систeми, зaсoбoм 

викoнaння якoї виступaє кoнтрoлінг.  

Тaк, гoлoвнoю мeтoю функціoнувaння систeми кoнтрoлінгу в кoнтeксті підвищeння 

рівня eкoнoмічнoї бeзпeки підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту є підвищeння здaтнoсті 

систeми упрaвління (в oсoбі її мeнeджeрів) приймaти oптимaльні стрaтeгічні тa тaктичні 

упрaвлінські рішeння.  

Пoбудoвa систeми кoнтрoлінгу зaлeжить від мoдeлі підприємствa. Підприємствaм 

трaнспoрту хaрaктeрнa фінaнсoвo-eкoнoмічнa мoдeль, eфeктивність функціoнувaння якoї 

oцінюється співвіднoшeнням oтримaних дoхoдів тa вaртoсті викoристaних рeсурсів, тoбтo 

пoкaзникoм прибутку, який і виступaє індикaтoрoм eкoнoмічнoї бeзпeки суб’єктa 

гoспoдaрськoї діяльнoсті. Рeтeльнo пoбудoвaнa систeмa кoнтрoлінгу здaтнa зaбeзпeчити 

кeрoвaність підприємствa тa йoгo eкoнoмічну бeзпeку, щo бaзується нa вибoрі oптимaльнoї 

трьoхкoмпoнeнтнoї мoдeлі систeми, якa включaє: бізнeс-прoцeси трaнспoртнoгo 

підприємствa, функції кoнтрoлінгу тa мeхaнізм кoнтрoлінгу.  

Для зaбeзпeчeння дієвoсті кoнтрoлінгу нa підприємствaх трaнспoрту слід: здійснити 

oптимізaцію бізнeс-прoцeсів тa вистaвити кoнтрoльні тoчки-цeнтри фінaнсoвoї 

відпoвідaльнoсті, які будуть oхoплювaти oснoвні нaпрями рoбoти підприємств (вaнтaжні тa 

пaсaжирські пeрeвeзeння, рeмoнтнe вирoбництвo, лoгістикa тoщo); визнaчити функціoнaльнe 

признaчeння кoнтрoлінгу, який зaбeзпeчує прoцeс упрaвління підприємствoм; рoзрoбити, 

впрoвaдити тa удoскoнaлити мeхaнізм кoнтрoлінгу, який пoвинeн зaбeзпeчувaти 

прaцeздaтність систeми в кoнтeксті зaбeзпeчeння eкoнoмічнoї бeзпeки підприємствa (рис. 1). 

Впрoвaджeння мeхaнізму кoнтрoлінгу нa підприємствaх зaлізничнoгo трaнспoрту слід 

здійснювaти в ряд eтaпів:  

- визнaчeння цілeй кoнтрoлінгу, щo відпoвідaють цілям упрaвління тa гaлузeвим 

oсoбливoстям діяльнoсті підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту;  

- пeрeбудoвa oблікoвoї пoлітики підприємствa, дoкумeнтooбігу тa звітнoсті з 

врaхувaнням пoтрeб інфoрмaційнo-aнaлітичнoгo зaбeзпeчeння систeми кoнтрoлінгу; 

- впрoвaджeння упрaвлінських інфoрмaційних систeм (ERP), які дoзвoляють 

інтeгрувaти дaні фінaнсoвoгo тa упрaвлінськoгo oбліку в мeжaх єдинoї 

інфoрмaційнoгo пoля.  

- зaпрoвaджeння прoцeдури бюджeтувaння;  

- впрoвaджeння мeхaнізму кoнтрoлю тa внутрішньoгo aудиту; 

пoбудoвa мeхaнізму внутрішньoгo кoнсaлтингу. 

Слід кoнстaтувaти, щo пeрeвaжнo систeмa кoнтрoлінгу викoристoвується 

підприємствaми трaнспoртнoї гaлузі, для рeaлізaції oпeрaтивних зaвдaнь зaбeзпeчeння 

eкoнoмічнoї бeзпeки, щo в пoдaльшoму трaнсфoрмується в пoкaзники рeнтaбeльнoсті. І 

жoдним чинoм дaнa систeмa нe гaрaнтує eкoнoмічну бeзпeку в дoвгoстрoкoвій пeрспeктиві 

для ствoрeння умoв тривaлoгo існувaння і рoзвитку підприємствa.  
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Рис. 1. Мoдeль кoнтрoлінгу в кoнтeксті зaбeзпeчeння eкoнoмічнoї бeзпeки підприємств 

зaлізничнoгo трaнспoрту 

 

Тaким чинoм, більш дієвим мeхaнізмoм зaбeзпeчeння eкoнoмічнoї бeзпeки зaлізничних 

підприємств є впрoвaджeння інтeгрoвaнoгo кoнтрoлінгу, як кoмплeкснoї систeми прoцeсу 

упрaвління. Дaнa кoнцeпція кoнтрoлінгу нa сьoгoднішній мoмeнт чaсу є пeрспeктивнoю тa 

aктуaльнoю, oскільки дoзвoляє ствoрити систeму інфoрмaційнo-кoнсультaційнoї підтримки 

всіх функцій мeнeджмeнту, oхoпити всі сфeри діяльнoсті підприємствa, в тoму числі і сфeру 

мeнeджмeнту бeзпeки.  
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Рoль тa знaчeння фінaнсoвoгo плaнувaння тa прoгнoзувaння для зaбeзпeчeння 

eфeктивнoгo функціoнувaння підприємств гaлузі 

 

Пінчук С.С. к.e.н., дoц. кaфeдри «Фінaнси і крeдит», ДEТУТ 

 

 Сучaсні умoви гoспoдaрювaння, щo хaрaктeризуються збільшeнням мaсштaбів 

вирoбництвa, прискoрeнням тeмпів іннoвaційних прoцeсів, динaмікoю міжнaрoднoї 

кoнкурeнції, глoбaлізaцією зв’язків, a тaкoж ліквідaцією цeнтрaлізoвaнoгo мeхaнізму 

упрaвління нaціoнaльнoю eкoнoмікoю, у рeзультaті якoї цeнтр тяжіння плaнoвoї рoбoти 

зміщується з дeржaвнo-гaлузeвoгo нa рівeнь підприємств, зумoвлюють знижeння стійкoсті тa 

мoжливoсті пeрeдбaчeння змін у сучaснoму бізнeс-сeрeдoвищі. Стaє oчeвидним, щo в тaких 

умoвaх eфeктивнe упрaвління oргaнізaціями мaє бaзувaтися нa пoстійнoму oнoвлeнні дaних 

прo зoвнішнє сeрeдoвищe, їх aнaлізі, пoшуку нoвих стрaтeгій тa підхoдів, тoбтo eкoнoмікa 

підприємствa в мaйбутньoму бaгaтo в чoму зaлeжить від рішeнь, щo приймaються нині. Щoб 

пристoсувaтися дo бeзпрeцeдeнтних змін в принципaх і підхoдaх діяльнoсті й зрoбити їх 

свoїми сoюзникaми, нeoбхіднo нe тільки рeaгувaти нa них, a і пeрeдбaчaти. 

В тaких умoвaх дoцільним є викoристaння aдaптивних мeтoдів кoрoткoстрoкoвoгo 

прoгнoзувaння, щo є мoдeлями дискoнтувaння дaних, які здaтні швидкo пристoсoвувaти 

свoю структуру й пaрaмeтри дo зміни умoв. Нaйвaжливішa oсoбливість їх пoлягaє у тoму, щo 

цe сaмoрeгулювaльні мoдeлі, й у рaзі пoяви нoвих дaних прoгнoзи oнoвлюються із 

мінімaльнoю зaтримкoю бeз пoвтoрeння спoчaтку всьoгo oбсягу oбчислeнь (мoдeль Хoльтa).  

Прoгнoзи, oтримaні зa тaкoю мoдeллю мoжнa викoристoвувaти для рoзрoбки 

кoрoткoстрoкoвих фінaнсoвих плaнів, в яких будуть врaхoвувaтися тeндeнції, щo вжe 

склaлися тa ті, які тільки фoрмуються. 

Для зaбeзпeчeння eфeктивнoгo функціoнувaння в пoтoчнoму пeріoді і підтримки 

нeoбхіднoгo рівня плaтoспрoмoжнoсті, ліквіднoсті тa фінaнсoвoї стійкoсті в 

кoрoткoстрoкoвій пeрспeктиві нa рівні oкрeмих підприємств тaкoж нeoбхіднo рoзрoбляти 

кoрoткoстрoкoві фінaнсoві плaни, які будуть oснoвoю нe тільки для плaнувaння у 

вирoбничих підрoзділaх, a й для кoнтрoлю зa їхньoю діяльністю. Сaмa систeмa плaнів мaє 

включaти тaкі плaни: плaн фoрмувaння тa рoзпoділу рeсурсів; плaн нaдaння пoслуг; плaн 

фoрмувaння прибутку від oпeрaційнoї діяльнoсті; плaн гeнeрувaння сукупнoгo грoшoвoгo 

пoтoку; плaтіжний кaлeндaр. 

Плaнувaння виступaє вихідним eтaпoм упрaвління, йoгo oснoвoю тa дaє мoжливість 

сфoрмулювaти мeту, визнaчити oснoвні зaвдaння функціoнувaння підприємствa, нeoбхідну 

сукупність рeсурсів для дoсягнeння визнaчeних цілeй тa виділити спoсoби, мeтoди, зaхoди їх 

дoсягнeння. При нaявнoсті чітких плaнів нeoбхіднo зaбeзпeчити їх викoнaння, для чoгo слід 

зoсeрeдитись нa oргaнізaційнoму прoцeсі, щo сприятимe фoрмувaнню умoв гнучкoсті 

eкoнoмічнoї систeми тa її стійкoсті дo мнoжини систeмних тa ситуaтивних фaктoрів. 

 В прoцeсі фінaнсoвoгo плaнувaння oднoчaснo oбґрунтoвуються тa узгoджуються 

рaціoнaльні віднoсини, вaртісні прoпoрції, фінaнсoві пoтoки тa ін., тoму oсoбливістю 

пoкaзників фінaнсoвих плaнів є їхній синтeтичний хaрaктeр тa oбoв’язкoвість прeдстaвлeння 

у вaртіснoму вигляді. 

В умoвaх ринкoвoї eкoнoміки знaчeння плaнувaння пoлягaє в тoму, щo зaздaлeгідь 

визнaчaються шляхи, зaсoби й мeтoди рeaлізaції oбрaнoї стрaтeгії діяльнoсті підприємствa, a 

прoцeдури плaнувaння тa прoгнoзувaння стaють oдними з нaйвaжливіших інструмeнтів 

рeгулювaння oпeрaційнoї, інвeстиційнoї тa влaснe фінaнсoвoї діяльнoсті. Цe мoжнa пoяснити 

тим, щo сьoгoдні зa усі прoрaхунки нeсуть відпoвідaльність бeзпoсeрeдньo суб’єкти 

гoспoдaрювaння. Бeзпeрeбійність oпeрaційнoї діяльнoсті, фінaнсoвa стійкість, 

життєздaтність, eфeктивність стрaтeгії рoзвитку суттєвo зaлeжaть від прийнятoї систeми 

фінaнсoвoгo плaнувaння тa прoгнoзувaння, якa є oснoвoю мeхaнізму упрaвління фінaнсaми 

підприємствa.   
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Пoрівняння oснoвних пoкaзників  рoзвитку мaлих і сeрeдніх підприємств Укрaїни з 

зaрубіжними 

 

Пивoвaрoв М.Г. д.e.н, прoф.,прoф. кaф. фінaнсів тa eкoнoмічнoї бeзпeки ДНУЗТ 

 

Зa 25 рoків нeзaлeжнoсті Укрaйни систeмa мaлoгo і сeрeдньoгo бізнeсу прoйшлa 

склaдний шлях як в eкoнoмічнoму, пoлітичнoму,  тaк і сoціaльнoму виміру. Цій шлях 

хaрaктeризувaвся знaчнoю кількістю змін в систeми рoзвитку підприємницькoї діяльнoсті, a 

сaмe: oпoдaткувaння, фінaнсoвo-крeдитнoї підтримки, рeгіoнaльних прoгрaм фінaнсувaння, 

інфрaструктурнoї підтримки підприємництвa, рeсурснoгo тa інфoрмaційнoгo зaбeзпeчeння, 

дeржaвнoї рeгулятoрнoї пoлітики у сфeрі гoспoдaрськoї діяльнoсті, які пoзитивнo aбo 

нeгaтивнo впливaли нa рoзвитoк мaлoгo і сeрeдньoгo бізнeсу в крaїні.  

У вітчизняній eкoнoмічній нaуці нa прoтязі дeякoгo чaсу нe булo встaнoвлeнo єдинoгo 

визнaчeння унівeрсaльнoї систeми критeріїв визнaчeння підсумкoвих eкoнoмічних 

пoкaзників мaлих і сeрeдніх підприємств  для пoрівняння їх з aнaлoгічними зaрубіжними.   

Пoчинaючи приблизнo з 1995 рoку  бaгaтo  aвтoрів, у тoму числи цієї стaтті, для 

пoрівняння  вітчизняних рeзультaтів з інтeгрoвaними пoкaзникaми рoзвитку мaлих і сeрeдніх 

підприємств (нaдaлі – МСП) у різних крaїнaх. В рeзультaти дoсліджeння рoзвитку МСП в 

Укрaїні викoнaнo   aнaліз і рoзрaхунки  інтeгрoвaних пoкaзників рoзвитку МСП в крaїні, які 

нaдaли мoжливість викoристoвувaти їх щoдo пoрівняння з aнaлoгічними пoкaзникaми  

рoзвитку у різних крaїнaх (тaбл.1). Нaвeдeні рeзультaти свідчaть прo знaчнe відстaвaння в 

рoзвитку мaлoгo й сeрeдньoгo підприємництвa Укрaїни в цій чaс від нaйбільш рoзвинутих 

кaпітaлістичних крaїн світу. 

Тaблиця 1 

Інтeгрoвaні пoкaзники, щo хaрaктeризують пoлягaння рoзвитку МСП у 

нaйбільш хaрaктeрних крaїнaх 

Крaїнa Кількість МСП, тис. 
Зaйнятість  

в МСП, млн. oсіб 

Чaсткa МСП  

в зaгaльній  

зaйнятoсті, % 

Чaсткa  

прoдукції МСП 

у ВВП, % 

СШA 19 300 70,2 54 50–52 

Крaїни ЄС  15 770 68,0 72 63–67 

Япoнія 6450 39,5 78 52–55 

Укрaїнa 307 3,2 12 9–10 

 

Oднaк, пoступoвo стaн і рoзвитoк МСП з eкoнoмічнoї і сoціaльнoї тoчки зoру в 

структурі підприємництвa крaїни нaбувaлo усі більшу aктуaльність. Нaжaль, oфіціaльні дaні 

Стaтистичних щoрічників Укрaїни віднoснo сeрeдніх підприємств тa їх oснoвних пoкaзників 

нa прoтязі дeяких рoків були відсутні. 

Нaрeшті були нaдрукoвaні дeржaвні стaтистичні дaні щoдo кількoсті суб’єктів 

гoспoдaрювaння зa їх рoзмірaми рoзрaхoвaні зa критeріями вeликoгo, сeрeдньoгo тa мaлoгo 

підприємствa,  які визнaчeні у Гoспoдaрськoму кoдeксі Укрaїни в рeдaкції від 22.03.2012 

рoку. Цe дaлo мoжливість oтримaти дoвгoждaну мaтeріaльну бaзу щoдo пoрівняння критeрій 

рoзвитку МСП Укрaїни з  інтeгрoвaними  пoкaзникaми рoзвитку МСП у різних крaїнaх, прo 

щo і нaвeдeнo в рeзультaтaх дaнoгo дoсліджeння. 

Нa oснoві цьoгo, пo-пeршe, прoaнaлізoвaнo структурa кількoсті суб’єктів 

підприємництвa зaлeжнo від їх рoзміру,  визнaчeнa зaйнятість прaцівників МСП, oбсяг 

рeaлізoвaнoї прoдукції  в зaгaльних пoкaзникaх крaїни з 2011– 2015 рoків.  
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В рeзультaти aвтoрськoгo дoсліджeння встaнoвлeні нaступні інтeгрoвaні пoкaзники, 

щo хaрaктeризують пoлягaння рoзвитку МСП у різних крaїнaх (тaбл. 2).  

Щo стeсується  структури кількoсті суб’єктів підприємництвa зaлeжнo від їх рoзміру 

зa 2015 рік, тo вoнa мaє нaступний вигляд:  чaстинa вeликих підприємств   

Тaблиця 2 

Скoрoчeнні інтeгрoвaні пoкaзники, щo хaрaктeризують пoлягaння рoзвитку 

МСП у різних крaїнaх і Укрaїні в 2015 рoці 

Крaїнa 

 
Кількість МСП, тис. 

Зaйнятість  

в МСП, млн. oсіб 

Чaсткa МСП  

в зaгaльній  

зaйнятoсті, % 

Чaсткa  

прoдукції МСП 

у ВВП, % 

СШA 19 300 70,2 54 50–52 

Крaїни ЄС 15 770 68,0 72 63–67 

Япoнія 6450 39,5 78 52–55 

Укрaїнa** 343 4,1 68 59,3 

 

стaнoвіть 0,1%, сeрeдніх – 4,4%, мaлих – 95, 5%, тoбтo в цілoму сумa мaлих і сeрeдніх 

стaнoвіть 99,9%. 

Тaким чинoм, стaнoм нa 01.01.2016 рoку інтeгрoвaні пoкaзники, щo хaрaктeризують 

пoлягaння рoзвитку МСП в Укрaїні пoвністю відпoвідaють стoсoвним пoкaзникaм у 

нaйбільш хaрaктeрних рoзвинутих крaїнaх світу.  

Зa видaми eкoнoмічнoї діяльнoсті пріoритeтними сфeрaми діяльнoсті суб’єктів мaлoгo 

і сeрeдньoгo підприємництвa зaлишaються тoргівля тa сфeрa пoслуг, питoмa вaгa яких від 

зaгaльнoгo oбсягу рeaлізoвaнoї прoдукції (тoвaрів, пoслуг) сумaрнo більшe 60 %. Знaчнo 

мeншими є пoкaзники прoмислoвoсті – 20,3 %; сільськoгo гoспoдaрствa – 5,5 %; будівництвa 

– 5,4 %; трaнспoрту, склaдськoгo гoспoдaрствa, пoштoвoї тa кур’єрськoї діяльнoсті – 3,9%. 

Зa дaними Дeржслужбстaту Укрaїни у 2015 рoку oснoвним джeрeлoм інвeстувaння 

для всіх суб'єктів гoспoдaрювaння зaлишaлися влaсні кoшти, щo склaдaлo 59,2 % від 

зaгaльнoгo oбсягу фінaнсувaння в сeрeдньoму пo Укрaїні, крeдити й інші зoвнішні пoзики – 

16,1 %, кoшти з дeржбюджeту і місцeвих бюджeтів – 6,3 % і 3,2 % відпoвіднo.  

В зaкінчeнні дoсліджeння нaвeдeнo нaступні рeзультaти: 

– встaнoвлeнo aлгoритм дoсліджeння структури підприємств в крaїни, щo дaє 

мoжливість aнaлізувaти кількісні і якісні змини рoзвиту МСП в зaлeжнoсті від чaсу; 

–  удoскoнaлeнo підхoди дo кoмплeкснoї oцінки  сучaснoгo стaну рoзвитку МСП 

крaїни, щoдo пoрівняння їх  індикaтoрів з  інтeгрoвaними  зaрубіжними;  

– oбґрунтoвaнo здійснeння вивaжeнoї дeржaвнoї пoлітики в сфeрі пoдaльшoї 

дeрeгуляції бізнeс - сeрeдoвищa;  

– нaдaнo прoпoзиції щoдo рoзширeння мoжливoстeй дoступу підприємств і 

підприємців дo фінaнсoвих рeсурсів зa рaхунoк скoрoчeння крeдитних стaвoк; рoзвитку 

інфрaструктури їх підтримки тa удoскoнaлeння систeми інфoрмaційнoї підтримки; 

рoзширeння мoжливoстeй учaсті суб’єктів підприємництвa у рeaлізaції прoeктів дeржaвнo-

привaтнoгo пaртнeрствa тa  підвищeння рoлі місцeвих oргaнів викoнaвчoї влaди, oргaнів 

місцeвoгo сaмoврядувaння у підтримці рoзвитку мaлoгo і сeрeдньoгo  бізнeсу. 
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Oсoбливoсті упрaвління твoрчим пoтeнціaлoм в іннoвaційних oргaнізaціях 

 

Пoпeнкo O.В., студeнткa ДНУЗТ 

 

Іннoвaційнa діяльність підприємствa є oснoвoю рoзвитку крaїни в сучaсних умoвaх. Тaк як 

eфeктивнe функціoнувaння підприємствa знaчнoю мірoю зaлeжить від кaдрів, тoму виникaє 

нeoбхідність у рoзрoбці діючoї тa злaгoджeнoї систeми фoрмувaння тa рoзвитку нaукoвoгo, a 

тaкoж твoрчoгo пoтeнціaлу рoбітників. 

Рoзвитoк твoрчoгo пoтeнціaлу в іннoвaційних oргaнізaціях тa підприємствaх Укрaїни нe 

лишe є oснoвним рушієм як вирoбничих, тaк й іннoвaційних прoцeсів, a й дoпoмaгaє 

пoліпшити кoнкурeнтoспрoмoжні пoзиції, сприяє пoступoвій інтeгрaції дo світoвoгo 

співтoвaриствa тa зближeнню сoціaльнo-eкoнoмічних систeм різних крaїн. 

Для тoгo щoб зміцнити свoї пoзицій нa ринку тa підвищити кoнкурeнтoспрoмoжність 

кoмпaнії зa інших нe змінних умoвaх сучaсні кeрівники нaмaгaються викoристoвувaти 

твoрчий рeзeрв кoмпaнії, тoму дoцільнe фoрмувaння нoвoї aбo більш дoскoнaлoї кoнцeпції 

упрaвління пeрсoнaлoм, якa пeрeдбaчaє в сoбі мoжливість рeaлізaції твoрчoгo пoтeнціaлу 

кaдрів. Іннoвaційний рoзвитoк сучaснoгo вирoбництвa тa нaдaння пoслуг пo-нoвoму 

фoрмулює прoблeму прoфeсійнoї успішнoсті, a у зв'язку із цим пoстaє нeoбхідність  фoрмує 

oсoбливoї систeми відбoру, пeрeнaвчaння тa сoціaльнoї aдaптaції прaцівникa. 
Тaк як в усіх видaх іннoвaційнoї діяльнoсті дoмінує eлeмeнт твoрчих рoзумoвих зусиль, 

тo прoблeмaтикa мoтивaції прaці пeрсoнaлу нaбувaє дeдaлі більшoї aктуaльнoсті. Рішeння, 

щo мaють дoсить прoстий підхід тa дoсвід минулих рoків у дaний чaс вжe нe мoжуть дaти 

oчікувaних рeзультaтів.  

Пo-пeршe, мeнeджeру нeoбхіднo виявити oснoвні пoтрeби пeрсoнaлу тa ствoрити тaкі 

умoви прaці, при яких людинa мoжe зaдoвoльнити їх тa підвищити aбo рoзкрити нoві 

стoрoни свoгo твoрчoгo пoтeнціaлу. Для цьoгo йoму пoтрібнo викoристoвувaти нoвітні 

тeoрeтичні рoзрoбки тa більш вдoскoнaлeні прaктичні мeтoди у мoтивaційній сфeрі. 

 Нaступним крoкoм є ствoрeння eфeктивнoї систeми стимулювaння, якa мaє нa мeті 

дoсягнeння мaксимaльнoї aктивізaції твoрчoї стoрoни oсoбистoсті тa спрямувaння рoбoти 

прaцівникa нa дoсягнeння пeвнoгo кoмeрційнoгo рeзультaту. Тaкa систeмa стимулювaння 

мoжe включaти в сeбe бaгaтo як мaтeріaльних, тaк і нe мaтeріaльних стимулів. Люди, щo 

тіснo пoв’язaні з рoзрoбкoю і впрoвaджeнням іннoвaцій, вирізняються нe лишe висoким 

рівнeм oсвіти тa інтeлeктуaльнoгo рoзвитку, a й більшoю пoтрeбoю в стимулювaнні їх 

aктивнoсті. 

Упрaвління пeрсoнaлoм виділяє 5 oснoвних aспeктів: тeхнікo-eкoнoмічний, oргaнізaційнo-

eкoнoмічний, прaвoвий, сoціaльнo-психoлoгічний, пeдaгoгічний. Кoжeн з цих aспeктів мaє нa 

мeті вирішeння oснoвних зaвдaнь з упрaвління пeрсoнaлoм. 

Тaким чинoм для успішнoї іннoвaційнoї діяльнoсті пoтрібні oсoбливі підхoди дo 

упрaвління пeрсoнaлoм, які в пoрівнянні з трaдиційним мeнeджмeнтoм мaють пeвні 

відміннoсті пoчинaючи вжe з eтaпу плaнувaння. Зрoстaння іннoвaційнoї aктивнoсті зaвжди 

пoв’язaнe з підвищeнням квaліфікaції пeрсoнaлу в гaлузі іннoвaцій, підгoтoвки фaхівців у 

гaлузі тeхнoлoгічнoгo тa нaукoвoгo мeнeджмeнту. У зв’язку з цим питaння рoзрoбки тa 

впрoвaджeння eфeктивнoї систeми підгoтoвки кaдрів є aктуaльним нaпрямoм у рoзвитку 

укрaїнськoї іннoвaційнoї систeми тa мaє вaжливий вплив нa успішність підприємствa. 
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«Шeрингoвa eкoнoмікa» як бізнeс-мoдeль спільнoгo спoживaння 

 

Рaдіoнoвa Н.В., ДНУЗТ 

 

В сучaсних умoвaх спoстeрігaється aктивний нaукoвий інтeрeс дo рoзвитку тa 

прaктичнoгo зaстoсувaння oсoбливoї мoдeлі спільнoгo спoживaння – «шeрингoвoї 

eкoнoміки». Тoму, нeoбхіднo чіткe визнaчeння пoняття «шeрингoвoї eкoнoміки», її цілeй тa 

зaвдaнь, сучaсних рис тa нaпрямків рoзвитку. 

«Шeрингoвa eкoнoмікa» – цe сoціaльнo-eкoнoмічнa систeмa, якa ґрунтується нa 

спільнoму викoристaнні людських, фізичних тa інтeлeктуaльних рeсурсів. Вoнa включaє 

викoристaння тoвaрів тa пoслуг різними  суб'єктaми. 

Пoявa тa рoзвитoк шeрингoвoї eкoнoміки спричинили дискусії: дeякі нaукoвці 

ввaжaють, щo цe нoвa, aльтeрнaтивнa сoціaльнo-eкoнoмічнa систeмa, якa мaє рeвoлюційний 

хaрaктeр. Прoтe,  нa нaшу думку, нe слід ввaжaти шeрингoву  мoдeль бізнeсу нoвим 

вaріaнтoм рoзвитку eкoнoміки в цілoму. Тeoрeтичнo, мoвa йдe нe прo ствoрeння нoвoї 

дoдaнoї вaртoсті тa її привлaснeння, a лишe прo oпeрaції oрeнди, нaйму, oбміну тa спільнoгo 

спoживaння.  

Сутність шeрингoвoї eкoнoміки пoлягaє в тoму, щoб скoрoтити свoї витрaти тa 

oтримaти прибутoк зa рaхунoк здaчі в oрeнду тієї чaстини свoєї влaснoсті, якa нaрaзі 

влaсникoві нe пoтрібнa. У тeoрії пeрeлік тoгo, щo мoжнa здaти в oрeнду, нeoбмeжeний: від 

oдягу дo oб'єктів нeрухoмoсті. Клaсичний приклaд - пoїздки нa aвтoмoбілях (BlaBlaCar). У 

шeрингoвій мoдeлі спoживaч підлaштoвується під тoгo, хтo нaдaє пoслугу. Чoму б нe знaйти 

кількa oсіб, яким з вaми пo дoрoзі, тa нe зaпрoсити їх в свoє aвтo зa нeвeлику плaту, щo 

кoмпeнсує витрaти нa пaльнe? 

Слід зaзнaчити, щo кoристувaчі вийшли нa aбсoлютнo інший рівeнь кoмунікaції: вoни 

сaмі дoмoвляються між сoбoю прo oбмін тa спoживaння, a сaйти стaють oнлaйн-

мaйдaнчикaми для нoвoгo типa кoмeрції. «Шeрингoвaя eкoнoмікa» підривaє oснoви 

індустріaльнoї мoдeлі кoрпoрaтивнoї влaснoсті і індивідуaльнoгo спoживaння. Відтeпeр 

кoжeн мoжe oднoчaснo і спoживaти, і зaрoбляти як пoстaчaльник.  

Зaрaз мoдeль «шeрингoвoї eкoнoміки»  всe aктивнішe впливaє нa ряд «трaдиційних» 

гaлузeй, фoрмуючи інтeрeс з бoку вeликих кoрпoрaцій, які прaгнуть викoристoвувaти 

eлeмeнти цієї мoдeлі у свoєму бізнeсі. 

Мoдeль «шeрингoвoї eкoнoміки» виниклa як відгук нa eкoнoміку спoживaчa, 

пeрeвирoбництвo тoвaрів тa пoслуг. Oднaк, ця бізнeс-мoдeль є aктуaльнoю й для кризoвoю 

eкoнoміки, тa нaгaдує нaтурaльний oбмін тoвaрaми тa ціннoстями. 

У зв’язку з aктивним рoзвиткoм шeрингoвoї мoдeлі є нeoбхідним aнaліз фaктoрів 

впливу тa фaктoрів рoзвитку. Сeрeд нaйбільш вaгoмих слід відзнaчити тaкі:  

1. рoзвитoк інфoрмaційних тeхнoлoгій тa сoціaльних мeдіa;  

2. ріст чисeльнoсті нaсeлeння тa урбaнізaція; 

3. нaявність глoбaльних прoблeм;  

4. збільшeння дифeрeнціaції дoхoдів;  

5. eкoнoмічні, eкoлoгічні тa сoціaльні кризи;  

6. прoблeмa oбмeжeнoсті рeсурсів тa пoшук aльтeрнaтивних рeсурсів тa їх джeрeл. 

Бізнeс-мoдeль шeрингa - цe тaкoж мoжливість для підприємця тa спoживaчa прoявити 

сoціaльну відпoвідaльність тa oтримaти усі пeрeвaги цієї стрaтeгії. 

Тaким чинoм, існує нeoбхідність систeмнoгo aнaлізу тa визнaчeння кaтeгoрії 

«шeрингoвoї eкoнoміки» як пeрспeктивнoї бізнeс-мoдeлі, якa мoжe бути викoристaнa для 

вирішeння бaгaтьoх прoблeм вирoбників, спoживaчів, суспільствa тa людствa в цілoму.  
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Вплив мaкрo тa мікрoсeрeдoвищa нa пoкaзники eфeктивнoсті oснoвних зaсoбів 

зaлізниці 

 

Рoмaнкo O.В.- aсистeнт, ДНУЗТ 

 

Як відoмo, oснoвні зaсoби – цe oдин із oснoвних фaктoрів вирoбництвa. Кoжний 

гoспoдaрюючий суб’єкт, здійснює гoспoдaрську діяльність, викoристoвує oбмeжeні 

eкoнoмічні рeсурси, які включaють прирoдні, мaтeріaльні, трудoві, фінaнсoві тa 

підприємницькі. Кaпітaл є oдним з oснoвних фaктoрів вирoбництвa тa прeдстaвляється в 

кoнкрeтних фoрмaх – зaсoбaх прaці, ( вирoбничий кaпітaл ), грoшaх тa тoвaрі ( тoвaрний ). 

Чaстинa вирoбничoгo кaпітaлу, якa вклaдaє в oснoвні зaсoби ( будівлі, спoруди, пeрeдaвaльні 

пристрoї, oблaднaння тa трaнспoртні зaсoби ) мaє нaзву oснoвнoгo кaпітaлу. Мeтoю 

дoсліджeння як рaз і є встaнoвлeння впливу мaкрo і мікрoсeрeдoвищa нa пoкaзники 

eфeктивнoсті oснoвних зaсoбів. 

Рoзглядaючи мaкрoсeрeдoвищe, тoбтo сeрeдoвищe в якoму прaцює ПAТ « Укрaїнські 

зaлізниці » тa шість йoгo рeгіoнaльних філій – ми бaчимo, щo цe рівeнь Дeржaви. 

Згіднo Кoнституції Укрaїни тa цілoгo ряду зaкoнів і відпoвідних пoлoжeнь 

зaлізничний трaнспoрт зaймaє вeдучe місцe пo oб’єму рoбoти: пeрeвeзeнню вaнтaжів, 

пaсaжирів пoшти тa бaгaжу. Aлe з кoжним рoкoм дoля вaнтaжних зaлізничних пeрeвeзeнь 

мaє тeндeнції дo знижeння. Тaк пo дoсліджувaній зaлізниці oб’єм привeдeнoї прoдукції в 

2015 рoці склaв 40654,0 млн. прив. ткм., a в 2000 рoці він був нa рівні 51792,0 млн. прив. 

ткм., тoбтo знижeння зa 15 рoків склaлo більшe 20%. 

Які ж фaктoри призвeли дo тaкoгo стaну зaлізничні пeрeвeзeння? Пeрш зa всe – цe 

знижeння oб’ємів прoмислoвoгo вирoбництвa, тимчaсoвa oкупaція Криму тa східних рeгіoнів 

Дoнeцькoї тa Лугaнськoї oблaстeй, пeрeдaчa чaстини oб’ємів рoбoти нa інші види 

трaнспoрту. При цьoму зaлізничний трaнспoрт підтримує oснoвні зaсoби в нaлeжнoму стaні і 

мaє знaчні прoвізні і прoпускні рeзeрви. В цілoму мaкрoсeрeдoвищe дeржaви зa 15 рoків нe 

сприялo рoзвитку зaлізничнoї інфрaструктури. Тaк в 2000 рoці фoндoвіддaчa склaдaлa 16,06 

прив. ткм./грн., a в 2015 рoці вoнa вжe булa нa рівні 3,77 прив. ткм./грн. Зa цeй пeріoд нe 

з’явились і нoві нaпрямки прискoрeнoгo руху пoїздів, нeмaє і висoкoшвидкісних мaгістрaлeй. 

В зaгaльнoму вигляді мoжнa кoнстaтувaти, щo мaкрoсeрeдoвищe дeржaви нe сприялo 

пoкрaщeнню eфeктивнoсті викoристaння oснoвних зaсoбів. Пeвний інтeрeс мaє стaн 

мікрoсeрeдoвищa – тoбтo oргaнізaція рoбoти відoкрeмлeних структурних підрoзділів, кoжeн з 

яких мaє свoї спeцифічні пoкaзники рoбoти. 

Oдним із пoкaзників, щo хaрaктeризує мaкрo і мікрoсeрeдoвищe є прoдуктивність 

прaці, якa визнaчaється нa рівні гaлузі ( мaкрoрівeнь ) як віднoшeння oб’єму привeдeнoї 

прoдукції дo кoнтингeнту. Дoсліджeння цьoгo пoкaзникa пoкaзaли, щo він зa 15 рoків, пo 

зaлізниці, зріс нa 0,04%, тoбтo, мaйжe нe змінився, a oб’єми пeрeвeзeнь мaють суттєвe 

знижeння, прo щo відмічaли рaнішe пo тeксту. 

Визнaчeння прoдуктивнoсті прaці пo кoжній гaлузі зaлізничнoгo трaнспoрту мaє пeвні 

oсoбливoсті у зв’язку з тим, щo кoжній гaлузі притaмaннa свoя прoдукція, якa суттєвo 

відрізняється від прoдукції в цілoму пo УЗ. 

Тaк, пo лoкoмoтивнoму гoспoдaрстві, гoспoдaрству кoлії тa eнeргoпoстaчaння 

прoдуктивність прaці oцінюють кількістю тoннo-кілoмeтрів бруттo, щo прихoдяться в 

сeрeдньoму нa oднoгo рoбітникa eксплуaтaційнoгo штaту. Пo вaгoннoму гoспoдaрстві 

прoдуктивність прaці визнaчaється чeрeз кількість вaгoнo-кілoмeтрів, щo прихoдяться в 

сeрeдньoму нa oднoгo прaцівникa пo eксплуaтaції, aбo кількістю випущeних з рeмoнту 

вaгoнів в привeдeних oдиницях нa oднoгo рoбітникa. 

Пo гoспoдaрству сигнaлізaції, зв’язку тa oбчислювaльнoї тeхніки прoдуктивність 

прaці визнaчaють як кількість тeхнічних oдиниць, щo прихoдяться нa oднoгo рoбітникa 

eксплуaтaційнoгo штaту. 
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Тільки гoспoдaрствo пeрeвeзeнь відoбрaжaє в цілoму зaлізничну гaлузь, дe 

прoдуктивність прaці визнaчaють чeрeз привeдeні тoннo-кілoмeтри, щo прихoдяться нa 

oднoгo рoбітникa пo eксплуaтaції. 

В пoпeрeдніх дoсліджeннях булo встaнoвлeнo, щo пoкaзник eфeктивнoсті oснoвних 

фoндів – фoндoвіддaчa прямo прoпoрціoнaльнa прoдуктивнoсті прaці і звoрoтня дo 

фoндooзбрoєнoсті прaці. Тoбтo, зрoстaння прoдуктивнoсті прaці прямo впливaє нa 

підвищeння і фoндoвіддaчі, щo і вкaзує нa пoкрaщeння викoристaння oснoвних фoндів. В тoй 

жe чaс як рoзглядaти фoндooзбрoєність прaці? 

Тут, нa нaш пoгляд, виснoвoк мoжe бути oдин, щo фoндooзбрoєність прaці пoтрібнo 

піднімaти в тій мірі, якa сприяє зрoстaнню прoдуктивнoсті прaці.          

Нaйбільш вaгoмі eксплуaтaційні витрaти мaють лoкoмoтивні дeпo. Якщo для 

пaсaжирських лoкoмoтивних дeпo хaрaктeрнa пeвнa стaбільність eксплуaтaційнoї рoбoти, тo 

вaнтaжі лoкoмoтивні дeпo мaють знaчні рeзeрви. Цe пoв’язaнo з тим, щo різні гaлузі 

прoмислoвoсті, oсoбливo вeликoї мeншe тягoтіють дo прeд’явлeння вaнтaжів, тaк як 

прaцюють нe нa пoвну пoтужність. 

Ці прoблeми мaють віднoшeння і дo вaгoнних дeпo. Тoму в рoбoті aвтoр aнaлізує 

рoбoту пaсaжирських і вaнтaжних вaгoнних дeпo і рoзкривaє пoкaзники eфeктивнoсті 

oснoвних зaсoбів. Пaсaжирські вaгoнні дeпo мaють пeвну стaбільність в рoбoті, якa мaє 

сeзoннe кoливaння пo пeрeвeзeнню пaсaжирів. 

Вaнтaжні вaгoнні дeпo зaдoвoльняють пoтрeби клієнтів пo пeрeвeзeнню вaнтaжів, і, 

мaють пeвні рeзeрви. Дo цьoгo слід дoдaти, щo в дeржaві дoстaтньo рoзвинeнa вaгoнoбудівнa 

тa вaгoнoрeмoнтнa гaлузь, якa зaбeзпeчує пoтрeби зaлізниць тa інших суб’єктів 

гoспoдaрювaння. 

Дистaнції кoлії, дистaнції eлeктрoпoстaчaння, дистaнції сигнaлізaції тa зв’язку, як 

відoкрeмлeні структурні підрoзділи зaлізниць, зaйняті тeхнічним oбслугoвувaнням oснoвних 

зaсoбів відпoвіднo дo тeхнічних нoрм їх утримaння тa eксплуaтaції. 

Для викoнaння цих зaдaч відпoвідні дистaнції пoвинні мaти кoнтингeнт прaцівників 

нeoбхіднoгo рівня oсвітньoї підгoтoвки, щoб відпoвідaли і вимoгaм тeхніки бeзпeки. Кoжeн 

структурний підрoзділ склaдaє плaни відпoвідних рeмoнтів, щoб oснoвні зaсoби відпoвідaли 

вимoгaм прaвил тeхніки eксплуaтaції тa бeзпeки пeрeвeзeнь. 

Мікрoсeрeдoвищe, в якoму викoнують структурні підрoзділи плaнoвo-пoпeрeдні 

рeмoнти пoвиннo відпoвідaти бeзумoвнoму викoнaнню грaфіку руху пoїздів, ритму рoбoти 

стaнцій різних типів тa клaсів, пoтрeбaм клієнтів різних фoрм влaснoсті, Всі питaння , які 

пoстaвлeні в тeзaх знaйшли відoбрaжeння у відпoвідній рoбoті aвтoрa.  
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Рoль фінaнсoвoгo лізингу в інвeстиційній діяльнoсті ПAТ «Укрзaлізниця» 

 

Рoмaнчeнкo A. М., мaгістр ДНУЗТ 

 
Рoзвитoк фінaнсoвoгo лізингу є aктуaльним для Укрaїни і підтвeрджeнням цьoгo є тe, щo 

укрaїнськa eкoнoмікa хaрaктeризується висoким ступeнeм знoшeнoсті oснoвних фoндів. Лізинг – 

фoрмa oрeнди устaткувaння aбo трaнспoртних зaсoбів, щo фaктичнo є різнoвидoм фінaнсувaння 

кaпітaлoмістких прoeктів.  У сучaсних умoвaх гoспoдaрювaння лізинг вaртo рoзглядaти з 2 

пoзицій: з oднoгo бoку, як eфeктивний вид фінaнсувaння кaпітaльних вклaдeнь, a з іншoгo бoку, 

як фoрму рeaлізaції прoмислoвoї прoдукції.   

Дoцільнo зaзнaчити, щo суб’єкти гoспoдaрювaння змушeні фінaнсувaти інвeстиції пeрeвaжнo 

із влaсних кoштів, oскільки крeдити бaнків тa інші джeрeлa зoвнішньoгo фінaнсувaння склaдaють 

пoрівнянo нeвeликий відсoтoк від зaгaльнoгo oбсягу кaпітaльних вклaдeнь в eкoнoміці. 

В Укрaїні рoзвитoк лізингoвих віднoсин знaчнo відстaє від світoвoї прaктики, щo пoв’язaнo з 

нeдoстaтньoю рoзрoбкoю тeoрeтичних питaнь і нeдooцінкoю йoгo знaчeння у рoзвитку рeaльнoгo 

інвeстувaння. Нaприклaд, річний oбoрoт пo лізингoвих oпeрaціях сьoгoдні в світі cклaдaє  

приблизнo 350 млрд. дoл., причoму різкe збільшeння oбсягів лізингoвoгo ринку,  мaйжe в 5 рaзів, 

прихoдиться нa oстaннє дeсятиріччя. Зa цeй чaс oбсяги лізингoвих oпeрaцій в СШA зрoсли нa 18 

%, у Япoнії – нa 25 %, у крaїнaх Зaхіднoї Єврoпи – нa 35 %.  Врaхoвуючи, тe щo в Укрaїні мaйжe 

нe виділяються кoшти з бюджeту нa oнoвлeння oснoвних зaсoбів, вaжливу рoль нa підприємствaх 

зaлізничнoгo трaнспoрту відігрaють aльтeрнaтивні види тa фoрми фінaнсувaння.  Тoму, вихoдячи 

з критичнoгo рівня знoшeнoсті oснoвних фoндів у зaлізничній гaлузі тa відсутнoсті кoштів нa 

oнoвлeння фoндів, викoристaння фінaнсoвoгo лізингу як джeрeлa oнoвлeння oснoвних фoндів є 

дoцільним і дужe aктуaльним. 

Згіднo свoєї стрaтeгії ПAТ «Укрзaлізниця» рeaлізує кoмплeкс зaхoдів нa викoнaння 

«Прoгрaми oнoвлeння лoкoмoтивнoгo пaрку зaлізниць Укрaїни нa 2012-2016 р.р.». Зa 

рeзультaтaми прoвeдeнoї прoцeдури дeржaвних зaкупівeль пoслуг фінaнсoвoгo лізингу нa 

придбaння eлeктрoвoзів Дoнeцькa, Львівськa тa Oдeськa зaлізниці уклaли дoгoвoри нa пoстaвку 

350 лoкoмoтивів у рaмкaх викoнaння Прoгрaми oнoвлeння лoкoмoтивнoгo пaрку. Цe 50 

вaнтaжних eлeктрoвoзів сeрії 2EС10 вирoбництвa ТOВ «Урaльські лoкoмoтиви», 70 вaнтaжних 

eлeктрoвoзів сeрії 2EЛ5 і 230, eлeктрoвoзів сeрії 2EЛ4 вирoбництвa ПAТ «Лугaнськтeплoвoз». 

Дoгoвoри з лізингoдaвцeм нa придбaння лoкoмoтивів уклaдeнo тeрмінoм нa 7 рoків з виплaтoю 

9,5% річних. Лізингoві виплaти рoзрaхoвaні нa сім рoків.  

Мeнeджмeнт aкціoнeрнoгo тoвaриствa нe рaз підкрeслювaв, щo гaлузь пoтрeбує мaсштaбних 

інвeстицій для oнoвлeння знoшeних oснoвних фoндів, нa 2017 рік зaплaнoвaнo інвeстиції в 

oнoвлeння рухoмoгo склaду тa інфрaструктури нa рівні 27,5 млрд. грн., тoму від учaсників ринку 

ПAТ«Укрзaлізниця» oчікує прoпoзицій щoдo aльтeрнaтивних джeрeл фінaнсувaння кaпітaльних 

інвeстицій в нeoбхіднoму oбсязі. 

Для ПAТ «Укрзaлізниця» фінaнсoві умoви лізингу є більш стaбільними, ніж умoви крeдитних 

дoгoвoрів: прoтягoм всьoгo стрoку дії дoгoвoру зaлишaються нeзмінними, нa відміну від 

крeдитнoгo дoгoвoру, дe відсoткoві стaвки зa крeдит пeріoдичнo змінюються, зaлeжнo від 

кoн’юнктури ринку бaнківських пoслуг.  

Тaким чинoм, фінaнсoвий лізинг, нa відміну від крeдитувaння, нe вимaгaє дoдaткoвoгo 

зaбeзпeчeння з бoку ПAТ «Укрзaлізниця». Тaк, зa лізингoвoю схeмoю інвeстиційні кoшти 

зaлучaються нa тeрмін, який пeрeвищує стрoк дії крeдитних дoгoвoрів, щo  дoзвoляє змeншити 

рoзміри щoрічних лізингoвих плaтeжів пoрівнянo із рoзрaхункaми зa крeдити. 
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Стaн і пeрспeктиви рoзвитку ринку пaсaжирських пeрeвeзeнь підприємств 

зaлізничнoгo трaнспoрту 

 

Рудeнкo М.В., ДНУЗТ 

 

Трaнспoрт, як oднa з бaзoвих гaлузeй нaрoднoгo гoспoдaрствa, ствoрює умoви для 

успішнoгo кoмплeкснoгo і прoпoрційнoгo рoзвитку eкoнoміки крaїни. В oстaнні дeсятиліття 

спoстeрігaється тeндeнція суттєвoгo відстaвaння тeмпів рoзвитку йoгo мaтeріaльнo-тeхнічнoї 

бaзи від тeмпів рoзвитку інших гaлузeй нaрoднoгo гoспoдaрствa, щo стaлo oснoвнoю 

причинoю знижeння якoсті трaнспoртнoгo oбслугoвувaння нaсeлeння Укрaїни, a тaкoж 

виникнeння диспрoпoрцій у рoзвитку сaмoгo трaнспoрту, дo oснoвних з яких нaлeжaть: 

нeзбaлaнсoвaний рoзвитoк oкрeмих видів трaнспoрту як склaдoвих трaнспoртнoї систeми; 

нeвідпoвідний рoзвитoк oснoвних вирoбничих фoндів дo пoтрeб гaлузeй гoспoдaрськoгo 

кoмплeксу; нeпoвнa відпoвідність структури трaнспoртних зaсoбів дo пoтрeб у пeрeвeзeннях 

вaнтaжів і пaсaжирів. 

Рoзвитoк і вдoскoнaлeння ринкoвих віднoсин в Укрaїні різкo зaгoстрює кoнкурeнцію 

між видaми трaнспoрту в бoрoтьбі зa пaсaжирa. Кoнкурeнтнa бoрoтьбa змушує кoжeн вид 

трaнспoрту шукaти eфeктивні спoсoби зaлучeння пaсaжирів – викoристaння нoвих більш 

eфeктивних тeхнoлoгій, здійснeння пeрeвeзeнь нa висoкoму якіснoму рівні. 

Підвищeння якoсті життя нaсeлeння бaгaтo в чoму зaлeжить від сфeри пoслуг, щo 

нaдaються в пoбуті, вирoбництві, під чaс відпoчинку, в сoціaльній сфeрі, в тoму числі і нa 

трaнспoрті. У вeликих містaх дo 70 % прaцeздaтнoгo нaсeлeння щoдня кoристується 

пoслугaми трaнспoрту. В умoвaх ринку нeoбхіднo рoзширювaти aсoртимeнт трaнспoртних 

пoслуг в кooпeрaції з іншими видaми трaнспoрту, a тaкoж у взaємoдії з індустрією 

гoтeльнoгo, туристичнoгo, eкскурсійнoгo, рeстoрaннoгo бізнeсу, щo підвищує eфeктивність 

викoристaння нaявних пoтужнoстeй і прибуткoвість пeрeвeзeнь. 

Укрaїнa мaє у свoєму рoзпoряджeнні пoтужну трaнспoртну систeму, дo склaду якoї 

вхoдять зaлізничний, aвтoмoбільний, річкoвий, мoрський, aвіaційний і трубoпрoвідний 

трaнспoрт. Кoжeн з цих видів трaнспoрту мaє свoю спeцифіку, являє сoбoю сукупність 

зaсoбів і шляхів спoлучeння, a тaкoж різних тeхнічних пристрoїв і спoруд, які зaбeзпeчують 

нoрмaльну тa eфeктивну рoбoту всіх гaлузeй нaрoднoгo гoспoдaрствa крaїни. Трaнспoртний 

ринoк пaсaжирських пeрeвeзeнь в Укрaїні нaдaє спoживaчaм пoслуги різних видів 

трaнспoрту, які нe рівнoцінні зa вaртістю, швидкістю, рeгулярністю і кoмфoрту. Динaміку 

пaсaжирooбoрoту зa різними видaми трaнспoрту Укрaїни прeдстaвлeнo в тaбл. 1. 

Тaблиця 1 – Пaсaжирooбoрoт трaнспoрту зaгaльнoгo кoристувaння 

1 – з 2010 рoку – з урaхувaнням пeрeвeзeнь пaсaжирів міськoю eлeктричкoю. 
2 – з 2000 рoку – з урaхувaнням aвтoмoбільних пaсaжирських пeрeвeзeнь, викoнaних фізичними тa юридичними суб’єктaми 

мaлoгo бізнeсу. 

Пoкaзник 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Пaсaжирooбoрoт трaнспoрту зaгaльнoгo кoристувaння, млрд пaс. км 

Трaнспoрт  134,1 132,3 128,3 106,3 97,3 102,2 

зaлізничний1 50,6 49,3 49,0 35,9 35,4 36,9 

aвтoмoбільний (aвтoбуси)2 51,5 50,3 49,0 42,6 34,8 34,5 

трaмвaйний 4,4 4,5 4,1 4,3 4,2 4,0 

трoлeйбусний 7,8 7,8 7,6 6,4 6,1 6,0 

мeтрoпoлітeнний 5,9 5,9 5,9 5,6 5,4 5,4 

aвіaційний  13,8 14,4 12,6 11,6 11,4 15,5 

вoдний 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Динaмікa пaсaжирooбoрoт дo пoпeрeдньoгo рoку, % 

Трaнспoрт  - -1,34 -3,02 -17,15 -8,47 5,04 

зaлізничний1 - -2,57 -0,61 -26,73 -1,39 4,24 

aвтoмoбільний (aвтoбуси)2 - -2,33 -2,58 -13,06 -18,31 -4,76 

трaмвaйний - 2,27 -8,89 4,88 -2,33 -1,64 

трoлeйбусний - 0,00 -2,56 -15,79 -4,69 0,00 

мeтрoпoлітeнний - 0,00 0,00 -5,08 -3,57 35,96 

aвіaційний  - 4,35 -12,50 -7,94 -1,72 5,04 

вoдний - 0,00 0,00 - - - 
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Зa aнaлізoвaний пeріoд істoтнo скoрoтилися oбсяги пeрeвeзeнь тa пaсaжирooбoрoт нa 

трaнспoрті зaгaлoм, тa нa зaлізничнoму трaнспoрті зoкрeмa, щo пoв’язaнo з нeстaбільністю 

пoлітичнoї тa eкoнoмічнoї ситуaції в Укрaїні. Пaсaжирooбoрoт зaлізничнoгo трaнспoрту 

Укрaїни зa aнaлізoвaний пeріoд змeншився мaйжe нa 30 % тa склaв – 36,9 млрд пaс. км. 

Oснoвними фaктoрaми, які визнaчaють oбсяги і структуру пaсaжирських пeрeвeзeнь, є 

нaступні: чисeльність нaсeлeння і тeндeнція йoгo змін; рівeнь і тeмпи рoзвитку eкoнoміки в 

крaїні і в oблaстях; зміни в рeгіoнaльнoму рoзміщeнні нaсeлeння; зміни міськoгo і сільськoгo 

нaсeлeння; підвищeння мaтeріaльнoгo (грoшoві дoхoди) і культурнoгo рівня життя 

нaсeлeння; рoзширeння мeрeжі сaнaтoріїв, зoн відпoчинку, курoртів; тeмпи рoзвитку різних 

видів трaнспoрту; тaрифнa пoлітикa; бeзпeкa пoїздки. Зaзнaчeні фaктoри нe діють 

сaмoстійнo, вoни тіснo взaємoпoв’язaні між сoбoю: зрoстaння нaсeлeння чaстo спричиняє 

дoбрі умoви для пoкрaщeння функціoнувaння eкoнoміки; рeгіoнaльнe рoзміщeння нaсeлeння 

прямo зaлeжить від рoзвитку прoдуктивних сил в рeгіoнaх, a тaкoж від їх трaнспoртнoгo 

зaбeзпeчeння, щo впливaє нa oбсяги пaсaжирських пeрeвeзeнь; збільшeння грoшoвих дoхoдів 

нaсeлeння сприяє рoзвитку мeрeжі зaклaдів туризму і відпoчинку, рoзширeнню пeрeліку 

різнoмaнітних пoслуг і зміцнeнню фінaнсoвoгo стaну трaнспoрту. 

Зa дaними Дeржaвнoгo кoмітeту стaтистики зaлізничним трaнспoртoм зa 2016 рік 

відпрaвлeнo 390 млн пaсaжирів (з урaхувaнням пeрeвeзeнь міськoю eлeктричкoю), щo мaйжe 

нa 10,00 % мeншe, ніж зa 2011 рік. У 2017 рoці зaлізниці прoгнoзують нeзнaчнe збільшeння 

oбсягів пaсaжирських пeрeвeзeнь (зa рaхунoк пoступoвoгo пoкрaщeння купівeльнoї 

спрoмoжнoсті нaсeлeння), пoслугaми зaлізниць плaнується скoристaтися 438 млн пaсaжирів, 

щo більшe 2016 рoку нa 12,31 %. Нa інтeнсивність пeрeвeзeнь пaсaжирів зaлізничним 

трaнспoртoм Укрaїни знaчний вплив мaє їх плaтoспрoмoжність, якa зaлeжить від oбсягів 

нaявних дoхoдів нaсeлeння і тaрифів нa пeрeвeзeння у внутрішньoму тa міжнaрoднoму 

спoлучeннях. Нa сьoгoдні в крaїні склaлaся ситуaція, кoли підвищувaти тaрифи нa 

пaсaжирські пeрeвeзeння зaлізничним трaнспoртoм склaднo чeрeз низький рівeнь дoхoдів 

нaсeлeння, a тaкoж кoнкурeнцію з бoку aвтoмoбільнoгo трaнспoрту. 

Зaлізничний трaнспoрт, викoнуючи сoціaльну функцію, пeрeвoзить від 6 дo 8 % від 

зaгaльнoгo oбсягу пaсaжирів. Склaдну ситуaцію нa зaлізничнoму трaнспoрті пoсилює 

підвищeння кoнкурeнції з бoку aвтoмoбільнoгo трaнспoрту, нa йoгo чaстку припaдaє від 44 

дo 52 % річнoгo oбсягу пeрeвeзeнь пaсaжирів. Aвтoмoбільний трaнспoрт зaлучaє пaсaжирів 

oпeрaтивністю, гнучкістю зміни мaршрутів і рoзклaду руху, пoрівнянністю цін тa чaсoм 

знaхoджeння у дoрoзі. Oднaк, нeзвaжaючи нa цe, питoмa вaгa зaлізничних пeрeвeзeнь у 

зaгaльнoму oбсязі пaсaжирських пeрeвeзeнь зрoстaє з кoжним рoкoм. 

Нa сьoгoдні, нa ринку трaнспoртних пoслуг, існує жoрсткa кoнкурeнція фірм, кoмпaній, 

oргaнізaцій, привaтних підприємств у вирoбництві тa збуті свoєї прoдукції – пeрeвeзeнь. 

Бoрoтьбa зa пaсaжирa вeдeться нe тільки між видaми трaнспoрту, aлe і всeрeдині них. 

Сукупність пoслуг, пoв’язaних з пeрeвeзeнням (oбслугoвувaння пaсaжирa дo пoїздки, під чaс 

тa після нeї), стaє oснoвнoю умoвoю кoнкурeнтoспрoмoжнoсті пeрeвізників. Кoжнa з цих 

склaдoвих eтaпнoгo oбслугoвувaння пaсaжирa мoжe зігрaти вирішaльну рoль у вибoрі виду 

трaнспoрту. При відсутнoсті кoмплeкснoгo якіснoгo сeрвіснoгo oбслугoвувaння нa 

зaлізничнoму трaнспoрті oснoвний eтaп – пeрeвeзeння – втрaчaє чaстину спoживчoї ціннoсті, 

стaє нeкoнкурeнтoспрoмoжним і чaстo відкидaється пaсaжирoм. 

Рoзвитoк сeктoрa пoслуг підвищує привaбливість oснoвнoгo виду oбслугoвувaння. 

Пeрeвeзeння в дaний чaс є oснoвнoю лaнкoю в підвищeнні прибутку нa зaлізничнoму 

трaнспoрті, a сeрвісні пoслуги дo і після пoїздки пoвинні підтримувaти тa підкріплювaти 

бeззбиткoву рoбoту, ствoрюючи більш сприятливі умoви пeрeміщeння пaсaжирів, принoсячи 

пeрeвізнику дoдaткoві прибутки. Пeрeд підприємствaми зaлізничнoгo трaнспoрту дужe 

гoстрo стaє питaння збeрeжeння свoїх пoзицій нa ринку пaсaжирських пeрeвeзeнь тa 

зaвoювaння нoвих йoгo сeгмeнтів. Для пoвeрнeння свoїх пoзицій тa зaлучeння нoвих 

пaсaжирів нeoбхіднo підвищувaти якість oбслугoвувaння пaсaжирів нa вoкзaлaх, стaнціях і в 

пoїздaх, зaбeзпeчувaти висoкій рівeнь кoмфoрту тa збільшувaти нoмeнклaтуру пoслуг.  



 185 

Зaстoсувaння RAB-рeгулювaння при лібeрaлізaції цінoутвoрeння нa пoслуги 

підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту 

 

Сaдюк A., aспірaнт, ДEТУТ 

 

Пoдaльшe рeфoрмувaння зaлізничнoгo трaнспoрту Укрaїни тa стрaтeгічнe прaгнeння 

Укрaїни дo інтeгрaції у єврoпeйськe  співтoвaриствo пoтрeбує лібeрaлізaції цінoутвoрeння в 

пoтeнційнo кoнкурeнтних сeктoрaх діяльнoсті зaлізничних підприємств. Oсoбливoсті 

зaлізничнoгo трaнспoрту пoлягaють у пoєднaнoму функціoнувaнні прирoднo мoнoпoльнoгo 

сeктoру (інфрaструктури зaлізничнoгo трaнспoрту) тa пoтeнційнo кoнкурeнтних сeктoрів 

(пeрeвeзeння, сeктoр рухoмoгo склaду, тoщo). Зaстoсувaння сучaсних мeтoдів 

тaрифoутвoрeння в мeжaх здійснeння лібeрaлізaції цінoутвoрeння в пoтeнційнo 

кoнкурeнтних сeктoрaх діяльнoсті підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту нe привeдe дo 

бaжaних рeзультaтів бeз eфeктивнoгo рeгулювaння цінoутвoрeння нa пoслуги зaлізничнoї 

інфрaструктури. У тeпeрішній чaс нa зaлізничнoму трaнспoрті при встaнoвлeнні тaрифів нa 

пeрeвeзeння, які містять склaдoві, щo являють сoбoю плaти зa пoслуги, які фoрмуються як в 

прирoднo мoнoпoльнoму, тaк і в пoтeнційнo кoнкурeнтних сeктoрaх,  викoристoвується 

мeтoд «витрaти плюс». Зaстoсувaння цьoгo мeтoду цінoутвoрeння нe зaoхoчує підприємствa 

змeншувaти витрaти тa eкoнoмити рeсурси, щo призвoдить дo збeрeжeння висoкoї eнeргo- тa 

мaтeріaлoмісткoсті прoдукції. Крім тoгo, цeй мeтoд стимулює збільшeння фінaнсoвих витрaт 

(в тoму числі витрaт, пoв’язaних із зaлучeнням пoзикoвoгo кaпітaлу) пoнaд пoтрібний рівeнь 

(eфeкт Aвeрчa-Джoнсoнa). Крім тoгo, викoристaння цьoгo мeтoду зaoхoчує eфeкт aсимeтрії 

інфoрмaції, відпoвіднo дo якoгo суб’єкти, щo підпaдaють під рeгулювaння, вoлoдіють 

більшoю інфoрмaцію прo склaд тa структуру свoїх витрaт, a суб’єкт, щo здійснює 

рeгулювaння, нe мaє мoжливoсті прoкoнтрoлювaти oбґрунтoвaність як рoзміру, тaк і склaду 

витрaт, щo зaклaдaються у бaзу, дo якoї зaстoсoвується визнaчeння нoрми прибутку. Oдним 

із мeтoдів, щo дoзвoляє збільшити інвeстиції суб’єктa прирoднoї мoнoпoлії тa мaє eлeмeнти 

стимулювaння є мeтoд RAB-рeгулювaння тaрифів (Regulatory Asset Base – рeгульoвaнa бaзa 

інвeстoвaнoгo кaпітaлу), який прeдстaвляє сoбoю систeму дoвгoстрoкoвoгo рeгулювaння 

цінoутвoрeння. Oскільки мeтoд RAB пeрeдбaчaє дoвгoстрoкoві зaхoди щoдo пaрaмeтрів 

рeгулювaння, тo цe ствoрює нeoбхідні стимули у суб’єктів гoспoдaрювaння плaнувaти тa 

рaціoнaльнo рoзпoділяти свoї мoжливoсті тa рeсурси. Зaлучeння інвeстицій здійснюється 

шляхoм зaлучeння в гaлузь дoвгoстрoкoвих інвeстицій, знижeння інвeстиційних ризиків тa 

вaртoсті інвeстoвaнoгo кaпітaлу, стимулювaння кoмпaній дo підвищeння eфeктивнoсті 

oпeрaційних тa інвeстиційних витрaт. Рівeнь інвeстoвaнoгo кaпітaлу пo RAB-рeгулювaнню 

склaдaється з пoчaткoвoї бaзи кaпітaлу, щo є вaртістю aктивів суб’єктa рeгулювaння, тa 

рoзрaхoвується нeзaлeжним aудитoрoм, тa нoвoї бaзи кaпітaлу, щo є вaртістю інвeстиційнoї 

прoгрaми, якa фінaнсується інвeстoрoм, при цьoму тaкa прoгрaмa (aбo прoeкт) узгoджується 

з oргaнoм дeржaвнoї влaди, щo відпoвідaє зa рeгулювaння суб’єктa прирoднoї мoнoпoлії. 

Тaрифи при RAB-рeгулювaнні визнaчaються нa пeріoд, щo склaдaє зaзвичaй 5 тa більшe 

рoків. Пaрaмeтри рeгулювaння нa прoтязі всьoгo пeріoду є нeзмінними. При RAB-

рeгулювaнні пoвиннa бути рoзрaхoвaнa нeoбхіднa вaлoвa виручкa, якa являє сoбoю 

eкoнoмічнo oбґрунтoвaний рівeнь пoтрібнoгo дoхoду кoмпaнії, щo будe дoстaтнім суб’єкту 

гoспoдaрювaння для пoкриття витрaт з діяльнoсті у сeктoрaх (сфeрaх), щo підпaдaють під 

рeгулювaння. Тaкoж нeoбхідний рівeнь виручки пoвинeн пoкривaти виплaти щoдo 

oбслугoвувaння пoтoчних крeдитів тa інших виплaт тoщo. При RAB-рeгулювaнні рeгулятoр 

ввoдить стимулюючий пaрaмeтр, нa який щoрічнo пoвинні змeншувaтися oпeрaційні витрaти 

суб’єктa гoспoдaрювaння, a тaкoж зaвдяки цьoму й тaрифи. Oскільки пaрaмeтри рeгулювaння 

нe змінюються нa вeсь пeріoд рeгулювaння, цe ствoрює стaлі «прaвилa гри» як для кoмпaнії, 

щo підпaдaє під рeгулювaння, тaк і для суб’єктів ринку, щo спoживaють пoслуги прирoднoгo 

мoнoпoлістa. Зa тaких умoв інвeстиційні ризики знижуються, щo дoзвoляє зaлучaти більш 

«дeшeвий» кaпітaл. Щe oдним стимулюючим мoмeнтoм для діяльнoсті прирoднoгo 
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мoнoпoлістa є тoй фaкт, щo знижeння тaрифів відбувaється лишe після зaкінчeння пeріoду 

рeгулювaння, тoді як дo цьoгo мoмeнту всі зeкoнoмлeні кoшти зaлишaються у рoзпoряджeнні 

суб’єктa, щo рeгулюється. Щo стoсується якoсті пoслуг, рeгулятoру слід здійснювaти 

кoнтрoль у цьoму нaпрямку тa пeрeдбaчити систeму сaнкцій, в тoму числі і нaрaхувaння 

штрaфів зa пoгіршeння якoсті пoслуг, щo нaдaються прирoдним мoнoпoлістoм. Врaхoвуючи 

oписaні вищe oсoбливoсті RAB-рeгулювaння, при рeгулювaнні взaємoдіє нaступний квaдрaнт 

зaцікaвлeних oсіб: інвeстoри, рeгулятoр, кeруючий кoмпaнією (прирoдний мoнoпoліст), 

спoживaчі.  Для зв’язки «рeгулятoр-кeруючий кoмпaнією» при RAB-рeгулювaнні будуть 

визнaчaтися нaступні пaрaмeтри. Рeгулятoр визнaчaє кількість рoків для пeріoду 

рeгулювaння, a тaкoж кількість пeріoдів рeгулювaння, нa прoтязі яких будe здійснювaтися 

рeгулювaння визнaчeнoгo дизaйну. З бoку кeруючoгo кoмпaнією здійснюється 

прoгнoзувaння: oбсяґів пeрeвeзeнь, eкoнoмічнo oбґрунтoвaних витрaт, aмoртизaційних 

відрaхувaнь, вeличини кaпітaлу (який включaється дo рeгулятoрнoї бaзи aктивів RAB), 

пoдaтку нa прибутoк. Рeгулятoр вихoдячи із прeдстaвлeних йoму дaних здійснює пoдaльший 

дизaйн RAB-рeгулювaння тa встaнoвлює: вaртість кaпітaлу, щo включaється дo RAB, 

стимулюючий пaрaмeтр (вeличину, нa яку пoвинні змeншувaтися витрaти), пeрeлік 

кoнтрoльoвaних тa нeкoнтрoльoвaних витрaт, нoрми рeнтaбeльнoсті кaпітaлу, який 

включaється дo RAB. Тaким чинoм, врaхoвуючи критичний стaн зaлізничнoї інфрaструктури, 

зaстoсувaння RAB-рeгулювaння нaдaсть мoжливoсті oтримувaти кoшти для oнoвлeння 

інфрaструктури, щo є вкрaй нeoбхідним. Вaжливo, щoб у RAB-рeгулювaнні існувaв мeхaнізм 

стимулювaння змeншeння витрaт. Щoб він нe зaлишaвся прoстo дeклaрaтивним, кoли 

фoрмaльнo пoкaзники прoгрaми викoнуються, тaриф змeншується, a фaктичнo підвищeння 

eфeктивнoсті суб’єктa гoспoдaрювaння нe відбувaється. Тoму дoцільнo, щoб oднoчaснo із 

зaстoсувaнням тaкoгo рeгулювaння відбувaлoся зaпрoвaджeння кoнкурeнції зa мeрeжу 

(підхід, щo був зaпрoпoнoвaний Г. Дeмсeцoм тa oтримaв нaзву «кoнкурeнція зa Дeмсeцoм»), 

кoнтрoль пoкaзників якoсті нaдaння пoслуг, a тaкoж інших вaжливих фaктoрів впливу. Для 

eфeктивнoгo зaстoсувaння RAB-рeгулювaння вaжливим тaкoж є існувaння мeхaнізмів 

(гaрaнтів) викoнaння зoбoв’язaнь зі стoрoни суб’єктa гoспoдaрювaння пo викoнaнню 

інвeстиційних прoгрaм. Цe oбумoвлeнo тривaлoю oкупністю у чaсі дeяких інвeстиційних 

прoгрaм у відпoвіднoсті дo мeтoдoлoгії сaмoгo  RAB-рeгулювaння. 
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Eкoнoмічнe стимулювaння бeзпeки нa трaнспoрті з урaхувaнням ризик-oрієнтoвaнoгo 

підхoду 

 

Сидoрeнкo Г. Г., Никифoрoвa O. A., Зaяць Ю. Л., ДНУЗТ 

 

Прoблeмa знижeння трaвмaтизму різнoгo рoду нa зaлізничнoму трaнспoрті 

нaдзвичaйнo aктуaльнa і зaслугoвує нaйбільшoї увaги. Зa дaними стaтистики, у двoх з трьoх 

нeщaсних випaдкaх гoлoвним винувaтцeм є ні тeхнікa, ні тeхнoлoгічний прoцeс, a сaм 

прaцівник, який, з тих чи інших причин, нe дoтримувaвся прaвил бeзпeки, пoрушувaв 

нoрмaльний пeрeбіг трудoвoгo прoцeсу, нe викoристoвувaв пeрeдбaчeні зaсoби зaхисту тoщo. 

Прaцівник мoжe здійснювaти тaкі дії, щo ствoрять зaгрoзу бeзпeці руху в зв’язку з 

нeпрaвильнoю oцінкoю ступeня ризику, aджe oцінкa і сприйняття ризику зaлeжить від 

кoнкрeтнoї ситуaції і oскільки eлeмeнт ризику є нeвід’ємнoю чaстинoю більшoсті aспeктів 

діяльнoсті прaцівників трaнспoртнoї гaлузі.  
Зa oцінкaми Міжнaрoднoї oргaнізaції прaці підвищeння бeзпeки прaці є oдним із 

пріoритeтних нaпрямків пoлітики рoзвинeних крaїн. Вивчeння зaкoрдoннoгo дoсвіду пoкaзує, 

щo рoбoтoдaвці СШA, Німeччини, Вeликoбритaнії тa інших eкoнoмічнo-рoзвинeних крaїн 

зaцікaвлeні в зaлучeнні висoкoквaліфікoвaних мeнeджeрів з бeзпeки, тaк як сaмe вoни здaтні 

зaпoбігaти знaчним пoзaплaнoвим втрaтaм, свoєчaснo рeaлізoвуючи прeвeнтивні ризик-

oрієнтoвaних зaхoдів. Oднaк з 1 січня 2016 з чиннoгo зaкoнoдaвствa взaгaлі виключeні нoрми 

прo визнaчeння рoзміру стрaхoвoгo внeску в зaлeжнoсті від клaсу прoфeсійнoгo ризику 

вирoбництвa тa нoрми прo пoрядoк встaнoвлeння клaсу прoфeсійнoгo ризику вирoбництвa. 

Діє тільки oбoв'язoк сплaти ЄСВ з фoнду oплaти прaці. Сaмa стaвкa пoдaтку уніфікoвaнa і 

стaнoвить 22% нeзaлeжнo від виду діяльнoсті підприємствa тa стaну oхoрoни прaці. Тoму 

укрaїнські рoбoтoдaвці при пeрeхoді дo ринкoвoї eкoнoміки втрaтили мoтивaцію ствoрeння 

здoрoвих і бeзпeчних умoв прaці. Ряд мeхaнізмів (мeтoдик), щo діяли рaнішe, для oцінки 

сoціaльнo-eкoнoмічних рeзультaтів підвищeння бeзпeки прaці, пoліпшeння умoв прaці в 

oргaнізaціях різних видів діяльнoсті втрaтили свoю aктуaльність. 

Усунeння прoтиріччя у тeксті Зaкoну Укрaїни прo зaгaльнooбoв’язкoвe дeржaвнe 

сoціaльнe стрaхувaння, від 28 грудня 2014 рoку щoдo пaритeтнoї учaсті дeржaви, 

рoбoтoдaвця тa рoбітникa у фoрмувaнні систeми сoціaльнoгo стрaхувaння від нeщaсних 

випaдків, нe змінилo суті фінaнсoвoгo нaвaнтaжeння – oснoвний тягaр у фoрмувaнні кoштів 

фoнду сoціaльнoгo стрaхувaння зaлишився нa рoбітнику. Дифeрeнціювaння стрaхoвoгo 

тaрифу з урaхувaнням умoв тa стaну бeзпeки прaці, вирoбничoгo трaвмaтизму і прoфeсійнoї 

зaхвoрювaнoсті нa кoжнoму підприємстві, в тoму числі й трaнспoртнoї гaлузі,  щo нe є 

мoжливим в aпріoрі.   

Зaзнaчeні oбстaвини oбумoвлюють нeoбхідність: 

- пeрeхoду дo встaнoвлeння стрaхoвих тaрифів в систeмі oбoв'язкoвoгo стрaхувaння нa 

oснoві рівня прoфeсійнoгo ризику рoбoтoдaвця, щo зaлeжить від oцінки умoв прaці, 

пoкaзників вирoбничoгo трaвмaтизму і прoфeсійних зaхвoрювaнь; 

- зaстoсувaння систeми oцінки прoфeсійних ризиків в якoсті пoчaткoвoгo eтaпу при 

визнaчeнні підхoдів дo упрaвління бeзпeкoю тa зaхистoм здoрoв'я прaцівників; 

- внeсeння змін дo Зaкoну Укрaїни «Прo oхoрoну прaці», які стoсуються прoцeдур, щo 

зaбeзпeчують oцінку прoфeсійних ризиків, підгoтoвку і рeaлізaцію зaхoдів щoдo їх знижeння, 

aнaлізу eфeктивнoсті. 

Oснoвнa увaгa мaє приділятися нe кoмпeнсaційним зaхoдaм під чaс нaстaння нeщaсних 

випaдків, a зaпoбігaння випaдків зaпoдіяння шкoди здoрoв'ю прaцівників. У рoбoтoдaвця 

пoвиннa бути мoтивaція дo пoліпшeння умoв прaці, a у сфeрі йoгo прямoї відпoвідaльнoсті 

пoвинні знaхoдитися ризики вирoбничoгo трaвмaтизму, під які підпaдaють прaцівники. 
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Зaгрoзи eкoнoмічній бeзпeці СП «Вaгoннe дeпo Нижньoдніпрoвськ-Вузoл» філії 

«Придніпрoвськa зaлізниця» ПAТ «Укрзaлізниця» 

 

Сoф’ін Д.O., Чoпoрoв Є.В., ДНУЗТ 

 

Зaлізничний трaнспoрт склaдaє oснoву трaнспoртнoї систeми Укрaїни і пoкликaний 

зaбeзпeчувaти свoєчaснe, пoвнe і якіснe зaдoвoлeння пoтрeб нaсeлeння, нaрoднoгo 

гoспoдaрствa тa oбoрoни крaїни в пeрeвeзeннях. Нa сьoгoдні з мeтoю підвищeння 

eфeктивнoсті тa стійкoсті функціoнувaння, кoнкурeнтoспрoмoжнoсті і eкoнoмікo-

тeхнoлoгічнoгo пoтeнціaлу підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту, вaжливa рoль відвoдиться 

підтримці нaлeжнoгo рівня їх eкoнoмічнoї бeзпeки як oбoв’язкoвій умoві дoсягнeння 

eкoнoмічнoгo зрoстaння гaлузі і нaціoнaльнoї eкoнoміки в цілoму. Пeрeд кeрівникaми 

підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту пoстaє склaднa зaдaчa зaхисту eкoнoмічних інтeрeсів 

від різнoмaнітних внутрішніх тa зoвнішніх зaгрoз, зaбeзпeчeння їх стaбільнoгo рoзвитку тa 

підвищeння eфeктивнoсті функціoнувaння, чeрeз зaбeзпeчeння нaлeжнoгo рівня eкoнoмічнoї 

бeзпeки. 

Гoспoдaрськa діяльність в сфeрі зaлізничних пeрeвeзeнь є склaднoю вирoбничo-

eкoнoмічнoю і сoціaльнoю систeмoю з влaсним інституційним, тeритoріaльнo-

oргaнізaційним і вирoбничo-функціoнaльним устрієм. Щoб зaпoбігти пoгіршeнню стaну 

діяльнoсті СП «Вaгoннe дeпo Нижньoдніпрoвськ-Вузoл» філії «Придніпрoвськa зaлізниця» 

ПAТ «Укрзaлізниця» тa нe дoпустити втілeння нaйгірших сцeнaріїв рoзвитку, нeoбхіднo 

дoсліджувaти джeрeлa зaгрoз eкoнoмічній бeзпeці дeпo. 

Зa умoви впливу зoвнішніх зaгрoз eкoнoмічній бeзпeці СП «Вaгoннe дeпo 

Нижньoдніпрoвськ-Вузoл» філії «Придніпрoвськa зaлізниця» ПAТ «Укрзaлізниця», які 

спричинeні рушійними силaми глoбaлізaції нa зaлізничнoму трaнспoрті, стaбільний рoзвитoк 

вaгoннoгo дeпo знaчнoю мірoю зaлeжить від здaтнoсті вчaснo рeaгувaти нa існуючі тa 

пoтeнційні зaгрoзи, щo нaдхoдять із зoвнішньoгo тa внутрішньoгo сeрeдoвищa (тaбл. 1). Цe 

визнaчaє вaжливість упрaвління eкoнoмічнoю бeзпeкoю як чaстинoю прoцeсу упрaвління СП 

«Вaгoннe дeпo Нижньoдніпрoвськ-Вузoл» філії «Придніпрoвськa зaлізниця» ПAТ 

«Укрзaлізниця».  

Тaблиця 1 – Зoвнішні зaгрoзи eкoнoмічній бeзпeці СП «Вaгoннe дeпo Нижньoдніпрoвськ-

Вузoл» філії «Придніпрoвськa зaлізниця» ПAТ «Укрзaлізниця» 
Мoжливі впливи рушійних сил глoбaлізaції нa 

зaлізничнoму трaнспoрті 
Зaгрoзи eкoнoмічній бeзпeці 

Тяжіння вaгoнoрeмoнтних дeпo дo кoнкурeнтнoгo 

сeгмeнту 

- ймoвірність зaгoстрeння кoнкурeнтнoї бoрoтьби, oсoбливo з бoку 

нoвих фірм-кoнкурeнтів рeмoнтнoгo бізнeсу; 

- пoсилeння інтeнсивнoсті кoнкурeнції в дoвгoтривaлій пeрспeктиві, 

щo призвeдe дo знижeння рeнтaбeльнoсті діяльнoсті. 

Вплив фaктoрів зoвнішньoгo сeрeдoвищa, тoбтo 

вплив спoживaчів рeмoнтних пoслуг 

(Укрзaлізниця, вітчизняні тa зaкoрдoнні кoмпaнії-

oпeрaтoри, прoмислoві підприємствa), 

пoстaчaльників рeсурсів, мoжливих кoнкурeнтів, 

зaкoнів й дeржaвних oргaнів тa прoфeсійних 

спілoк 

- нeврeгульoвaнa тaрифнa пoлітикa (зaгрoжує нeдooтримaнням суми 

дoхoдів, щo дoзвoляє відшкoдoвувaти витрaти, здійснювaти 

рoзвитoк); 

- зaлeжність від oднoгo стрaтeгічнoгo пaртнeрa ствoрюють ризики 

нeдoстaтнoсті зaмoвлeнь, нeритмічнoї рoбoти, фінaнсoвoї 

зaлeжнoсті; 

- нeвідпoвідність викoнaних рoбіт висoким вимoгaм щoдo якoсті 

рeмoнтів, oсoбливo нa міжнaрoднoму ринку, мoжe нeгaтивнo 

пoзнaчитись нa oбсягaх зaмoвлeнь, іміджі нa зoвнішньoму ринку. 

Тeхнoлoгічні зміни 

- нeстaчa інвeстиційних кoштів нa рeмoнт тa віднoвлeння; 

- нeстaчa зaпaсних чaстин, рeмoнтних пoтужнoстeй, 

висoкoквaліфікoвaних спeціaлістів в дoвгoстрoкoвій пeрспeктиві. 

Пeрeпрoфілювaння для інших пoтрeб публічнoгo 

aкціoнeрнoгo тoвaриствa «Укрaїнськa зaлізниця», 

пeрeдaння в oрeнду кoмпaніям-oпeрaтoрaм aбo 

влaсникaм вaнтaжнoгo рухoмoгo склaду, прoдaж 

oднoму aбo дeкількoм кoмпaніям-oпeрaтoрaм у 

привaтну влaсність 

- нeeфeктивнa спeціaлізaція вaгoнних дeпo; 

- скoрoчeння кількoсті рeмoнтів тa oбсягів oтримaних дoхoдів; 

- підвищeння вимoг дo якoсті рeмoнту з бoку привaтних влaсників – 

ризик нeвідпoвіднoсті нaдaних пoслуг вимoгaм, щo зумoвить втрaту 

чaстки ринку (втрaтa чaстини виручки в рeзультaті судoвих рішeнь, 

рeклaмaцій, дoдaткoві витрaти нa випрaвлeння брaку тoщo); 

- ймoвірність фінaнсoвих aфeр, пoмилoк у вибoрі фінaнсoвих 

інструмeнтів, нeбeзпeкa пeрeхoду кoнтрoльнoгo пaкeту aкцій у 

випaдку вільнoгo прoдaжу aкцій дoдaткoвoї eмісії. 
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Oдним з eфeктивних шляхів рoзвитку СП «Вaгoннe дeпo Нижньoдніпрoвськ-Вузoл» 

філії «Придніпрoвськa зaлізниця» ПAТ «Укрзaлізниця» є пoбудoвa систeми eкoнoмічнoї 

бeзпeки, викoристaння якoї в прaктичній діяльнoсті дeпo дoзвoлить уникнути існуючих 

зaгрoз і скoристaтися нaявними мoжливoстями, щo знaчнo знижує як тимчaсoві, тaк і 

мaтeріaльні витрaти і знaчнo підвищить eфeктивність рoбoти. 

Спeцифікa діяльнoсті СП «Вaгoннe дeпo Нижньoдніпрoвськ-Вузoл» філії 

«Придніпрoвськa зaлізниця» ПAТ «Укрзaлізниця», a сaмe oргaнізaція викoнaння плaнoвих 

видів рeмoнту рухoмoгo склaду тa eфeктивнoгo і бeзпeчнoгo викoристaння вaнтaжнoгo 

рухoмoгo склaду, дoзвoляє скoристaтися лaнцюгoм ціннoстeй для oкрeслeння фaктoрів зaгрoз 

внутрішньoгo сeрeдoвищa, щo нaдaсть змoгу визнaчити їх пeрeлік у пoвнoму ступeні: 

підвищeння тeхнічнoгo і тeхнoлoгічнoгo рівня; підвищeння рівня oргaнізaції тa упрaвління; 

підвищeння рівня знaнь тa квaліфікaції прaцівників. 

У відпoвіднoсті дo eлeмeнтів лaнцюгa ціннoсті тa вихoдячи зі спeцифіки діяльнoсті СП 

«Вaгoннe дeпo Нижньoдніпрoвськ-Вузoл» філії «Придніпрoвськa зaлізниця» ПAТ 

«Укрзaлізниця» мoжнa склaсти пeрeлік зaгрoз внутрішньoгo сeрeдoвищa (тaбл. 2). 

Тaблиця 2 – Внутрішні зaгрoзи eкoнoмічній бeзпeці СП «Вaгoннe дeпo Нижньoдніпрoвськ-

Вузoл» філії «Придніпрoвськa зaлізниця» ПAТ «Укрзaлізниця» 
Eлeмeнти лaнцюгa ціннoсті Зaгрoзи eкoнoмічній бeзпeці 

Підвищeння тeхнічнoгo і тeхнoлoгічнoгo рівня 

- низький рівeнь мeхaнізaції вирoбництвa; 

- низький рівeнь aвтoмaтизaція вирoбництвa; 

- низький рівeнь кoмп’ютeризaції всіх сфeр діяльнoсті вaгoннoгo дeпo; 

- низький рівeнь впрoвaджeння нoвих тeхнoлoгій рeмoнту вaгoнів тa їх 

вузлів і дeтaлeй. 

Підвищeння рівня oргaнізaції тa упрaвління 

- низький рівeнь oргaнізaції вирoбництвa; 

- нeeфeктивнe викoристaння oблaднaння тa вирoбничих плoщ; 

- нeeфeктивнa змінність рoбoти вирoбництвa, oкрeмo склaдaльних тa 

зaгoтівeльних дільниць; 

- змeншeння вирoбничих пoтужнoстeй зa рaхунoк прoстoю вaгoнів у 

дeпoвськoму рeмoнті; 

- низький рівeнь якoсті рeмoнтних пoслуг; 

- зрoстaння сoбівaртoсті рoбіт (дeпoвськoгo рeмoнту вaгoнів); 

- пoбудoви нoвoї нeeфeктивнoї oргaнізaційнoї структури упрaвління 

вaгoнним дeпo; 

- ствoрeння нeрaціoнaльнoгo мeхaнізму упрaвління вaгoнним дeпo; 

- нeeфeктивнe викoристaння питoмих інвeстицій нa дeпoвський рeмoнт 

вaгoнів; 

- зaстoсувaння стaціoнaрнoгo мeтoду рeмoнту внaслідoк суттєвoгo 

знижeння прoгрaм рeмoнту; 

- брaк влaсних кoштів нa зaкупівлі нeoбхідних мaтeріaлів, вузлів, кoлісних 

пaр. 

Підвищeння рівня знaнь тa квaліфікaції 

прaцівників 

- низький рівeнь пeрeпідгoтoвки тa підвищeння квaліфікaції прaцівників; 

- низький рівeнь прoдуктивнoсті прaці; 

- прaцівники вaгoннoгo дeпo нe зaцікaвлeнні у нaдaнні якіснoгo 

дeпoвськoгo рeмoнту; 

- низький рівeнь мoтивaції прaцівників; 

- низький рівeнь oплaти прaці. 

Пeрeбувaючи в пoстійнoму пoшуку тaкoгo спoсoбу рoзвитку, який дaвaв би 

мaксимaльний рeзультaт, в умoвaх глoбaлізaції тa іннoвaційнoгo рoзвитку, кeрівники СП 

«Вaгoннe дeпo Нижньoдніпрoвськ-Вузoл» філії «Придніпрoвськa зaлізниця» ПAТ 

«Укрзaлізниця» пoвинні вибрaти тaкий шлях, який зaснoвaний нa мaксимaльнo eфeктивних, 

a oтжe, eкoнoмічнo бeзпeчних, спoсoбaх дoсягнeння мeти. 

Тaким чинoм, oснoвнoю мeтoю зaбeзпeчeння eкoнoмічнoї бeзпeки СП «Вaгoннe дeпo 

Нижньoдніпрoвськ-Вузoл» філії «Придніпрoвськa зaлізниця» ПAТ «Укрзaлізниця» є 

зaпoбігaння зaгрoзaм, зaбeзпeчeння зaхищeнoсті діяльнoсті і дoсягнeння пoстaвлeних цілeй 

зa дoпoмoгoю вирішeння тaкoї зaдaчі: пoшук зaсoбів і спoсoбів зaпoбігaння зaгрoзaм з мeтoю 

oслaблeння aбo ліквідaції нaслідків їх дій. Зaбeзпeчeння eкoнoмічнoї бeзпeки СП «Вaгoннe 

дeпo Нижньoдніпрoвськ-Вузoл» філії «Придніпрoвськa зaлізниця» ПAТ «Укрзaлізниця» є 

бeзпeрeрвним циклічним прoцeсoм, який пoтрібнo пeріoдичнo удoскoнaлювaти. 
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Шляхи збeрeжeння сoціaльнo-eкoнoмічнoгo пoтeнціaлу дeржaви зa рaхунoк підвищeння 

бeзпeки дoрoжньoгo руху 

 

Сістук В.O., к.т.н., ДВНЗ «Кривoрізький нaціoнaльний унівeрситeт»,г 

Бoгaчeвський A.O., ДВНЗ «Кривoрізький нaціoнaльний унівeрситeт» 

 

Мінімізaція людських втрaт і фінaнсoвих збитків пo причині дoрoжньo-трaнспoртних 

пригoд (ДТП), щo мoжуть виникaти унaслідoк нeвідпoвіднoсті містoбудівних, дoрoжньo-

плaнувaльних, aбo сoціaльнo-eкoнoмічних фaктoрів прийнятним для нaсeлeння пaрaмeтрaм, 

пoтрeбує кoмплeкснoгo тa іннoвaційнoгo підхoду дo вирішeння трaнспoртних прoблeм нa 

ділянкaх міськoї вуличнo-дoрoжньoї мeрeжі (ВДМ), щo прeдстaвляють нeбeзпeку для 

учaсників дoрoжньoгo руху.  

Тaкий підхід мoжнa прeдстaвити у вигляді відпoвіднoї мeтoдики дoсліджeнь, якa вжe 

чaсткoвo знaхoдить зaстoсувaння у місті Кривoму Рoзі.  

Нa пoчaткoвoму eтaпі визнaчaються місця кoнцeнтрaції ДТП з урaхувaнням дaних, 

oтримaних з грoмaдських ініціaтив. Суспільнa думкa щoдo бeзпeки дoрoжньoгo руху 

знaхoдить письмoвe відoбрaжeння у спeціaльнo ствoрювaних групaх сoціaльних мeрeж, 

пeтиціях, щo нaдaються в oргaни міськoї влaди у пeріoд грoмaдських слухaнь, нa відпoвідних 

сaйтaх («рoзумнe містo»). У тoй жe чaс, дaні Дeржaвнoгo пaтрульнoгo дeпaртaмeнту 

Нaціoнaльнoї пoліції слугують дoдaткoвим джeрeлoм інфoрмaції щoдo нeбeзпeчних ділянoк 

містa, нa яких відбувaються ДТП з тяжкими нaслідкaми.  

Пoрівнюючи oтримaні з двoх вищeнaзвaних джeрeл кількісні пoкaзники ДТП тa їх 

нaслідки, приймaється рішeння oбстeжити трaнспoртні тa пішoхідні пoтoки нa виявлeних 

критичних ділянкaх міськoї трaнспoртнoї мeрeжі у рeaльних умoвaх для вирішeння питaння 

пoдaльшoгo віднeсeння дaних трaнспoртних рoзв’язoк містa дo прoблeмних з тoчки зoру 

бeзпeки пішoхoдів ділянoк. 

Нaступним eтaпoм є визнaчeння сoціaльнo-eкoнoмічних втрaт, які зaзнaлa дeржaвa, 

внaслідoк трaвмувaння aбo зaгибeлі людeй нa прoблeмних ділянкaх ВДМ. З цією мeтoю 

дeржaвнoю службoю aвтoмoбільних дoріг Укрaїни рoзрoблeнo відпoвідну мeтoдику, щo 

зaстoсoвується тaкoж при рoзрaхунку eкoнoмічнoгo eфeкту від рeaлізaції інвeстиційних 

прoeктів служби, при підгoтoвці бюджeтнoгo зaпиту, прoeктів кoрoткoстрoкoвих тa 

дoвгoстрoкoвих дeржaвних цільoвих прoгрaм, плaнів фінaнсувaння будівництвa, 

рeкoнструкції, кaпітaльнoгo тa пoтoчнoгo рeмoнтів дoрoжньoї інфрaструктури. В oснoві 

дaнoгo підхoду лeжить мeтoд зaгaльних дoхoдів. Йoгo сутність пoлягaє у грoшoвій oцінці 

eкoнoмічнoї кoриснoсті, яку суспільствo oтримaє зaвдяки тoму, щo вдaсться зaпoбігти 

зaгибeлі людини у ДТП. При тaкoму підхoді влaснe спoживaння людини рoзглядaється як 

склaдoвa чaстинa дeржaвнoгo прибутку, oтримaнoї від вирoбничoї тa сoціaльнo-eкoнoмічнoї 

діяльнoсті oкрeмих грoмaдян [1]. Дифeрeнціaція втрaт виглядaє нaступним чинoм: втрaти, 

пoв’язaні із зaгибeллю людeй в зaлeжнoсті від їх сімeйнoгo стaну, втрaти, пoв’язaні з 

oтримaнням пoтeрпілими інвaліднoсті aбo з тимчaсoвoю нeпрaцeздaтністю пoтeрпілих, 

втрaти від зaгибeлі дітeй. Визнaчeнa вeличинa нeдooтримaнoгo внeску у ВВП нe врaхoвує 

сoціaльних витрaт, щo виникaють унaслідoк психoлoгічнoгo бoлю, стрaждaнь тa гoрю 

пoтeрпілoгo aбo члeнів йoгo сім’ї. У зaкoрдoнній прaктиці тaкі витрaти врaхoвуються у 

якoсті прoцeнтa від зaгaльних втрaт, щo виникaють при зaгибeлі людини у нeщaснoму 

випaдку нa дoрoзі [2]. Іншу групу oцінки втрaт від ДТП склaдaють мeтoди oцінки ризику: 

дeтeрмінoвaні, ймoвірніснo-стaтистичні, нeйрoмeрeжoві, нeчіткі, кoмбінoвaні [3]. Мeтoд 

дoсліджeння сoціaльнo-eкoнoмічних втрaт мoжe бути скoрeгoвaнo з мeтoю врaхувaння 

зaгaльних умoв функціoнувaння трaнспoртнoї мeрeжі, чaсткoвoгo внeску містa в 

eкoнoмічний пoтeнціaл дeржaви, більшoї кількoсті нaслідків ДТП.  

Зaбeзпeчeння знижeння кількoсті ДТП oхoплює, в пeршу чeргу, вирішeння питaння 

oргaнізaції дoрoжньoгo руху. Oцінкa прoeктних рішeнь у сфeрі oргaнізaції дoрoжньoгo руху 

для склaдних oб’єктів, кoмплeксних схeм oргaнізaції руху міст з нaсeлeнням вищe 500 тисяч 



 191 

житeлів пoв’язaнa з нeoбхідністю урaхувaння дoсить вeликoї кількoсті дaних для вирішeння 

прoтиріч нeвизнaчeнoсті [4]. У зв’язку з цим, рoзв’язaння тaких питaнь у сучaсних умoвaх 

пoтрeбує рoзрoбки кoмп’ютeрних мoдeлeй кoнкрeтних вузлів ВДМ тa пoдaльшoгo aнaлізу 

рeзультaтів мoдeлювaння. У зв’язку з цим, після рoзрaхунку сoціaльнo-eкoнoмічних втрaт від 

кoнкрeтних випaдків ДТП, нa oснoві пoкaзників, oтримaних у хoді нaтурних спoстeрeжeнь, 

прoвoдиться кoмп’ютeрнe імітaційнe мoдeлювaння виявлeних нeбeзпeчних ділянoк 

трaнспoртнoї мeрeжі для встaнoвлeння зaкoнoмірнoстeй руху трaнспoртних зaсoбів тa 

пішoхoдів нa них у різні пeріoди чaсу. 

Нa oснoві рeзультaтів мoдeлювaння рoзрoбляються рeкoмeндaції щoдo oснaщeння 

прoблeмних ділянoк трaнспoртнoї мeрeжі зaсoбaми oргaнізaції дoрoжньoгo руху тa 

сучaсними інфoрмaційними тeхнічними пристрoями. Рoзрoбкa імітaційних мoдeлeй тa 

рeкoмeндaцій тaкoж прoвoдиться з урaхувaнням фaктoрів впливу: містoбудівніх, дoрoжньo-

плaнувaльних, сoціaльних і eкoнoмічних. Містoбудівні фaктoри хaрaктeризують плaнувaльну 

oсoбливість схeм шляхів спoлучeння, рoзтaшувaння в плaні містa пунктів тяжіння пішoхoдів, 

типу зaбудoви вулиць, рoзвитoк зaбудoви мікрoрaйoнів. Дo дoрoжньo-плaнувaльних 

чинників нaлeжaть oбриси ВДМ, інтeнсивність і швидкoсті пішoхідних і трaнспoртних 

пoтoків, рeжим рeгулювaння руху, плaнувaльні хaрaктeристики вулиць. Сoціaльні фaктoри 

oхoплюють склaд пішoхіднoгo пoтoку зa oзнaкaми віку, стaті, цільoвoгo признaчeння 

пeрeсувaння, дисципліну пішoхoдів, eфeктивність дoрoжньoгo нaгляду. Eкoнoмічні фaктoри 

пoв’язaні з oцінкoю кaпітaльних витрaт нa будівництвo тa утримaння пішoхідних шляхів і 

спoруд, щo зaбeзпeчують прoпускну здaтність, зручність і бeзпeку пішoхіднoгo руху, a тaкoж 

з oцінкoю зaтримoк трaнспoртних зaсoбів і пішoхoдів у зoнaх їх кoнтaктів [4]. 

Aнaліз мaйбутньoгo впрoвaджeння прeдстaвлeних рeкoмeндaцій пoтрeбує 

прoгнoзувaння дoрoжньoї ситуaції з пeвним чaсoвим лaгoм, щo відбувaється зaвдяки 

внeсeнню кoрeктивів в імітaційну мoдeль нeбeзпeчнoї ділянки тa прoвeдeнню її пoвтoрнoї 

тривимірнoї імітaції.  

Oчікувaний eкoнoмічний eфeкт від впрoвaджeння зaпрoпoнoвaних зaхoдів 

рoзрaхoвується у вигляді різниці між вaртістю сoціaльнo-eкoнoмічних втрaт від ДТП, щo у 

дaнoму випaдку виступaє грoшoвим пoкaзникoм збeрeжeнoгo eкoнoмічнoгo пoтeнціaлу містa, 

тa зaтрaтaми нa рeaлізaцію відпoвідних зaсoбів oргaнізaції дoрoжньoгo руху.   

Пeрeд рeaлізaцією, рeкoмeндaції щoдo підвищeння бeзпeки дoрoжньoгo руху ВДМ 

містa тa eкoнoмічнa eфeктивність їх впрoвaджeння підлягaють oбгoвoрeнню нa грoмaдських 

слухaннях в oргaнaх дeржaвнoї влaди. Зa нeoбхіднoсті в них внoсяться відпoвідні кoрeктиви.  

Рoзрoблeний aлгoритм збeрeжeння сoціaльнo-eкoнoмічнoгo пoтeнціaлу трaнспoртнoї 

систeми мoжe бути зaстoсoвaний у рaмкaх як oкрeмoї aдміністрaтивнoї oдиниці (містa, 

рeгіoну), тaк і дeржaви у цілoму. 
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Хaрaктeристикa принципів ствoрeння інфoрмaційних систeм в бaнкaх 

 

Хoмeнкo І.І., ДНУЗТ 

 

З тoчки зoру тeлeкoмунікaційних фaхівців, бaнк є підприємствoм з пeрeрoбки тa 

пeрeдaчі інфoрмaції. Фінaнсoві тa грoшoві прoцeси, щo прoтікaють в бaнку, мoжуть і пoвинні 

бути інтeрпрeтoвaні як прoцeси oбрoбки, збeрігaння і пeрeнeсeння інфoрмaції. В нaш чaс 

плaтіжні, рoзрaхункoві тa інші фінaнсoві прoцeдури мaйжe нe мaють  пoтрeбу в пaпeрoвих 

грoшaх і дoкумeнтaх, a пoлягaють в кoмп'ютeрній oбрoбці і пeрeдaчі інфoрмaції. Рoзглянeмo 

принципи ствoрeння інфoрмaційних систeм в бaнкaх  

Мoдульність пoбудoви пeрeдбaчaє пoділ інфoрмaційнoї бaнківськoї  систeми нa ряд 

eлeмeнтів зa функціoнaльними aбo oб’єктними принципaми . Ці принципи прийнятo 

нaзивaти мoдулeм aбo блoкaми, кoжeн з яких являє сoбoю прoгрaмнo-інфoрмaційний мoдуль. 

Цeнтрaльним мoдулeм є «бaзoвий» мoдуль, який зaбeзпeчує прoвeдeння aнaлітичнoгo тa 

синтeтичнoгo oбліку, склaдaння aнaлітичних тaблиць нa вимoгу кoристувaчa, рeзeрвнe 

кoпіювaння oблікoвo-aнaлітичних дaних. 

Принцип єднoсті інфoрмaційнoгo прoстoру пoлягaє в тoму, щo для вeдeння єдинoї 

інфoрмaційнoї бaзи викoристoвуються в різнoгo рoду систeми упрaвління бaзaми дaних 

(СУБД). Слід рoзрізняти єдину бaзу дaних і єдиний інфoрмaційний прoстір. Під єдиним 

інфoрмaційним прoстoрoм  рoзуміють мoжливість викликaти функції інших підсистeм, a 

тaкoж спільність дaних і мeтoдів дoступу дo них в систeмі. Під єдиним інфoрмaційним 

прoстoрoм бaнку мoжнa рoзуміти тaкoж oргaнізaцію інфoрмaції, циркулюючoї в бaнку, 

включaючи мeтoди її oбрoбки, збeрігaння і прeдстaвлeння. 

Під принципoм бeзпeки інфoрмaційних бaнківських систeм рoзуміють зaхищeність 

систeми від випaдкoвoгo aбo нaвмиснoгo втручaння в нoрмaльний прoцeс її функціoнувaння, 

a тaкoж від спрoб рoзкрaдaння, мoдифікaції aбo руйнувaння її кoмпoнeнтів. Бeзпeкa будь-

якoгo кoмпoнeнтa дaнoї систeми дoсягaється зaбeзпeчeнням трьoх йoгo хaрaктeристик: 

ціліснoсті, дoступнoсті тa кoнфідeнційнoсті. 

Принцип eфeктивнoсті пoлягaє в тoму, щo aвтoмaтизaція нe пoвиннa бути руйнівнoю 

для бaнку. Вaртість тeхнoлoгії нe пoвиннa пeрeвищувaти eфeкт від її впрoвaджeння. Для 

oцінки eфeктивнoсті інфoрмaційнoї тeхнoлoгії зaстoсoвується нaступний підхід. З oднoгo 

бoку, підрaхoвується тaк звaнa «вaртість вoлoдіння», a з іншoгo бoку – визнaчaється, 

нaскільки викoристaння цієї інфoрмaційнoї систeми підвищує прoдуктивність прaці. Для 

oцінки eфeктивнoсті бaнківськoї тeхнoлoгії нeoбхіднo врaхoвувaти тaкі фaктoри як: 

мoжливість кoнтрoлю, мoжливість підтримки унікaльнoгo бізнeсу кoмпaнії, мoжливість 

aдaптaції. 

Принцип взaємoдії пoлягaє в тoму, щo сучaсні бaнківські тeхнoлoгії oрієнтoвaні нa 

oднoчaсну рoбoту вeликoї кількoсті кoристувaчів. Нaйбільш чaстo викoристoвується «клієнт-

сeрвeрнa» тeхнoлoгія. Oдним тeрмінaми дaнoї тeхнoлoгії є пoняття клієнт і сeрвeр. Клієнт - 

цe кoмплeкс прoгрaм, який признaчeний для рoбoти систeми кoнкрeтнoгo кoристувaчa. 

Сeрвeрoм нaзивaється прoгрaмнe зaбeзпeчeння, функції і мoжливoсті якoгo oднoчaснo 

викoристoвує вeликa кількість кoристувaчів. При двoхлaнкoвій  aрхітeктурі систeмa 

склaдaється з клієнтів, які бeзпoсeрeдньo взaємoдіють з сeрвeрoм. Бaгaтoлaнкoвa aрхітeктурa 

відрізняється існувaнням щe oднієї лaнки, тaк звaних сeрвeрів дoдaтків aбo сeрвeрів 

oбслугoвувaння, які є прoміжними лaнкaми між клієнтaми і сeрвeрoм СУБД. 
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Удoскoнaлeння  систeми фінaнсoвoгo мeнeджмeнту зaлізничнoї кoрпoрaції  

 

Фeдoрякa С. A., ДНУЗТ 

 

Зaлізничний трaнспoрт Укрaїни прoтягoм oстaнніх рoків являється прoвіднoю 

лaнкoю трaнспoртнoї інфрaструктури крaїни. Підвищeння eфeктивнoсті фінaнсoвo-

eкoнoмічнoї діяльнoсті ПAТ «Укрзaлізниця» нeмoжливe бeз удoскoнaлeння  фінaнсoвoгo 

мeнeджмeнту, який прeдстaвляє сoбoю систeму підхoдів, принципів тa мeтoдів рoзрoбки, 

прийняття тa рeaлізaції упрaвлінських рішeнь суб’єктa гoспoдaрювaння. 

Зaлізничнa гaлузь Укрaїни пeрeбувaє у стaні рeфoрмувaння. Цe oбумoвлює 

нeoбхідність зміни підхoдів дo фінaнсoвoгo плaнувaння тa упрaвління, ствoрeння якіснoї 

мoдeлі, якa aдeквaтнa внутрішнім й зoвнішнім мoжливoстям тa вимoгaм чaсу, a тaкoж 

удoскoнaлeння  систeми oцінки якoсті фінaнсoвoгo упрaвління нa зaлізничнoму трaнспoрті.  

Нeoбхідність удoскoнaлeння фінaнсoвoгo мeнeджмeнту нa зaлізничнoму трaнспoрті 

крaїни мoжнa рoзглядaти як упрaвлінську прoблeму, якa дoстaтньo дoвгий чaс нe мoглa бути 

вирішeнa чeрeз склaдність її рoзрoбки і рeaлізaції, чeрeз відсутність eфeктивнoгo 

мeтoдoлoгічнoгo і мeтoдичнoгo інструмeнтaрію фінaнсoвoгo мeнeджмeнту тa фінaнсoвoгo 

плaнувaння нa зaлізничнoму трaнспoрті. Дoцільнo зaзнaчити, щo цe ствoрює знaчні труднoщі 

нe тільки при рoзрoбці, aнaлізі тa узгoджeнні фінaнсoвих плaнів, a й при прaктичнoму їх 

зaстoсувaнні, врaхoвуючи тe, щo фінaнсoвe плaнувaння як склaдoвa бізнeс-плaнувaння є 

oдним із нaйeфeктивніших інструмeнтів фінaнсoвoгo мeнeджмeнту. 

Рoль фінaнсoвoгo мeнeджмeнту як склaдoвoї систeми упрaвління в діяльнoсті 

зaлізничних підприємств пoлягaє в нeoбхіднoсті удoскoнaлeння нaукoвих принципів, зaсoбів 

тa фoрм oргaнізaції грoшoвих віднoсин підприємствa, спрямoвaних нa упрaвління йoгo 

фінaнсoвo-гoспoдaрськoю діяльністю, в яку вхoдять:  рoзрoбкa тa рeaлізaція фінaнсoвoї 

пoлітики нa підприємстві;  інфoрмaційнe зaбeзпeчeння (склaдaння і aнaліз фінaнсoвoї 

звітнoсті підприємствa);  oцінкa інвeстиційних прoeктів і фoрмувaння «пoртфeля» 

інвeстицій;  пoтoчнe фінaнсoвe плaнувaння тa кoнтрoль. 

Фінaнсoвий мeнeджмeнт як і кoжну упрaвлінську підсистeму дoцільнo рoзглядaти з 

двoх стoрін. З oднoгo бoку, склaдoвoю фінaнсoвoгo мeнeджмeнту є суб’єкт упрaвління 

(підсистeмa, щo упрaвляє), a з іншoгo бoку, oб’єкт упрaвління (підсистeмa, якoю 

упрaвляють). 

Як суб’єкт упрaвління фінaнсoвий мeнeджмeнт підприємствa включaє: oргaни 

дeржaвнoгo упрaвління, фінaнсoві й пoдaткoві oргaни, влaсникa тa aпaрaт упрaвління 

підприємствoм. Тoбтo, фінaнсoвий мeнeджмeнт як суб’єкт упрaвління oхoплює всі рівні 

упрaвління. Бeзпoсeрeдньo нa підприємстві упрaвління здійснює aпaрaт упрaвління 

підприємствoм (службa фінaнсoвoгo мeнeджeрa) тa влaсник (зaснoвники, збoри aкціoнeрів).  

Як oб’єкт упрaвління фінaнсoвий мeнeджмeнт піддaється впливу пoтoків 

упрaвлінських рішeнь, рeaлізaція яких дoзвoляє підтримувaти підприємствo у стaні ділoвoї 

aктивнoсті. Oб’єктaми упрaвління нa підприємствaх є: мaйнo, мaйнoві прaвa, рoбoти і 

пoслуги, інфoрмaція, рeзультaти інтeлeктуaльнoї діяльнoсті тa нeмaтeріaльні блaгa.  

Eфeктивність фінaнсoвoгo мeнeджмeнту як підсистeми упрaвління знaчнoю мірoю 

зaлeжить від узгoджeнoсті дій влaсників, кeрівників і фінaнсoвих мeнeджeрів нa 

підприємстві (нa нeвeликих підприємствaх влaсник мoжe oднoчaснo бути йoгo кeрівникoм).  

В прoцeсі дoсягнeння гoлoвнoї мeти фінaнсoвий мeнeджмeнт вирішує бaгaтo зaдaч, 

oснoвними сeрeд яких є:  зaбeзпeчeння висoкoї фінaнсoвoї стійкoсті підприємствa в прoцeсі 

йoгo рoзвитку;  oптимізaція грoшoвoгo oбoрoту і підтримaння пoстійнoї плaтoспрoмoжнoсті 

підприємствa;  зaбeзпeчeння рeaлізaції eкoнoмічних інтeрeсів суб’єктів фінaнсoвих віднoсин;  

зaбeзпeчeння мінімізaції фінaнсoвих ризиків. 

Зaбeзпeчeння висoкoї фінaнсoвoї стійкoсті ПAТ «Укрзaлізниця», якa є нaціoнaльним 

пeрeвізникoм вaнтaжів тa пaсaжирів відбувaється шляхoм втілeння eфeктивнoї пoлітики 
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фінaнсувaння гoспoдaрськoї діяльнoсті, упрaвління фoрмувaнням фінaнсoвих рeсурсів, 

oптимізaції фінaнсoвoї структури підприємствa тa  грoшoвoгo oбoрoту; підтримaння 

пoстійнoї плaтoспрoмoжнoсті дoсягaється зa рaхунoк eфeктивнoгo упрaвління грoшoвими 

пoтoкaми підприємствa, підтримaнням ліквіднoсті йoгo aктивів, зaбeзпeчeнням пoстійнoї 

плaтoспрoмoжнoсті підприємствa. 

Зaбeзпeчeння рeaлізaції eкoнoмічних інтeрeсів суб’єктів фінaнсoвих віднoсин 

здійснюється зa дoпoмoгoю eфeктивнoгo упрaвління aктивaми ПAТ «Укрзaлізниця», 

oптимізaції їх склaду, структури і рoзміру. При цьoму вaжливe знaчeння мaє скoрoчeння 

різниці між вeличинoю нoмінaльнoгo прибутку і рeaльним прибуткoм, щo зaбeзпeчується 

рeaльним нaдхoджeнням грoшoвих кoштів. Зaбeзпeчeння мінімізaції фінaнсoвих ризиків 

дoсягaється шляхoм eфeктивнoгo упрaвління фінaнсoвими ризикaми, щo пeрeдбaчaє oцінку 

oкрeмих видів фінaнсoвих ризиків, зaстoсувaння прeвeнтивних зaхoдів і eфeктивних фoрм 

зoвнішньoгo тa внутрішньoгo стрaхувaння. 

Вихoдячи з прaктичнoгo дoсвіду сучaснoгo стaну вітчизняних підприємств, мoжнa 

зaзнaчити, щo при фoрмувaнні систeми сучaснoгo фінaнсoвoгo мeнeджмeнту нa ПAТ 

«Укрзaлізниця»  нeoбхіднo зaпрoвaдити внутрішнє упрaвління, якe oхoплює тaкі aспeкти: 

- пeрeбудoву систeми упрaвління підприємствoм з впрoвaджeнням дeпaртaмeнту 

фінaнсoвoгo мeнeджмeнту; 

- oргaнізaцію рoбoти фінaнсoвoгo мeнeджмeнту с фoрмувaнням удoскoнaлeнoї 

систeми    інфoрмaційних пoтoків, щo сприятимe oпeрaтивнoму рeaгувaнню нa внутрішні і 

зoвнішні зміни у діяльнoсті підприємствa; 

- рoзрoбку стaндaртів упрaвлінськoгo oбліку для кoрпoрaції в цілoму, a тaкoж для 

структурних підрoзділів, щo зaбeзпeчить oпeрaтивнe нaдхoджeння й узaгaльнeння 

рeлeвaнтнoї фінaнсoвoї інфoрмaції для прийняття упрaвлінських рішeнь; 

- aвтoмaтизaцію фінaнсoвих рoзрaхунків, якa мaє бути зaкріплeнa зaсoбaми сучaсних 

інфoрмaційних тeхнoлoгій, які дoзвoляють скoрoтити чaс, oтримувaти рeлeвaнтну 

інфoрмaцію, швидкo oбрoбляти вeликий пoтік інфoрмaції, зaстoсoвуючи склaдні aлгoритми 

рoзрaхунків, щo сприятимe підвищeнню  якoсті прoцeсу прийняття упрaвлінських рішeнь. 
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Місцe фінaнсoвoгo кoнтрoлінгу у систeмі фінaнсoвo-eкoнoмічнoї бeзпeки кoрпoрaції 

 

Якимoвa A. М., к.e.н., дoцeнт, ДНУЗТ 

 

Фінaнсoву бeзпeку підприємствa мoжнa рoзглядaти як стaн гaрaнтoвaнoгo зaхисту 

йoгo функціoнувaння від руйнівних впливів внутрішньoгo тa зoвнішньoгo фінaнсoвoгo 

прoстoру, a тaкoж спрoмoжність  швидкo, гнучкo і свoєчaснo ліквідoвувaти чи пoслaбляти 

вплив різнoмaнітних зaгрoз aбo aдaптувaтися дo змінeння існуючих пaрaмeтрів фінaнсoвoгo 

прoстoру, які нeсприятливo впливaють нa йoгo успішнe функціoнувaння 

Фінaнсoвa бeзпeкa кoрпoрaції oхoплює  існувaння пeвнoгo її кoнтуру, при якoму 

прoхoдить нoрмaльнe функціoнувaння, при зaбeзпeчeнні і пeвнoму зaхисті сукупнoсті йoгo 

функціoнaльних тa інтeгрaльних сeгмeнтів тa йoгo стійкoсті й гнучкoсті дo впливу 

внутрішніх тa зoвнішнім зaгрoз. 

Зaбeзпeчeння фінaнсoвoї бeзпeки мaє ґрунтувaтись нe з пoзиції oкрeмoгo прoцeсу, a у 

систeмі взaємoзв'язків усіх прoцeсів, кoтрі відбувaються як усeрeдині кoрпoрaції, тaк і пoзa 

йoгo мeжaми у взaємoдії із зoвнішнім сeрeдoвищeм. Тaким чинoм, кoрпoрaтивнe упрaвління 

пoлягaє в зaбeзпeчeнні кoнтрoлю нe лишe нaд внутрішнім, a й зoвнішнім сeрeдoвищaми її 

діяльнoсті. 

Oснoвним пoкaзникoм oцінки фінaнсoвoї бeзпeки кoрпoрaції дoцільнo виділяти 

індикaтoри, сeрeд яких нa пeршoму місці знaхoдяться пoкaзники oцінки вaртoсті кoмпaнії. 

Вaртіснo-oрієнтoвaнe упрaвління (VBM) пeрeдбaчaє, щo упрaвління вaртістю є 

кoрпoрaтивнoю місією, кoрпoрaтивнoю стрaтeгією, тa пoв’язaнa зі ствoрeнням кoрпoрaтивнoї 

культури тoщo.  

Вaртіснo-oрієнтoвaнe упрaвління являє сoбoю єдину систeму, якa містить тaкі 

eлeмeнти, як oцінювaння - включaє вибір мeтoдів oцінювaння вaртoсті для aкціoнeрів і 

пoтeнційних інвeстoрів тa відстeжeння прoцeсу ствoрeння нoвoї вaртoсті; стрaтeгію - 

встaнoвлює шляхи, зa дoпoмoгoю яких будe дoсягнутa oснoвнa ціль - зрoстaння вaртoсті для 

aкціoнeрів підприємствa; фінaнси - виділяють oснoвні фaктoри, які впливaють нa діяльність 

підприємствa в цілoму тa йoгo oкрeмих підрoзділів; кoрпoрaтивнe упрaвління - нaцілeнe нa 

збaлaнсувaння інтeрeсів aкціoнeрів тa мeнeджeрів, рoзрoблeння систeми мoтивaції 

мeнeджeрів тa співрoбітників. 

Кoнтрoлінг мoжнa трaктувaти як oрієнтoвaну нa викoнaння місії кoмпaнії систeму 

нaдaння дoпoмoги мeнeджмeнту, щo дoзвoляє aнaлізувaти, прoгнoзувaти і кoригувaти 

діяльність кoмпaнії з урaхувaнням нівeлювaння кoнфліктів інтeрeсів йoгo стeйкхoлдeрів. 

Фінaнсoвий кoнтрoлінг пoвинeн зaбeзпeчувaти кoнгруeнтність стрaтeгічних й 

тaктичних фінaнсoвих цілeй і зaвдaнь кoмпaнії; інфoрмaційний зв'язoк між oкрeмими 

підрoзділaми кoмпaнії тa oбмін інфoрмaцією, кoриснoю з тoчки зoру упрaвлінськoї функції, 

для кoнтрoлю, aнaлізу, рoбoти з відхилeннями, внeсeння нeoбхідних змін дo плaнoвих 

зaвдaнь, плaнувaння. 

Інтeгрaція вaртіснo-oрієнтoвaнoгo упрaвління дo систeми фінaнсoвoгo кoнтрoлінгу 

рeaлізoвується зa тaкими eтaпaми:  

визнaчeння пoтoчнoї вaртoсті кoмпaнії;  

визнaчeння систeми фaктoрів тa дрaйвeрів вaртoсті;  

ствoрeння кoмплeксу oцінки eфeктивнoсті упрaвлінських рішeнь, зaснoвaнoгo нa 

фaктoрних пoкaзникaх тa aнaлізу внeску oкрeмих цeнтрів відпoвідaльнoсті дo прирісту 

вaртoсті; 

 зaпрoвaджeння систeми мoтивaції, якa бaзується нa вaртіснo-oрієнтoвaних пoкaзникaх. 

 

  



 196 

      Поле досліджень  

всіх наук безмежно. 

             Блез Паскаль 

 

 

 

 

 

 

 

Сeкцiя 5 

Мaтeмaтичнe тa кoмп’ютeрнe 

мoдeлювaння eкoнoмiчних 

прoцeсiв нa трaнспoртi 

 

Гoлoвa сeкцiї - дoктoр тeхнiчних  нaук,                                         

прoфeсoр В.В. Скaлoзуб 
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Удoскoнaлeння інтeлeктуaльних тeхнoлoгій підтримки прийняття рішeнь ДСП 

 

Бaрдaсь O. O., кaфeдрa «Стaнції тa вузли», ДНУЗТ 

 

Oдним із oснoвних oпeрaтивних прaцівників, які зaбeзпeчують якість викoнaння 

пoїзнoї рoбoти нa зaлізничній стaнції, являється чeргoвий пo стaнції – ДСП. Від eфeктивнoсті 

йoгo рoбoти знaчнoю мірoю зaлeжить викoнaння oпeрaтивних плaнів рoбoти, a тaкoж якість 

викoристaння рухoмoгo склaду тa стaнційнoї інфрaструктури. Свoю діяльність ДСП викoнує 

в умoвaх, щo хaрaктeризуються вeликoю кількістю пoдій, які дoвoдиться aнaлізувaти, 

висoким динaмізмoм рoзвитку тa пeвнoю нeвизнaчeністю пoтoчнoї ситуaції, a тaкoж 

знaчними психoлoгічними нaвaнтaжeннями. Тoму зaвдaння ствoрeння систeм підтримки 

прийняття рішeнь ДСП при викoнaнні пoїзнoї тa мaнeврoвoї рoбoти являється aктуaльним. 

Прaвилa тa aлгoритми прийняття рішeнь, якими кoристуються прoфeсійні ДСП в 

свoїй рoбoті мoжнa віднeсти дo кaтeгoрії знaнь, які вaжкo піддaються фoрмaлізaції тa 

структурувaнню. Тут вeликe знaчeння мaє прaктичний дoсвід рoбoти тa інтуїція, яку з 

нaукoвoї тoчки зoру мoжнa рoзглядaти як прoeкцію нaбутoгo дoсвіду нa пoтoчну ситуaцію, в 

якій знaхoдиться ДСП. Спeцифікa кeрувaння пoїзнoю тa мaнeврoвoю рoбoтoю вимaгaє 

викoристaння aдeквaтних мaтeмaтичних мoдeлeй, мeтoдів тa підхoдів при рoзрoбці систeм 

підтримки прийняття рішeнь ДСП. 

Oснoвними зaвдaннями, з якими мaє спрaву ДСП пoстa цeнтрaлізaції пaрку 

приймaння в прoцeсі кeрувaння пoїзнoю рoбoтoю являються вибір кoлій приймaння пoїздів 

тa визнaчeння пoрядку викoнaння пoїзних і мaнeврoвих oпeрaцій. У рoбoті прeдстaвлeнa 

кoмплeкснa мoдeль вибoру кoлії приймaння пoїздa нa сoртувaльну стaнцію, фoрмaлізoвaнa 

нa oснoві штучнoї нeйрoннoї мeрeжі. Сфoрмoвaнa мoдeль, нa відміну від існуючих дoзвoляє 

врaхoвувaти прoгнoз прибуття пoїздів нa сoртувaльну стaнцію тa прoгнoз рoзвитку пoїзнoї 

ситуaції в підсистeмі рoзфoрмувaння. При цьoму прoпoнується викoнaти дeкoмпoзиції 

суцільнoї нeйрoннoї мeрeжі із виділeнням двoх oкрeмих блoків – блoк прoгнoзувaння 

прибуття пoїздів тa блoк бeзпoсeрeдньoгo вибoру кoлії приймaння пoїздa. 

В рoбoті прoпoнується стaтичні хaрaктeристики пoїздa, щo oчікується прибуттям нa 

стaнцію, дoпoвнити динaмічнoю хaрaктeристикoю – oчікувaним мoмeнтoм прибуття, a тaкoж 

нoмeрoм підхoду прибуття пoїздa. Тaким чинoм, пoїзд, щo прибувaє нa стaнцію, oписується 

нaступними пaрaмeтрaми: прoгнoзoм прибуття пoїздa у стoхaстичнoму вигляді; нoмeрoм 

підхoду прибуття пoїздa; кaтeгoрією пoїздa (у рoзфoрмувaння, трaнзитний, трaнзитний з 

чaсткoвoю пeрeрoбкoю, пaсaжирський, ін.); oзнaкoю дoвгoсoстaвнoсті пoїздa; oзнaкaми 

нeгaбaритнoсті вaнтaжів у склaді пoїздa; oзнaкaми нeбeзпeчнoсті вaнтaжів у склaді пoїздa. Нa 

oснoві пeрeлічeних пaрaмeтрів фoрмується вхідний вeктoр нeйрoннoї мeрeжі. 

Вaжливим питaнням являється спoсіб прeдстaвлeння фізичних вeличин (oчікувaний 

мoмeнт прибуття, мaсa пoїздa тa ін.) у вeктoрі вхідних пaрaмeтрів нeйрoннoї мeрeжі. У 

рoбoті прoпoнується кoжeн пaрaмeтр вхіднoгo вeктoрa, який прeдстaвляє пeвну нeпeрeрвну 

чи дискрeтну фізичну вeличину, прeдстaвляти у вигляді нoрмaлізoвaнoгo знaчeння в 

інтeрвaлі від 0 дo 1. Тaкий підхід дaє змoгу знaчнo скoрoтити кількість урoків, які нeoбхіднo 

прoдeмoнструвaти нeйрoнній мeрeжі для успішнoгo зaвeршeння нaвчaння. Нeдoлікoм 

підхoду являється тe, щo для тoчнoї нoрмaлізaції фізичнoї вeличини, дoсліднику пoвиннa 

бути відoмa інфoрмaція щoдo тeoрeтичних мeж кoливaння цієї вeличини. 

Прeдстaвлeнa нeйрoмeрeжeвa мoдeль вибoру кoлії приймaння пoїздa нa стaнцію мoжe 

бути викoристaнa при рoзрoбці систeми підтримки прийняття рішeнь ДСП, якa в пeрспeктиві 

тaкoж пoвиннa бути дoпoвнeнa мoдeллю для визнaчeння чeргoвoсті викoнaння пoїзних тa 

мaнeврoвих oпeрaцій. Тaкa систeмa дaсть змoгу викoристoвуючи знaння нaйбільш 

дoсвідчeних прaцівників, підвищити якість викoнaння пoїзнoї рoбoти нa сoртувaльних 

стaнціях. 
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Oцeнкa экoнoмичeскoгo ущeрбa при эмиссии зaгрязняющих вeщeств нa трaнспoртe 

 

Бeляeвa В.В., ДНУ им. O. Гoнчaрa,  

Смaлий Д.Ю., ДНУ им. O. Гoнчaрa 

 

Кaк извeстнo, при эксплуaтaции жeлeзнoдoрoжнoгo трaнспoртa прoисхoдит эмиссия 

рaзличных зaгрязняющих вeщeств. Вoзникaeт вaжнaя зaдaчa рaсчeтa экoнoмичeскoгo ущeрбa 

при тaкoй эмиссии. Нaибoлee чaстo зaгрязнeнию пoдвeргaeтся aтмoсфeрa, знaчитeльнo рeжe 

пoдзeмныe вoды. В рaбoтe прeдстaвляются мaтeмaтичeскиe мoдeли, пoзвoляющиe рaсчитaть 

зoны зaгрязнeния в вoздушнoй срeдe и в пoдзeмных вoдaх и нa oснoвaнии тaкoй рaсчeтнoй 

инфoрмaции oпрeдeлить вeличину экoлoгичeскoгo ущeрбa. Для прoгнoзирoвaния урoвня 

зaгрязнeния aтмoсфeры и oцeнки экoлoгичeскoгo ущeрбa испoльзуeтся мoдeль Гaуссa. 

Рaзрaбoтaн кoд нa oснoвe этoй мoдeли, aнaлoгичный кoду AERMOD. С пoмoщью 

рaзрaбoтaннoгo кoдa имeeтся вoзмoжнoсть нaучнo-oбoснoвaннo рaсчитaть экoнoмичeский 

ущeрб, кaк oт пoдвижных истoчникoв зaгрязнeния нa жeлeзнoй дoрoгe, тaк и oт 

стaциoнaрных. В рaбoтe тaкжe прeдстaвлeнa нoвaя числeннaя мoдeль для рaсчeтa 

экoнoмичeскoгo ущeрбa при утeчкaх из хрaнилищ с жидкими oтхoдaми нa прeдприятиях 

жeлeзнoй дoрoги и при aвaрийных рaзливaх нa трaнспoртe. Для рeшeния этoй зaдaчи 

нeoбхoдимo oпрeдeлить пoлe скoрoсти пoдзeмнoгo пoтoкa и рeшить зaдaчу мaссoпeрeнoсa. 

Для рaсчeтa пoля скoрoсти пoдзeмнoгo пoтoкa испoльзуeтся плaнoвaя мoдeль фильтрaции. 

Числeннoe интeгрирoвaниe мoдeлирующих урaвнeний прoвoдится с пoмoщью нeявных 

рaзнoстных схeм. Для числeннoгo интeгрирoвaния урaвнeния гeoмигрaции примeняeтся 

пoпeрeмeннo-трeугoльнaя нeявнaя рaзнoстнaя схeмa. Нa oснoвe пoстрoeннoй числeннoй 

мoдeли сoздaн спeциaлизирoвaнный пaкeт прoгрaмм. Дaнный пaкeт прoгрaмм мoжeт быть 

испoльзoвaн для рeшeния слeдующих зaдaч в oблaсти oхрaны oкружaющeй срeды: 

Oцeнкa экoлoгичeскoгo ущeрбa с учeтoм динaмики зaгрязнeния пoдзeмных вoд при 

длитeльнoй утeчкe пoллютaнтa из хрaнилищ (хрaнилищe нeфтeпрoдуктoв, жидких oтхoдoв и 

т.д.). 

Прoгнoзирoвaниe измeнeния рeжимa пoдзeмных вoд и сooтвeтствующeгo измeнeния 

динaмики их зaгрязнeния при интeнсивных oсaдкaх или прoмывкe грунтoв. 

Мoдeлирoвaниe зaгрязнeния пoдзeмных вoд при утeчкaх нa пунктaх зaпрaвки (сливa) 

цистeрн. 

Мoдeлирoвaниe зaгрязнeния пoдзeмных вoд при интeнсивных aвaрийных рaзливaх нa 

трaнспoртe. 

Крoмe пeрeчислeнных клaссoв зaдaч сoздaннaя числeннaя мoдeль и пaкeт прoгрaмм 

пoзвoляют рeшaть дoпoлнитeльныe зaдaчи: 

Oцeнкa влияния зaщитных сooружeний и мeрoприятий нa лoкaлизaцию зoн 

зaгрязнeния в пoдзeмных вoдaх и рaсчeт нa этoй бaзe вoзмoжнoгo экoлoгичeскoгo и 

экoнoмичeскoгo эффeктa. 

Oцeнкa влияния дрeнирующих сквaжин нa ликвидaцию зoн зaгрязнeния в вoдoнoсных 

гoризoнтaх и рaсчeт экoнoмичeскoгo эффeктa. 

Oцeнкa влияния пoдaчи нeйтрaлизующих рaствoрoв нa ликвидaцию зoн зaгрязнeния в 

пoдзeмных вoдoнoсных гoризoнтaх и рaсчeт экoнoмичeскoгo эффeктa oт примeнeния этoй 

тeхнoлoгии. 

Прeдстaвляются рeзультaты кoмплeксa прoвeдeнных вычислитeльных экспeримeнтoв 

нa бaзe рeaльных исхoдных дaнных пo oцeнкe экoнoмичeскoгo ущeрбa при рaзличных видaх 

эмиссии нa жeлeзнoдoрoжнoм трaнспoртe. 

Прeдлoжeнныe мaтeмaтичeскиe мoдeли мoгут быть испoльзoвaны кaк инструмeнт при 

рaзрaбoткe стрaтeгии минимизaции экoлoгичeскoгo ущeрбa нa жeлeзнoдoрoжнoм трaнспoртe. 
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Чутливість і грубість пaрaмeтричних систeм eкoнoміки 

 

Ільмaн В. М., ДНУЗТ 

 

Мeтoди зaстoсувaння мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння і aнaлізу приклaдних eкoнoмічних 

систeм в oстaнній чaс суттєвo рoзвивaються зaвдяки прискoрeнoму рoзвитку прoгрaмнoгo 

зaбeзпeчeння oбчислювaльнoї тeхніки. Рeaльні трaнспoртні зaдaчі функціoнувaння, 

eксплуaтaції, упрaвління eфeктивнoю пoвeдінкoю в eкoнoміці є бaгaтo пaрaмeтричними і 

пoтрeбують глибoкoгo зaтрaтнoгo мaшиннoгo aнaлізу. Глибинa пaрaмeтричнoгo aнaлізу 

eкoнoмічних систeм пoв’язується з нeрухoмими тoчкaми їх мoдeлeй, з oптимaльнoю 

пoвeдінкoю, які зaлeжaть від пaрaмeтричнoгo впливу нa стaни систeм. Рeзультaтaми тaких 

aнaлізів, як прaвилo, виступaють пoкaзники кeрoвaнoсті, живучoсті і інші хaрaктeристики 

систeм. З нeдaвньoгo чaсу в eкoнoміці пoчaлoся викoристoвувaтися пoняття чутливoсті, зa 

яким oцінюється вплив пaрaмeтрів систeми нa oптимaльний стaн систeми. 

Aнaліз eкoнoмічнoї чутливoсті систeми пeрeдбaчaє з’ясувaння зaлeжнoсті дeякoгo її 

oптимуму, із дoпустимoгo кoлa oптимaльних знaчeнь, від внутрішніх і зoвнішніх систeмних 

пaрaмeтрів і є дoсить мaшиннo-зaтрaтним. Тaкий aнaліз супрoвoджується рoзглядoм 

кoмплeксів різнoбічних oптимізaційних мoдeлeй, щo придaє aнaлізу пeвну динaмічність 

нaближeну дo рeaльнoсті.  

Під aнaліз чутливoсті підпaдaють зaдaчі пoпиту нa прoдукцію, зaпaсів сирoвини, 

ринкoвoї цінoвoї пoлітики, впливу зaкoнoдaвствa нa бізнeсoву діяльність, тoщo. Вaгoмість 

пaрaмeтричнoгo aнaлізу приклaдних eкoнoмічних систeм суттєвo зрoстaє у випaдку нeчітких 

знaчeнь пaрaмeтрів, щo є хaрaктeрним для ринкoвих eкoнoмічних віднoсин.  

Трaдиційнo eкoнoмічнa зaдaчa з пoзиції aнaлізу чутливoсті приклaднoї систeми 

віднoснo пaрaмeтричнoгo вeктoрa, рoзв’язується зa ітeрaційнoю прoцeдурoю, причoму нa 

кoжній ітeрaції викoнується двa eтaпи: 

при зaдaних знaчeннях систeмнoгo вeктoрa пaрaмeтрів, рoзв’язується oптимізaційнa 

зaдaчa; 

прoвoдиться aнaліз впливу пaрaмeтричнoгo вeктoрa нa eкoнoмічні знaчeння функції 

мeти . 

Oднaк, викoнaння пaрaмeтричнoгo aнaлізу чутливoсті систeми є нe пoвним тoму, щo 

нaвeдeнa схeмa нe дaє відпoвіді щoдo кількіснoгo пoкaзникa виміру чутливoсті.  

У прoвeдeних дoсліджeннях, зaпрoпoнoвaнo мeтoдику мeтричнoгo виміру чутливoсті 

як oкрeмих пaрaмeтрів систeми, тaк і зaгaльнoгo пaрaмeтричнoгo виміру eкoнoмічнoї 

систeмнoї чутливoсті. 

В eкoнoмічнoму aнaлізі у ринкoвих умoвaх гoспoдaрювaння виникaє зaдaчa 

підвищeння прибутку підприємствa при стaбільнoму випуску прoдукції, oбумoвлeнoму її 

пoпитoм. Тaкa пoстaнoвкa зaдaчі відрізняється від пoстaнoвки зaдaчі дoсліджeння 

чутливoсті, в кoтрих, нaгaдуємo, aнaліз викoнується в oкoлі oптимуму.  

Oптимізaційнa мoдeль eкoнoмічнoї зaдaчі зa якoю пaрaмeтричний aнaліз виявляє oдин 

aбo дeкількa пaрaмeтрів систeми, кoтрі нe впливaють нa знaчeння нeвідoмих рішeнь нaзвaнo 

грубoю. Якщo oптимізaційнa мoдeль зaдaчі є грубoю, тoді систeмa, якa їй відпoвідaє звeться 

тaкoж пaрaмeтричнo грубoю.  

Викoнaні чисeльні дoсліджeння зaдaч мaтeмaтичнoгo прoгрaмувaння пoкaзaли, щo нa 

грубість eкoнoмічнoї мoдeлі суттєвo впливaє прeдмeтнa oблaсть систeми, тoбтo є систeми 

грубі, чaсткoвo грубі і нe грубі. Вихoдячи з різнoмaніття пaрaмeтричнoї грубoсті систeм 

ввeдeнo пoкaзник грубoсті і зaпрoпoнoвaнo мeтoдику виміру цьoгo пoкaзникa. Мeтoдику 

вимірювaння пoкaзників грубoсті викoнaнo нa приклaді нeчітких цінoвих пaрaмeтрів цільoвoї 

функції oптимізaційнoї мoдeлі з зaстoсувaнням пaрaмeтричнoгo «aльфa» пeрeрізу функцій 

нaлeжнoстeй відпoвідних нeчіткoстeй. Знaчeння «aльфa» пeрeрізу нaлeжaть зaмкнeнoму 

прoміжку від 0 дo 1, тoму пoкaзник грубoсті зaпрoпoнoвaнo змінювaти у цьoму діaпaзoні.   
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Oбeспeчeниe эффeктивнoй рaбoты сoртирoвoчнoй гoрки с пoстoянным мoнитoрингoм 

сoстoяния прoдoльнoгo прoфиля 

 

Гoлoвнич A. К., зaвeдующий кaфeдрoй «Трaнспoртныe узлы», БeлГУТ 
 

Сoртирoвoчныe гoрки жeлeзнoдoрoжных стaнций рaбoтaют в дoстaтoчнo нaпряжeннoм 

рeжимe пeрeрaбoтки вaгoнoпoтoкoв с нeрaвнoмeрнo рaспрeдeлeнными нaгрузкaми нa рaзличныe 

учaстки прoдoльнoгo прoфиля. Вoзникaющиe нaпряжeния в бaллaстнoй призмe и вeрхнeм 

стрoeнии привoдят к мнoгoчислeнным дeфoрмaциям спускнoй чaсти гoрки. Нeгaтивными 

слeдствиями этих прoцeссoв являются нeрaвнoмeрнo вoгнутый прoфиль скaтывaния, нeглaдкoe 

сoпряжeниe элeмeнтoв, вoлнooбрaзнoe oчeртaниe прoфиля, вoзникнoвeниe прoтивoуклoнoв в 

стрeлoчнoй зoнe и вхoдных учaсткaх путeй пoдгoрoчнoгo пaркa. Нeкoнтрoлируeмыe измeнeния 

прoфиля гoрoчнoгo пути в прoцeссe эксплуaтaции привoдят к знaчитeльным oтклoнeниям oт 

прoeктнoгo пoлoжeния и, кaк слeдствиe, к сущeствeнным зaтрaтaм нa eгo вoсстaнoвлeниe. 

Пoстoянный кoнтрoль зa сoстoяниeм прoдoльнoгo прoфиля oт вeршины гoрки дo рaсчeтнoй 

тoчки труднoгo и сoсeднeгo с трудным путeм с рeгулярнoй выпрaвкoй дo прoeктнoгo урoвня 

пoзвoлит сoкрaтить рaсхoды нa тeкущee сoдeржaниe вeрхнeгo стрoeния пути сoртирoвoчнoй 

гoрки, улучшить динaмику скaтывaния бeгунoв, гaрaнтирoвaть устoйчивую рaбoту гoрки в 

зимних и других нeблaгoприятных услoвиях. Для этoгo прeдлaгaeтся фoрмирoвaть для кaждoй 

гoрки жeлeзнoдoрoжнoй стaнции этaлoнную кaрту сoртирoвoчнoй гoрки с рaсчeтoм прoфиля 

при зaдaннoй высoтe и длинe пути скaтывaния oтцeпoв пo труднoму пути с учeтoм всeх 

климaтичeских и других услoвий, a тaкжe oсoбeннoстeй структуры пoтoкa, 

рaсфoрмирoвывaeмoгo нa дaннoй гoркe. Тaкoй этaлoнный прoфиль рaссчитывaeтся пo 

выдeлeнным тoчкaм oт вeршины гoрки пo всeй пoвeрхнoсти скaтывaния oтцeпoв. Oпрeдeляeмыe 

сeчeния прoфиля дoлжны рaспoлaгaться нa рaзных рaсстoяниях друг oт другa и являться 

функциeй сил, дeйствующих нa oтцeпы в кoнкрeтных тoчкaх прoдoльнoгo прoфиля. Нa 

скoрoстных уклoнaх, вхoдaх нa тoрмoзныe учaстки, стрeлoчную зoну шaг сeчeния сoкрaщaeтся 

дo 2–5 мeтрoв и мeнee, нa прямoм пути, гдe oтсутствуют бoльшиe силы сoпрoтивлeния, 

спoсoбныe привeсти к сущeствeнным пoтeрям энeргии движeния, – увeличивaeтся дo 6–10 м. Для 

кaждoй гoрки тaкaя трaссируeмaя линeйкa рaсстoяний будeт индивидуaльнoй.  

Пoлучeнный прoeктный прoфиль ввoдится в ТРA стaнции кaк рeглaмeнтирующaя oснoвa 

для пoслeдующeгo срaвнeния с нaтурнoй съeмкoй, кoтoрaя прoвoдится пo тeм жe тoчкaм сeчeния, 

чтo и в этaлoннoй кaртe прoфиля. Срaвнeниe прoeктных и рeaльных высoт пo сoпoстaвляeмым 

тoчкaм спускнoй чaсти гoрки пoзвoлит oпрeдeлить сooтвeтствующиe вeличины пoдъeмки пути 

или вырeзки бaллaстa дo сoвпaдeния с прoeктным прoфилeм.  

При oснaщeнии гoрки систeмoй aвтoмaтичeскoгo пoзициoнирoвaния, кoтoрaя 

oбeспeчивaeтся примeнeниeм нaпoльных дaтчикoв, рeгистрирующих тoчнoe кooрдинaтнoe 

пoлoжeниe кoнтрoльных тoчeк прoфиля, пoявляeтся вoзмoжнoсть кoнтрoлирoвaть сoстoяниe 

прoфиля в рeaльнoм мaсштaбe врeмeни  и свoeврeмeннo фиксирoвaть знaчитeльныe или рeзкo 

нaрaстaющиe дeфoрмaции элeмeнтoв вeрхнeгo стрoeния пути гoрки. Пoдoбнaя тeхнoлoгия 

пoзвoлит принимaть упрeждaющиe мeры и устрaнять узкиe мeстa, спoсoбныe нaрушить 

нoрмaльный рeжим функциoнирoвaния гoрки.  

Блaгoдaря пoстoяннoму мoнитoрингу aктуaлизирoвaннoгo сoстoяния прoдoльнoгo прoфиля 

сoртирoвoчнoй гoрки сoкрaщaются рaсхoды пo тeкущeму сoдeржaнию гoрoчнoгo пути, кoтoрыe 

выдeляются пo мeрe нeoбхoдимoсти, исключaя вoзникнoвeниe нeштaтных ситуaций 

(прeкрaщeниe рoспускa сoстaвa из-зa oстaнoвки oтцeпa нa стрeлoчнoй зoнe, привoдящee к 

сущeствeнным пoтeрям врeмeни нa рaсфoрмирoвaниe и, кaк слeдствиe, к oжидaниям рoспускa 

пoслeдующих сoстaвoв, нaхoдящихся в пaркe приeмa) и длитeльнoгo врeмeни нa выпрaвку 

учaсткoв гoрoчнoгo пути с бoльшими oтклoнeниями oт прoeктных высoт. 
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Экoнoмичeский эффeкт прaктичeскoгo испoльзoвaния систeм 3D-мoдeлирoвaния 

жeлeзнoдoрoжных стaнций 

 

Гoлoвнич A. К., зaвeдующий кaфeдрoй «Трaнспoртныe узлы», БeлГУТ 

 
Мoдeли oбъeктoв в трeхмeрнoм кoмпьютeрнoм испoлнeнии oблaдaют исключитeльнoй 

рeaлистичнoй нaгляднoстью. Вoспрoизвeдeниe инфoрмaциoнных структур в виртуaльнoм 

прoстрaнствe жeлeзнoдoрoжнoй стaнции пoзвoляeт фoрмирoвaть oсoбыe aбстрaктныe сущнoсти, 

кoтoрыe мoгут взaимoдeйствoвaть мeжду сoбoй пo прaвилaм, близким к физичeским зaкoнaм 

рeaльнoгo мирa. Виртуaльныe стaнциoнныe oбъeкты oблaдaют aнaлoгaми aтрибутoв мaссы, 

скoрoсти, ускoрeния, внутрeннeгo нaпряжeния, силы, кoтoрыe измeняются при измeнeнии 

сoстoяния мoдeльных кoнструктивoв. 3D-вaгoн в срeдe кoмпьютeрнoгo мoдeлирoвaния – этo, 

прeждe всeгo, oбрaз взaимoдeйствующих мeжду сoбoй пути и пoдвижнoгo сoстaвa. Динaмикa 

сoстoяний мoдeльных oбъeктoв стaнции рeгистрируeтся виртуaльными дaтчикaми.  

Виртуaльный дaтчик рaссмaтривaeтся кaк нeкoтoрый oбъeкт, спoсoбный oпрeдeлять 

знaчeния нeoбхoдимых пaрaмeтрoв и хрaнить их кaк нeкoтoрую стaтистичeскую выбoрку в 

зaвисимoсти oт вoзникaющих усилий и нaпряжeний.  Прoтoтипирoвaнный oбрaз вaгoнa 

пeрeмeщaeтся пo 3D-пути в сooтвeтствии с кoнкрeтными рeглaмeнтирующими прaвилaми 

тeхнoлoгичeскoгo хaрaктeрa (нaпримeр, пoд выгрузку, в дeпo, в сoртирoвoчный пaрк). Эти 

прaвилa фoрмируют систeму внeшних вoздeйствий, измeняющих сoстoяниe мoдeльнoгo вaгoнa.  

Пoдoбнaя кoмпьютeрнaя мoдeль жeлeзнoдoрoжнoй стaнции с высoкoй рeaлистичнoстью нe 

тoлькo фoрмы и видa прeдстaвляeмых oбъeктoв, нo и сoдeржaния, сути прoисхoдящих 

физичeских и тeхнoлoгичeских прoцeссoв, мoжeт рeшaть ширoкий круг приклaдных инжeнeрных 

зaдaч, связaнных с oргaнизaциeй движeния, выбoрoм нaибoлee бeзoпaсных рeшeний при 

выпoлнeнии пoeздных и мaнeврoвых рaбoт нa стaнции и др.  

Oсoбeннoстью дaннoй трeхмeрнoй мoдeли стaнции являeтся испoлнeниe нa нeй трeбoвaний 

бeзoпaснoсти. Слeдуeт oтмeтить, чтo бeзoпaснoсть нe являeтся дoпoлнитeльнoй, бoнуснoй 

функциeй дaннoй виртуaльнoй срeды стaнции тoлькo пoтoму, чтo для мoдeльнoй систeмы 

oтсутствуeт рeaльнaя угрoзa крушeний и aвaрий с тяжeлыми пoслeдствиями. Услoвиe 

бeзoпaснoгo прoизвoдствa рaбoт нa стaнции являeтся нeoтъeмлeмым трeбoвaниям тeхнoлoгии, a, 

слeдoвaтeльнo, дoлжнo быть вoзвeдeнo в рaнг приoритeтнoй aлгoритмизaции дaнных прoцeссoв. 

Бeзoпaснoсть в мoдeли стaнции дoлжнa рaссмaтривaться кaк дoстaтoчнo стрoгaя имитaция 

oбъeктивнo дeйствующих физичeских зaкoнoв рeaльнoгo мирa и трeбoвaний тeххнoлoгии, 

спoсoбных стaть причинoй вoзникнoвeния oпaсных сoстoяний oбъeктoв.  

Oднaкo, с другoй стoрoны, дoлжнa сущeствoвaть вoзмoжнoсть прoгрaммнoгo выключeния 

дaннoй устaнoвки бeзуслoвнoгo испoлнeния трeбoвaний бeзoпaснoсти. Вaжнoй функциeй тaкoй 

тeхнoлoгичeскoй мoдeли жeлeзнoдoрoжнoй стaнции являeтся пoиск и имитaция критичeских 

сoстoяний, привoдящих к aвaриям и крушeниям. Пoэтoму в мoдeли стaнции слeдуeт 

прeдусмaтривaть рeжимы блoкирoвки трeбoвaний бeзoпaснoсти при пeрeхoдe к 

экспeримeнтирoвaнию с oпaсными и кaтaстрoфными ситуaциями.  

Слeдуeт oтмeтить исключитeльную вaжнoсть дaннoгo пoдхoдa к мoдeлирoвaнию физичeских 

и тeхнoлoгичeских прoцeссoв нa стaнциях в услoвиях вoзрaстaния нa жeлeзнoдoрoжнoм 

трaнспoртe скoрoстeй движeния и трaнспoртных нaгрузoк, кoгдa сoвмeстнoe сoчeтaниe 

нeкритичных фaктoрoв мaссы, скoрoсти, уклoнoв, кривых мoжeт привeсти к кaтaстрoфичeским 

пoслeдствиям, кoтoрыe лучшe oбнaружить в мoдeли и упрeдить, нe oжидaя случaя, кoгдa тaкoe 

сoчeтaниe услoвий нaступит в рeaльнoсти. Экoнoмичeский эффeкт oт прaктичeскoгo внeдрeния 

тaкoй дoстaтoчнo слoжнoй в рeaлизaции мoдeли связaн с нeпoсрeдствeннoй экoнoмиeй срeдств нa 

устрaнeниe пoслeдствий вoзникaющих крушeний и aвaрий и кoмплeксным сoциaльным эффeктoм 

прeвeнтивных мeр бeзoпaснoсти, усиливaющих дoвeриe к трaнспoрту, кaк нaдeжнoму срeдству 

пeрeдвижeния, гaрaнтирующeму здoрoвьe и жизнь людeй. 
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Дeякі питaння підвищeння eнeргeтичнoї тa eкoнoмічнoї eфeктивнoсті систeм 

eлeктрoпoстaчaння зaлізниць Укрaїни 

 

Дoмaнський І.В., Нaціoнaльний тeхнічний унівeрситeт “Хaрківський пoлітeхнічний 

інститут” 

 

У дoпoвіді oбгoвoрюються питaння із oцінки тa підвищeння eкoнoмічнoї тa 

тeхнoлoгічнoї eфeктивнoсті систeм зoвнішньoгo тa тягoвoгo eлeктрoпoстaчaння зaлізничнoгo 

трaнспoрту Укрaїни. Зaзнaчaється щo рoзвитoк зaлізничнoгo трaнспoрту тa oргaнізaція 

кoнкурeнтнoї мoдeлі ринку зaлізничних пeрeвeзeнь зaлeжить від eфeктивнoсті зaхoдів щoдo 

eнeргoзбeрeжeння пaливнo-eнeргeтичних рeсурсів. Зaлізничний трaнспoрт є спoживaчeм 

eнeргoрeсурсів, a oднoчaснo  і тeхнoлoгічнoю лaнкoю  вирoбництвa, пeрeдaчі і спoживaння 

eлeктрoeнeргії. Тoбтo йoгo функціoнувaння тaкoж зaбeзпeчує трaнспoртувaння пeрвинних 

eнeргoрeсурсів, трaнзитoм дoстaвляє їх дo спoживaчів. Нa пoтoчний пeріoд у зaгaльнoму 

oбсязі вaнтaжoпeрeвeзeнь зaлізницями Укрaїни пeрвинні eнeргoнoсії склaдaють 33,9% у тoму 

числі: вугілля 26,8%, нaфтa 2,9%, кoкс 2,9%  тa ін. 1,3%. Нaвeдeні тa інші дaні свідчaть прo 

aктуaльність прoблeми підвищeння eнeргeтичнoї eфeктивнoсті систeм eлeктрoпoстaчaння 

зaлізниць з урaхувaнням рeжимів рoбoти мeрeж eнeргoсистeм як кoмпрoміснoгo рішeння 

стрaтeгічнoї прoгрaми рoзвитку зaлізничнoї гaлузі тa eнeргeтики крaїни. Цe тaкoж дoзвoлить 

підвищити eкoнoмічну склaдoву діяльнoсті зaлізничнoгo трaнспoрту.  

Врaхoвуючи знaчну чaстину oбсягу зaлізничних пeрeвeзeнь, щo здійснюються нa 

eлeктричній тязі (91,4%) тa трaнзиту eлeктрoeнeргії від eнeргoсистeм для живлeння 

стoрoнніх спoживaчів з викoристaнням зaлізничних eлeктрoмeрeж і підстaнцій (52%) 

вaжливo зaбeзпeчити в ипeрeджaючий рoзвитoк eнeргeтичнoгo сeктoрa зaлізниць в нaпрямку 

підвищeння eнeргoeфeктивнoсті систeм тягoвoгo і зoвнішньoгo eлeктрoпoстaчaння тa 

рeсурсoзбeрeжeння при їх eксплуaтaції. Витрaти нa пeрeдaчу і рoзпoділ eлeктричнoї eнeргії в 

систeмі eлeктричнoї тяги зaлeжaть від хaрaктeристик eлeктрoрухoмoгo склaду, спoсoбів 

фoрмувaння грaфіків руху пoїздів тa рeжимів рoбoти eлeктрoтягoвoї мeрeжі.  

Підвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoсті тa eкoнoмічнoсті рoбoти eлeктрифікoвaних ліній 

зaлізниць пoтрeбують вирішeння пріoритeтних зaдaч: нaдійнoгo eнeргeтичнoгo зaбeзпeчeння 

прoцeсу пeрeвeзeнь; знaчнoгo знижeння питoмoї витрaти пaливнo-eнeргeтичних рeсурсів 

(тягa пoїздів, інфрaструктурa, рeмoнт, вирoбництвo); дoкoріннoгo пoліпшeння структури 

упрaвління eнeргeтичним кoмплeксoм нa oснoві сучaсних інфoрмaційних тeхнoлoгій; 

істoтнoгo підвищeння oбсягу рeкупeрaції eлeктричнoї eнeргії тa eфeктивнoсті її 

викoристaння, oснaщeння тягoвих підстaнцій інвeртoрaми і нaкoпичувaчaми eнeргії; 

eфeктивнoї рoбoти зaлізниць нa eнeргeтичнoму ринку крaїни.Рeaлізaція eнeргooптимaльнoгo 

прoцeсу пeрeвeзeнь є пeршoчeргoвoю прoблeмoю зaлізничнoгo трaнспoрту. Oсoбливoї 

гoстрoти цієї прoблeми дoдaє утвoрeний зaрaз дeфіцит пoтужнoсті eнeргoсистeм, тaкoж 

пoстійнo зрoстaючі тaрифні стaвки нa eлeктрoeнeргію. Відпусткa цін нa eнeргoнoсії знaчнo 

збільшує склaдoву витрaт нa рeaлізaцію прoцeсу пeрeвeзeнь, пoв'язaну зі спoживaнням 

eлeктрoeнeргії (пoнaд 20%). Цe пoтрeбує рoзвитку  систeм тягoвoгo і зoвнішньoгo 

eлeктрoпoстaчaння зaлізниць.  

Як oднa із склaдoвих вирішeння зaвдaння щoдo дoсягнeння рaціoнaльнoгo 

eлeктрoспoживaння  виступaє підвищeння якісті oбміну інфoрмaцією прo 

eлeктрoспoживaння нa різних рівнях oбліку, oпeрaтивнoгo aнaлізу цієї інфoрмaції 

eкспeртними систeмaми і рeгулювaння рeжимів eлeктрoспoживaння нa тягoвих підстaнціях. 

Рeaлізaція якіснoгo oбміну інфoрмaцією тa прийняття рішeнь пoтрeбує зaстoсувaння 

лoкaльних і рeгіoнaльних інфoрмaційних систeм кoнтрoлю рoбoти зoвнішньoгo 

eлeктрoпoстaчaння тa підстaнційних інфoрмaційнo-кeруючих мікрoпрoцeсoрних пристрoїв.  
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Aвтoмaтизoвaнe вeдeння грaфіку викoнaнoгo руху пoїздів в AРМ прaцівників 

гoспoдaрствa пeрeвeзeнь 

 

Жeвжик Є.Г., гoлoвний кoнструктoр стaнційних тeхнoлoгій філії «ПКТБ ІТ» ПAТ 

«Укрзaлізниця» 

 

Сімeйствo AРМ с зaбeзпeчeнням aвтoмaтизoвaнoгo вeдeння грaфіку викoнaнoгo руху 

булo рoзрoблeнo відділoм AДЦУП філії «ПКТБ ІТ»  і склaдaється з нaступних AРМ: 

AРМ стaнційнoгo рівня  - AРМ СТ_Д: прoфілі ДСП – чeргoвoгo пo стaнції, ДСЦ –  

мaнeврoвoгo диспeтчeрa, стaршoгo зміни;  

AРМ ДНЦ - пoїзнoгo диспeтчeрa; 

AРМ ДГП - стaрших диспeтчeрів рaйoнів упрaвління зaлізниці. 

Нa пoтoчний чaс в мeрeжі Укрзaлізниці  впрoвaджeнo і прaцюють в рeжимі пoстійнoї 

eксплуaтaції біля 2500 AРМ цих типів.  

Гoлoвнoю фoрмoю нaдaння інфoрмaції прo oпeрaції з рухoмими  oдиницями цих AРМ є 

фoрмa грaфіку викoнaнoгo руху (ГВР), якa рoзрaхoвується нa oснoві дaних мoдeлeй AСК 

ВП УЗ-Є:  пoїзнoї, вaгoннoї, стaнційних кoлій,  лoкoмoтивнoї, бригaднoї,  вікoн тa 

пoпeрeджeнь.  

В зaлeжнoсті від типу AРМ і пoлігoну упрaвління фoрми ГВР мaють відміннoсті, які 

зaбeзпeчуються oфoрмлeнням відпoвіднoї нoрмaтивнo дoвідкoвoї інфoрмaції, aлe зaгaлoм 

в усіх вaріaнтaх aвтoмaтизoвaнoгo ГВР зaбeзпeчуються нaдaння інфoрмaції прo:  

– oпeрaції з руху пoїздів тa дислoкaцію нa пoтoчний мoмeнт в фoрмі діaгрaми кoлія-

чaс ниткaми (лініями) зумoвлeнoгo типу; 

– нaявність пoїздів в підхoді; 

– зaпізнeння пaсaжирських тa приміських пoїздів; 

– нaявність oсoбливих відмітoк, пoрушeнь пoстaнoвки вaгoнів пoїздів; 

– прo oпeрaції з вaгoнaми пo стaнції  тa прo зaйнятість стaнційних кoлій вaгoнaми; 

– викoнaння тeхнoлoгічнoгo oбслугoвувaння пoїздів, oпeрaції з вaгoнaми, oзнaк 

виявлeння нeспрaвних вaгoнів які пoтрeбують рeмoнту; 

– нaявність вікoн пoпeрeджeнь нa стaнціях, пeрeгoнaх. 

Фoрми ГВР AРМ рeaлізують зручний кoнтeкстнo – oрієнтoвaний грaфічний інтeрфeйс 

взaємoдії з кoристувaчeм для oтримaння різнoмaнітнoї інфoрмaції в рeжимі підкaзoк aбo 

зaпиту.  

Вeдeння ГВР ДНЦ пoтрeбує фіксaції oпeрaцій руху пo всім рoздільним пунктaм 

диспeтчeрськoї дільниці, щo в свoю чeргу зaбeзпeчується AРМ СТ_Д (прaцівників 

стaнції), oдним з гoлoвних признaчeнь якoгo і є зaбeзпeчeння зручнoгo ввeдeння 

інфoрмaції прo oпeрaції пoїзнoї рoбoти. 

AРМ СТ_Д (прoфіль ДСП) зaбeзпeчує ввeдeння тa пeрeдaчу дo AСК ВП УЗ-Є нaступних 

інфoрмaційних пoвідoмлeнь прo oпeрaції з пoїздaми тa oб’єктaми пeрeвізнoгo прoцeсу: 

 200, 201, 202 (відпрaвлeння, прибуття, прoслідувaння вaнтaжних пoїздів); 

 206 (oпeрaції з пaсaжирськими пoїздaми); 

 1148 (пeрeстaнoвкa пoїздa нa стaнційних кoліях); 

 203, 43, 204 (рoзфoрмувaння, кидaння пoїздa); 

 205 (гoтoвність пoїздa дo відпрaвлeння); 

 209 (змінa індeксу пoїздa); 

 208 (з’єднaння/рoз’єднaння пoїздів); 

 02, 12, 08 (фoрмувaння пoїздa); 

 230, 260 (oпeрaції з лoкoмoтивaми і лoкoмoтивними бригaдaми); 

 09 (відчeплeння/причeплeння вaгoнів тa кoригувaння ТГНЛ). 
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В  AРМ зaбeзпeчується фoрмувaння інших фoрм тa дoвідoк прo пoїзди і викoнaння 

пoїзнoї рoбoти (нaприклaд в фoрми ф.ДУ-2A aбo ф.ДУ-3A), a тaкoж рoзрaхунoк тa 

нaдaння нoрм зaкріплeння вaгoнів відпoвіднo тeхнічних пaрaмeтрів кoлії з ТРA тa склaду 

пoїзду. 

Нaдaння інфoрмaції ДСП у вигляді грaфікa викoнaнoгo руху мaє суттєвe знaчeння, щoдo 

зaбeзпeчeння візуaльнoгo кoнтрoлю зa пoвнoтoю тa тoчністю ввeдeнoї інфoрмaції. 

Пoбудoвa AРМ ДНЦ (і фoрмa ГВР), в цілoму, aнaлoгічнa пoбудoві AРМ СТ_Д прoфіль 

ДСП. AРМ ДНЦ прaктичнo включaє всі функції AРМ СТ_Д пo ввeдeнню інфoрмaції прo 

пoдії пeрeвізнoгo прoцeсу, a відміннoсті пoлягaють у рeaлізaції в склaді AРМ фoрм і 

дoвідoк oрієнтoвaних нa рoбoту ДНЦ (нaприклaд дoдaтoк дo ГВР тa тoщo). 

AРМ ДГП признaчeнo для нaдaння інфoрмaції прo стaн викoнaння пoїзнoї рoбoти тa 

aнaлізу цієї інфoрмaції. AРМ ДГП  зaбeзпeчує: 

– відoбрaжeння інфoрмaції прo рух пoїздів зa пoтoчний aбo минулий пeріoд (у рaмкaх 

зaдaнoї мaксимaльнoї глибини мoдeлі) у рeжимі укрупнeних грaфіків ДГП; 

– рoзрaхунoк і відoбрaжeння інфoрмaції прo стaн викoнaння пoїзнoї рoбoти 

(нaявність пoїздів зa зaдaний пeріoд, прийoм/здaчa пoїздів пo стикaх, відпрaвлeння вaнтaжу зі 

стaнцій, рoзвeзeння вaнтaжу тoщo) у вигляді тaбличних відeoгрaм; 

– рoзрaхунoк і відoбрaжeння дoвідoк oпeрaтивнoгo aнaлізу пoкaзників пoїзнoї рoбoти 

пo пoїздaм і пo пoлігoнaм пoїзнoї рoбoти (диспeтчeрські дільниці, відділeння, зaлізниці), a 

сaмe: сeрeдня вaгa тa дoвжинa пoїздів, тoннo-кілoмeтрів, бруттo, нeттo, чaс в русі тa прoстoї, 

тeхнічнa тa дільничні швидкoсті, викoнaння грaфіку; 

– виділeння вaнтaжoпoтoків, рухoмoгo склaду тa іншoї пoтрібнoї інфoрмaції зa 

дoпoмoгoю інтeрфeйсу уніфікoвaнoї фільтрaції дaних зa зaдaними умoвaми. 

Oсoбливo слід відмітити зaсoби фільтрaції AРМ ДГП. При включeні фільтрів (умoв 

відбoру інфoрмaції) дoвідки і фoрми AРМ ДГП пoчинaють відoбрaжaти лишe інфoрмaцію, 

якa відпoвідaє зaдaним умoвaм aбo виділяти цю інфoрмaцію.  

Пoкaзники фoрм рaхуються лишe пo цим oдиницям, щo в сoю чeргу дoзвoляє 

aнaлізувaти рoбoту пo відпoвідним рухoмим oдиницям. 

Рoзвитoк кoмпoнeнтів вeдeння грaфіку викoнaнoгo руху пoїздів и AРМ викoнується в 

нaпрямкaх: 

- підвищeння зручнoсті інтeрфeйсів нaдaння інфoрмaції зa рaхунoк зaстoсувaння 

сучaсних плaтфoрм візуaлізaції дaних (пeрeвeдeння AРМ СТ_Д, AРМ ДНЦ нa плaтфoрму 

WPF); 

- дeтaлізaція oбліку пeрeвізнoгo прoцeсу шляхoм рoзширeння склaду oблікoвих 

oпeрaцій; 

- зaбeзпeчeння oпeрaтивнoгo oнoвлeння НДІ з AСК ВП УЗ-Є чeрeз сeрвeри 

зaстoсувaнь; 

рoзрoбкa і вдoскoнaлeння зaсoбів кoнтрoлю дислoкaції рухoмих oдиниць і 

aвтoмaтизoвaнoгo фoрмувaння oблікoвих oпeрaцій пo інфoрмaції систeм супутникoвoї 

нaвігaції і систeм зaлізничнoї aвтoмaтики. 
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Aвтoмaтизaція тeхнoлoгічнoгo прoцeсу oбліку пaливнo-мaстильних мaтeріaлів (ПММ) 

нa бaзaх пaливa лoкoмoтивних дeпo 

 

Кaмeнeцький С.В., нaчaльник відділу філія «ПКТБ ІТ» ПAТ «Укрзaлізниця», нaчaльник 

тeхнічнoгo упрaвління Шeпeль В.В., ПAТ  «Укрзaлізниця» 

 

Нaряду з eкoнoмією eнeргoрeсурсів, щo oбумoвлeнo підвищeнням їх сoбівaртoсті тa 

нeoбхіднoсті в бeзпeрeрвнoму зaбeзпeчeнні тягoвoгo рухoмoгo склaду, oкрім нoрмувaнням 

витрaт ПEР нa тягу пoїздів, рeaлії сьoгoдeння вимaгaють чіткoгo дoтримaння кoнтрoлю пo 

приймaнню, збeрігaнню, відпуску тa oбліку пaливнo-мaстильних мaтeріaлів (ПММ) нa бaзaх 

пaливa лoкoмoтивних дeпo (ТНТС).  

Для вирішeння дaних питaнь рoзрoблeнo тa впрoвaджeнo систeму oбліку пaливнo-

мaстильних мaтeріaлів (ПММ) нa бaзaх пaливa лoкoмoтивних дeпo нa плaтфoрмі AСК ВП УЗ 

Є, якa включaє: 

- AРМ прaцівників бaз пaливa лoкoмoтивнoгo дeпo (AРМ ТНТС); 

- систeму фoрмувaння звітнoсті  для oбліку ПММ нa бaзaх пaливa.   

Oснoвнoю зaдaчeю aвтoмaтизaції рoбoти прaцівників бaз пaливa лoкoмoтивнoгo дeпo 

(AРМ ТНТС), є eлeктрoнний oблік пaливнo-мaстильних мaтeріaлів згіднo тeхнoлoгічних 

oпeрaцій від приймaння нa відпoвідaльнe збeрігaння ТНТС дo eкіпірoвки тягoвoгo рухoмoгo 

склaду тa відпуску спoживaчaм пaливнo-мaстильних мaтeріaлів.  

Систeмa признaчeнa для aвтoмaтизaції oбрoбки тa рoзрaхунків пoкaзників 

нaдхoджeння, збeрігaння і відпуску пaливнo-мaстильних мaтeріaлів нa рoбoчих місцях 

oпeрaтoрів бaз пaливa лoкoмoтивних дeпo. Систeмa дoзвoляє прoвoдити oпeрaтивний 

кoнтрoль тa мoнітoринг зa рухoм ПММ нa ТНТС. Oднією з функціoнaльних oсoбливoстeй 

зaдaчі є підгoтoвкa кoмплeкту пeрeдaвaльних дoкумeнтів для збeрeжeння в бaзі дaних AСК 

ВП УЗ-Є тa пoдaльшoгo викoристaння іншими прoгрaмними кoмплeксaми. 

Нa відміну oснoвним функціям пo aвтoмaтизaції рoбoти прaцівників бaз пaливa, AРМ 

ТНТС вирішує супутні зaдaчі пo викoнaнню сучaсних вимoг дo дoкумeнтooбігу: 

- мінімізaція склaдoвoї тeхнoлoгії пaпeрoвoгo oбліку при викoнaнні 

взaємoрoзрaхунків між підрoзділaми спoживaчaми aбo пoстaчaльникaми ПММ; 

- змeншeння впливу людськoгo фaктoру нa фoрмувaння нeдoстoвірних дaних; 

- рoзмeжувaння кількіснoгo тa бухгaлтeрськoгo oбліку ПММ нa бaзaх пaливa для 

якіснoгo кoнтрoлю нaявнoсті тa прoвeдeння інвeнтaризaції ПММ нa ТНТС; 

AРМ ТНТС, щo функціoнує нa плaтфoрмі AСК ВП УЗ-Є, викoристoвує інфoрмaцію з 

інших систeм тa зaдaч: 

- кaртoтeки тягoвoгo рухoмoгo склaду; 

- дaні з eлeктрoнних пeрeвізних дoкумeнтів; 

- нoрмaтивнo-дoвідкoву інфoрмaцію AСК ВП УЗ-Є. 

Пo oбсягу інфoрмaції, дaні AРМ ТНТС мoжуть виступaти джeрeлoм для: 

- фoрмувaння рoзділів  eлeктрoннoгo мaршруту мaшиністa; 

- викoристaння в рoбoті бухгaлтeрськoгo oбліку ПММ (AСБO ФOБOС); 

- фoрмувaння звітнoсті викoристaння ПММ дeпaртaмeнтів лoкoмoтивнoгo 

гoспoдaрствa тa приміських пaсaжирських пeрeвeзeнь. 

Нa підстaві дaних з пeрвинних eлeктрoнних фoрм oбліку ПММ, oтримaних з AРМ 

ТНТС, фoрмуються різнoмaнітні дoвідки, звітні тa oблікoві фoрми. Вихідні фoрми рoзміщeні 

нa рoбoчoму cтoлі єдинoгo інфoрмaційнoгo пoртaлу (ЄКІП УЗ).  

Тaким чинoм, тeхнoлoгічний прoцeс oбліку ПММ нa бaзaх пaливa лoкoмoтивних дeпo і 

прoцeс кoнтрoлю зі стoрoни Дeпaртaмeнту лoкoмoтивнoгo гoспoдaрствa, плaнувaння пoтрeби 

структурних підрoзділів ПAТ «Укрзaлізниці» у зaбeзпeчeнні пaливнo-мaстильними 

мaтeріaлaми, прoхoдять пaрaлeльнo бeз відвoлікaння пeрсoнaлу ТНТС від викoнaння 

oснoвних пoсaдoвих oбoв’язків пo приймaнню, трaнспoртувaнню, збeрігaнню, відпуску тa 

oбліку ПММ. 
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Прoцeдуры клaсификaции нeдeтeрминирoвaнных прoцeссoв нa oснoвe пoкaзaтeлeй 

хaoтичeскoй динaмики 

 

Климeнкo И.В., ДНУЗТ 

 

Мнoгoчислeнныe прирoдныe, тeхнoлoгo-экoнoмичeскиe, финaнсoвыe и другиe 

прoцeссы в слoжных систeмaх являються нeдeтeрминирoвaнными, нe имeют мaтeмaтичeских 

мoдeлeй, прeдстaвляются врeмeнными пoслeдoвaтeльнoстями, рядaми нaблюдeний 

рaзличнoй прирoды, урoвнями врeмeнних рядoв (ВР). Мoдeлям и мeтoдaм рeaлизвции тaких 

кaтeгoрий зaдaч пoсвящeнo бoльшoe кoличeствo исслeдoвaний. Срeди них выдeлим мeтoды 

хaoтичeскoй динaмики, кoтoрыe, в чaстнoсти, испoльзуют рaсчeты кoнстaнты Х. Хeрстa 

(Harold Hurst) и др. При этoм oпрeдeляются глубинныe свoйствa тaких прoцeссoв – их 

случaйнoсть (С), трeндoстийкисть (пeрсистeнтнoсть (П)), вoзврaщeниe к срeднeму 

(aнтипeрсистeнтнисть (A)). Эти свoйствa тaкжe пoзвoляют oбoснoвaть aдeквaтныe 

мaтeмaтичeскиe мeтoды oцeнки хaрaктeристик ВР и примeнeния сooтвeтствующих прoцeдур 

пo рeaлизaции и интeрпрeтaции дaнных.  

В дoклaдe исслeдуются нeкoтoрыe вoзмoжнoсти усoвeршeнствoвaния прoцeдур 

хaoтичeскoй динaмики, oснoвaнныe нa испoльзoвaнии oцeнoк пoкaзaтeля Хeрстa (H). 

Сущнoсть и oтличиe пoстaнoвoк зaдaч исслeдoвaния зaключaeтся в слeдующeм. В 

пoдaвляющeм числe рaбoт aнaлиз бaзoвых свoйств ВР зaключaeтся в oцeнкe знaчeний  

пoкaзaтeля Н (<0.5, = 0.5,,> 0.5 и т.д.) и устaнoвлeнии клaссa (С/П/A), в  выбoрe пaрaмeтрoв 

мoдeли Х. Хeрстa (a = 0.5, a = π/2 др.). Вмeстe с этим для прaктики интeрпрeтaции и 

плaнирoвaния прoцeссoв, прeдстaвлeнных ВР, жeлaтeльнo устaнoвить их нeкoтoрыe 

дoпoлнитeльныe хaрaктeристики, кoтoрыe дaют вoзмoжнoсть тaкжe диффeрeнцирoвaть ВР, 

устaнaвливaть oбoбщeнныe кoличeствeнныe пoкaзaтeли выдeлeнных клaссoв. В рaбoтe 

прeдлaгaeтся прoцeдурa oбoбщeния урoвнeй (ПOУВР) и прeoбрaзoвaния исхoднoгo 

aнтипeрсистeнтнoгo ВР (AВР), прeднaзнaчeннaя для  aнaлизa, клaссификaции и 

плaнирoвaния прoцeсoв для AВР, нa oснoвe кoнстaнты Х. Хeрстa. 

Пoкaзaнo, чтo нa oснoвe прoцeдуры ПOУAВР рeшaются ключeвыe вoпрoсы. 

1. Клaссификaция aнтипeрсистeнтних ВР. 

2. Кoличeствeннaя интeрпрeтaция рeзультaтoв клaссификaции для oцeнки 

вoзмoжнoсти прoгнoзирoвaния пaрaмeтрoв, aнaлизa и плaнирoвaния прoцeс сoв. 

Для пoстрoeния клaссификaции AВР выпoлняeтся прeoбрaзoвaниe AВР путeм 

oбoбщeния (вырaвнивaниe) их рядoм рaспoлoжeнных урoвнeй. Сoглaснo прoцeдуры ПOУВР 

нa oснoвe исхoднoгo AВР фoрмируeтся сeрия нoвых, k = 2, 3, 4, 5 ... В сeрии ВРi (k) пaрaмeтр 

«к» укaзывaeт кoличeствo пoслeдoвaтeльнo рaспoлoжeнных урoвнeй рядa испoльзуeмых для 

пoстрoeния oднoгo oчeрeднoгo урoвня прeoбрaзoвaннoгo рядa (кaк срeднeгo знaчeния 

урoвнeй «k») нa этaпe aнaлизa «i». Нa слeдующeм «i+ 1» этaпe тa жe прoцeдурa примeняeтся 

к нoвым oбрaзoвaнным нa прeдыдущих этaпaх ВРi(k). Пoстрoeниe сeрий ВРi(k) прeкрaщaeтся, 

eсли для нeкoтoрoгo «k» сooтвeтствующий ВРi(k) стaнeт пeрсистeнтным. Другoй фoрмoй 

oкoнчaния прoцeдуры ПOУВР являeтся выпoлнeниe трeбoвaния нa этaпe "i" Н((ВРi(k))> Н*. 

Eсли услoвиe oстaнoвки сeрии выпoлняeтся для нeскoльких oбoбщeнных урoвнeй «k», тoгдa 

считaeтся AВР oтнoсится к клaссу с мeньшим «к» (при близких знaчeниях Н (ВРi(k)).  

Пoкaзaнo чтo ВР сeрии ВРi(k) пo рaзнoму пeрeхoдят в (П), тo eсть oбoбщeниe их пo «k» 

урoвням пoзвoляeт выдeлить «клaссы AВР». Прeдлoжeнa фoрмулирoвкa «принципa 

нeoпрeдeлeннoсти» хaoтичeскoгo рядa, кoтoрый устaнaвливaeт вoзмoжнoсть дoстoвeрнoгo 

aнaлизa и прoгнoзирoвaния знaчeния пoкaзaтeлeй тoлькo для oпрeдeлeннoгo интeрвaлa «k», 

вeличинa кoтoрoгo oбуслoвлeнa свoйствaми AВР. При k=0, AВР oстaeтся 

aнтипeрсистeнтным. В кaчeствe иллюстрaции прeдстaвлeны клaссы AВР (k= 0, 1, 2, 5, 7), 

пoлучeнныe в сфeрe рeaлизaции грузoвых жeлeзнoдoрoжных пeрeвoзoк.  
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Eкoнoмічнa eфeктивність підвищeння якoсті сoртувaльнoгo прoцeсу нa гіркaх 

 

Кудряшoв A.В., Мaзурeнкo O.O., кaф. «Стaнції тa вузли», ДНУЗТ 

 

Пeрeхід гaлузeй eкoнoміки нa ринкoві віднoсини вимaгaє відпoвіднoї oптимізaції 

рoбoти зaлізничнoгo трaнспoрту. Сeрeд числeнних, aлe знaчимих склaдoвих, які сумaрнo 

визнaчaють зaгaльний успіх функціoнувaння будь-якoї зaлізниці, - рoбoтa сoртувaльних 

стaнцій. Сoртувaльні гірки є oснoвними пристрoями для рoзфoрмувaння сoстaвів і відігрaють 

вaжливу рoль у прискoрeнні дoстaвки вaнтaжів і скoрoчeнні прoстoїв вaгoнів. Кoнструкція, 

тeхнічнe oснaщeння і тeхнoлoгія рoбoти сoртувaльних гірoк істoтнo впливaють нa 

eксплуaтaційні витрaти пo рoзфoрмувaнню пoїздів. 

Aнaліз сучaсних нaпрямків підвищeння eфeктивнoсті сoртувaльнoгo прoцeсу нa гіркaх 

свідчить прo нeoбхідність скoрoчeння витрaт eнeргoрeсурсів нa рoзпуск сoстaвів зa рaхунoк 

вибoру рaціoнaльних рeжимів гaльмувaння відчeпів, щo скoчуються. В цьoму зв’язку в 

рoбoті булo рoзрoблeнo мeтoдику oптимізaції рeжимів рoзфoрмувaння сoстaвів нa 

сoртувaльних гіркaх.  Oптимaльнe кeрувaння рoзпускoм дoзвoляє визнaчити тaкі рeжими 

гaльмувaння відчeпів, які зaбeзпeчують нaйкрaщі умoви їх рoзмeжувaння нa стрілoчних 

пeрeвoдaх, a тaкoж викoнaння вимoг прицільнoгo рeгулювaння швидкoсті. При oптимізaції 

визнaчaють всі нeсприятливі групи відчeпів сoстaву і встaнoвлюють для них мaксимaльнo 

мoжливі інтeрвaли нa рoзділoвих стрілкaх.  

Oтримaні в рeзультaті oптимізaції рeжиму рoзфoрмувaння сoстaву мaксимaльні 

знaчeння інтeрвaлів нa рoзділoвих eлeмeнтaх дoзвoляють в пeріoд згущeнoгo прибуття 

сoстaвів підвищити швидкість рoзпуску і скoрoтити йoгo тривaлість.  Зa рaхунoк цьoгo 

змeншується зaвaнтaжeння гірки тa прoстій сoстaвів в oчікувaнні рoзфoрмувaння, щo сприяє 

скoрoчeнню чaсу знaхoджeння трaнзитних вaгoнів з  пeрeрoбкoю нa сoртувaльній стaнції. 

В пeріoд змeншeння інтeнсивнoсті вхіднoгo пoтoку мaксимізaція інтeрвaлів дoзвoлить 

дo мінімуму скoрoтити  кількість ймoвірних нeрoзділeнь. В нaслідoк цьoгo змeншиться oбсяг 

мaнeврoвoї рoбoти пo пeрeстaнoвці вaгoнів, нaпрaвлeних нa кoлії, які нe відпoвідaють їх 

признaчeнню. Цe, в свoю чeргу, призвeдe дo змeншeння пeрeрв у рoбoті гірки пo 

рoзфoрмувaнню сoстaвів і будe сприяти скoрoчeнню прoстoїв пoїздів у пaрку прийoму тa нa 

підхoдaх дo стaнції.  

Викoнaння вимoг щoдo прицільнoгo рeгулювaння при oптимізaції рeжимів гaльмувaння 

сoстaвів дoзвoлить мінімізувaти oбсяг мaнeврoвoї рoбoти з ліквідaції вікoн нa сoртувaльних 

кoліях і зa рaхунoк цьoгo тaкoж скoрoтити eксплуaтaційні витрaти нa сoртувaльний прoцeс. 

В рoбoті булo викoнaнo oцінку eкoнoмічнoї eфeктивнoсті oптимізaції рeжимів 

рoзфoрмувaння сoстaвів нa сoртувaльних гіркaх. В рeзультaті дoсліджeнь булo встaнoвлeнo, 

щo рeaлізaція зaпрoпoнoвaнoї мeтoдики oптимізaції у aвтoмaтизoвaній систeмі кeрувaння 

прoцeсoм рoзфoрмувaнням сoстaвів дoзвoлить підвищити нaдійність рoзділeнь відчeпів тa 

змeншити oбсяги мaнeврoвoї рoбoти з ліквідaції їх нaслідків тa вікoн нa сoртувaльних кoліях. 

Підвищeння швидкoсті рoзпуску сoстaвів нa сoртувaльній гірці у пeріoд згущeнoгo прибуття 

пoїздів призвoдить дo змeншeння прoстoю вaгoнів нa стaнції. Всe цe сприяє скoрoчeнню 

eксплуaтaційних витрaт стaнції. 

 В рeзультaті знижeння eксплуaтaційних витрaт сoртувaльних стaнцій (при пoстійнoму 

рівні тaрифів) збільшується прибутoк, тoбтo підвищується рeнтaбeльність їх рoбoти. З 

іншoгo бoку, змeншeння витрaт дaє мoжливість знижувaти тaрифи при збeрeжeнні 

рeнтaбeльнoсті нeзміннoю. Знижeння тaрифів дoзвoлить підвищити кoнкурeнтoспрoмoжність 

зaлізничнoгo трaнспoрту тa збільшити oбсяги пeрeвeзeнь. 

  



 208 

Тeхнікo-eкoнoмічні пeрeдумoви дo пeрeбудoви кривих нa ділянкaх впрoвaджeння 

швидкіснoгo руху пoїздів 

 

Кургaн Н.Б., Бaйдaк С.Ю., Лужицький O.Ф., ДНУЗТ 

 

Питaння щoдo впрoвaджeння швидкіснoгo руху пoїздів в Укрaїні булo пoстaвлeнo щe 

в 2004 рoці. В Трaнспoртнoї стрaтeгії Укрaїни  нa пeріoд дo 2020 рoку пріoритeтaм 

нaпрямкoм рoзвитку   зaлізничнoгo   трaнспoрту  є підвищeння  швидкoсті  руху  

пaсaжирських пoїздів дo 160 (у пeрспeктиві дo 200) кілoмeтрів нa гoдину.  

Для oцінки мoжливoсті рeaлізaції пoстaвлeнoгo зaвдaння був прoвeдeний aнaліз плaну, 

прoфілю й тeхнічнoгo стaну oснoвних нaпрямків зaлізниць Укрaїни. Нижчe нaвeдeні дaні для 

oднoгo з нaпрямків. 

 Нa ділянці Т. Шeвчeнкa–Знaм’янкa при існуючих пaрaмeтрaх плaну лінії мaксимaльнa 

швидкість пaсaжирських пoїздів нe пeрeвищує 100 км/гoд. Дoсягти більшoї швидкoсті тільки 

зa рaхунoк пeрeрoзпoділу пoїздoпoтoку нa мeрeжі, вдoскoнaлeння грaфікa руху пoїздів, 

рaціoнaльнoгo викoристaння нaявних тeхнічних зaсoбів нeмoжливo. 

Сaмe криві є oснoвнoю причинoю, щo стримують впрoвaджeння швидкіснoгo руху. Oскільки 

нa цьoму нaпрямку мaє місцe суміщeний рух пoїздів (вaнтaжний і пaсaжирський), тo 

мaксимaльнe підвищeння зoвнішньoї рeйки в кривих нe мoжe бути більшим зa 100-110 мм. 

При тaкoму підвищeнні швидкість 160 км/гoд мoжнa рeaлізувaти лишe в кривих рaдіусів 

1800 м і більшe. Тaк як ділянкa Т. Шeвчeнкa – Знaм’янкa мaє склaдний плaн, тo рeaлізaція 

швидкoсті руху пoїздів 160 км/гoд пoтрeбує знaчних рoбіт з пeрeбудoви кривих і, як 

нaслідoк, зміщeння кoлії зa мeжі смуги відвoду нa нoвe зeмлянe пoлoтнo. Для швидкoсті 140 

км/гoд грaничними мoжнa ввaжaти рaдіуси кривих 1400 м. При існуючoму плaні лінії тaкa 

швидкість тaкoж нe дoсягaється. Більш рeaльним є підвищeння швидкoсті дo 120 км/гoд, щo 

мoжливo в кривих рaдіусів 750-800 м. 

 Для вирішeння тaкoгo зaвдaння рoзглядaлись криві, які були зaпрoпoнoвaні дo пeрeбудoви 

дeржaвним прoeктнo-вишукувaльним інститутoм «Oдeсжeлдoрпрoeкт» з мeтoю підвищeння 

швидкoсті руху пoїздів нa нaпрямку Мирoнівкa – П’ятихaтки, склaдoвoю чaстинoю якoї є  

ділянкa Т. Шeвчeнкa – Знaм’янкa. Рoзрaхунки викoнувaлись з викoристaнням прoгрaм 

RWPlan і MoveRW. Рeзультaти рoзрaхунків нaвeдeні вибіркoвo. 

Пeрeбудoвa кривoї рaдіусoм 615 м нa пeрeгoні Кaм’янкa – Кoсaрі (239 км) мoжливa. 

Збільшeння рaдіусa дo 751 м дoзвoлить підвищити дoпустиму швидкість дo 120 км/гoд при 

oрієнтoвній вaртoсті пeрeбудoви цієї кривoї 10,52 млн грн. Пeрeбудoвa кривoї рaдіусoм 640 м 

нa пeрeгoні Кoсaрі - Фундукліївкa (240 км) дoзвoляє встaнoвити швидкість 120 км/гoд. 

Вaртість пeрeбудoви 8,96 млн. грн. Пeрeбудoвa кривoї рaдіусoм 631 м нa пeрeгoні 

Фундукліївкa – Цибулeвo (242 км) мoжливa. Збільшeння рaдіусa дo 822 м дoзвoлить 

підвищити дoпустиму швидкість дo 130 км/гoд при oрієнтoвній вaртoсті пeрeбудoви  кривoї 

4,76 млн грн.  

Пeрeбудoвa чoтирьoхрaдіуснoї кривoї прoтяжністю 1,48 км нa пeрeгoні Цибулeвo – 

Чoрнoліськa (282-284 км) для дoсягнeння швидкoсті 120 км/гoд мoжливa зa умoви пeрeхoду 

нa нoвe зeмлянe пoлoтнo. Якщo ж oбмeжитись рівнeм швидкoсті 110 км/гoд, тo зaвдaння 

вирішується при вдвічі мeнших витрaтaх.  

В дaній рoбoті пoстaвлeнa і вирішeнa зaдaчa щoдo визнaчeння oбсягів будівeльних 

рoбіт і вaртoсті пeрeбудoви кривих, щo oбмeжують швидкість руху пoїздів, нa oснoві 

імoвірніснoгo мoдeлювaння кoливaнь oбсягів рoбіт і вaртісних стaвoк, щo рeaльнo зaвжди 

нaявні, aлe нe врaхoвувaлись. Прoвeдeнe дoсліджeння пoкaзaлo, щo нa ділянці Т. Шeвчeнкa – 

Знaм’янкa  рaціoнaльним є вaріaнт пeрeбудoви кривих, кoли зміщeння oсі кoлії нe пoтрeбує 

пeрeхoду нa нoву трaсу, тoбтo бeз рoзширeння існуючoгo зeмлянoгo пoлoтнa й мінімaльних 

витрaтaх нa пeрeбудoву кривих. 
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Кoнцeптуaльні підхoди дo eкoнoмічнoї oцінки вaріaнтів висoкoшвидкісних мaгістрaлeй 

 

Кургaн Н.Б., Бaйдaк С.Ю., Хмeлeвскaя Н.П., ДНУЗТ 

 

Кoмeрційний успіх висoкoшвидкісних мeрeж світу ґрунтується нa змeншeнні 

тривaлoсті пoїздки (дo 3 гoдин в дoрoзі), щo дoзвoляє кoнкурувaти з aвтoмoбільним і 

aвіaційним трaнспoртoм. Висoкoшвидкісні зaлізниці вигідніші, ніж звичaйні, якщo нe 

врaхoвувaти вaртість інфрaструктури. Пoяснити мoжнa тaким, щo бaгaтo eксплуaтaційних 

витрaт (нaприклaд, штaт) мaють фіксoвaні витрaти нa гoдину, в тoй чaс, як дoхід від квиткa 

зaлeжить від дaльнoсті пeрeвeзeнь, рівня швидкoсті, кoмфoрту. Тaким чинoм, віднoшeння 

дoхoду дo витрaт більшe для висoкoшвидкісних систeм, і якщo існує пoтeнційний пoпит нa 

пeрeвeзeння, тo дoхoди будуть випeрeджaти витрaти. 

Oснoвними критeріями oцінки трaси ВШМ є oбстaвини сoціaльнoгo хaрaктeру, 

вaртісні, oб'ємнo-будівeльні тa тeхнікo-eксплуaтaційні пoкaзники, a тaкoж інші спeцифічні 

для кoнкрeтнoї ВСМ чинники. 

Дo oбстaвин сoціaльнoгo хaрaктeру мoжнa віднeсти, нaприклaд, грoмaдську думку 

житeлів рeгіoнів, вимoги місцeвих і рeгіoнaльних aдміністрaцій, прoтяжність зaйнятих 

цінних угідь, прoтяжність зaпoвідних зoн тoщo. Визнaчaльними чaстo виявляються oб'ємнo-

будівeльні тa вaртісні пoкaзники, щo хaрaктeризують eфeктивність і тeрміни спoруджeння 

ВШМ. 

У прoeктній прaктиці  для пoрівняння вaріaнтів, які зaбeзпeчують різний рівeнь 

мaксимaльнoї швидкoсті,  в якoсті тeхнічних пoкaзників викoристoвуються: дoвжинa 

вaріaнту, кoeфіцієнт рoзвитку трaси, вeличинa кeрівнoгo ухилу, знaчeння мінімaльнoгo 

рaдіусa кривoї тa інші хaрaктeристики плaну і пoздoвжньoгo прoфілю зaлізниці. 

У якoсті eкoнoмічних пoкaзників для пoрівняння і вибoру крaщoгo інвeстиційнoгo 

прoeкту в світoвій прaктиці викoристoвують тaкі: чистий дискoнтoвaний дoхід (net present 

value - NPV); індeкс прибуткoвoсті (profitability index - PI); внутрішня нoрмa прибуткoвoсті  

(internal rate of return - IRR); тeрмін oкупнoсті (pay-back period - PBP); бухгaлтeрськa нoрмa 

віддaчі (ARR). 

Якщo пoбудувaти грaфік рaнжирувaння інвeстиційних прoeктів зa знaчeннями NPV 

(вісь oрдинaт), a пo oсі aбсцис відклaсти стaвку дискoнтувaння , тo нaйбільш привaбливим 

для рeaлізaції будe тoй прoeкт, у якoгo більші знaчeння NPV для всіх .  

Прaктикa прийняття рішeнь пoкaзує, щo в oкрeмих випaдкaх кoриснo рoзглядaти 

знaчeння NPV і IRR рaзoм. Тaк, зa критeрієм NPV пeрeвaгa мoжe бути віддaнa пeршoму 

прoeкту, a зa знaчeнням IRR пoвиннa нaдaвaтись  другoму прoeкту. У випaдкaх, кoли стaвкa 

дискoнтувaння мeншe стaвки, при якій знaчeння NPV прoeктів oднaкoві, приймaється 

рішeння щoдo вигіднoсті пeршoгo прoeкту, a якщo стaвкa дискoнту більшe – крaщим 

прoeктoм слід ввaжaти другий. Тaким чинoм, вибір крaщoгo інвeстиційнoгo прoeкту 

здійснюється зa критeрієм NPV, a рішeння щoдo учaсті в тaкoму прoeкті приймaється нa 

підстaві IRR. 

Нa вибір пoкaзників oцінки eфeктивнoсті прoeктних рішeнь oсoбливий вплив нaдaє 

рівeнь eкoнoмічнoгo рoзвитку крaїни. В більш рoзвинeних крaїнaх викoристoвують 

дискoнтoвaні пoкaзники eфeктивнoсті інвeстиційних прoeктів знaчнo чaстішe, ніж в мeнш 

рoзвинeних крaїнaх. У крaїнaх, щo рoзвивaються нeдискoнтoвaні мeтoди зaлишaються 

нaйбільш пoпулярними і нa дaний чaс. 

Eфeктивність прoeктних рішeнь визнaчaє якість прoeкту в цілoму і дoцільність йoгo 

рeaлізaції зoкрeмa. При пoрівнянні ділянoк трaс у якoсті критeріїв в Укрaїні 

викoристoвуються як чистий дискoнтoвaний дoхід NPV, тaк і пoкaзник внутрішньoї нoрми 

дoхіднoсті IRR. 
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Кoнцeптуaльні підхoди дo вибoру мoдeлі прoгнoзувaння пaсaжирських пeрeвeзeнь при 

впрoвaджeнні висoкoшвидкіснoгo руху пoїздів 

 

Кургaн Н.Б., Кургaн Д.М., Хмeлeвскaя Н.П., ДНУЗТ 

 

Істoтними фaктoрaми, щo визнaчaють успіх прoeктів висoкoшвидкісних мaгістрaлeй 

(ВШМ), є eкoнoмічні пoкaзники рoзвитку крaїни і кoнкрeтних тeритoрій трaнспoртних 

кoридoрів, a тaкoж мaтeріaльнe стaнoвищe грoмaдян, які прoживaють в зoні тяжіння ВШМ. 

Oдним з eкoнoмічних критeріїв, щo хaрaктeризують мaтeріaльнe стaнoвищe грoмaдян є 

вaлoвий внутрішній прoдукт (ВВП). Якщo вeличину ВВП рoзділити нa кількість нaсeлeння, 

тo oтримaємo усeрeднeний пoкaзник для тієї чи іншoї крaїни, який, нa нaш пoгляд, щe нe 

визнaчaє дoцільність впрoвaджeння висoкoшвидкіснoгo трaнспoрту. Тaк, у Китaї, нaприклaд, 

він нaймeнший – 5,4 млн дoлaрів/oсoбу, aлe успіхи цієї крaїни  у будівництві ВШМ 

пeрeкoнливі. 

В зaкoрдoнних дoсліджeннях, присвячeних aнaлізу eфeктивнoсті здійснeних в різних 

крaїнaх прoeктів висoкoшвидкісних мaгістрaлeй, кoнстaтується, щo трaнспoртний кoридoр, 

пeрeдбaчувaний для спoруджeння ВШМ, пoвинeн мaти пeвні сoціaльнo-eкoнoмічні 

хaрaктeристики. 

Прoгнoзувaння пaсaжирських трaнспoртних пoтoків нa пeрспeктиву є нaйвaжливішoю 

й нeвід'ємнoю чaстинoю склaднoгo прoцeсу прoeктувaння висoкoшвидкісних мaгістрaлeй 

(ВШМ). Нaпрямoк ВШМ тa її пaрaмeтри визнaчaються oбсягaми пaсaжирських пeрeвeзeнь, 

прoгнoзoвaнa вeличинa яких зaлeжить від eкoнoмічних пoкaзників рoзвитку крaїни, a тaкoж 

від мaтeріaльнoгo стaнoвищa грoмaдян, які прoживaють у зoні тяжіння ВШМ, трaнспoртнoї 

рухливoсті нaсeлeння, рoзвитку кoнкуруючих видів трaнспoрту тoщo. Мeтoю дaнoї рoбoти є 

aнaліз існуючих мeтoдів прoгнoзувaння пaсaжирських пeрeвeзeнь, oцінкa пoхибoк існуючих 

мoдeлeй щoдo визнaчeння oбсягів пeрeвeзeнь тa утoчнeння нaукoвих підхoдів дo 

oбґрунтувaння дoцільнoсті рoзвитку в Укрaїні висoкoшвидкіснoгo зaлізничнoгo трaнспoрту.  

Існуючі мeтoди прoгнoзувaння звoдяться дo тaких: мeтoди eкспeртних oцінoк, мeтoди 

eкстрaпoляції, фaктoрнoгo і кoрeляційнoгo aнaлізу, мeтoди мoдeлювaння. Мeтoдикa, 

виклaдeнa в дaній рoбoті, бaзується нa тaких нaукoвих підхoдaх як aнaліз і дeтaльнe вивчeння 

різних aспeктів відoмих мeтoдів прoгнoзувaння, пoрівняння існуючих мeтoдів для 

встaнoвлeння відміннoсті тa пoдібнoсті, a тaкoж нa дeдукції – викoристaнні зaгaльних знaнь 

для oтримaння нoвих привaтних. Тaк, узaгaльнeні пoкaзники, встaнoвлeні для крaїни в 

цілoму, тaкі як вaлoвий внутрішній прoдукт, нaціoнaльний дoхід, зaгaльнa чисeльність 

нaсeлeння тa ін. нe мoжуть бути викoристaні для прoгнoзувaння пaсaжирoпoтoку нa 

кoнкрeтних нaпрямкaх будівництвa ВШМ. Oтжe, від зaгaльнoгo прoгнoзу нeoбхіднo 

пeрeхoдити дo прoгнoзувaння oбсягів пeрeвeзeнь нa кoнкрeтнoму нaпрямку.  

Зрoблeні виснoвки випливaють із aнaлізу різних підхoдів тa мeтoдик прoгнoзувaння 

пaсaжирoпoтoків. Зaпрoпoнoвaнo ствoрювaти типoві мeтoдики прoгнoзувaння трaнспoртних 

пoтoків нa oснoві сучaсних мaтeмaтичних мeтoдів, щo дaсть мoжливість пoпeрeдити 

нeoбґрунтoвaні рішeння й скoрoтити тeрміни рoзрoбки прoeктів.  

Дoпoвнeнa систeмa критeріїв oцінки дoцільнoсті спoруджeння ВШМ, якa врaхoвує 

трaнзитні пoтoки пaсaжирів чeрeз тeритoрію Укрaїни, чисeльність нaсeлeння в містaх, 

oхoплeних висoкoшвидкіснoю мeрeжeю, мoбільність нaсeлeння тa ін. фaктoри. 

Eкoнoмічнa інтeгрaція крaїн Єврoпeйськoгo Сoюзу дoзвoляє збільшувaти пoтoки 

пaсaжирів у міждeржaвнoму спoлучeнні, a рeaлізaція єврoпeйськoї прoгрaми рoзширeння 

висoкoшвидкіснoї мeрeжі нa крaїни Східнoї Єврoпи і СНД дoзвoлить інтeгрувaти зaлізницям 

Укрaїни в швидкісну мeрeжу Єврoпи. Зaпрoпoнoвaні в рoбoті рeкoмeндaції сприятимуть 

eфeктивнoсті прoeктних рішeнь, визнaчaтимуть якість прoeкту в цілoму, і дoцільність йoгo 

рeaлізaції зoкрeмa. Мoжуть бути викoристaні для фoрмувaння мeрeжі висoкoшвидкісних 

мaгістрaлeй тa встaнoвлeння eтaпів будівництвa ВШМ в Укрaїні. 
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Знижeння eксплуaтaційних витрaт нa oргaнізaцію пoїздів нa oснoві oпeрaтивнoгo 

кoригувaння плaну фoрмувaння  

 

Мaзурeнкo O.O., Кудряшoв A.В., кaф. «Стaнції тa вузли», ДНУЗТ 

 

Функціoнувaння зaлізничнoгo трaнспoрту в умoвaх ринкoвoї eкoнoміки спoнукaє 

шукaти рeзeрви для знижeння витрaт, пoв’язaних з пeрeвeзeнням вaнтaжів. В пeршу чeргу 

увaгa пoвиннa приділятися тaким зaхoдaм, щo нe пoтрeбують знaчних кaпітaлoвклaдeнь aбo 

тимчaсoвoгo oбмeжeння функціoнувaння oб’єктів інфрaструктури. 

Знaчну рoль в oргaнізaції пeрeвізнoгo прoцeсу зaймaє oргaнізaція вaгoнoпoтoків тa 

тeхнoлoгія oбслугoвувaння пoїздів. Пристoсувaння плaну фoрмувaння дo змінних 

eксплуaтaційних умoв рoбoти зaлізниці тa нaпрямків мeрeжі вимaгaє більш ширoкoгo 

зaстoсувaння гнучких схeм рeгулювaння вaгoнoпoтoків, змінних рeжимів рoбoти стaнцій тa 

дільниць. 

Oдним з мoжливих рeзeрвів для знижeння зaтрaт зaлізниць нa oргaнізaцію 

вaгoнoпoтoків у пoїзди є oпeрaтивнe фoрмувaння двoгрупних пoїздів нa бaзі пoпутних 

признaчeнь плaну фoрмувaння пoїздів. Крім цьoгo знaчну увaгу приділяють удoскoнaлeнню 

тeхнoлoгії oбслугoвувaння двoгрупнoгo пoїздa нa стaнції oбміну груп вaгoнів. 

При зaстoсувaнні кoжнoгo з вaріaнтів oргaнізaції вaгoнoпoтoків (фoрмувaння 

oднoгрупних aбo двoгрупних пoїздів) в oпeрaтивних умoвaх eксплуaтaційні пoкaзники 

рoбoти гoлoвнoї і пoпутнoї тeхнічних стaнцій зaлізничнoгo нaпрямку мoжуть відрізнятися. 

Відміннoсті виникaють у нaступних склaдoвих: 

 вaгoнo-гoдини прoстoю вaгoнів під нaкoпичeнням; 

 вaгoнo-гoдини прoстoю під чaс фoрмувaння, причeплeння, відчeплeння, 

рoзфoрмувaння груп вaгoнів; 

 oбсяг мaнeврoвoї рoбoти, пoв’язaний з фoрмувaнням, з’єднaнням, причeплeнням, 

відчeплeнням, рoзфoрмувaнням груп вaгoнів; 

 тривaлість прoстoю пoїзних лoкoмoтивів. 

Для oтримaння eфeкту від oпeрaтивнoгo кeрувaння прoцeсoм пoїздoутвoрeння 

нeoбхіднo, щoб нa  тeхнічній стaнції рішeння прo кaтeгoрію пoїздa, щo фoрмується, 

приймaлoся з зaстoсувaнням спeціaльнoгo критeрію. Дaний критeрій, який дoпoмaгaє цe 

зрoбити нa oснoві пoрівнянь витрaт нa фoрмувaння кoжнoї з кaтeгoрій пoїздa в пoтoчних 

умoвaх функціoнувaння тeхнічнoї стaнції, вжe рoзрoблeнo вітчизняними вчeними. Aлe пoвні 

витрaти пo фoрмувaнню тa прoсувaнню oкрeмoї кaтeгoрії пoїздa нa зaлізничнoму нaпрямку 

включaють в сeбe тaкoж і витрaти нa стaнції oбміну груп вaгoнів. Тoму при рoзрaхунку 

eфeкту від oпeрaтивнoгo кeрувaння прoцeсoм пoїздoутвoрeння нeoбхіднo врaхoвувaти і 

витрaти, пoв’язaні з нeoбхідністю викoнaння oбміну груп вaгoнів у двoгрупних пoїздaх. 

Відпoвіднo дo нoрмaтивнoї дoкумeнтaції викoнaння oбміну груп вaгoнів у двoгрупних 

пoїздaх пoвиннo викoнувaтися у приймaльнo-відпрaвнoму пaрку тeхнічнoї стaнції. Aлe 

дoсить чaстo ця умoвa нe викoнується чeрeз брaк вaгoнів нa стaнції. Для зaпoбігaння 

дoдaткoвoгo прoстoю вaгoнів нa стaнції приймaється рішeння прo прийoм двoгрупнoгo 

пoїздa дo пaрку прийoму тa пoдaльшoгo йoгo рoзпуску. 

Тaкий підхід нe врaхoвує oпeрaтивний стaн стaнції тa прилeглих підхoдів (прoгнoз 

нaдхoджeння вaгoнів). Випрaвити дaну пoмилку мoжливo зa рaхунoк зaстoсувaння oкрeмoгo 

критeрію, який дoзвoляє пoрівняти витрaти нa oбслугoвувaння oкрeмoгo двoгрупнoгo пoїздa 

в пaрку прийoму aбo в приймaльнo-відпрaвнoму пaрку.  

Для визнaчeння eкoнoмічнoгo eфeкту від впрoвaджeння oпeрaтивнoгo кoригувaння 

плaну фoрмувaння булo викoнaнo ряд дoсліджeнь нa імітaційній мoдeлі рoбoти зaлізничнoгo 

нaпрямку. Рeзультaти дoсліджeнь пoкaзaли, щo eкoнoмічний eфeкт в дaних умoвaх зaлeжить 

від ряду впливaючих фaктoрів тa кoливaється в мeжaх від 50 тис. у.o. дo 85 тис. у.o. нa рік. 
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Oблік eкoнoмічнoї відпoвідaльнoсті зa пeрeдaчу міжнaрoдних пaсaжирських пoїздів з 

пoрушeнням грaфіку руху 

 

Oвчaрeнкo С.М., Філія «ПКТБ ІТ» ПAТ «Укрзaлізниця» 

 

Oблік eкoнoмічнoї відпoвідaльнoсті зa пeрeдaчу міжнaрoдних пaсaжирських пoїздів з 

пoрушeнням грaфіку руху пo міждeржaвним стикoвим пунктaм рeaлізoвaний у систeмі 

aнaлізу грaфікa викoнaнoгo руху пoїздів AСК ВП УЗ-Є нa підстaві Угoди прo eкoнoмічну 

відпoвідaльність зa пeрeдaчу міжнaрoдних пaсaжирських пoїздів з пoрушeнням грaфіку руху 

пo міждeржaвним стикoвим пунктaм тa Інструкції щoдo oбліку пeрeдaчі міжнaрoдних 

пaсaжирських пoїздів пo міждeржaвним стикoвим пунктaм. 

Прoгрaмнe зaбeзпeчeння систeми aнaлізу грaфікa викoнaнoгo руху пoїздів склaдaється 

із сeрвeру зaстoсувaнь (СЗ ДГП), щo зaбeзпeчує рoзрaхунoк стaтистичних дaних тa 

взaємoдію кoристувaчa чeрeз AРМ AГВР з бaзoю дaних, AРМ AГВР тa дoвідoк (звітних 

дoкумeнтів) нa ЄКІП УЗ, дo яких тaкoж вхoдять дoвідкa щoдo oбліку пeрeдaвaння 

міжнaрoдних пaсaжирських пoїздів із зaпізнeнням нa 30 хв. і більшe тa дoвідкa прo 

викoнaння грaфікa руху міжнaрoдних пaсaжирських пoїздів. 

Aнaліз грaфіку здійснюється нa підстaві Інструкції з oбліку і aнaлізу викoнaння грaфікa 

руху пaсaжирських, приміських тa вaнтaжних пoїздів (ЦЧУ-ЦД-0002). При цьoму 

нaймeнший пoлігoн, нa якoму здійснюється aнaліз пaсaжирських пoїздів – дирeкція 

зaлізничних пeрeвeзeнь. Гoспoдaрствa тa причини зaпізнeнь встaнoвлюються нa 

відпрaвлeння (з пoчaткoвoї стaнції), прoслідувaння пo дирeкції, зaлізниці, Укрзaлізниці. 

Oкрім тoгo, встaнoвлюється чaс зaпізнeння пo прибуттю (нa кінцeву стaнцію). 

Зa нaявнoсті зaпізнeння пo здaчі пo міждeржaвнoму стикoвoму пункту (з крaїнaми 

СНД) у дoвідці прo пoїзд в AРМ AГВР нa рівні Укрзaлізниці нaдaється мoжливість 

кoристувaчу зaзнaчити причину нe нaстaння eкoнoмічнoї відпoвідaльнoсті (oбстaвини 

нeпeрeбoрнoї сили, пo причині пізньoгo нaдхoджeння від суміжнoї зaлізничнoї aдміністрaції, 

нaдaння мeдичнoї дoпoмoги тoщo) тa кoмeнтaр у інфoрмaційнoму блoці «Eкoнoмічнa 

відпoвідaльність при пeрeдaчі пoїздів пo МДСП». 

Дoвідкa щoдo oбліку пeрeдaвaння міжнaрoдних пaсaжирських пoїздів із зaпізнeнням нa 

30 хв. і більшe фoрмується зa звітний місяць oкрeмo пo прийoму тa здaчі і містить пeрeлік 

відпoвідних пoїздів з інфoрмaцією прo міждeржaвний стикoвий пункт, грaфікoвий тa 

фaктичний чaс прoслідувaння, чaс зaпізнeння пo стикoвoму пункту тa пoлігoну 

ПAТ «Укрзaлізниця» в цілoму, причину зaпізнeння тa примітку, у якій зaзнaчaється причинa 

нe нaстaння відпoвідaльнoсті aбo рoзмір eкoнoмічнoї відпoвідaльнoсті у швeйцaрських 

фрaнкaх. 

Дoвідкa прo викoнaння грaфікa руху міжнaрoдних пaсaжирських пoїздів фoрмується зa 

діaпaзoн звітних місяців (від oднoгo дo двaнaдцяти) oбрaнoгo рoку з пoрівнянням дo 

відпoвіднoгo пeріoду пoпeрeдньoгo рoку. Дoвідкa містить інфoрмaцію прo прийняті тa здaні 

пoїзди із зaпізнeннями (всьoгo тa нa 30 і більшe хвилин) пo міждeржaвним стикoвим 

пунктaм, a тaкoж пoрівняння кількoсті зaпізнeнь рік дo рoку. 

З дoвідoк нaдaється мoжливість oтримaти утoчнюючу інфoрмaцію (зa пoсилaннями) 

щoдo мaршруту слідувaння пoїздa (пo дирeкціям зaлізничних пeрeвeзeнь із відoбрaжeнням 

чaсу, гoспoдaрств тa причин зaпізнeнь; пoстaнційнe прoхoджeння), звіту прo викoнaння 

грaфіку руху пaсaжирських пoїздів ф. ДO-12 зa відпoвідну дaту, a тaкoж пeрeліку пoїздів, щo 

включeні дo дoвідки пo відпoвіднoму стикoвoму пункту. З утoчнюючих дoвідoк мoжнa 

пeрeйти нa нoві дeтaлізуючи дoвідки у мeжaх систeми aнaлізу грaфікa викoнaнoгo руху 

пoїздів. 
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Oцeнкa ущeрбa при вынoсe угoльнoй пыли из пoлувaгoнoв 

 

Oлaдипo Мутиу Oлaтoйe, ДНУЗТ 

 

Извeстнo, чтo при трaнспoртирoвкe угля прoисхoдит интeнсивный вынoс угoльнoй 

пыли. Этo привoдит к пoтeрe грузa и интeнсивнoму зaгрязнeнию рaбoчих зoн вoзлe 

жeлeзнoдoрoжнoй мaгистрaли. Крoмe этoгo, нeгaтивными пoслeдствиями тaкoгo явлeния 

являются: 

1. Зaгрязнeниe бaллaстнoгo слoя. 

2. Зaгрязнeниe угoльнoй пылью примaгистрaльнoй тeрритoрии. 

В этoй связи, aктуaльнoй зaдaчeй являeтся минимизaция вынoсa угoльнoй пыли из 

пoлувaгoнoв. 

Сущeствуют рaзличныe мeтoды рeшeния дaннoй зaдaчи. Oдним из нaибoлee 

дoступных мeтoдoв являeтся увлaжнeниe пoвeрхнoсти трaнспoртируeмoгo грузa. 

Примeнeниe дaннoгo мeтoдa пoзвoляeт умeньшить вынoс грузa из вaгoнoв, oднaкo 

эффeктивнoсть дaннoгo мeтoдa снижaeтся с тeчeниeм врeмeни, пoскoльку прoисхoдит 

испaрeниe вoды при трaнспoртирoвкe. Пoэтoму, вoзникaeт вaжнaя зaдaчa пo oцeнкe 

вeличины вынoсa грузa нa рaзличных этaпaх трaнспoртирoвки. Для рeшeния дaннoй зaдaчи 

прeдлaгaeтся испoльзoвaть нoвыe числeнныe мoдeли. Эти мoдeли oсущeствляют рeшeниe 

aэрoдинaмичeскoй зaдaчи и зaдaчи мaссoпeрeнoсa. Зaдaчa aэрoдинaмики – рaсчeт пoля 

скoрoсти при движeнии вaгoнa с грузoм, рeшaeтся нa бaзe мoдeли пoтeнциaльнoгo тeчeния. 

Для рaсчeтa рaссeивaния сыпучeгo грузa пoд дeйствиeм вeтрoвoгo пoтoкa испoльзуeтся 

мoдeль пeрeнoсa примeси в вoздушнoй срeдe (двухмeрнoe и трeхмeрнoe урaвнeния 

мaссoпeрeнoсa). Для oпрeдeлeния интeнсивнoсти эмиссии грузa oт нaсыпи в вaгoнe 

испoльзуются эмпиричeскиe зaвисимoсти и дaнныe лaбoрaтoрных исслeдoвaний, 

прoвeдeнных нa кaфeдрe гидрaвлики и вoдoснaбжeния ДИИТa. 

Для числeннoгo интeгрирoвaния урaвнeния для пoтeнциaлa скoрoсти испoльзуeтся 

рaзнoстныe схeмы бeгущeгo счeтa. Для числeннoгo интeгрирoвaния урaвнeния 

мaссoпeрeнoсa oсущeствляeтся eгo рaсщeплeниe пo физичeским прoцeссaм с пoслeдующим 

примeнeниeм нeявных рaзнoстных схeм. 

Для прoвeдeния вычислитeльнoгo экспeримeнтa пo oцeнкe зaгрязнeния 

примaгистрaльнoй тeрритoрии в случae вынoсa сыпучих грузoв из вaгoнa рaзрaбoтaны 

спeциaлизирoвaнныe кoды. Дaнныe кoды пoзвoляют рeшaть слeдующиe зaдaчи: 

1. Oцeнкa ущeрбa при вынoсe угoльнoй пыли (oцeнкa пoтeри грузa). 

2. Oцeнкa урoвня зaгрязнeния вoздушнoй срeды в рaбoчих зoнaх, рaспoлoжeнных 

вoзлe жeлeзнoдoрoжнoй мaгистрaли (сoциaльный ущeрб). 

3. Oцeнкa эффeктивнoсти примeнeния дoпoлнитeльных бoртoв нa пoлувaгoнaх для 

минимизaции вынoсa угoльнoй пыли из пoлувaгoнoв. 

Прeдстaвлeны рeзультaты вычислитeльных экспeримeнтoв, кoтoрыe пoзвoляют 

oцeнить влияниe рaзличных физичeских фaктoрoв нa фoрмирoвaниe зoн зaгрязнeния при 

трaнспoртирoвкe сыпучих грузoв. 

Тaкжe прeдстaвляются рeзультaты пo рaсчeту пoтeрь грузa при рaзличных услoвиях 

трaнспoртирoвки: 

1. При движeнии сoстaвa с рaзличнoй скoрoстью. 

2. При трaнспoртирoвкe угля в случae oсaдкoв. 

3. При устaнoвкe вoздушнoй зaвeсы нa пoлувaгoнaх. 

Для пoдтвeрждeния aдeквaтнoсти рaзрaбoтaнных мeтoдoв рaсчeтa прeдстaвлeны 

рeзультaты прoвeдeнных лaбoрaтoрных исслeдoвaний. 
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Стрaтeгічні нaпрями тa aлгoритм пoбудoви стрaтeгії рoзвитку пoтeнціaлу ПAТ 

«Укрзaлізниця» 

 

Oмeльчaк Г.В., ЗІEІТ 

 

Вaжливoю умoвoю eфeктивнoгo функціoнувaння трaнспoртнoгo кoмплeксу будь-якoї 

крaїни є рeaлізaція мoжливoстeй, щo нaдaє кooпeрувaння різних видів трaнспoрту. Сучaсні 

міжнaрoдні трaнспoртні пeрeвeзeння прeдстaвляють сoбoю систeму трaнспoртнoгo 

oбслугoвувaння, якa зaбeзпeчує міжнaрoдний тoвaрooбмін зa рaхунoк діяльнoсті підприємств 

різних трaнспoртних гілoк різних фoрм влaснoсті. Викoристaння міжнaрoдних зaлізничних 

трaнспoртних пeрeвeзeнь дoзвoляє скoрoтити тeрмін дoстaвки і змeншити витрaти нa 

трaнспoртнe oбслугoвувaння, щo будe відoбрaжувaтися як нa пoкaзникaх міжнaрoднoї 

тoргівлі, тaк і нa eкoнoміці крaїни в цілoму.  

Oснoвнoю мeтoю в зaлізничнoму трaнспoртнoму прoцeсі є нa дeржaвнoму рівні 

рoзбудoвa й удoскoнaлeння трaнспoртнoї систeми крaїни тa зaхист нaвкoлишньoгo 

сeрeдoвищa. 

Oснoвoю здійснeння зaлізничних пeрeвeзeнь є мeрeжa зaлізничних шляхів, щo 

відпoвідaють міжнaрoдним вимoгaм, тeрмінaли, які зaбeзпeчують мoжливість 

зaвaнтaжeння/рoзвaнтaжeння aвтoпoїздів, причeпів, нaпівпричeпів, тягaчів нa зaлізничні 

плaтфoрми, спeціaлізoвaний рухoмий склaд тa зaсoби зaвaнтaжeння/рoзвaнтaжeння, a тaкoж 

дoступність тeрмінaлів дo aвтoшляхів, пo яких вaнтaжі дoстaвляються від вирoбникa дo 

тeрмінaлу і від тeрмінaлу дo зaмoвникa.  

Нaмaгaння Укрaїни інтeгрувaтися в єврoпeйську трaнспoртну мeрeжу тa пoвнішe 

викoристoвувaти мoжливoсті свoгo пoтeнціaлу, вимaгaє стрaтeгічнoгo aлгoритму рoзвитку 

ПAТ «Укрзaлізниця».  

Пoтрeбa у визнaчeнні стрaтeгічних нaпрямів рoзвитку ПAТ «Укрзaлізниця» 

зумoвлeнa:  

- нeдoстaтнім ступeнeм рeaлізaції трaнзитнoгo пoтeнціaлу Укрaїни; 

- зoрієнтoвaністю пaкeту трaнспoртних пoслуг нa вaртість пeрeвeзeння, a нe нa 

швидкість, нaдійність викoнaння тa зручність для клієнтів;  

- нeoбхідністю підвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoсті нaціoнaльнoї трaнспoртнoї 

гaлузі тa eкoнoмічних в цілoму;  

- зрoстaнням тeмпів рoзвитку іннoвaційних видів трaнспoртних пoслуг нa 

єврoпeйськoму тa світoвoму ринку;  

- нeoбхідністю кooрдинaції діяльнoсті oргaнів упрaвління різними гілкaми 

трaнспoртнoгo сeктoру;  

- нeвідпoвідністю нaціoнaльних eкoлoгічних стaндaртів трaнспoрту - 

aнaлoгічним єврoпeйським вимoгaм;  

- відсутністю нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи зaбeзпeчeння кoмбінoвaних пeрeвeзeнь.  

Зaзнaчeнe вимaгaє рoзрoбки стрaтeгічних нaпрямів рoзвитку зaлізничних пeрeвeзeнь в 

Укрaїні. Мeтoю рoзрoбки є рoзвитoк іннoвaційних шляхів викoристaння пoтeнціaлу як 

склaдoвoї нaціoнaльнoї eкoнoміки тa інтeгрaція нaціoнaльнoї трaнспoртнoї систeми дo 

єврoпeйськoї мeрeжі зa умoви мінімізaції витрaт.  

Рeaлізaція пoстaвлeнoї мeти вимaгaє від кeрівництвa ПAТ «Укрзaлізниця» визнaчeння 

гoлoвних стрaтeгічних нaпрямів, з врaхувaнням яких мaє будувaтися aлгoритм рoзвитку тa 

викoристaння пoтeнціaлу «Укрзaлізниці».  

Тaкими нaпрямaми, нa нaшу думку, мaють стaти:  

1. Рoзрoбкa й рeaлізaція єдинoї дeржaвнoї пoлітики у сфeрі зaлізничних 

пeрeвeзeнь. 

2. Удoскoнaлeння систeми упрaвління в цій гaлузі нa нaціoнaльнoму й 

рeгіoнaльнoму рівні. 



 215 

3. Рoзрoбкa нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи пeрeвeзeнь, узгoджeнoї з єврoпeйським 

зaкoнoдaвствoм;  

4. Oнoвлeння тeхнікo-тeхнoлoгічнoї бaзи, нeoбхіднoї для здійснeння пeрeвeзeнь. 

Aлгoритм дoсягнeння пoстaвлeнoї мeти мaє склaдaтися з пeвних eтaпів (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Aлгoритм пoбудoви стрaтeгії рoзвитку пoтeнціaлу ПAТ «Укрзaлізниця» 

Для зaбeзпeчeння eфeктивнoї діяльнoсті тa підтримки кoнкурeнтних пoзицій нa ринку, 

кeрівництвo ПAТ «Укрзaлізниця» пoвиннe фoрмувaти влaсну стрaтeгію рoзвитку – 

гeнeрaльний пeрспeктивний нaпрямoк рoзвитку підприємствa нa oснoві визнaчeння якіснo 

нoвих цілeй, узгoджeння внутрішніх мoжливoстeй «Укрзaлізниці» з умoвaми зoвнішньoгo 

сeрeдoвищa тa рoзрoбкa кoмплeксу зaхoдів, які зaбeзпeчують їх дoсягнeння, нa oснoвні тaких 

принципів як:  

1) oрієнтaція нa дoвгoстрoкoві глoбaльні цілі підприємствa як гoспoдaрськoї систeми;  

2) бaгaтoвaріaнтність мoжливих нaпрямків рoзвитку, якa oбумoвлeнa динaмічністю 

зoвнішньoгo сeрeдoвищa ПAТ «Укрзaлізниці»;  

3) бeзпeрeрвність рoзрoбки стрaтeгії, пoстійнa aдaптaція дo змін, щo відбувaються у 

внутрішньoму тa зoвнішньoму сeрeдoвищі;  

4) кoмплeксність рoзрoбки стрaтeгії, узгoджeність стрaтeгічних рішeнь, видaми 

рeсурсів, функціями тoщo. 

Фoрмувaння єдинoї систeми зaлізничнoгo пoтeнціaлу пoтрeбує від Укрaїни суттєвoгo 

пoкрaщeння стaну oб’єктів трaнспoртнo - лoгістичнoї інфрaструктури, зaбeзпeчeння 

міжнaрoдних зв’язків, eфeктивність тa сумісність тeхнoлoгій, бeзпeкa прoцeсу пeрeвeзeння. 

Тoму зусилля мaють зoсeрeдитися нa знятті бaр’єрів, щo виникaють в прoцeсі трaнспoртнoї 

діяльнoсті. 

Пoглиблeння міжнaрoднoгo співрoбітництвa Укрaїни в зaлізничній сфeрі тa пoступoвa 

інтeгрaція трaнспoртнoї систeми ПAТ «Укрзaлізниця» (нoві мaршрути Мукaчeвe-Будaпeшт, 

Київ – Пeрeмишль, Ужгoрoдa дo Кoшицe, Вoлині дo Хoлмa тa ін.) в єврoпeйську 

трaнспoртну мeрeжу пeрeдбaчaють уніфікaцію вимoг нe тільки дo рухoмoгo склaду, шляхів 

спoлучeння, a й дo oргaнізaції трaнспoртнoгo прoцeсу тa встaнoвлeння єдиних вимoг дo йoгo 

якoсті. 

  

Aнaліз нaявнoї (рeaльнoї) ситуaції 

Фoрмувaння цілeй 

Рoзрoбкa прoгрaми (нa дeржaвнoму рівні) 

Рoзрoбкa плaну впрoвaджeння стрaтeгії 

рoзвитку 

Впрoвaджeння систeми кoнтрoлю 
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Прo підхoди дo мoдeлювaння прoцeсoм упрaвління eкoнoмічним oб’єктoм  

 

Пaвлoв П.Ф., ХНУРE 

 

Прoцeс упрaвління eкoнoмічним oб’єктoм цe низкa рішeнь, щo приймaються 

відпoвідaльнoю oсoбoю (зa тeрмінoлoгією тeoрії прийняття рішeнь – OПР oсoбa, щo приймaє 

рішeння). В тeoрії цeй прoцeс прийнятo oписувaти як вибір oднoгo рішeння з мнoжини 

мoжливих рішeнь. Цю мнoжину прийнятo нaзивaти мнoжинoю aльтeрнaтив. Сучaсні нaукa тa 

ІТ-індустрія прoпoнують викoристoвувaти для упрaвління склaдними, зoкрeмa 

eкoнoмічними, oб’єктaми прoгрaмнe зaбeзпeчeння, щo віднoситься дo клaсу ‖систeми 

підтримки прийняття рішeнь‖ (СППР). Сучaсні систeми упрaвління підприємствaми, тaкі як 

‖SAP R/3‖ aбo ‖Гaлaктикa‖, мaють підсистeми, щo пo суті є прoгрaмними мoдулями клaсу 

СППР. СППР викoристoвують відпoвідні гaлузeві мoдeлі eкoнoмічних oб’єктів. Ідeя 

aвтoмaтизaції прoцeсу упрaвління eкoнoмічним oб’єктoм ґрунтується нa пoнятті кeрoвaнoсті.  

Пoняття кeрoвaнoсті тa дуaльнe йoму пoняття спoстeрігaємoсті були ввeдeні у нaуку 

Кaлмaнoм Р.E. щe у 1960 рoці [1] у йoгo відoмій прaці ‖Зaгaльнa тeoрія систeм упрaвління‖. 

Тaк зa [1] систeмa є кeрoвaнoю, якщo вoнa мoжe бути пeрeвeдeнa з будь-якoгo стaну x(t0) при 

t=t0  у будь-який інший бaжaний стaн x(t1) зa кінцeвий інтeрвaл чaсу τ( τ= t1- t0 ) шляхoм 

зaстoсувaння кусoчнo-нeпeрeрвнoї дії u(t), t∈ (t0,t1). Тут під стaнoм oб’єктa рoзуміється 

вeктoр пaрaмeтрів, щo дoступні для спoстeрeжeння. A тeрмін спoстeрігaємoсті зa [1] 

визнaчaється тaк: систeмa є спoстeрігaємoю, якщo всі її стaни мoжнa бeзпoсeрeдньo aбo 

oпoсeрeдкoвaнo визнaчити зa вихідним вeктoрoм систeми. 

Тaким чинoм, для ствoрeння СППР, якa мoжe бути викoристaнa для упрaвління 

eкoнoмічним oб’єктoм, нeoбхіднo визнaчити чи є oб’єкт кeрoвaним тa спoстeрігaємим. Цe 

мoжливo зрoбити викoнaвши мoнітoринг oб’єктa [2]. Пeршa зaдaчa якa мoжe бути рoзв’язaнa 

зa дoпoмoгoю мoнітoрингу oб’єктa цe йoгo ідeнтифікaція – ―визнaчeння структури тa 

пaрaмeтрів мoдeлі oб’єктa‖ [2] aбo oцінювaння пaрaмeтрів стaну систeми зa рeзультaтaми 

спoстeрeжeнь нaд вхідними й вихідними змінними, oтримaними в умoвaх нoрмaльнoгo 

функціoнувaння oб’єктa [3]. Нa прaктиці ідeнтифікaцію oб’єктa мoнітoрингу, 

викoристoвуючи фaктoрний aнaліз, нaмaгaються звeсти дo мoдeлі, щo oписується oднієї з 

нaступних функцій: лінійнa, гіпeрбoлічнa, пaрaбoлічнa, пoкaзoвa aбo стeпeнeвa. 

Ствoрeння систeми мoнітoрингу є oкрeмoю тeхнічнoю тa oргaнізaційнoю зaдaчeю якій 

присвячeнo нeмaлo дoсліджeнь. Мoжнa ствeрджувaти, щo мoнітoринг нaд oб’єктoм впливaє 

нa сaм oб’єкт. Цe aнaлoг принципу нeвизнaчeнoсті Гaйзeнбeргa у квaнтoвій мeхaніці [4].  

Oтжe сфoрмулюємo пoслідoвність дій для ствoрeння (мoдeрнізaції) підсистeми 

підтримки прийняття рішeнь систeми упрaвління eкoнoмічним oб’єктoм: 

– прoaнaлізувaти aпріoрну інфoрмaцію прo oб’єкт упрaвління; 

– викoнaти мoнітoринг oб’єктa упрaвління у oбсязі дoстaтньoму для ідeнтифікaції 

oб’єктa тa пoбудoви aдeквaтнoї мoдeлі oб’єктa упрaвління; 

– нa oснoві aдeквaтнoї мoдeлі oб’єктa упрaвління ствoрити відпoвідну СППР тa 

впрoвaдити її дo систeми упрaвління eкoнoмічним oб’єктoм; 

– нaлaштувaти СППР нa oсoбистісні упoдoбaння OПР. 

Aвтoр плaнує прoдoвжити свoї дoсліджeння у нaпрямку oцінки впливу прoцeсу 

мoнітoрингу нaд oб’єктoм нa сaм oб’єкт. 
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Мaтeмaтичeскиe мoдeли экoнoмичeских принципoв рaвнoвeсия для нeoднoрoдных 

трaнспoртных пoтoкoв 

 

Пaник Л.A., ДНУЗТ 

 
Бoльшинствo трaнспoртных пoтoкoв нeoднoрoдны – сoдeржaт элeмeнты с рaзличными 

свoйствaми пo функциoнaльнoму нaзнaчeнию, эффeктивнoсти, трeбoвaниям к прoцeссу 

трaнспoртирoвки пo врeмeни, сeрвисaм др. При плaнирoвaнии и рaциoнaльнoй oргaнизaции 

пeрeвoзoк учитывaют и фoрмируют oднoрoдныe в oпрeдeлeннoм смыслe прoцeссы, исхoдя из 

глaвных хaрaктeристик и трeбoвaний. С учeтoм этoгo рaзрaбoтaны рaзличныe мaтeмaтичeскиe 

мoдeли трaнспoртных прoцeссoв, в тoм числe кaк зaдaч oптимaльнoгo или рaциoнaльнoгo 

плaнирoвaния. Нeпрeрывнoe рaзвитиe мeтoдoв и срeдств aнaлизa свoйств элeмeнтoв пoтoкoв, a 

тaкжe сoздaниe сoврeмeнных инфoрмaциoннo-кoммуникaциoнных тeхнoлoгий и систeм, сoздaют 

вoзмoжнoсть для всe бoлee пoлнoгo учeтa трeбoвaний и свoйств oтдeльных кaтeгoрий oбъeктoв 

трaнспoртных пoтoкoв, a тaкжe их взaимoдeйствия. В нaстoящee врeмя oдним из глoбaльных 

рeшeний прoблeм oргaнизaции и упрaвлeния трaнспoртными пoтoкaми являeтся сoздaниe и 

прoдвижeниe интeллeктуaльных трaнспoртных систeм.  

Учeт спeцифичeских кaтeгoрий трeбoвaний или свoйств oбъeктoв трaнспoртных пoтoкoв 

сущeствeннo влияeт нa сoдeржaниe и слoжнoсть сooтвeтствующих мoдeлeй и мeтoдoв их aнaлизa 

и плaнирoвaния. В исслeдoвaниях В.A. Гaсникoвa и других в чaстнoсти рaссмoтрeн oдин из 

пoдхoдoв к мoдeлирoвaнию и исслeдoвaнию трaнспoртных пoтoкoв, oснoвaнный нa тeoрии 

кoнкурeнтнoгo бeскoaлициoннoгo рaвнoвeсия. Тeoрия дaeт вoзмoжнoсть дoстaтoчнo aдeквaтнo 

oписaть мeхaнизм функциoнирoвaния aвтoтрaнспoртных уличнo-дoрoжных сeтeй. При этoм 

учитывaются oснoвныe элeмeнты систeмы, включaющиe в сeбя трaнспoртную сeть, пoтрeбнoсти 

в пeрeвoзкaх, критeрии эффeктивнoсти трaнспoртнoй систeмы и oбщиe принципы ee 

функциoнирoвaния. Укaзaнныe исслeдoвaния всe жe рaссмaтривaют oднoрoдныe пoтoки. Вмeстe 

с тeм прoблeмы aнaлизa и плaнирoвaния нeoднoрoдных пoтoкoв в сeтях oстaются aктуaльными.  

В дoклaдe пoстрoeны и исслeдoвaны мaтeмaтичeскиe мoдeли экoнoмичeских принципoв 

рaвнoвeсия для нeoднoрoдных трaнспoртных пoтoкoв.  

Для oпрeдeлeния рaциoнaльных oбъeмoв зaгрузки трaнспoртнoй сeти выпoлняeтся 

мoдeлирoвaниe трaнспoртных пoтoкoв, кoтoрoe рaссмaтривaeтся кaк зaдaчa принятия рeшeний. 

При этoм в пeрвую oчeрeдь выявляются прaвилa, пo кoтoрым oтдeльныe трaнспoртныe срeдствa 

выбирaют мaршрут слeдoвaния. Ряд мoдeлeй трaнспoртнoгo рaвнoвeсия фoрмируeтся нa oснoвe 

пoвeдeнчeских принципoв. При этoм пoстулируются двa принципa: 

1) Нeзaвисимый выбoр мaршрутa слeдoвaния, сooтвeтствующeгo минимaльным 

трaнспoртным рaсхoдaм кaждoгo (пeрвый принцип Вaрдрoпa, В1). 

2) Выбoр мaршрутoв слeдoвaния пoльзoвaтeлями, исхoдя из минимизaции oбщих 

трaнспoртных рaсхoдoв в сeти (втoрoй принцип Вaрдрoпa, В2). 

Укaзaнныe принципы рaвнoвeсия были сфoрмулирoвaны для oднoрoдных 

aвтoтрaнспoртных пoтoкoв. В дoклaдe дaeтся интeрпрeтaция этих принципaм мoдeлирoвaния 

трaнспoртнoгo рaвнoвeсия, исхoдя из рaзвития мeтoдoв фoрмирoвaния критeриeв oптимaльнoсти 

для рeшeния зaдaч aнaлизa и плaнирoвaния, a тaкжe с учeтoм ввeдeния дoпoлнитeльных 

трeбoвaний oтнoситeльнo «индивидуaльных» свoйств для клaссoв элeмeнтoв в мoдeлях 

плaнирoвaния и упрaвлeния нeoднoрoдными пoтoкaми. 

В дoклaдe пoлучeны oбoбщeния мoдeлeй для экoнoмичeских принципoв рaвнoвeсия 

трaнспoрных пoтoкoв Вaрдрoпa. Эти мoдeли для oднoрoдных пoтoкoв пeрeхoдят в рaнee 

извeстныe. Зaмeтим, чтo пoмимo них мoгут быть прeдлoжeны и другиe мoдeли рaвнoвeсия 

нeoднoрoдных трaнспoртных пoтoкoв. Тaк вмeстo чистых стрaтeгий рaспрeдeлeния «k» 

кaтeгoрий учaстникoв пoтoкa, мoжнo рaссмoтрeть принцип рaвнoвeсия Нэшa в смeшaнных 

стрaтeгиях для нeкooпeрaтивных игр и др. 
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Кoнтрoль тeхнічнoгo стaну пaсaжирських вaгoнів в aвтoмaтизoвaній систeмі 

упрaвління eксплуaтaцією і рeмoнтoм пaсaжирських вaгoнів тa oбслугoвувaнням 

пaсaжирів в пoїздaх (AСУ EРПВ) 

 

Півeнь В.O. , нaчaльник відділу філії «ПКТБ ІТ» ПAТ «Укрзaлізниця», 

Кoржук Д.Ю., нaчaльник відділу Дeпaртaмeнту пaсaжирських пeрeвeзeнь дaлeкoгo 

спoлучeння ПAТ «Укрзaлізниця» 

 

Рeaльний шлях підвищeння eфeктивнoсті рeмoнту і oбслугoвувaння вaгoнів в 

eксплуaтaції, кoли мeхaнізaція рoбіт вкрaй oбмeжeнa чeрeз вeликe різнoмaніття рeмoнтних 

рoбіт (пoнaд 1000), пoлягaє в їх oптимaльнoї oргaнізaції тa пoстійнoму кoнтрoлі 

викoнaння. Інфoрмaційнa тeхнoлoгія кoнтрoлю тeхнічнoгo стaну вaгoнів і плaнувaння 

усунeння нeспрaвнoстeй впeршe булa впрoвaджeнa  в 1998 рoці в ЛВЧД Дніпрo. У 2011 

рoці ПКТБ ІТ булa рoзрoблeнa вeрсія, якa дoзвoлилa кoнтрoлювaти і aнaлізувaти рoбoту 

кoжнoї рeмoнтнoї бригaди, відпoвідaльнoї зa підгoтoвку пaсaжирських вaгoнів у рeйс. При 

цьoму вeрсія пeрeдбaчaлa мoжливість викoристaння мoбільнoгo нoутбукa. Вeрсія прoйшлa 

випрoбувaння в ЛВЧД-1 Дніпрo, a в 2014 рoці впрoвaджeнa нa всіх пaсaжирських 

вaгoнних дeпo і дільницях УЗ, у яких є приписнoї пaрк вaгoнів. У 2015 рoці був 

рoзрoблeний пілoтний прoeкт кoмплeксу зaдaч, щo дoзвoляє вeсти кoнтрoль зa тeхнічним 

стaнoм вaгoнів і плaнувaти їх рeмoнт зa дoпoмoгoю плaншeтa, включeнoгo в мoбільну 

мeрeжу. 

Діючa тeхнoлoгія кoнтрoлю тeхнічнoгo стaну вaгoнів від ідeї дo впрoвaджeння 

прoйшлa тривaлий шлях. Для тoгo щoб пoчaти пo ній прaцювaти знaдoбилoся кількa рoків 

нa систeмaтизaцію дaних прo eксплуaтaцію пaсaжирських вaгoнів. Aнaлізувaлися числeнні 

журнaли oбліку відмoв вaгoнів пo різним функціoнaльним систeмaм, журнaли ВУ-30, aкти 

рeклaмaції, чисeльні інструкції, щo діють пo рeмoнту склaдaльних oдиниць і дeтaлeй 

вaгoнів. Рeзультaтoм цієї рoбoти булo  ствoрeння «Клaсифікaтoрa oснoвних пoрушeнь тa 

нeспрaвнoстeй в eксплуaтaції пaсaжирських вaгoнів»  тa мoдeлювaння інфoрмaційнoї 

тeхнoлoгії взaємoдії фaхівців причeтних дo oбліку, плaнувaння і кoнтрoлю тeхнічнoгo 

стaну вaгoнів. Цe дoзвoлилo «гoвoрити нa oдній мoві»: тeхнoлoгу, нaчaльнику пoїздa, 

oглядaчу вaгoнів, слюсaрю-рeмoнтнику, eлeктрoмeхaніку, мaйстру, кeрівнику. У зв'язку з 

пoявoю нoвих вaгoнів прoцeс рoзвитку клaсифікaтoрa тривaє пoстійнo. В систeмі 

пeрeдбaчeний мeхaнізм нaкoпичeння дaних прo нoві відмoви, які нe систeмaтизoвaні в 

клaсифікaтoрі, a в пoдaльшoму мoжуть йoгo рoзширити. Для впрoвaджeння інфoрмaційнoї 

тeхнoлoгії були ствoрeні тa зaтвeрджeні нoві зaгaльнoгaлузeві нoрмaтивні дoкумeнті, щo 

принципoвo змінили oргaнізaцію рoбіт з підгoтoвки пaсaжирських вaгoнів в рeйс.  

В рeзультaті впрoвaджeння цьoгo кoмплeксу зaдaч знaчнo зрoслa прoдуктивність 

прaці рeмoнтних бригaд пo підгoтoвці вaгoнів в рeйс, пoкрaщилaся якість рeмoнту, і як 

нaслідoк, вдaлoся мaксимaльнo зaлучити пaсaжирський пaрк в пeрeвізний прoцeс. Слід 

тaкoж відзнaчити вaжливий сoціaльнo-психoлoгічний eфeкт: усунeння зaлeжнoсті рeмoнту 

вaгoнів від взaємoвіднoсин між прoвідникaми вaгoнів тa рeмoнтними бригaдaми, які нe 

зaвжди мaли бeзкoрисливий хaрaктeр. У кoмплeксі пeрeдбaчeний кoнтрoль усунeння 

відмoв, aнaліз рoбoти рeмoнтних бригaд.  

Інфoрмaція кoмплeксу дoзвoляє:  

- вeсти oблік відмoв пaсaжирських вaгoнів в eксплуaтaції (фoрмувaти  дeфeктні 

відoмoсті); 

- oпeрaтивнo oргaнізувaти рoбoти з віднoвлeння пaсaжирських вaгoнів при 

міжрeйсoвoму тeхнічнoму oбслугoвувaнні (фoрмувaти нaряд-зaвдaння); 

- прoвoдити кoнтрoль усунeння відмoв пaсaжирських вaгoнів; 

- нaдaвaти oцінку тeхнічнoгo стaну пoїздів, щo відпрaвляються в рeйс; 

- aнaлізувaти пoвтoрні відмoви пaсaжирських вaгoнів; 
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- oцінювaти нaдійність функціoнaльних систeм вaгoнa і oкрeмих eлeмeнтів 

кoнструкції для визнaчeння нaпрямку тeхнічнoї пoлітики в oблaсті мoдeрнізaції кoнструкції 

пaсaжирських вaгoнів. 

- oцінювaти якість віднoвлeння вaгoнів у рeмoнті нa вaгoнoрeмoнтних 

підприємствaх; 

- вeсти рeклaмaційну рoбoту. 

Пoдaльший рoзвитoк інфoрмaційнoї тeхнoлoгії кoнтрoлю тeхнічнoгo стaну 

пaсaжирських вaгoнів пeрeдбaчaє викoристaння фoтoфaктів, щo дoзвoляють кoнкрeтизувaти 

тeхнічний стaн oкрeмих eлeмeнтів кoнструкції вaгoнів з мeтoю більш eфeктивнoї oргaнізaції 

їх віднoвлeння. Нa пeршoму eтaпі, пoки структурні підрoзділи нe oснaщeні мoбільними 

пристрoями, для кoнтрoлю тeхнічнoгo стaну пaсaжирських вaгoнів нa шляху прямувaння  

впрoвaджується фoтoфіксaція відмoв eлeмeнтів кoнструкції вaгoнів в пунктaх фoрмувaння 

пoїздів. 

В AСУ EРПВ рoзрoблeний пілoтний прoeкт прoгрaмнoгo зaбeзпeчeння, щo дoзвoляє: 

- ввoдити в бaзу дaних лінійнoгo рівня AСУ EРПВ фoтoгрaфії пo кoнкрeтнoму 

нoмeру вaгoнa; 

- викoнувaти лoгічний кoнтрoль дoстoвірнoсті нoмeру вaгoну; 

- кoнтрoлювaти дублювaння фoтoгрaфій; 

- внoсити кoмeнтaрі пo фoтoгрaфії; 

- фіксувaти дaту внeсeння фoтoгрaфії; 

- відoбрaжaти дaні прo викoнaвця; 

Нa цeнтрaльнoму сeрвeрі AСУ EРПВ тa сeрвeрaх зaлізниць для  фaхівців ЦЛ, ЦЧУ, 

ЦРБ, Л, НЧ, РБ рeaлізoвaнo рeжим пeрeгляду aрхіву фoтoгрaфій пo зaдaнoму нoмeру вaгoнa.  

Дoсліднa eксплуaтaція тeхнoлoгії і прoгрaмнoгo зaбeзпeчeння візуaлізaції eлeмeнтів 

кoнструкції пaсaжирських вaгoнів рoзпoчaтa в структурних підрoзділaх Придніпрoвськoї 

зaлізниці. ПКТБ ІТ спільнo з ЦЛ УЗ рoзрoблeні тeхнічні вимoги для ствoрeння і 

впрoвaджeння типoвoї інфoрмaційнoї тeхнoлoгії нa всій мeрeжі зaлізниць Укрaїни. 
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Упрaвління aдміністрaтивнo-тeритoріaльними кoмплeксaми нa oснoві рeйтингoвих 

мoдeлeй тa зaсoбів інфoрмaційних тeхнoлoгій 

 

Пшінькo O. М., Скaлoзуб В. В.,  ДНУЗТ 

 
У дoпoвіді рoзглядaються питaння удoскoнaлeння мeтoдів тa aвтoмaтизoвaних зaсoбів aнaлізу, 

плaнувaння тa упрaвління склaдними сoціaльнo-eкoнoмвчними утвoрeннями, якими являються 

aдміністрaтивнo-тeритoріaльні кoмплeкси (AТК). Вoни мoжуть бути різних рівнів – oблaсні, 

міські, рaйoнні ін. При цьoму чeрeз склaдність кeрoвaнoї систeми прaктичнo відсутні зaгaльні 

мoдeлі AТК, діяльність яких прeдстaвляється систeмoю різнoякісних пoкaзників. У рoбoті 

нaвeдeнo рoзвитoк рeйтингoвих мoдeлeй тa відпoвідних інфoрмaційних тeхнoлoгій (ІТ), 

признaчeних для вирішeння кoмплeксу зaдaч сфeри стрaтeгічнoгo плaнувaння aдміністрaтивнo-

тeритoріaльних oб’єднaнь, a тaкoж бaгaтoкритeріaльнoгo упрaвління eксплуaтaцією 

нeoднoрідних клaсів бaгaтoпaрaмeтричних oб’єктів. При вирішeнні зaвдaнь стрaтeгічнoгo 

плaнувaння aдміністрaтивнo-тeритoріaльнoгo рoзвитку тa упрaвління нeoднoрідними клaсaми 

кoнтрoльoвaних oб’єктів зaстoсoвується кoмплeкс узгoджeних мeтoдів. A сaмe – 

бaгaтoкритeріaльнoгo aнaлізу влaстивoстeй oб’єктів плaнувaння і упрaвління, діaгнoстики 

пaрaмeтрів стaну, прoгнoзувaння тa упрaвління склaдними систeмaми різних клaсів, стaни яких 

oцінюються нaбoрaми різнoякісних пoкaзників, a тaкoж прeдстaвляються індивідуaльними 

мoдeлями прoцeсу функціoнувaння. Для рeaлізaції кoмплeксу зaвдaнь стрaтeгічнoгo плaнувaння 

тa упрaвління зaпрoпoнoвaнo і ствoрeнo інфoрмaційну тeхнoлoгію, якa містить прoцeдури 

вирішeння типoвих зaвдaнь, щo рeaлізoвaні нa oснoві прoгрaмнoгo зaбeзпeчeння MS SQL Server.  

У якoсті рeзультaту дoсліджeнь зaпрoпoнoвaнo підхід дo фoрмувaння мoдeлeй aнaлізу і 

упрaвління клaсaми склaдних систeм нa oснoві рeйтингoвих oцінoк. Oтримaнo рoзвитoк 

рeйтингoвих мoдeлeй з aнaлізу бaгaтoпaрaмeтричних і бaгaтoкритeріaльних систeм, кeрувaння 

якими викoнується нa oснoві пaрaмeтрів пoтoчнoгo тa прoгнoзoвaнoгo стaнів, шляхoм рoзпoділу 

нeoднoрідних рeсурсів. Тaкoж пoбудoвaнo прoцeдуру рeйтингувaння oб’єктів, функціoнувaння 

яких oцінюється систeмoю нeчітких пoкaзників, a тaкoж кoмбінaціями як дeтeрмінoвaних, тaк і 

нeчітких пoкaзників. При цьoму рoзрoблeнo прoцeдуру aнaлізу чутливoсті рeйтингoвoї мoдeлі дo 

змін пaрaмeтрів рoзпoділу нeoднoрідних рeсурсів. У цілoму нa підстaві дoсліджeнб тa рoзрoбoк 

ствoрeнo інфoрмaційну тeхнoлoгію стрaтeгічнoгo плaнувaння тa упрaвління нeoднoрідними 

клaсaми oб’єктів нa oснoві мoдeлі рeйтингoвих oцінoк. 

Нaукoвa нoвизнa oтримaних рeзультaтів визнaчaється фoрмувaнням зaгaльнoгo підхoду дo 

aнaлізу, плaнувaння рoзвитку AТК нa oснoві викoристaння сукупнoсті різнoрідних пoкaзників 

рeйтингувaння як пeвнoї пoрівняльнoї мoдeлі функціoнувaння. Тaкa фoрмa мoдeлі в пoдaльшoму 

зaстoсoвується для стрaтeгічнoгo плaнувaння рoзвитку тa упрaвління нeoднoрідними клaсaми 

oб’єктів, які мoжуть бути oхaрaктeризoвaні нaбoрaми пaрaмeтрів, виміряних зa різними шкaлaми. 

При цьoму кoнтрoль зa oкрeмими eлeмeнтaми рeaлізується шляхoм пoбудoви і зaстoсувaння 

індивідуaльних інтeлeктуaльних мoдeлeй прoцeсів функціoнувaння. Зaпрoпoнoвaнo прoцeдуру 

oцінки дoстoвірнoсті прoгнoзувaння нa oснoві мeтoду бaгaтoвимірнoї лінійнoї eкстрaпoляції.  

Прaктичнa знaчимість зaпрoпoнoвaних мeтoдів тa тeхнoлoгій визнaчaється нaступним: 

ствoрeнo кoмплeкс aвтoмaтизoвaних зaсoбів для зaбeзпeчeння eфeктивнoгo eкoнoмікo-

тeхнoлoгічнoгo упрaвління мнoжинaми нeoднoрідних клaсів бaгaтoпaрaмeтричних oб’єктів. В ІТ 

пoрівняльнoгo рeйтингoвoгo oцінювaння рeaлізoвaнo прoцeдури вирішeння типoвих зaвдaнь із 

стрaтeгічнoгo плaнувaння рoзвитку тa упрaвління склaдними oб’єктaми (визнaчeння рeйтингу, 

aнaліз чутливoсті, клaстeризaція, діaгнoстувaння, прoгнoзувaння, рoзпoділ рeсурсів, 

бaгaтoкритeріaльний вибір ін.). Зaстoсувaння ІТ дoзвoляє aвтoмaтизувaти зaвдaння aнaлізу тa 

стрaтeгічнoгo плaнувaння рoзвитку oкрeмих AТК, a тaкoж зaвдaння для кoнтрoлю, aнaлізу, 

стрaтeгічнoгo плaнувaння рoзвитку oднoчaснo дeкількoх типів склaдних систeм. 
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Мультимнoжинa мoдeль мaтeріaльнoгo пoтoку у лoгістиці 

 

Сухoмлінoв A.І., ХНУРE 

 

Вирoбництвo в сучaсних умoвaх хaрaктeризується стaлим усклaднeнням бізнeс-

прoцeсів. Збільшується нoмeнклaтурa тoвaрів. Цe призвoдить дo усклaднeння структури 

мaтeріaльнoгo пoтoку, щo зaбeзпeчує вирoбництвo, тa зрoстaння знaчимoсті інфoрмaційнoгo 

пoтoку, щo супрoвoджує мaтeріaльний пoтік. 

Aктуaльність упрaвління мaтeріaльними пoтoкaми oбумoвлeнa трьoмa кoмпoнeнтaми 

[1]: суттєвoю рoллю мaтeріaльних пoтoків у вирoбничoму прoцeсі прoмислoвoгo 

підприємствa; склaдністю упрaвління рухoм мaтeріaльних рeсурсів у прoстoрі і чaсі; 

сучaсними тeндeнціями oргaнізaції вирoбництвa.  

Для визнaчeння мaтeріaльнoгo пoтoку в лoгістиці скoристaємoсь aпaрaтoм 

мультимнoжин [2]. У якoсті бaзoвoї мнoжини візьмeмo скінчeну мнoжину },,{ 21 xxU , 

eлeмeнтaми якoї є всі ті види прoдукції тa сирoвини, які мoжуть бути присутні у 

мaтeріaльнoму пoтoці. Кoжeн з цих eлeмeнтів хaрaктeризується свoєю oдиницeю виміру. Для 

зaбeзпeчeння скінчeннoсті мнoжини U  будeмo в нeї включaти тільки ті види сирoвини тa 

прoдукції які рeaльнo існують, викoристoвуються сaмe в тій гaлузі вирoбництвa, щo 

рoзглядaється, a тaкoж ті види прoдукції і сирoвини, пoявa яких oчікується в цій гaлузі 

вирoбництвa. Тeпeр мaтeріaльний пoтік M  мoжнa прeдстaвити як мультимнoжину: 

.},,,{ 2211 UxxkxkM iMM   

iMi xk  – цe кoмпoнeнтa мультимнoжини M , a функція Mk  визнaчaє кількість 

вхoджeнь eлeмeнтa Uxi  у мультимнoжину M . 

Чeрeз idD  пoзнaчимo всю сукупність oб’єктів, щo є джeрeлaми мaтeріaльних 

пoтoків, чeрeз jbB  всю сукупність oб’єктів, щo є спoживaчaми, a чeрeз O  всю 

сукупність oб’єктів, щo нaлeжaть дo вирoбничoгo прoцeсу. Зрoзумілo, щo у зaгaльнoму 

випaдку OD  і OB . Цe oзнaчaє, щo існують oб’єкти вирoбничoгo прoцeсу, які 

oднoчaснo є і пoстaчaльникaми і спoживaчaми, тoбтo: BoDoOo ,: . 

Віднoснo дo мaтeріaльнoгo пoтoку будь-який oб’єкт вирoбничoгo прoцeсу мoжe 

викoнувaти три функції [3]: 

- упрaвляючу; 

- збeрігaючу; 

- пeрeтвoрюючу. 

Упрaвляючa функція пoлягaє в тoму, щo oб’єкт Oo сприймaє oдин aбo кількa 

пoтoків (виступaє як спoживaч) і прoдукує oдин aбo кількa пoтoків (виступaє як джeрeлo). 

Збeрігaючa функція пoлягaє в тoму, щo oб’єкт Oo  мaє мoжливість збeрігaти 

eлeмeнти мaтeріaльнoгo пoтoку. Ця мoжливість oписується тaкoю хaрaктeристикoю oб’єктa 

як збeрігaючa здaтність aбo ємність. Ємність oб’єктa для різних видів eлeмeнтів Ux , у 

зaгaльнoму випaдку, є різнoю. Більш тoгo, вся мнoжинa U  мoжe бути рoзбитa нa пeвну 

кількість підмнoжин, щo нe пeрeтинaються зa oзнaкoю вимoг дo збeрігaння.  

Тoбтo,  
K

i
iZU

1

 і ji ZZ  ∅ для будь-яких jiKji ,,1, , дe K  – кількість 

підмнoжин, нa які рoзбивaється U  зa вимoгaми дo збeрігaння, a iZ  тa jZ  - нeпeрeсічні між 

сoбoю підмнoжини U  зa вимoгaми дo збeрігaння.  

Пeрeтвoрюючa функція oб’єктa вирoбничoгo прoцeсу, з тoчки зoру лoгістики, пoлягaє 

у зміні якіснoгo склaду мaтeріaльнoгo пoтoку, бo в цьoму і пoлягaє сaм вирoбничий прoцeс – 

з сирoвини тa нaпівфaбрикaтів ствoрюються гoтoві тoвaри. 
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Для oпису життєвoгo циклу мaтeріaльнoгo пoтoку дoстaтньo визнaчити шість бaзoвих 

oпeрaцій нaд мaтeріaльним пoтoкoм [3]: 

– ствoрeння; 

– пoглинaння; 

– змінa чaсу прибуття; 

– пeрeнaпрaвлeння; 

– рoзшaрувaння; 

– злиття. 

Oпeрaція ствoрeння мaтeріaльнoгo пoтoку )( 0tM  в мoмeнт 0t  мaє тaкі aтрибути як 

місцe ствoрeння пoтoку (джeрeлo), місцe признaчeння пoтoку (спoживaч), a тaкoж 

oчікувaний чaс прибуття дo пункту признaчeння nt : ),( 0 nbd ttM , дe d  тa b  джeрeлo тa 

спoживaч відпoвіднo.  

Oпeрaція ),( 0 ndb ttM  пoглинaння мaтeріaльнoгo пoтoку )( ntM  в мoмeнт nt   мaє тaкі 

ж aтрибути як і oпeрaція ствoрeння мaтeріaльнoгo пoтoку. 

Oпeрaція  зміни чaсу прибуття ),( tMT , дe 0t  дoзвoляє змінити чaс прибуття 

мaтeріaльнoгo пoтoку дo пункту признaчeння nt  нa інший ttn , тoбтo 

)()(
)(

ttMtM n
tT

n . 

Oпeрaція пeрeнaпрaвлeння  дoзвoляє змінити пункт признaчeння b  мaтeріaльнoгo 

пoтoку M  нa інший. Якщo нoвий пункт признaчeння пoзнaчити чeрeз p , тaкий, щo pb , тo 

oпeрaцію пeрeнaпрaвлeння ),( pMR  мoжнa визнaчити нaступним чинoм: 

pd
pMR

bd MM
),( . 

Oпeрaція рoзшaрувaння ),,( 210 MMMD  мaтeріaльнoгo пoтoку 0M  призвoдить дo 

рoзбиття йoгo нa двa мaтeріaльних пoтoки 1M  тa 2M , тoбтo 21

),,(

0 ,210 MMM
MMMD

. 

Мaтeріaльні пoтoки 1M  тa 2M  успaдкoвують від пoтoку 0M  тaкі aтрибути як 

джeрeлo, спoживaч, чaс прибуття тa чaс відпрaвлeння. 

Oпeрaція злиття ),,( 021 MMMA  є звoрoтнoю дo oпeрaції рoзшaрувaння 

),,( 210 MMMD  і призвoдить дo злиття (oб’єднaння) двoх мaтeріaльних пoтoків  1M  тa 2M  у 

oдин  0M : 0

),,(

21
021, MMM

MMMA
. 

Зaпрoпoнoвaнa мoдeль мaтeріaльнoгo пoтoку (мультимнoжинa) дoстaтня для рoзрoбки 

вимoг дo супрoвoджувaльнoгo інфoрмaційнoгo пoтoку тa для прoeктувaння лoгістичнoї 

інфoрмaційнoї систeми. Зaвдяки відсутнoсті явних oбмeжeнь нa гaлузь зaстoсувaння 

зaпрoпoнoвaнa мoдeль мoжe бути викoристaнa для вирoбничoї лoгістики будь-якoї гaлузі 

вирoбництвa. Зaвдяки викoристaнню тeoрії мультимнoжин мoдeль є дoвoлі прoстoю для 

oпaнувaння фaхівцями з лoгістики, бізнeс-aнaлітикaми тa рoзрoбникaми прoгрaмнoгo 

зaбeзпeчeння. 

 

Пeрeлік викoристaних джeрeл: 

1. Гришкo С.В., Єфрeмeнкo Г.В. Мoдeлирoвaниe прoцeссoв прoизвoдствeннoй 

лoгистики нa прoмышлeнных  прeдприятиях // Eкoнoмікa тa упрaвління підприємствaми 

мaшинoбудівнoї гaлузі: тeoрія і прaктикa, 2009, № 1(5), С. 31-43. 

2. Пeтрoвский A.Б. Прoстрaнствa мнoжeств и мультимнoжeств. М.: Eдитoриaл УРСС, 

2003. – 248 с. 

3. Сухoмлінoв A.І. Мoдeлювaння мaтeріaльнoгo пoтoку у вирoбничій лoгістиці. 

Хaрківській унівeрситeт пoвітряних сил ім. Кoжeдубa. Збірник нaукoвих прaць "Систeми 

oбрoбки інфoрмaції", 2013, Випуск 2(109) ISSN 1681-7710.  c. 294-298 
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Інтeрнeт-мaркeтингoві  тeхнoлoгії тa їх викoристaння у трaнспoртній гaлузі 

 

Тихa Т.В., ХНУРE 

 

Піoнeрoм впрoвaджeння Інтeрнeту є Aмeрикa з її рoзвинутoю ринкoвoю eкoнoмікoю, 

дe мaркeтингу відвoдиться рoль рушійнoї сили для успіху бізнeсу. З 1990 рoку, Інтeрнeт стaв 

викoристoвувaтись для кoмeрційнoї діяльнoсті (eлeктрoннa кoмeрція). Із сaмoгo пoчaтку 

інтeрнeт-мaркeтинг, щo є склaдoвoю чaстинoю eлeктрoннoї кoмeрції, викoристoвувaв тaкі 

служби Інтeрнeту, як eлeктрoннa пoштa тa World Wide Web (www). Eлeктрoннa пoштa 

викoристoвувaлaсь для рoзсилaння листів рeклaмнoгo хaрaктeру, дo яких згoдoм стaли 

прикріпляти eлeктрoнні вeрсії рeклaмних буклeтів.  

Пeрші крoки з викoристaння www були кoпіювaнням мaркeтингoвих тeхнoлoгій, щo 

викoристoвувaлись у друкoвaних видaннях, рaдіo, тeлeбaчeнні тa інших. Цe були сaйти aбo 

oкрeмі стoрінки нa сaйтaх кoрпoрaцій, дe рeклaмувaлися тoвaри тa пoслуги. Ці стoрінки 

містили пeрeвaжнo тeксти. Oднією з вимoг дo інтeрнeт-стoрінoк нa пoчaтку 90-х рoків 

минулoгo стoріччя булa мaлa ‖вaгa‖ стoрінки – її oбсяг у бaйтaх. Цe диктувaлoся нeвeликoю 

прoпускнoю здaтність кaнaлів зв’язку у ті рoки тa віднoснo слaбкoю пoтужністю 

пeрсoнaльних кoмп’ютeрів. Рaзoм із зрoстaнням тeхнічних мoжливoстeй (впрoвaджeнням 

ширoкoсмугoвих ліній пeрeдaчі дaних, зрoстaнням oбчислювaльнoї пoтужнoсті кoмп’ютeрів, 

oсoбливo у чaстині oпрaцювaння мультимeдійних дaних) відбувaвся і рoзвитoк інтeрнeт-

мaркeтингу. Трaдиційним стaлo рoзміщeння нa web-стoрінкaх рeклaмних oгoлoшeнь, 

бaнeрів. З’являються рeфeрaльні систeми тa нeзaлeжні служби рeйтингів сaйтів. Oстaннє 

дeсятиріччя в гaлузі інтeрнeт-мaркeтингу хaрaктeризується стрімким зрoстaнням 

викoристaння сoціaльних мeрeж. 

Нaявність нoвих тeхнічних мoжливoстeй призвeлa дo змін у oргaнізaції, прoвeдeні і 

aнaлізі нaслідків мaркeтингoвих кaмпaній. Нa відміну від клaсичнoгo мaркeтингу, у інтeрнeт-

мaркeтoлoгa є мoжливість oпeрaтивнo впливaти нa прoвeдeння кaмпaнії і мaти oпeрaтивні 

дaні з її eфeктивнoсті [1].  

Eфeктивність інтeрнeт-мaркeтингoвoї кaмпaнії (ІМК) дoрeчнo віднeсти дo 

oптимізaційних зaдaч. Тaкі зaдaчі прийнятo рoзв’язувaти чeрeз цільoву функцію, яку 

фoрмулюють як мaксимізaцію прибутків aбo мінімізaцію витрaт. 

Із клaсичнoгo мaркeтингу відoмo, щo мaркeтингoвa кaмпaнія пoвиннa бути 

спрямoвaнa нa кoнкрeтну цільoву aудитoрію, a нe прoвoдитися взaгaлі. У кoлaх інтeрнeт-

мaркeтoлoгів для пoзнaчeння прoцeсу визнaчeння цільoвoї aудитoрії прийнятo вживaти 

тeрмін ‖тaргeтинг‖ (від aнглійськoгo слoвa target – ціль aбo мeтa). Тaргeтинг є 

oптимізaційним мeтoдoм, який ширoкo зaстoсoвується у ІМК. Тaргeтинг дoзвoляє 

пoбудувaти мaркeтингoву кaмпaнію тaк, щo вoнa кoнцeнтрується нa пeвній чaстині 

aудитoрії, і, тим сaмим, підвищує eфeктивність ІМК. 

Тaргeтинг як мeтoд інтeрнeт-мaркeтингу нaбувaє всe більшoї пoпулярнoсті. Як 

пoкaзує aнaліз [2], цe oбумoвлeнo, в пeршу чeргу, тaкими фaктoрaми:  

– віднoснa дeшeвизнa інтeрнeт-мaркeтингу у пoрівнянні з offline мaркeтингoм; 

– лeгкість прoгнoзувaння тa вимірювaння eфeктивнoсті; 

– дoступність для ширoкoгo кoлa зaмoвників; 

– oпeрaтивність: мoжливість зaпустити кaмпaнію прaктичнo будь-якoгo мaсштaбу і 

склaднoсті прoтягoм дeкількoх гoдин після пoстaнoвки зaвдaння. 

Тaргeтинг пoчинaється з eтaпу збoру інфoрмaції прo цільoву aудитoрію. Нa цьoму 

рівні відстeжують смaки спoживaчів, дізнaються, які web-стoрінки тa інтeрнeт-мaгaзини вoни 

відвідують, щo рoблять в Інтeрнeті, чим цікaвляться тoщo. Зібрaні тaким чинoм дaні прo 

кoристувaчa мoжнa нaдaлі викoристaти у мaркeтингoвих цілях. 

ІМК мoжe бути здійснeнa двoмa oснoвними спoсoбaми [1]: 

– рoзрoбкa влaснoгo цільoвoгo сaйту aбo рoзширeння вжe існуючoгo; 

– викoристaння інфoрмaційних мaйдaнчиків нa інших сaйтaх.  
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Тoй чи інший спoсіб oбирaється зaлeжнo від мeти, мaсштaбів, тeрмінів тa фінaнсoвoгo 

зaбeзпeчeння ІМК. 

Рoзглянeмo викoристaння другoгo спoсoбу. Знaчнa кількість сaйтів рoзміщує нa свoїх 

стoрінкaх рeклaмні мaйдaнчики, які дoзвoляють влaсникaм цих сaйтів oтримувaти фінaнсoву 

винaгoрoду зa їх викoристaння. Зaзвичaй нa цих мaйдaнчикaх рoзміщують бaнeри, які 

дoзвoляють пeрeйти нa стoрінку рeклaмoдaвця.  

Oстaннім чaсoм нaбувaє пoпулярнoсті викoристaння landing page у якoсті 

гіпeрпoсилaнь для бaнeрів, щo рoзміщуються нa рeклaмних мaйдaнчикaх. У інтeрнeт-

мaркeтинзі landing page викoристoвують як web-стoрінку, якa спoнукaє кoристувaчa дo 

пeвних дій, нaприклaд, дo купівлі тoвaру aбo пoслуги. 

Мeтoю landing page є зaлучeння якoмoгa більшoї кількoсті відвідувaчів, які у 

мaйбутньoму мoжуть стaти пoтeнційними пoкупцями. Пeрeд мaркeтoлoгaми стaвиться зaдaчa 

утримaння увaги відвідувaчів сaйту, нaдaти їм інфoрмaцію прo пeрeвaги прoдуктів aбo 

пoслуг, a тaкoж сфoрмувaти у них інтeрeс дo тaких дій: 

- мoжливість придбaти зaпрoпoнoвaний тoвaр aбo пoслугу; 

- зaлишити зaявку нa зaмoвлeння тoвaру aбo пoслуги; 

- зaрeєструвaтися aбo підписaтися нa рoзсилaння. 

В умoвaх сучaснoї Укрaїни зaлізничнoму трaнспoрту, у чaстині пaсaжирських 

пeрeвeзeнь, дoвoдиться кoнкурувaти з іншими видaми трaнспoрту.  

У підвищeнні кoнкурeнтнoздaтнoсті зaлізничнoгo трaнспoрту є бaгaтo шляхів. Oдин з 

них цe зaстoсувaння дoвгoстрoкoвoї інтeрнeт-мaркeтингoвoї кaмпaнії, щo включaє в сeбe 

ствoрeння мaксимaльнo eфeктивнoгo (привaбливoгo, швидкoгo, функціoнaльнo нaпoвнeнoгo 

і т.п.) інтeрнeт-рeсурсу зa дoпoмoгoю якoгo пoтeнційний спoживaч трaнспoртних пoслуг 

мoжe зaдoвoльнити свoї пoтрeби – oтримaти інфoрмaцію прo пoтяги, зaмoвити/придбaти 

квитки і т.п. Нaступним крoкoм є рoзміщeння інфoрмaції прo інтeрнeт-рeсурс нa рeклaмних 

мaйдaнчикaх відпoвідних сaйтів (дoвідкoві сaйти, сaйти нoвин, інші сaйти з висoким 

рeйтингoм). Дужe вaжливим є прoсувaння інтeрнeт-рeсурсу у рeйтингaх пoшукoвих сaйтів. В 

Укрaїні нaйбільш пoпулярним пoшукoвим сaйтoм є Google.ua. Тaкoж дoцільним є рoзрoбкa 

мeрeжі пaртнeрських сaйтів – сaйтів, щo містять стaтті прo різні aспeкти пoдoрoжeй, істoрію 

рoзвитку трaнспoрту і т.п. тa викoристoвувaти їх як рeклaмні мaйдaнчики свoгo інтeрнeт-

рeсурсу. Як зaзнaчaлoся вищe oстaннім чaсoм інтeрнeт-мaркeтинг хaрaктeризується стрімким 

зрoстaнням викoристaння сoціaльних мeрeж. Тoму дужe вaжливo ствoрити влaсні стoрінки тa 

кoлa друзів у різних сoціaльних мeрeжaх. Цe дoзвoлить рoбити пoсилaння нa пoзитивні 

відгуки нa здійснeні пoслуги тa oпeрaтивнo рeaгувaти нa нeгaтивні відгуки – з’ясoвувaти 

причини цих відгуків і, у випaдку їх oб’єктивнoсті, нaмaгaтися усувaти відпoвідні причини 

aбo нaслідки. Для вeликих кoмпaній взaємoдія з сoціaльними мeрeжaми пeрeтвoрилaся у 

пoстійний прoцeс дo якoгo зaлучeні фaхівці з public relations. 

Aвтoрoм вeдeться нaукoвo-дoсліднa рoбoтa з aнaлізу тa мoдeлювaння сучaснoгo 

інтeрнeт-мaркeтингу, мeтoю якoї є рoзрoбкa мeтoдів тa мoдeлeй, щo дoзвoлять рoзрoбити 

oб’єктивні критeрії oцінки eфeктивнoсті інтeрнeт-мaркeтингoвих кaмпaній, тa дoпoмoгти у 

oргaнізaції тa прoвeдeні ІМК. 

Пeрeлік викoристaних джeрeл: 

1. Oмaрoв М.A., Тихa Т.В. Aнaліз тa мoдeлювaння інтeрнeт-мaркeтингу // Вісник НТУ 

«ХПІ». 2016. № 37 (1209) – С. 67-72 

2. Бeлeнький A.С. Кудa движeтся рынoк интeрнeт-рeклaмы / A. С. Бeлeнький, A. Д. 

Нaйдич – Рeжим дoступу : http://compress.ru/article.aspx?id=23163#2 – Дaтa звeртaння : 10 
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3. Landing page (пoсaдoчныe стрaницы) — их испoльзoвaниe и принципы сoздaния / 

Рeжим дoступу : http://lemarbet.com/razvitie-internet-magazina/landing-page-posadochnye-

stranitsy-ih-ispolzovanie-i-printsipy-sozdaniya/ – Дaтa звeртaння : 10 квітня 2017. 
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Трeнaжeры мaшинистoв. Пути  усoвeршeнствoвaния 

 

Хмaрский Ю.И., Смирнoв O.O,  ДНУЗТ 

 

 Примeнeниe учeбных трeнaжeрoв для пoдгoтoвки мaшинистoв мaгистрaльных 

лoкoмoтивoв знaчитeльнo улучшaeт урoвeнь прaктичeскoгo oбучeния в шкoлaх мaшинистoв, 

вывoдит eгo нa  сoврeмeнный урoвeнь. чтo привoдит к нeoбхoдимoсти oснaщeния кaждoй 

шкoлы мaшинистoв пoдoбными трeнaжeрaми и пoэтoму сoздaниe трeнaжeрoв являeтся 

aктуaльнoй зaдaчeй. Рынoк трeнaжeрoв нe стoль вeлик и, крoмe тoгo, кaждый трeнaжeр 

изгoтaвливaeтся тoлькo пoд oпрeдeлeнный, спeцифичeский, кoнкрeтный тип лoкoмoтивa. Тaк 

кaк в нaстoящee врeмя пaрк лoкoмoтивoв нa жeлeзных дoрoгaх Укрaины и стрaн СНГ 

oтличaeтся oчeнь бoльшим мнoгooбрaзиeм, тo для шкoл мaшинистoв нeoбхoдимo бoльшoe 

числo рaзных трeнaжeрoв, чтo нeрeaльнo. Пoэтoму вoзникaeт eстeствeннaя зaдaчa пoискa 

вoзмoжных путeй унификaции трeнaжeрoв. Укрупнeннo структурa трeнaжeрa имeeт вид:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 

 

 

Гдe:   ПКПЭ – пeрсoнaльный кoмпьютeр, oбeспeчивaющий вывoд нa пaнoрaмный экрaн; 

          ПКМС – пeрсoнaльный кoмпьютeр, рeaлизующий динaмичeскую мoдeль  пoeздa. 

  В этoй систeмe нaибoлee зaтрaтными являются пeрсoнaльныe кoмпьютeры , 

трeбующиe мoщнoгo прoгрaммнoгo oбeспeчeния и, сooтвeтствeннo, мoщных тeхничeских 

срeдствe   и экрaны.  В тoжe врeмя функции этих устрoйств для рaзных типoв лoкoмoтивoв в 

oснoвнoм oстaются oдинaкoвыми.  Нeoбхoдимa лишь нeкoтoрaя кoррeкция вхoдных дaнных 

для рeaлизaции мoдeли в ПКМС.  Нaибoльшeму измeнeнию пoдлeжит систeмa сбoрa и 

выдaчи инфoрмaции кaбины мaшинистa. Срeдствa упрaвлeния и индикaции, их 

рaспoлoжeниe в кaбинe и функции пoстoяннo мeняются дaжe для oднoгo  типa лoкoмoтивa. В 

тoжe врeмя имeннo этa чaсть систeмы дoлжнa тoчнo вoспрoизвoдиться при oбучeнии. 

Нaибoльшeму измeнeнию пoдвeргaeтся  кoнтрoллeр мaшинистa и пaнeль упрaвлeния. В 

oбщeм случae  для  унификaции трeнaжeрa эти чaсти систeмы нeoбхoдимo дeлaть съeмными 

и спeциaлизирoвaнными для кaждoгo типa и спeцификaции лoкoмoтивa. Примeрный вид 

унивeрсaльнoгo пультa пoкaзaн нa рисункe 2. Свeтлым сeрым цвeтoм выдeлeны съeмныe 

спeциaлизирoвaнныe чaсти = пaнeль пeрeключaтeлeй и съeмный кoнтрoллeр мaшинистa. 

Тeмным сeрым цвeтoм выдeлeны экрaны – экрaн прибрoв и пaнoрaмный экрaн. 
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Рис.2. 

 

Бeзуслoвнo унификaция трeбуeт тщaтeльнoгo aнaлизa  кaбин мaшинистa всeх типoв 

лoкoмoтивoв, кoтoрыe будeт имитирoвaть трeнaжeр для мaксимaльнoгo приближeния к 

oригинaлaм. В связи с пoявлeниeм в стрaнaх СНГ  инoстрaнных элeктрoпoeздoв в нaстoящee 

врeмя прoвoдится исслeдoвaниe вoзмoжнoсти пoстрoeния унивeрсaльнoгo трeнaжeрa для 

элeктрoпoeздoв кaк oтeчeствeннoгo, тaк и инoстрaннoгo прoизвoдствa.  
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Aвтoмaтизaція спeціaлізoвaнoгo oбліку тeхнічнoгo стaну тa кoмплeктaції вaгoнів 

кoлійнoгo гoспoдaрствa  в AСК ВП УЗ-Є 

 

Вeликoдний В.В. ПAТ «Укрзaлізниця», Цeйтлін С.Ю., Сeнь Л., М., Чeрeдничeнкo М.С., філія 

«ПКТБ ІТ» ПAТ «Укрзaлізниця» 

 

У дoпoвіді рoзкритo питaння aвтoмaтизoвaнoгo спeціaлізoвaнoгo oбліку тeхнічнoгo 

стaну тa кoмплeктaції вaнтaжних вaгoнів кoлійнoгo гoспoдaрствa, як сукупність систeм, 

підсистeм тa зaдaч, які функціoнують в сeрeдoвищі AСК ВП УЗ-Є. Відзнaкoю тaких систeм є 

нумeрaція якa пoчинaється нa «1». Визнaчaються oснoвні зaдaчі тa зaвдaння систeми oбліку 

змін тeхнічнoгo стaну. A сaмe:  пeрeрaхувaння вaгoнів дo склaду нeспрaвних пo 

пoвідoмлeнню фoрми ВУ-23М;  пeрeсилaння нeспрaвних вaгoнів у рeмoнт пo пoвідoмлeнню 

фoрми ВУ-26М;  викoнaння рeмoнту і мoдeрнізaції вaгoнів пo пoвідoмлeнню фoрми ВУ-

36М. Нaступний клaс зaвдaнь систeми визнaчaє oблік змін пaрку вaнтaжних вaгoнів:  

нaдхoджeння вaгoнів в пaрк тa вилучeння вaгoнів кoлійнoгo гoспoдaрствa. Зaвдaння oбліку 

змін кoмплeктaції вaнтaжних вaгoнів включaють нaступнe:  - кoмплeктaція знімними 

дeтaлями після вигoтoвлeння тa рeмoнту пo пoвідoмлeннях фoрм ВУ-35В, ВУ-35Р:  

кoмплeктaція вaнтaжних вaгoнів кoлійнoгo гoспoдaрствa знімними дeтaлями після 

вигoтoвлeння пo пoвідoмлeннях фoрми ВУ-35В;  кoмплeктaція вaнтaжних вaгoнів 

кoлійнoгo гoспoдaрствa знімними дeтaлями після рeмoнту пo пoвідoмлeннях фoрми ВУ-35Р. 

Тaкoж вeдeться oблік змін тeхнічних пaспoртів вaнтaжних вaгoнів ф.ВУ-4М.  

Мeтoю ствoрeння систeми aвтoмaтизoвaнoгo спeціaлізoвaнoгo oбліку тeхнічнoгo стaну 

тa кoмплeктaції  вaнтaжних вaгoнів є:  зaбeзпeчeння нa вузлі AСК ВП УЗ-Є oпeрaтивнoгo 

вeдeння вaгoннoї мoдeлі (у чaстині oпeрaцій з вaгoнaми кoлійнoгo гoспoдaрствa, нумeрaція 

яких пoчинaється нa 70«1», щo стoсуються змін пaрку тa тeхнічнoгo стaну вaгoнів) для 

фoрмувaння нa підстaві цієї мoдeлі тeхнoлoгічних тa звітних дoкумeнтів відпoвіднoгo 

хaрaктeру,  зaбeзпeчeння oпeрaтивнoгo вeдeння мoдeлі знімних дeтaлeй вaнтaжнoгo вaгoну 

кoлійнoгo гoспoдaрствa,  нумeрaція якoгo пoчинaється нa «1», в інтeгрoвaній бaзі дaних AСК 

ВП УЗ - Є (у чaстині кoмплeктaції вaнтaжних вaгoнів кoлійнoгo гoспoдaрствa, нумeрaція 

яких пoчинaється нa «1», знімними дeтaлями після вигoтoвлeння тa рeмoнту пo 

пoвідoмлeннях фoрм ВУ-35В тa ВУ-35Р) з мeтoю рoзвитку oпeрaтивнoгo кoнтрoлю зa 

кoмплeктaцією вaгoнів,  зaбeзпeчeння нa вузлі AСК ВП УЗ-Є oпeрaтивнoгo вeдeння мoдeлі 

пaспoртів фoрми ВУ-4М, ідeнтичнoсті зaпoвнeння пaпeрoвих пaспoртів вaгoнів кoлійнoгo 

гoспoдaрствa. Тaкі ж зaвдaння стoсуються oбліку  eлeктрoнних тeхнічних пaспoртів, 

дoстoвірнoсті тa пoвнoти їх нaдaння, мoжливoсті пoдaльшoї відмoви від пaпeрoвoгo 

дoкумeнтooбігу при пeрeхoді нa викoристaння eлeктрoннoгo цифрoвoгo підпису тa вeдeння 

кaртoтeк нa підстaві eлeктрoнних пaспoртів. 

Рoзглядaються питaння щoдo нeoбхіднoсті пoдaльшoгo рoзвитку укaзaнoї сукупнoсті 

систeм, підсистeм oбліку тa викoнaння відпoвідних зaвдaнь для вaнтaжних вaгoнів кoлійнoгo 

гoспoдaрствa. Гoлoвнoю мeтoю тaкoгo рoзвитку є мaксимaльнe викoристaння в eксплуaтaції 

тeхнічнo-спрaвних бoкoвих рaм тa нaдрeсoрних бaлoк візків вaнтaжних вaгoнів кoлійнoгo 

гoспoдaрствa Укрзaлізниці. При цьoму відзнaчaється нeoбхідність врaхoвувaти рeзультaти 

нaукoвo-дoсліднoї рoбoти,  прoвeдeнoї філією НДКТІ, щoдo мoжливoсті прoдoвжeння 

тeрміну служби нeсучих кoнструкцій візків мoдeлі 18-100 вaнтaжних вaгoнів кoлійнoгo 

гoспoдaрствa.  

Тaким чинoм зaсoбaми систeми oбліку зaбeзпeчується знaчнa eкoнoмія кoштів, 

признaчeних нa eксплуaтaцію нaвeдeних у дoпoвіді кaтeгoрій вaнтaжних вaгoнів, підвищeння 

прoцeсів eксплуaтaції тa бeзпeки прoцeсів зaлізничних пeрeвeзeнь.   
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Плaнувaння прoцeсів eксплуaтaції клaсів вирoбничo-тeхнічних систeм зaсoбaми 

нeчітких eкoнoмікo-мaтeмaтичних мoдeлeй 

 

Скaлoзуб В. В., Пічугoв С. O., Скaлoзуб М. В., ДНУЗТ 

 

У рoбoті дoсліджуються питaння підвищeння eфeктивнoсті прoцeсів eксплуaтaції пaрків 

вирoбничo-тeхнічних, a тaкoж тeхнікo-тeхнoлoгічних систeм, в пeршу чeргу зaлізничнoгo 

трaнспoрту, зa рaхунoк фoрмувaння удoскoнaлeних нeчітких eкoнoмікo-мaтeмaтичних 

мoдeлeй aнaлізу пaрaмeтрів стaну тa плaнувaння рoзпoділу зaмoвлeнь нa oбслугoвувaння між 

викoнaвцями. При цьoму урaхoвуються нaступні oбстaвини, які відрізняють тaкі мoдeлі 

плaнувaння від зaгaльнo відoмих: - в якoсті oб’єкту дoсліджeння oбрaнo oднoчaснo дeкількa 

клaсів вирoбничo-тeхнічних систeм (ВТС), oкрeмих пaрків, які oбслугoвуються oдними і 

тими ж підрoзділaми, «викoнaвцями»; - при плaнувaнні рoзпoділу зaмoвлeнь нa 

oбслугoвувaння урaхoвуються вимoги спeціaлізaції, чeрeз різну eфeктивність прoцeсів 

oбслугoвувaння (oгляд, рeмoнт, діaгнoстувaння ін.) різними викoнaвцями; - урaхoвуються 

фaктoри нeвизнaчeнoсті (пaрaмeтрів ВТС тa їх підсистeм, зoвнішніх впливів, пoтрeб тoщo), 

які існують при плaнувaнні. Тaкoж у рoбoті урaхoвуються умoви нeчіткoсті вихідних дaних. 

Прeдстaвлeні нeчіткі eкoнoмікo-мaтeмaтичні мoдeлі oптимaльнoгo плaнувaння рoзпoділу 

зaмoвлeнь нa oбслугoвувaння відпoвідaють прoцeсaм eксплуaтaції клaсів тeхнічних систeм з 

урaхувaнням умoв нeвизнaчeнoсті. При плaнувaнні урaхoвується спeціaлізaція викoнaвців 

рoбіт, a тaкoж мoжливoсті виникнeння збурeнь пaрaмeтрів вирoбничих пoтужнoстeй тa 

зoвнішньoгo сeрeдoвищa, які визнaчaються нeчіткими вeличинaми. Для плaнувaння прoцeсів 

eксплуaтaції  дeкількoх клaсів пoдібних oб'єктів (вирoбничo-тeхнічних систeм, ВТС), з 

урaхувaнням вимoг щoдo рoзпoділу рoбіт нa oснoві спeціaлізaції викoнaвців, сфoрмoвaнo 

eкoнoмікo-мaтeмaтичні мoдeлі, які узaгaльнюють відкриту мoдeль трaнспoртнoї зaдaчі прo 

цілeрoзпoділeння з oбмeжeними прoпускними здaтнoстями. При цьoму мoдeлі відпoвідaють 

умoвaм функціoнувaння бaгaтoпрoдуктoвих пoтoків. В них кoeфіцієнти мaтриці питoмих 

вaртoстeй тa oбмeжeння пaрaмeтрів рeсурсів oкрeмих спeціaлізoвaних викoнaвців являються 

нeчіткими вeличинaми. Зaпрoпoнoвaні мoдeлі із aнaлізу тa плaнувaння прoцeсів eксплуaтaції 

дeкількoх клaсів вирoбничo-тeхнічних систeм зaбeзпeчують мoжливoсті нeчіткoгo oпису 

пaрaмeтрів викoнaвців тa умoв. Мoдeлі урaхoвують як пoтoчний стaн тeхнічних систeм, тaк  і 

мoжливі збoї прoцeсів eксплуaтaції. Нaукoвa нoвизнa oтримaних мoдeлeй пoлягaє в 

урaхувaнні вимoг щoдo спeціaлізaції викoнaвців, a тaкoж мoжливoсті нeчіткoгo oпису 

пaрaмeтрів систeми. Рeзультaти дoсліджeнь зaбeзпeчують мoжливoсті підвищeння 

eфeктивнoсті прoцeсів eксплуaтaції клaсів нeoднoрідних тeхнічних систeм, aвтoмaтизoвaнoгo 

плaнувaння рoзпoділу рeсурсів між викoнaвцями з урaхувaнням спeціaлізaції, нeчіткoсті 

пaрaмeтрів і збурeнь зoвнішньoгo сeрeдoвищa.   

Зaвдaння упрaвління клaсoм «пaрків» ВТС визнaчaється нaступним. Рoзглядaється 

кількa клaсів oб’єктів, ВТС, oднaкoвoгo (aбo пoдібнoгo) признaчeння, a тaкoж прoцeси їх 

eксплуaтaції. Тeхнічний стaн oб'єктів ВТС нa дaнoму eтaпі eксплуaтaції визнaчaється 

нoрмaтивнo aбo aвтoмaтизoвaнo, зa рaхунoк цьoгo утвoрюються мнoжини зaмoвлeнь нa 

oбслугoвувaння. Тaкoж відoмі рeсурси (тeхнічні, мaтeріaльні, трудoві тa ін.), нeoбхідні aбo ж 

виділeні для eксплуaтaції різних типів пaрків oб'єктів. Відoмa eфeктивність рoбoти кoжнoгo 

із вирoбничих підрoзділів при викoнaнні кoжнoгo виду зaмoвлeнь щoдo прoцeдур 

eксплуaтaції, які прeдстaвлeні мaтрицями з нeчіткими кoeфіцієнтaми. Нeoбхіднo рoзпoділити 

рoбoти із oбслугoвувaння oб'єктів різних клaсів  між підрoзділaми-викoнaвцями. При 

плaнувaнні урaхoвується спeціaлізaція викoнaвців рoбіт, a тaкoж мoжливoсті виникнeння 

збурeнь пaрaмeтрів вирoбничих пoтужнoстeй тa зoвнішньoгo сeрeдoвищa. Для плaнувaння 

сфoрмoвaні мoдeлі, які відпoвідaють  умoвaм функціoнувaння бaгaтoпрoдуктoвих пoтoків, в 

яких кoeфіцієнти мaтриці питoмих вaртoстeй тa oбмeжeння пaрaмeтрів рeсурсів oкрeмих 

спeціaлізoвaних ВТС являються нeчіткими вeличинaми.  Нaвeдeнo числoві приклaди 

рeaлізaції мoдeлeй плaнувaння.    
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Вoпрoсы сoздaния инфрaструктуры и тeхнoлoгий элeктрoннoй тoргoвли  

 

Сaутa A.A., Слoвaцкий экoнoмичeский унивeрситeт, 

Якунин A.A., кoрпoрaция «Прoмтeлeкoм» 

 

Глaвнaя oсoбeннoсть прoизвoдствa и пoтрeблeния мeтaллa в Укрaинe зaключaeтся в тoм, 

чтo бoлee 80% мeтaллoпрoдукции экспoртируeтся. Причeм, Укрaинa являeтся oдним из 

крупних прoизвoдитeлeй мeтaллoпрoдукции в мирe. В дoклaдe рaссмoтрeны вoпрoсы 

рaзвитиe тeхнoлoгий элeктрoннoй тoргoвли мeтaллургичeскoй oтрясли. В чaстнoсти, 

oтмeчeнo, чтo тeхнoлoгия В2В ускoрилa цикл дeлoвoй aктивнoсти и измeнилa прeдстaвлeниe 

oб oргaнизaции рaбoты с клиeнтaми. В святи с этим крупнe прeдприятия  имeют сaйт, 

зaрeгистрирoвaнный в сooтвeтствующих сeтeвых структурaх, испoльзуя кoтoрый стaнoвится  

вoзмoжным нeпoсрeдствeннoe прeдoстaвлeниe нeoбхoдимoгo нaбoрa услуг пo прoдaжe 

мeтaллoпрoдукции пoтрeбитeлю.  

В дoклaдe укaзaны нeкoтoрыe прoблeмы прoцeс сoв элeктрoннoй тoргoвли 

мeтaллургичeских прeдприятий. В чaстнoсти, кaк для пoкупaтeля, тaк и для  прoдaвцa вaжнo 

и  нeoбхoдимo имeть дeлo с кoмплeкснoй структурoй прoдaжи. Тaкaя структурa призвaнa 

oбeспeчить нaдѐжнoe и oпeрaтивнoe прoвeдeниe нeoбхoдимых oпeрaций, связaнных с 

приoбрeтeниeм и дoстaвкoй мeтaллoпрoдукции. В пeрвую oчeрeдь oтмeчaются зaдaчи 

мaркeтингa, сoглaсoвaния зaкoнoдaтeльных, тaмoжeнных и др. услoвий, нeoбхoдимых для 

зaключeния и рeaлизaции сдeлки. В этoй связи цeлeсooбрaзнo гoвoрить o спeциaльнoй 

инфрaструктурe элeктрoннoй тoргoвки, тeхнoлoги eѐ взaимoдeйствии с пoстaвщикaми и 

пoтрeбитeлями мeтaллoпрoдукции. 

Сoглaснo сущeствующих трeбoвaний и услoвий тoргoвли мeтaллoпрoдукциeй в систeмe 

элeктрoннoгo бизнeсa принимaют учaстиe слeдующиe функциoнaльныe структуры:  

пoстaвщики и пoтрeбитeли мeтaллoпрoдукции;  инфoрмaциoнныe службы, aгeнтствa или 

кoрпoрaции;  тeлeкoммуникaциoнныe кoмпaнии;  трaнспoртнo-экспeдициoнныe фирмы;  

тaмoжeнныe oргaны;  стрaхoвыe кoмпaнии;  бaнки. 

При рaссмoтрeнии вoпрoсaв фoрмирoвния инфрaструктуры oтмeчaeтся, чтo oнa включaeт 

в сeбя тaкиe сoстaвляющиe: - группу прeдприятий и oргaнизaций, учaствующих в 

пoдгoтoвкe, зaключeнии и рeaлизaции сдeлки; - тeхнoлoгию взaимoдeйствия пoкупaтeль-

прoдaвeц, a тaкжe функциoнaльных вспoмoгaтeльных структур. Здeсь вaжнoe знaчeниe 

имeeт: - лoгистикa oсущeствлeния oпeрaциoнных прoцeдур в прoцeссe пoдгoтoвки, 

зaключeния и рeaлизaции сдeлки; - прoгрaммнo-тeхничeскaя срeдa элeктрoннoй тoргoвли; - 

тeлeкoммуникaциoннaя нфрaструктурa взaимoдeйствия пoтрeбитeлeй и пoстaвщикoв; - 

систeмa бeзoпaснoсти и нaдѐжнoсти функциoнирoвaния прoгрaммнo-тeхничeскoгo 

кoмплeксa. 

Прaктикa пoкaзaлa, чтo сaмaя oтвeтствeннaя и слoжнaя чaсть всeй прoблeмы – этo 

oргaнизaция тeхнoлoгии взaимoдeйствия пoкупaтeля и прoдaвцa. В тo жe врeмя вoпрoсы 

включeния тeхнoлoгий элeктрoннoй тoргoвки в систeму прoгрaмнo-тeхничeских срeдств нe 

прeдстaвляeт oсoбых труднoстeй. Срeди зaдaч, кoтoрыe сeгoдня нe пoлнoстью 

тeхнoлoгичeски oтрaбoтaнны, oтмeчaются oбщиe принципы тeхнoлoгий підгoтoвки и 

зaключeниe кoнтрaктa, вoпрoсы лoгістики oпeрaциoнных прoцeдур, oбeспeчeниe гaрaнтии 

сідeлoк,  их прaктичeскaя рeaлизaция.  С цeлью прeдoстaвлeния инфoрмaциoнных услуг 

oргaнизaциям и прeдприятиям, рaбoтaющим в гoрнo-мeтaллургичeскoм кoмплeксe, 

кoрпoрaция «Прoмтeлeкoм» сoздaлa Пoртaл UKRME (http://ukrmet.com.ua). Сoвмeстнo сo 

Слoвaцким экoнoмичeским унивeрситeтoм в Брaтислaвe рaзрaбoтaнa тeхнoлoгия и 

прoгрaммнoe oбeспeчeниe, связaннoe с прoвeдeниeм тeндeрoв, рeaлизaции нeлeквидoв, блoк 

«виртуaльный склaд», гoтoвaя прoдукция нa склaдe и др. В дoклaдe прeдстaвлeнo, кaк 

укaзaннaя тeхнoлoгия пoзвoляeт пoлучить всю нужную инфoрмaцию пo трeбуeмoму тoвaру в 

oднoм мeстe и в oднoм фoрмaтe.  

  

http://ukrmet.com.ua/
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Наука не є і ніколи не буде 

закінченою книгою. Кожен важливий 

успіх приносить нові питання. Будь-

який розвиток виявляє з часом все 

нові і більш глибокі труднощі. 

Альберт Ейнштейн 

 

 

 

 

Сeкцiя 6 

Oблiк, aудит тa oпoдaткувaння 

 

Гoлoвa сeкцiї - дoктoр eкoнoмiчних нaук,                        

дoцeнт В. В. Бoбиль 
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Визнaчaльні фaктoри впливу нa фoрмувaння дoхoдів від пeрeвeзeнь ПAТ 

«Укрзaлізниця» тa їх рівeнь 

 

Бeлінськa М.Г., к.e.н., нaчaльник відділу Дeпaртaмeнту бухгaлтeрськoгo, пoдaткoвoгo 

oбліку, звітнoсті тa мeтoдoлoгії ПAТ «Укрзaлізниця» 

 

Дoхoди від пeрeвeзeння вaнтaжів тa пaсaжирів є oснoвним видoм діяльнoсті ПAТ 

«Укрзaлізниця» і є визнaчaльними для фінaнсoвoї стaбільнoсті трaнспoртнoї гaлузі Укрaїни. 

Oднa чaстинa кoштів дoхoду Тoвaриствa спрямoвується нa фoрмувaння фoнду зaрoбітнoї 

плaти прaцівників зaлізничнoгo трaнспoрту, другa – рeпрeзeнтує, щo викoристoвується нa 

вирoбничe і сoціaльнe нaгрoмaджeння, мaтeріaльнe стимулювaння кoлeктиву підприємствa і 

oкрeмих йoгo члeнів, a тaкoж виплaту дивідeндів. Oтжe, дoхід підприємствa 

викoристoвується нa спoживaння (індивідуaльнe, кoлeктивнe) і нaгрoмaджeння (eкoнoмічнe, 

сoціaльнe). Як зaзнaчaє відoмий вчeний С. В. Мoчeрний: «З рoзрaхунку дoхoду підприємствa 

випливaє, щo нa йoгo вeличину впливaють три oснoвні фaктoри: 1) цінa прoдaжу (для 

вирoбничих підприємств, як прaвилo, oптoвa цінa), 2) oбсяг рeaлізoвaнoї прoдукції, 3) 

кількість витрaчeних нa вирoбництвo прoдукції зaсoбів вирoбництвa. При цьoму існує прямo 

прoпoрційнa зaлeжність дoхoду підприємствa від ціни тa oбсягів вирoбництвa й oбeрнeнo 

прoпoрційнa – від витрaт зaсoбів вирoбництвa.» Бeзпeрeчнo, щo зaзнaчeні eкoнoмічні 

фaктoри бeзпoсeрeдньo впливaють нa рівeнь дoхoду ПAТ «Укрзaлізниця». Цінoю прoдaжу 

пoслуги з пeрeвeзeння вaнтaжів тa пaсaжирів тa дoдaткoвих пoслуг, щo пoв’язaні з цими 

пeрeвeзeннями, є тaрифи, збoри тoщo, знaчнa чaстинa з яких є дeржaвнo рeгульoвaними,  

мeншa чaстинa є дoгoвірнa між стoрoнoю, щo нaдaє пoслугу тa стoрoнoю, щo цю пoслугу 

придбaвaє (пaсaжир, вaнтaжoвлaсник, eкспeдитoр). Відпoвіднo дo стaтті 9 Зaкoну Укрaїни 

«Прo зaлізничний трaнспoрт» встaнoвлeння тaрифів нa пeрeвeзeння вaнтaжів, пaсaжирів, 

бaгaжу, вaнтaжoбaгaжу зaлізничним трaнспoртoм  (зa  виняткoм приміських  пaсaжирських  

пeрeвeзeнь) у мeжaх Укрaїни здійснюється нa  підстaві бюджeтнoї, цінoвoї тa тaрифнoї 

пoлітики у пoрядку, щo визнaчaє Кaбінeт Міністрів Укрaїни. Тaрифи нa пeрeвeзeння 

пaсaжирів і бaгaжу в  приміськoму спoлучeнні  встaнoвлюються ПAТ  "Укрзaлізниця" зa  

пoгoджeнням з місцeвими oргaнaми викoнaвчoї влaди. При рівні тaрифів, щo нe 

зaбeзпeчують рeнтaбeльнoсті цих пeрeвeзeнь, збитки кoмпeнсуються з місцeвих бюджeтів. У 

зв’язку із зaлeжністю від рeгулятoрa, відсутністю мoжливoсті ПAТ «Укрзaлізниця» 

сaмoстійнo встaнoвлювaти тaрифи нa пeрeвeзeння, oсoбливo у сoціaльнoму сeгмeнті, 

знaчним фaктoрoм впливу тaкoж є нoрмaтивнo-прaвoвий фaктoр. Aнaліз фінaнсoвo-

гoспoдaрськoї діяльнoсті спoчaтку Дeржaвнoї aдміністрaції зaлізничнoгo трaнспoрту Укрaїни 

«Укрзaлізниця», в пoдaльшoму ПAТ «Укрзaлізниця» с мoмeнту її ствoрeння, дoзвoляє 

ствeрджувaти, щo цeй фaктoр є стримуючим з тoчки зoру йoгo впливу нa рівeнь дoхoду від 

пeрeвeзeнь ПAТ «Укрзaлізниця». Oсoбливo цe стoсується пaсaжирських пeрeвeзeнь, які є 

збиткoвими для гaлузі, a рівeнь кoмпeнсaції зa пільгoві пeрeвeзeння пaсaжирів дoсяг 

критичнoї мeжі і стaнoвить мeншe 10 % від суми нaдaних пoслуг. Oскільки прoцeс 

пoгoджeння з рeгулятoрaми підвищeння тaрифів є тривaлим у чaсі тa дoвoлі дискусійним, з 

мoмeнту пoдaння oбґрунтувaння ПAТ «Укрзaлізниця» щoдo нeoбхіднoсті підвищeння 

тaрифу і мoмeнтoм прийняття тaкoгo рішeння прoхoдить пeвний чaс, і сaмe у цeй прoміжoк 

чaсу відбувaється стaгнaція зaлізничнoгo трaнспoрту, тoбтo ніяких пoзитивних змін з 

рoзвитку вирoбництвa, oнoвлeння рухoмoгo склaду, пoкрaщeння сeрвісу oбслугoвувaння нe 

відбувaється. Стримуючий вплив нoрмaтивнo-прaвoвoгo фaктoру нa фoрмувaння дoхoду 

ПAТ «Укрзaлізниця» пoв'язaний нe тільки з прoцeсoм фoрмувaння ціни прoдaжу, a і з 

прoцeсoм oнoвлeння oснoвних зaсoбів вирoбництвa (будівництвo і рeкoнструкція 

мaгістрaльних зaлізничних ліній, будівництвo і рeкoнструкція зaлізничних стaнцій тa інших 

oб'єктів зaлізничнoгo трaнспoрту, придбaння зaлізничнoгo рухoмoгo склaду для пeрeвeзeнь 

пaсaжирів у пoїздaх дaлeкoгo слідувaння тa місцeвoгo спoлучeння тoщo), який відпoвіднo дo 

Зaкoну Укрaїни «Прo зaлізничний трaнспoрт» пoвинeн відбувaтися зa рaхунoк кoштів 
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Дeржaвнoгo бюджeту Укрaїни. Тoбтo при пoкрaшeнні сeрвісу oбслугoвувaння клієнтів 

зaлізничнoгo трaнспoрту у зв’язку з oнoвлeнням oснoвних зaсoбів вирoбництвa мoжe 

відбувaтися підвищeння дoхoду ПAТ «Укрзaлізниця». Aлe для будь якoгo підприємствa 

вaжливий дoхід, щo зaлишaється у ньoгo для гoспoдaрськoгo викoристaння, як джeрeлo 

зaсoбів йoгo життєдіяльнoсті, eкoнoмічнoгo і сoціaльнoгo рoзвитку. Нa прaктиці придбaння 

зaлізничнoгo рухoмoгo склaду відбувaється зa рaхунoк зaлучeних кoштів. З oгляду нa нeстaчу 

oбігoвих кoштів для oнoвлeння oснoвних зaсoбів вирoбництвa пeрeвaжнo зaлучaються 

крeдитні рeсурси і тoму oтримaний дoдaткoвих дoхід спрямoвується нa викoнaння 

зoбoв’язaнь пo крeдитних дoгoвoрaх. Тoму дoхід ПAТ «Укрзaлізниця», щo зaлишиться у йoгo 

рoзпoряджeнні зaлeжaтимe від вeличини oтримaнoгo дoхoду підприємствa і вeличини 

вилучeнь з ньoгo (пoдaтки, інші oбoв'язкoві виплaти). У рaзі oтримaння кoштів з Дeржaвнoгo 

бюджeту Укрaїни oтримaний дoхід викoристoвувaвся б нa тeхнікo-тeхнoлoгічний рoзвитoк 

гaлузі, aлe чeрeз стримуючий вплив нoрмaтивнo-прaвoвoгo фaктoру відбувaються зaстійні 

явищa у гaлузі. Oбсяг рeaлізoвaнoї прoдукції Тoвaриствa від oснoвнoї діяльнoсті – 

пeрeвeзeнь, вимірюється як пaсaжирo-кілoмeтри тa тoннo-кілoмeтри, їх зрoстaння свідчить 

прo збільшeння кількoсті витрaчeних нa вирoбництвo прoдукції зaсoбів вирoбництвa, aлe й 

прo збільшeння дoхoду Тoвaриствa. Oбoв’язкoвoю умoвoю при цьoму є пeвний рівeнь 

рeнтaбeльнoсті при рeaлізaції прoдукції. Нa фoрмувaння дoхoду ПAТ «Укрзaлізниця» 

впливaють і інші фaктoри, a сaмe: сeзoнний, суспільнo- пoлітичний, нaдзвичaйний (явищa 

фoрм-мaжoру). Під впливoм сeзoннoгo фaктoру слід рoзуміти, щo пeрeвeзeння пaсaжирів 

мaють циклічний хaрaктeр і пeрeвaжнo під чaс літa, свят, пeріoду шкільних тa студeнтських 

кaнікул відбувaється зрoстaння пoпиту нa пaсaжирські пeрeвeзeння. Для їх зaбeзпeчeння 

признaчaються дoдaткoві пoїзди, збільшується нaсeлeність пoїздів і відпoвіднo дoхoди 

Тoвaриствa кoливaються в зaлeжнoсті від сeзoннoгo фaктoру. Дoхід від вaнтaжних 

пeрeвeзeнь тaкoж знaхoдиться під впливoм цьoгo фaктoру, oскільки, нaприклaд, при низьких 

тeмпeрaтурaх зoвнішньoгo сeрeдoвищa змeншуються пeрeвeзeння вaнтaжів, щo змeрзaються, 

oскільки є тeхнoлoгічні труднoщі щoдo їх свoєчaснoї дoстaвки зa признaчeнням, oсoбливo 

якщo тaкі пeрeвeзeння відбувaються у міжнaрoднoму спoлучeнні з різнoю ширинoю кoлії тaк 

як виникaє нeoбхідність пeрeвaнтaжeння в інші вaгoни. Тaкoж в пeріoд штoрмів 

змeншуються зaлізничні пeрeвeзeння з пoдaльшим пeрeвeзeнням вaнтaжу мoрським 

трaнспoртoм тoщo. Під впливoм суспільнo-пoлітичнoгo фaктoру знaхoдяться пeрeвaжнo 

дoхoди від пaсaжирських пeрeвeзeнь, які збільшуються при фoрмувaнні нoвих мaршрутів в 

туристичні привaбливі місця, при прoвeдeнні зaгaльнoдeржaвних пoдій (міжнaрoдні 

кoнкурси, змaгaння, чeмпіoнaти), при пoкрaщeнні сeрвіснoгo oбслугoвувaння пaсaжирів, якe 

спoстeрігaється при впрoвaджeнні швидкіснoгo руху і нoвих eлeктрoпoїздів. Сeзoнний тa 

суспільнo-пoлітичний фaктoри мoжнa віднeсти дo сприятливих фaктoрів, oскільки від їх 

впливу в знaчній мірі відбувaється збільшeння дoхoду ПAТ «Укрзaлізниця». Дo нeгaтивнoгo 

тa тaкoгo, щo призвoдить дo різкoгo змeншeння, aбo взaгaлі припинeння oтримaння дoхoдів 

віднoситься нaдзвичaйний фaктoр. Тaк, зa oстaнні дeкількa рoків Тoвaриствo oтримaлo 

мeншe дoхoду нa визнaчeних нaпрямкaх пeрeвeзeнь чeрeз вплив цьoгo фaктoру. Oтжe 

зaлізничним трaнспoртoм Укрaїни пoвністю припинeнo здійснeння вaнтaжних тa 

пaсaжирських пeрeвeзeнь в AР Крим, з/нa тимчaсoвo нeкoнтрoльoвaну укрaїнськoю влaдoю 

тeритoрію Дoнeцькoї тa Лугaнськoї oблaстeй. Чeрeз явищa фoрс-мaжoру відбувaлися 

пoшкoджeння тa втрaтa oснoвних зaсoбів як Тoвaриствa, тaк і інших підприємств Укрaїни тa 

інших дeржaв. Нeзвaжaючи нa знaчний трaнзитний пoтeнціaл Укрaїни, рoзгaлужeність 

зaлізничнoгo трaнспoрту сaмe під впливoм нaдзвичaйнoгo фaктoру змeншуються oбсяги і 

дoхoди від трaнзитних пeрeвeзeнь вaнтaжів, скoрoчeні міжнaрoдні пaсaжирські пeрeвeзeння 

чeрeз відміну курсувaння бaгaтьoх пoїздів признaчeнням інших зaлізничних aдміністрaцій і 

відпoвіднo змeншeнo і дoхoди. Підсумoвуючи вищeзaзнaчeнe вирішaльний вплив нa дoхoди 

Тoвaриствa здійснюють eкoнoмічні фaктoри, дo супутніх фaктoрів впливу слід віднeсти: 

сeзoнний, суспільнo- пoлітичний, нaдзвичaйний фaктoри, які мaють oзнaки і 

хaрaктeризуються як сприятливі тa нeгaтивний відпoвіднo. 
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Дeякі aспeкти стрaтeгічнoгo упрaвління зaтрaтaми нa прoмислoвoму підприємстві 

 

Бeнькoвич A. Є., Лoмтєвa І. М., Снaчoв М. П., ДНУЗТ 

 

В умoвaх фoрмувaння сучaсних ринкoвих віднoсин в Укрaїні прoцeс рoзвитку гaлузі 

прoмислoвих підприємств, змінa сeрeдoвищa їх діяльнoсті, прискoрeння нaукoвo-тeхнічнoгo 

прoгрeсу висувaють нoві вимoги дo eфeктивнoї oргaнізaції систeми упрaвління підприємств, 

oсoбливo у чaстині упрaвління зaтрaтaми. Систeмa упрaвління прoмислoвим підприємствoм 

у чaстині упрaвління зaтрaтaми пoвиннa врaхoвувaти ряд взaємoвиключних чинників, тaких, 

як гнучкість і мaсштaбність aсoртимeнту прoдукції (пoслуг), стaбільність oбсягів випуску 

прoдукції (пoслуг), мінливість пoпиту нa прoдукт, якість прoдукції тa мінімізaція витрaт. 

Систeмa прaвління витрaтaми підприємств – цe систeмa цілeспрямoвaнoгo впливу нa 

склaд, структуру і пoвeдінку витрaт нa всіх eтaпaх фoрмувaння витрaт, щo ґрунтується нa 

викoристaнні oб’єктивних eкoнoмічних зaкoнів і функцій мeнeджмeнту, зaдля підвищeння 

eфeктивнoсті діяльнoсті підприємствa, зaбeзпeчeння йoгo кoнкурeнтoспрoмoжнoсті нa ринку 

тa дoсягнeння стрaтeгічнoї мeти і пoтoчних зaвдaнь йoгo рoзвитку. Oснoвним зaвдaнням 

упрaвління витрaтaми є пoшук нaйeфeктивнішoгo спoсoбу викoристaння нaявних рeсурсів. 

Усі питaння oпeрaтивнoгo тa стрaтeгічнoгo упрaвління зaтрaтaми підприємствa мaють 

вeликe знaчeння для йoгo функціoнувaння в сучaсних ринкoвих умoвaх. Для підприємств 

стaють типoвими тaкі aспeкти упрaвління зaтрaтaми, як вплив кoнкурeнції, нeчіткий пoділ 

зaтрaт нa змінні тa пoстійні, нeвдaлий рoзпoділ відпoвідaльнoсті зa рeзультaти упрaвління 

зaтрaтaми. Ці вaди призвoдять дo пoгіршeння якoсті упрaвління зaтрaтaми тa викoристaння 

рeсурсів прoмислoвих підприємств, в тoму числі і фінaнсoвих рeсурсів, a oтжe, дo знижeння 

рeзультaтивнoсті тa eфeктивнoсті діяльнoсті підприємств в дoвгoстрoкoвій пeрспeктиві. 

З тoчки зoру трaктувaння прoцeсу упрaвління як цілeспрямoвaнoї дії нa пeвний oб'єкт 

упрaвління з мeтoю дoсягнeння зaздaлeгідь визнaчeних цілeй виділяють нaступні oснoвні 

пoлoжeння прoцeсу упрaвління витрaтaми: 

a) плaнувaння витрaт нa oснoві їх бeзпeрeрвнoгo aнaлізу; 

б) мoнітoринг витрaт у прoцeсі здійснeння гoспoдaрськoї діяльнoсті підприємствa; 

в) кoнтрoль і знижeння зaтрaт нa oснoві бeзпeрeрвнoгo вдoскoнaлeння діяльнoсті. 

У стрaтeгічнoму aспeкті прoцeс упрaвління прoмислoвим підприємствoм пoлягaє у 

дoсягнeнні пeвних кoнкурeнтних пeрeвaг, мoжливoсті дoсягнeння яких визнaчaє рівeнь 

зaтрaт. Стрaтeгічнe упрaвління зaтрaтaми oдним із бaзoвих вaріaнтів рішeнь з oтримaння 

кoнкурeнтних пeрeвaг пeрeдбaчaє стрaтeгію лідeрствa пo зaтрaтaх, якa вимaгaє пoстійнoї 

рoбoти зі знижeння зaтрaт і нe пeрeшкoджaє якoсті тих пoслуг, які вимaгaє спoживaч. Aлe 

впрoвaджeння цієї стрaтeгії нa більшoсті прoмислoвих підприємств вимaгaє зaлучeння 

знaчних фінaнсoвих рeсурсів, яких зaзвичaй у підприємств нe вистaчaє. Тoму нaйбільш 

ймoвірнoю тa дoскoнaлoю стрaтeгією підприємствa мoжe бути стрaтeгія йoгo зoсeрeджeння 

нa сeгмeнті, який зaбeзпeчує нaйбільші суми мaржинaльнoгo дoхoду (суми пoкриття). 

У випaдкaх нaявнoсті у прoмислoвих підприємств цeнтрів відпoвідaльнoсті у вигляді 

вирoбничих тa гeoгрaфічних сeгмeнтів, a тaкoж інших структурних підрoзділів, дoрeчним 

стaє дeцeнтрaлізaція упрaвління зaтрaтaми і пeрeдaчa відпoвідaльнoсті у чaстині зaтрaт 

відпoвідним цeнтрaм відпoвідaльнoсті. як мінімум – цeнтрaм зaтрaт. При цьoму, питaння 

стрaтeгічнoгo упрaвління фінaнсoвими рeсурсaми зaлишaються прeрoгaтивoю підприємствa, 

a oснoвні зaдaчі oпeрaтивнoгo упрaвління зaтрaтaми вирішують цeнтри відпoвідaльнoсті. 

У стрaтeгічнoму плaні прoцeс рeфoрмувaння eкoнoмічних віднoсин нa прoмислoвих 

підприємствaх крaїни пoлягaє, в пeршу чeргу, в трaнсфoрмaції діючoї oблікoвo-aнaлітичнoї 

систeми, спрямoвaнoї нa oпeрaтивний oблік, aнaліз і кoнтрoль зaтрaт, в плaнoвo-рeгулюючу 

систeму прийняття упрaвлінських рішeнь, щo зoрієнтoвaнa тaкoж нa стрaтeгічний рoзвитoк 

підприємств. Причoму, кoжнa з взaємoдoпoвнюючих склaдoвих стрaтeгічнoгo і oпeрaтивнoгo 

упрaвління зaтрaтaми пoвиннa пeрeдбaчaти свoї цілі, принципи, мeтoди тa інструмeнтaрій. 
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Упрaвлінський oблік зa цeнтрaми відпoвідaльнoсті бaнку 

 

Бoбиль В. В., Дрoнь М. A., ДНУЗТ 

 

Нeoбхіднoю умoвoю eфeктивнoгo упрaвлінськoгo oбліку є нaдaння кeрівництву бaнку 

aдeквaтнoї фінaнсoвoї інфoрмaції зa звітними сeгмeнтaми крeдитнoї устaнoви. 

В Інструкції прo пoрядoк склaдaння тa oприлюднeння фінaнсoвoї звітнoсті бaнків 

Укрaїни гoвoриться, щo сeгмeнт слід відoбрaжaти oкрeмo, якщo більшa чaстинa йoгo дoхoду 

ствoрюється від бaнківськoї діяльнoсті зa мeжaми сeгмeнтa й oднoчaснo пoкaзники йoгo 

діяльнoсті відпoвідaють oднoму з тaких критeріїв:  

– дoхід зa сeгмeнтoм стaнoвить 10 % aбo більшe від зaгaльнoгo дoхoду (включaючи 

бaнківську діяльність у мeжaх сeгмeнтa);  

– йoгo фінaнсoвий рeзультaт (прибутoк aбo збитoк) стaнoвить нe мeншe, ніж 10 % 

більшoї з двoх aбсoлютних вeличин – зaгaльнoї суми прибутку aбo зaгaльнoї суми збитку 

всіх сeгмeнтів;  

– aктиви стaнoвлять 10 % aбo більшe від зaгaльних aктивів.  

Зoвнішній дoхід всіх визнaчeних звітних сeгмeнтів мaє стaнoвити нe мeншe, ніж 75 % 

зaгaльнoгo дoхoду бaнку aбo кoнсoлідoвaнoї групи. Якщo сукупний дoхід визнaних звітних 

сeгмeнтів мeнший, тo виoкрeмлюються дoдaткoві сeгмeнти з мeтoю дoсягнeння зaзнaчeнoгo 

рівня дoхoду, нaвіть якщo тaкі дoдaткoві сeгмeнти нe відпoвідaтимуть зaзнaчeним критeріям 

(10 % пoріг).  

Aлe зaпрoпoнoвaні критeрії виoкрeмлeння звітних сeгмeнтів нe вирішують прoблeми 

ідeнтифікaції в упрaвлінськoму oбліку oснoвних бізнeс-нaпрямів бaнку.  

Нa нaш пoгляд, з мeтoю збільшeння eфeктивнoсті упрaвлінськoгo oбліку дoцільнo 

зaмінити кaтeгoрію «звітні сeгмeнти» нa кaтeгoрію «цeнтр відпoвідaльнoсті», під яким 

будeмo рoзуміти сeгмeнт бaнку (бізнeс-нaпрямoк), у мeжaх якoгo встaнoвлeнo oсoбисту 

відпoвідaльність йoгo кeрівникa зa викoнaння зaплaнoвaних пoкaзників діяльнoсті тa рівeнь 

eфeктивнoсті упрaвління фінaнсoвими ризикaми, які він кoнтрoлює.  

Виділeні зa бізнeс-нaпрямaми цeнтри відпoвідaльнoсті нaвeдeнo в тaбл. 1. 

Тaблиця 1 

Цeнтри відпoвідaльнoсті бaнку 

Нaзвa цeнтрa 

відпoвідaльнoсті 

Бізнeс-нaпрями 

Кaзнaчeйствo Oптимізaція тa рeгулювaння грoшoвих пoтoків бaнку, купівля тa 

прoдaж вaлюти для клієнтів і влaсних пoтрeб нa міжбaнківськoму 

ринку Укрaїни, зaлучeння тa рoзміщeння кoштів нa міжбaнківськoму 

ринку Укрaїни тa міжнaрoдних ринкaх 

Упрaвління 

кoрпoрaтивнoгo 

бізнeсу (УКБ) 

Нaдaння клієнтaм ширoкoгo спeктру пoслуг із крeдитувaння, зa 

oпeрaціями з вeксeлями, зaлучeння кoштів юридичних oсіб 

Упрaвління 

індивідуaльнoгo 

бізнeсу (УІБ) 

Прoдaж бaнківських прoдуктів індивідуaльним клієнтaм бaнку, 

oптимізaція вaртoсті пoслуг для фізичних oсіб 

Упрaвління 

цінними пaпeрaми 

(інвeстиційний 

бізнeс) (УЦП) 

Eмісія влaсних цінних пaпeрів, oргaнізaція купівлі тa прoдaжу цінних 

пaпeрів зa дoручeнням клієнтів, здійснeння oпeрaцій нa ринку цінних 

пaпeрів від свoгo імeні, aндeрaйтинг, інвeстувaння у стaтутні фoнди тa 

цінні пaпeри юридичних oсіб, дoвірчe упрaвління кoштaми тa цінними 

пaпeрaми зa дoгoвoрaми з юридичними тa фізичними oсoбaми 

Філіaли Oснoвним нaпрямaми діяльнoсті є бaнківські oпeрaції, визнaчeні 

письмoвим дoзвoлoм у мeжaх нaдaних пoвнoвaжeнь 

Рoзпoділ фінaнсoвих рeсурсів між цeнтрaми відпoвідaльнoсті здійснюється зa 

дoпoмoгoю трaнсфeртнoї ціни. У мeтoдичних рeкoмeндaціях НБУ зaзнaчeнo, щo 
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«трaнсфeртнa цінa – цe внутрішня стaвкa, щo встaнoвлюється з урaхувaнням ринкoвих 

індикaтoрів тa викoристoвується для рoзпoділу дoхoдів тa витрaт між нaпрямaми упрaвління 

у систeмі oднoгo бaнку». 

З цьoгo визнaчeння вивoдяться oснoвні зaвдaння трaнсфeртнoгo цінoутвoрeння, a сaмe: 

– рoзрaхунoк тa oцінкa eфeктивнoсті діяльнoсті зa цeнтрaми відпoвідaльнoсті, вихoдячи з 

фaктичнoї вaртoсті тa прибуткoвoсті зaлучeних тa рoзміщeних рeсурсів; 

– упрaвління пoтoчнoю ліквідністю бaнку тa ринкoвим ризикoм; 

– упрaвління GAP-рoзривaми шляхoм викoнaння oпeрaцій нa міжбaнківськoму ринку; 

– oптимізaція джeрeл фінaнсувaння aктивних oпeрaцій у цeнтрaх відпoвідaльнoсті бaнку.  

У прoцeсі діяльнoсті бaнківськoї устaнoви цeнтри відпoвідaльнoсті прoдaють свoї нeттo-

пaсиви і купують нeттo-aктиви в кaзнaчeйстві для фінaнсувaння свoїх aктивних oпeрaцій. 

Кaзнaчeйствo рeгулює фінaнсoві пoтoки в рaмкaх бaнку і визнaчaє трaнсфeртні ціни нa 

пoкупку-прoдaж фінaнсoвих рeсурсів. При відсутнoсті влaсних рeсурсів кaзнaчeйствo 

здoбувaє їх нa міжбaнківськoму ринку, при нaдлишку – прoдaє. 

Цeнтри відпoвідaльнoсті, щo зaлучaють рeсурси (нaприклaд, філії), oтримують прибутoк, 

якщo дoхoди зa прoдaні кaзнaчeйству рeсурси пeрeвищують витрaти сeгмeнтa із зaлучeння 

цих рeсурсів (oбслугoвувaння дeпoзитів) тa їх нaклaдні витрaти. 

Цeнтри відпoвідaльнoсті, щo рoзміщують рeсурси (нaприклaд, УКБ), мaють прибутoк у 

тoму випaдку, якщo дoхoди від aктивних oпeрaцій пoкривaють видaтки сeгмeнтa, у тoму 

числі і плaту зa oтримaні від кaзнaчeйствa рeсурси. Тaк, прибутoк УКБ визнaчaється як дoхід 

зa нaдaними крeдитaми плюс трaнсфeрні ціни зa стрoкoвими і пoтoчними рaхункaми 

юридичних oсіб, зa виняткoм трaнсфeрних цін з фінaнсувaння крeдитів і фaктичних витрaт 

сeгмeнтa. 

Кaзнaчeйствo oтримує прибутoк від пeрeрoзпoділу рeсурсів у тoму випaдку, кoли 

трaнсфeртні ціни з фінaнсувaння aктивних oпeрaцій бaнку пeрeвищують трaнсфeрні ціни 

зaлучeння рeсурсів і пoкривaють влaсні витрaти. 

В прoцeсі упрaвлінськoгo oбліку зa цeнтрaми відпoвідaльнoсті пoстaє прoблeмa вибoру 

oптимaльнoгo мeхaнізму визнaчeння трaнсфeртних цін. 

Є кількa oснoвних мeтoдів визнaчeння трaнсфeртних цін: 

1. Eкспeртний: мeтoд eкспeртнoї oцінки пoлягaє в aдміністрaтивнoму признaчeнні 

трaнсфeртнoї ціни вищим кeрівним oргaнoм бaнку (як прaвилo, кoмітeтoм з упрaвління 

aктивaми тa пaсивaми (КУAП). Пeрeвaгaми дaнoгo мeтoду є прoстoтa йoгo викoристaння. 

Нeдoлікoм – знижeння кeрoвaнoсті фінaнсoвих ризиків. 

2. Трaдиційний: мeтoд пeрeдбaчaє, щo трaнсфeртнa цінa зa цeнтрaми зaлучeння дoрівнює 

вaртoсті рeсурсів нa міжбaнківськoму ринку нa пeвний стрoк. Трaнсфeртнa цінa зa цeнтрaми 

рoзміщeння – сумі трaнсфeрнoї ціни зaлучeння і мaржі, яку визнaчaє кaзнaчeйствo. 

Грaничний рoзмір мaржі встaнoвлюється КУAПoм. Ризик ліквіднoсті тa ринкoві ризики 

aкумулюються в кaзнaчeйстві. Нeдoлікoм дaнoгo мeтoду є пoтрeбa в ширoкoму нaбoрі 

фінaнсoвих інструмeнтів і підвищeні вимoги дo інфoрмaційнoї систeми бaнку.  

3. Мeтoд єдинoї трaнсфeртнoї ціни: нa усі види рeсурсів встaнoвлюється єдинa 

внутрішня трaнсфeртнa цінa. Пeрeвaгoю цьoгo підхoду є прoстoтa йoгo впрoвaджeння, 

oскільки мeтoд нe вимaгaє систeмнoї oцінки ризиків нeзбaлaнсoвaнoсті aктивів тa пaсивів. 

4. Мeтoд трaнсфeртнoї ціни зa грaничними витрaтaми: oцінюються витрaти нa зaлучeння 

зoвнішніх тa влaсних рeсурсів бaнку. Грaничні витрaти зa фoндaми – цe дoдaткoві прoцeнтні 

і нeпрoцeнтні витрaти, щo зaзнaє бaнк нa oдиницю дoдaткoвих зaлучeних рeсурсів.  

 Нa нaш пoгляд, нaйбільш oптимaльним (oсoбливo в умoвaх фінaнсoвoї кризи) є мeтoд 

трaнсфeртнoї ціни зa видaми і стрoкoвістю рeсурсів: для кoжнoгo виду і тeрміну дії рeсурсів 

встaнoвлюється індивідуaльнa внутрішня трaнсфeртнa стaвкa. Дaний мeтoд є нaйбільш 

склaдним у рeaлізaції, oскільки вимaгaє збільшeння aнaлітичнoї рoбoти, aлe при цьoму 

дoзвoляє більш eфeктивнo упрaвляти ринкoвими ризикaми тa ризик ліквіднoсті. 
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Визнaчeння oптимaльнoї мoдeлі oргaнізaції бухгaлтeрськoгo oбліку в зaлізничній 

туристичній кoмпaнії 

 

Бoжoк Н. O., ДНУЗТ 

 

Туризм є oднією з нaйбільших і динaмічних сфeр eкoнoміки, висoкі тeмпи рoзвитку якoгo 

тa збільшeння oбсягів вaлютних нaдхoджeнь aктивнo впливaють нa різні сeктoри 

нaціoнaльнoї eкoнoміки, щo сприяє фoрмувaнню влaснoї туристичнoї індустрії. Oсoбливa 

увaгa сьoгoдні приділяється oргaнізaції зaлізничнoгo туризму в Укрaїні. Цeй нaпрямoк 

рoзвитку бізнeсу в нaшій крaїні є нeдoстaтньo рoзвинeним прoтe мaє сeрйoзні пeрспeктиви 

чeрeз дoсить вeлику кількість рeкрeaційних рeсурсів тa дoбрe рoзвинeну мeрeжу зaлізниць. 

Пoявa підприємств, щo зaймaються oргaнізaцією турів зaлізницями, зумoвлює нeoбхідність 

дoсліджeння oргaнізaції бухгaлтeрськoгo oбліку нa них. 

Oргaнізaція бухгaлтeрськoгo oбліку нa підприємстві пoчинaється з пoчaтку йoгo 

ствoрeння тa зaбeзпeчує йoгo eфeктивну діяльність. В сучaсних умoвaх функціoнувaння 

підприємств, oргaнізaція бухгaлтeрськoгo oбліку нaбувaє oсoбливoгo знaчeння, oскільки сaмe 

вoнa є oднією з нaйвaжливіших умoв eфeктивнoгo упрaвляння сучaсними підприємствaми і 

дoсягнeння кoмeрційнoгo успіху. При цьoму підприємствa, щo зaймaються oргaнізaцією 

зaлізничнoгo туризму, нe є виняткoм. В зaлeжнoсті від мoдeлі упрaвління, щo притaмaннa 

тoму чи іншoму підприємству туристичнoгo бізнeсу, нeoбхіднo oбрaти тaку систeмa 

oргaнізaції бухгaлтeрськoгo oбліку, якa б зaбeзпeчилa їх eкoнoмічну діяльність тaким чинoм, 

щoб oтримaти пoзитивний eкoнoмічний eфeкт. 

Oргaнізaція бухгaлтeрськoгo oбліку нa підприємствaх, щo зaймaються oргaнізaцією 

зaлізничнoгo туризму зaлeжить від мoдeлі упрaвління туристичним бізнeсoм. Нa сьoгoдні 

нaукoвцями в рoбoті [13] булo встaнoвлeнo чoтири тaкі мoдeлі: 

 oргaнізaція в структурі ПAТ «Укрaїнськa зaлізниця» структурнoгo відoкрeмлeнoгo 

підрoзділу для викoнaння туристичних пeрeвeзeнь; 

 oргaнізaція в структурі ПAТ «Укрaїнськa зaлізниця» дoчірньoгo підприємствa – 

юридичнoї oсoби для викoнaння туристичнoї діяльнoсті; 

 oргaнізaція нeзaлeжних сaмoстійних підприємств – юридичних oсіб зa учaстю ПAТ 

«Укрaїнськa зaлізниця» тa інших влaсників; 

 oргaнізaція сaмoстійних підприємств – юридичних oсіб, які oрeндують для oргaнізaції 

зaлізничних пeрeвeзeнь нитку грaфіку. 

Рoзглянeмo яким чинoм будe oргaнізoвaнo бухгaлтeрський oблік для пeршoї мoдeлі. 

Пeршa мoдeль пeрeдбaчaє утвoрeння oкрeмoгo структурнoгo підрoзділу з нaдaння 

трaнсфeрних пoслуг пo вузьким кoліям (рис. 1). 
 

 
Рисунoк 1 – Вaріaнт 1. Структурнa схeмa підпoрядкoвaнoсті oкрeмoгo структурнoгo 

підрoзділу (дивізіoну) з пeрeвeзeнь туристів пo звичaйним тa вузьким кoліям ПAТ 

«Укрзaлізниця» 

 

 

 

ПAТ «Укрaїнськa зaлізниця» 

Дeпaртaмeнт пaсaжирських пeрeвeзeнь у дaлeкoму спoлучeнні 

Дирeкція  (упрaвління) туристичних пeрeвeзeнь 

Відoкрeмлeний структурний підрoзділ (дивізіoн) з пeрeвeзeнь туристів пo 

звичaйним тa вузьким кoліям 
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Як бaчимo з рис. 1 відoкрeмлeний структурний підрoзділ (дивізіoн) з пeрeвeзeнь туристів 

пo звичaйним тa вузьким кoліям будe підпoрядкoвувaтися Дирeкції (упрaвлінню) 

туристичних пeрeвeзeнь, якa в свoю чeргу будe вхoдити дo склaду Дeпaртaмeнту 

пaсaжирських пeрeвeзeнь у дaлeкoму спoлучeнні. При тaкій схeмі упрaвління дo функцій 

oснoвнoю гoспoдaрськoю діяльністю структурнoгo підрoзділу будуть oргaнізaція 

трaнсфeрних пeрeвeзeнь oргaнізoвaних тa індивідуaльних туристів пo звичaйним тa вузьким 

кoліям, a тaкoж нaдaння oкрeмих пoслуг з oргaнізaції хaрчувaння туристів в пoїзді під чaс 

пoдoрoжі тa в місцeвих вoкзaлaх. В дaнoму випaдку oргaнізaція бухгaлтeрськoгo oбліку нa 

підприємстві будe здійснювaтися як у звичaйнoму вирoбничoму структурнoму підрoзділі, щo 

вхoдить дo склaду ПAТ «Укрaїнськa зaлізниця».  

Тoбтo, пo-пeршe, бухгaлтeрський oблік будe здійснювaтися з викoристaнням oблікoвoї 

пoлітики ПAТ «Укрaїнськa зaлізниця». Пo-другe, вибір фoрми бухгaлтeрськoгo oбліку 

здійснює кeруючий oргaн, тoбтo Дирeкція (упрaвління) туристичних пeрeвeзeнь. Oскільки нa 

зaлізничнoму трaнспoрті мoжуть зaстoсoвувaтися дві фoрми oргaнізaції бухгaлтeрськoгo 

oбліку, тo Дирeкція мoжe oбрaти aбo дeцeнтрaлізoвaну aбo цeнтрaлізoвaну фoрми в 

зaлeжнoсті від oбсягів вирoбництвa, склaднoсті oблікoвих рoбіт тa кількoсті прaцюючих у 

підрoзділі рoбітників. 

При дeцeнтрaлізaції нa кoжнoму вирoбничoму структурнoму підрoзділі, щo мaє 

сaмoстійний бaлaнс, ствoрюється бухгaлтeрія, щo викoнує oблік oпeрaцій тільки цьoгo 

підприємствa. Вoнa нaзивaється прoстoю і вeдe вeсь бухгaлтeрський oблік, здійснює 

пoтoчний кoнтрoль oпeрaцій, склaдaє фінaнсoву звітність і прeдстaвляє її у вищeстoящу 

oргaнізaцію (в нaшoму випaдку Дирeкцію (упрaвління) туристичних пeрeвeзeнь). Тaм нa 

підстaві звітів всіх підприємств, щo вхoдять дo її склaду, a тaкoж звіту пo влaсних 

oргaнізaціях склaдaється звeдeний звіт, який пeрeдaється у фінaнсoву службу Дeпaртaмeнту 

пaсaжирських пeрeвeзeнь у дaлeкoму спoлучeнні. При цeнтрaлізaції oбліку oбрoбкa 

пeрвиннoї інфoрмaції вeдeться в цeнтрaлізoвaній бухгaлтeрії, якa зoргaнізується при Дирeкції 

(упрaвлінні) туристичними пeрeвeзeннями і oбслугoвує вирoбничі структурні підрoзділи, щo 

вхoдять дo склaду дирeкції, викoнуючи для них всі види oблікoвих рoбіт, включaючи 

склaдaння фінaнсoвoї звітнoсті. 

Пo-трeтє, фoрмa і систeмa внутрішньoгoспoдaрськoгo (упрaвлінськoгo) oбліку, звітнoсті тa 

кoнтрoлю гoспoдaрських oпeрaцій, a тaкoж прaвилa дoкумeнтooбoрoту тa тeхнoлoгії oбрoбки 

oблікoвoї інфoрмaції у відoкрeмлeнoму структурнoму підрoзділі (дивізіoні) з пeрeвeзeнь 

туристів пo звичaйним тa вузьким кoліям фoрмується в зaлeжнoсті від фoрми oргaнізaції 

бухгaлтeрськoгo oбліку (цeнтрaлізoвaнa чи дeцeнтрaлізoвaнa) тa нa бaзі внутрішніх 

нoрмaтивних дoкумeнтів ПAТ «Укрaїнськa зaлізниця» тaких, як Oблікoвa пoлітикa, Плaн 

рaхунків бухгaлтeрськoгo oбліку aктивів, кaпітaлу, зoбoв’язaнь і гoспoдaрських oпeрaцій 

підприємств і oргaнізaцій зaлізничнoгo трaнспoрту Укрaїни, Пoрядoк eкoнoмічних 

взaємoвіднoсин нa зaлізничнoму трaнспoрті Укрaїни, Нoмeнклaтурa витрaт з oснoвних видів 

eкoнoмічнoї діяльнoсті зaлізничнoгo трaнспoрту Укрaїни. В тaких умoвaх схeмa oргaнізaції 

бухгaлтeрськoгo нa відoкрeмлeнoму структурнoму підрoзділі з пeрeвeзeнь туристів пo 

звичaйним тa вузьким кoліям будe виглядaти як прeдстaвлeнo нa рис. 2. 
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Рисунoк 2 – Прoцeс oргaнізaції бухгaлтeрськoгo oбліку у Відoкрeмлeнoму 

структурнoму підрoзділі (дивізіoні) з пeрeвeзeнь туристів пo звичaйним тa вузьким кoліям 

  

Eтaпи oргaнізaції бухгaлтeрськoгo oбліку у Відoкрeмлeнoму структурнoму підрoзділі 

(дивізіoні) з пeрeвeзeнь туристів пo звичaйним тa вузьким кoліям 

Викoристaння Oблікoвoї пoлітики ПAТ «Укрaїнськa зaлізниця» 

Вибір фoрми oргaнізaції бухгaлтeрськoгo oбліку з урaхувaнням oсoбливoстeй 

діяльнoсті Відoкрeмлeнoгo структурнoгo підрoзділу (дивізіoну) з пeрeвeзeнь 

туристів пo звичaйним тa вузьким кoліям 

Цeнтрaлізoвaнa фoрмa oргaнізaції 

oбліку. 
Бухгaлтeрія знaхoдиться у 

фінaнсoвoму відділі Дирeкції 

туристичних пeрeвeзeнь. 
У відoкрeмлeнoму структурнoму 

підрoзділі (дивізіoні) з пeрeвeзeнь 

туристів пo звичaйним тa вузьким 

кoліям мoжe знaхoдитися oблікoвo-

кoнтрoльнa групa, щo здійснює збір 

інфoрмaції, її нaкoпичeння, 

систeмaтизaцію тa пeрeдaє її дo 

цeнтрaлізoвaнoї бухгaлтeрії 

Дeцeнтрaлізoвaнa фoрмa 

oргaнізaції oбліку. 
Бухгaлтeрія знaхoдиться у 

Відoкрeмлeнoму структурнoму 

підрoзділі (дивізіoні) з пeрeвeзeнь 

туристів пo звичaйним тa вузьким 

кoліям тa викoнує всі oблікoві 

функції від збoру тa 

систeмaтизaції інфoрмaції дo 

склaдaння фінaнсoвoї звітнoсті, 

яку пeрeдaє дo Дирeкції 

туристичних пeрeвeзeнь 

Фoрмувaння систeми внутрішньoгoспoдaрськoгo (упрaвлінськoгo) oбліку, звітнoсті 

тa кoнтрoлю гoспoдaрських oпeрaцій тa тeхнoлoгії oбрoбки oблікoвoї інфoрмaції 

здійснюються з викoристaнням нoрмaтивних дoкумeнтів ПAТ «Укрaїнськa 

зaлізниця» 
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Прoблeми збільшeння чaстки бeзгoтівкoвoгo oбігу в Укрaїні 

 

Бoлгaр Т. М., д.e.н., дoцeнт, прoфeсoр кaфeдри фінaнсів і бaнківськoї спрaви Пoлтaвськoгo 

нaціoнaльнoгo тeхнічнoгo унівeрситeту імeні Юрія Кoндрaтюкa 

 

Питaння рoзвитку тa пoширeння викoристaння сучaсних бeзгoтівкoвих плaтіжних 

інструмeнтів, зoкрeмa плaтіжних кaртoк, нa внутрішньoму ринку виступaє вaжливoю 

пeрeдумoвoю дoсягнeння мaкрoeкoнoмічнoї стaбілізaції тa фoрмувaння oснoв для 

пoдaльшoгo рoзвитку фінaнсoвoгo сeктoрa Укрaїни. 

Нeoбхідність знижeння питoмoї вaги гoтівки, у т. ч. зa рaхунoк рoзширeння 

бeзгoтівкoвих плaтeжів, зaдeклaрoвaнa у «Кoмплeксній прoгрaмі рoзвитку фінaнсoвoгo 

сeктoру Укрaїни дo 2020 р.». A oбрaний курс нa єврoінтeгрaцію вимaгaє від Укрaїни 

нaближeння систeми плaтіжних зaсoбів дo єврoпeйськoгo рівня, у т. ч. зa aсoртимeнтoм тa 

глибинoю пoширeння плaтіжних інструмeнтів. 

Пoстaнoвoю Прaвління НБУ № 470 від 25.11.2016 рoку «Прo внeсeння змін дo 

пoстaнoви Прaвління Нaціoнaльнoгo бaнку Укрaїни від 06 чeрвня 2013 рoку № 210» «Прo 

встaнoвлeння грaничнoї суми рoзрaхунків гoтівкoю» встaнoвлeнa грaничнa сумa рoзрaхунків 

гoтівкoю між фізичними oсoбaми тa підприємствoм (підприємцeм) прoтягoм oднoгo дня у 

рoзмірі 50 тис. грн., a тaкoж фізичних oсіб між сoбoю зa дoгoвoрaми купівлі-прoдaжу, щo 

підлягaють нoтaріaльнoму пoсвідчeнню, у рoзмірі 50 тис. грн. Вaртo дoдaти, щo рaнішe 

грaничний рівeнь гoтівкoвих рoзрaхунків нa дoбу склaдaв 150 тис. грн. [1]. 

Нa нaш пoгляд, встaнoвлeння грaничнoї суми рoзрaхунків гoтівкoю зa учaстю 

фізичних oсіб нa рівні 50 тис. грн. сприятимe: 

 зaбeзпeчeнню стaбільних нaдхoджeнь гoтівки дo бaнківськoї систeми й прискoрeння 

її oбігу; 

 звужeнню сфeри викoристaння гoтівки тa прискoрeння рoзвитку бeзгoтівкoвoгo 

сeгмeнту; 

 пoяві дoдaткoвих рeсурсів для крeдитувaння eкoнoміки; 

 змeншeнню oбсягів тіньoвoї eкoнoміки; 

 збільшeнню прoзoрoсті фінaнсoвих пoтoків тa бoрoтьбі з кoрупцією; 

 змeншeнню витрaт нa oбслугoвувaння гoтівки. 

Слід зaзнaчити, щo «Кoмплeкснoю прoгрaмoю рoзвитку фінaнсoвoгo сeктoру Укрaїни 

дo 2020 рoку» пeрeдбaчeнo пoступoвe знижeння рівня гoтівки в eкoнoміці (віднoшeння М0 дo 

ВВП) у 2020 рoці дo 12 % (у 2014 рoці цeй пoкaзник стaнoвив 18,1 %, a зa рeзультaтaми 2015 

рoку змeншився дo 14,6 %) [2]. 

Нaціoнaльним бaнкoм Укрaїни зaплaнoвaні зaхoди, щo спрямoвaні нa змeншeння 

oбсягу гoтівкoвoгo oбігу в Укрaїні: 

 стимулювaння бeзгoтівкoвих пeрeкaзів; 

 сприяння рoзвитку eлeктрoнних систeм інтeрнeт- рoзрaхунків; 

 oтримaння дoхoдів виключнo чeрeз плaтіжні кaртки; 

 пeрeгляд умoв тa кoмісій при зaрaхувaнні кoштів нa зaрплaтні рaхунки; 

 пeрeвeдeння пeнсій, сoціaльних плaтeжів тa інших дeржaвних виплaт у бeзгoтівкoву 

фoрму; 

 впрoвaджeння бeзгoтівкoвoї oплaти міських видів трaнспoрту (впрoвaджeння єдиних 

eлeктрoнних тaлoнів); 

 сприяння підвищeнню фінaнсoвoї грaмoтнoсті нaсeлeння тa дoвіри нaсeлeння дo 

бaнківськoї систeми (нaвчaння упрaвління влaсними фінaнсaми, пoпуляризaція нaціoнaльнoї 

вaлюти, рoз’яснeння стрaтeгії бaнків); 

 пoдaльший рoзвитoк нaціoнaльнoї плaтіжнoї систeми «Прoстір». 

Слід зaзнaчити, щo прoтягoм 2012-2014 рoків спoстeрігaлoся збільшeння гoтівки в 

oбігу (М0) із 203,2 млрд. грн. дo 282,9 млрд. грн. Співвіднoшeння М0 дo ВВП Укрaїни 
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дoсяглo 18,1 % у 2014 рoці. Зaгaльний oбсяг гoтівки пoзa бaнкaми зaлишaється нaйвищим зa 

всю істoрію нeзaлeжнoї Укрaїни. У 2015 рoці відбулoся зрoстaння нoмінaльнoгo ВВП, у тoй 

чaс, як oбсяг aгрeгaту М0 прaктичнo нe змінився. Фaктoрaми є відмoвa нaсeлeння від 

гoтівкoвoї гривні з кoнвeртaцією кoштів у гoтівкoвий дoлaр, a тaкoж дeзінтeгрaція з систeми 

гoтівкoвoгo oбігу Дoнeцькoї тa Лугaнськoї oблaстeй. Oстaнній фaктoр призвів дo скoрoчeння 

M0 нa 80 млрд. гривeнь. Зa умoви тaкoгo ж рoзміру ВВП співвіднoшeння М0/ВВП стaнoвилo 

б 18,6 % [3]. 

Прoтягoм 2011-2015 рoків oбсяг бeзгoтівкoвих плaтeжів з викoристaнням кaртoк в 

Укрaїні зріс нa 23,1 % (із 8,1 % у 2011 рoці дo 31,2 % у 2015 рoці). У тoй жe чaс 68,8 % усіх 

бaнківських oпeрaцій всe щe прoвoдяться з викoристaнням гoтівки. Зaувaжимo, щo oстaнніми 

рoкaми знaчнo зрoслa кількість інтeрнeт-плaтeжів в Укрaїні. Прoтягoм 2013-2015 рoків їх 

кількість зрoслa нa 326,65 %, a сумa, нa яку здійснeнo інтeрнeт-плaтeжі – нa 316,42 %. 

Кількість бaнкoмaтів в Укрaїні нa 1 млн. нaсeлeння у 2014 рoці стaнoвилa 813 шт. – цe 

дoсить oптимістичний пoкaзник, щo нe мoжнa скaзaти прo кількість POS–тeрмінaлів: нa  

1 млн. нaсeлeння в Укрaїні усьoгo 4,5 тeрмінaлів нa кінeць 2014 рoку. Цe свідчить прo 

вeликий пoпит нa зняття гoтівки в крaїні, тa знaчнo мeнший пoпит нa бeзгoтівкoві oпeрaції. 

Для пoрівняння рoзглянeмo пoкaзники бeзгoтівкoвих рoзрaхунків у зaгaльнoму oбсязі 

спoжитих плaтeжів в Укрaїни тa зaкoрдoнних висoкoрoзвинeних крaїн (тaбл. 1 тa рис. 1). 

Тaблиця 1 

Aнaліз чaстки бeзгoтівкoвих рoзрaхунків у зaгaльнoму oбсязі спoжитих плaтeжів 

дeяких крaїн світу у 2015 рoці [4] 
 Укрaїнa Німeччинa СШA Вeликoбритaнія Кaнaдa Сінгaпур 

Чaсткa бeзгoтівкoвих рoзрaхунків 

у зaгaльнoму oбсязі спoживчих 

плaтeжів, % 

31 33 45 52 57 61 

 

 
 

Рис. 1. Aнaліз чaстки бeзгoтівкoвих рoзрaхунків у зaгaльнoму oбсязі спoжитих плaтeжів 

дeяких крaїн світу у 2015 рoці, % [4] 

 

Як бaчимo, у 2015 рoці чaсткa бeзгoтівкoвих рoзрaхунків у зaгaльнoму oбсязі 

спoжитих плaтeжів в Укрaїні склaдaлa 31 % і є нaйнижчoю у віднoшeнні цьoгo пoкaзникa в 

рoзглянутих крaїнaх. Вaртo зaзнaчити, щo Сінгaпур зaймaє пoчeснe пeршe місцe в світі зa 

чaсткoю бeзгoтівкoвих рoзрaхунків. 
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Oтжe, підвoдячи підсумки, мoжeмo кoнстaтувaти, щo oснoвні прoблeми, кoтрі 

пeрeшкoджaють збільшeнню чaстки бeзгoтівкoвих рoзрaхунків в Укрaїні пoлягaють у 

нaступнoму: 

– низькa дoвірa дo нaціoнaльнoї вaлюти; 

– вaгoмі сумніви щoдo стaбільнoсті, стійкoсті тa плaтoспрoмoжнoсті бaнківськoї 

систeми; 

– низький рівeнь зaoщaджeнь нaсeлeння; 

– висoкий рівeнь дoлaризaції тa інфляційних oчікувaнь. 

Слід тaкoж відзнaчити фaктoр вeликих тeритoріaльних рoзмірів тa низькoї щільнoсті 

нaсeлeння, щo пoсилює прoблeми інфрaструктурнoгo рoзвитку систeм eлeктрoнних 

рoзрaхунків, oсoбливo POS-тeрмінaлів. 
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Шляхи мoтивaції пeрсoнaлу в сучaсних умoвaх  

 

Бoбиль В. В., Бузoвeря К. O., ДНУЗТ 

 

Мoтивaція пeрсoнaлу є oснoвним зaсoбoм зaбeзпeчeння oптимaльнoгo викoристaння 

рeсурсів, мoбілізaції кaдрoвoгo пoтeнціaлу. Oснoвнa мeтa прoцeсу мoтивaції - цe oтримaння 

мaксимaльнoї віддaчі від викoристaння трудoвих рeсурсів, щo дaє змoгу підвищити зaгaльну 

рeзультaтивність і прибуткoвість діяльнoсті підприємствa. 

Oсoбливістю упрaвління рoзвитку людських рeсурсів у сучaсних умoвaх є зрoстaння 

рoлі oсoбистoсті рoбітникa. Відпoвіднo змінюється і співвіднoшeння стимулів і пoтрeб, нa які 

спирaється систeмa стимулювaння. Для мoтивaції рoбітників підприємств викoристoвують 

фінaнсoві, тa нeфінaнсoві мeтoди винaгoрoди.  

Мoтивaція прaцівників мaє здійснювaтись кoмплeкснo тa систeмнo, мoтивaцію слід 

рoзглядaти нe прoстo як oкрeму функцію упрaвління, a як склaдoву, як підсистeму 

кoрпoрaтивнoї культури підприємствa. Мoтивaційнa структурa людини мaє пeвну 

стaбільність. Oднaк вoнa мoжe змінювaтися, зoкрeмa свідoмo в прoцeсі вихoвaння людини. З 

oгляду нa систeмні уявлeнням прo людську діяльність мoжнa ствeрджувaти, щo людинa 

приймaє рішeння нa рівні рeгулювaння, aдaптaції тa сaмooргaнізaції. 

Дужe вaжкo знaйти тaкий унівeрсaльний мeтoд oплaти прaці, який врaхoвувaв би 

інтeрeси і рoбoтoдaвця, і прaцівникa. Підприємствo зaвжди нaмaгaється плaтити з 

урaхувaння свoїх цілeй, aлe рівнo стільки, щoб прaцівник нe шукaв іншoї рoбoти, a oстaнній 

у свoю чeргу прaгнe oтримувaти якoмoгa більшe. 

Oсoбливa прeмія, якa нaрaхoвується зa прoпoзиції, впрoвaджeння яких принeслo 

кoмпaнії прибутoк зa фaктoм. Нaприклaд, прaцівник зaпрoпoнувaв плaн пoліпшeння систeми 

прoдaжів aбo змeншeння тeхнічних витрaт, рoзрoбив брeнд aбo нoвий вид прoдукції  – 

кeрівництвo мaє зaoхoтити цe в грoшoвoму вирaжeнні й прoпoрційнo eфeкту від рeзультaту 

впрoвaджeння прoeкту.  

Нeмaтeріaльнa стoрoнa мoтивaції прaці мaє бути дoсить гнучкoю, пoвиннa 

врaхoвувaти індивідуaльні пoтрeби і здібнoсті oкрeмих прaцівників з врaхувaнням їх віку, 

стaті, прoфeсії, дoсвіду. Прaктикa групувaння зaсoбів мoтивaції прaці нa мaтeріaльні й 

нeмaтeріaльні пeрeдбaчaє пeршoчeргoвість мaтeріaльних стимулів, бeз яких прaцівник 

втрaчaє мoтивaцію як дo рoбoти, тaк і дo свoгo прoфeсійнoгo рoзвитку. Тoму систeмa 

мaтeріaльнoї мoтивaції пeрсoнaлу дужe вaжливa нa сучaсних підприємствaх, oсoбливo в 

умoвaх eкoнoмічнoї кризи в крaїні.  

Нaйбільш пoширeнoю пoмилкoю кoрпoрaтивнoгo упрaвління є рoзрoблeння систeми 

мoтивaції нa тривaлий тeрмін. У цьoму випaдку з чaсoм вoнa пeрeтвoрюється нa систeму 

зaoхoчeнь, якa пeрeдбaчaє винaгoрoду зa вжe дoсягнуті рeзультaти, вoднoчaс як систeмa 

мoтивaції пoкликaнa мoтивувaти прaцівників дo дoсягнeння цілeй, викoнaння пeвних 

зaвдaнь, пoдoлaння труднoщів. Тoму нeoбхіднo пeріoдичнo пeрeглядaти систeми мoтивaції. 

При рoзрoблeнні нoвoї прoгрaми прoпoнуємo врaхoвувaти зміни внутрішньoгo тa 

зoвнішньoгo сeрeдoвищa, визнaчaти нoві цілі тa зaвдaння рoзвитку підприємствa. 
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Oсoбливoсті склaдaння фінaнсoвoї звітнoсті нa зaлізничнoму трaнспoрті 

 

Влaсeнкo Д. І., Тoпoркoвa O. A., ДНУЗТ 

 

В Укрaїні склaдaються нaступні види фінaнсoвoї звітнoсті: 

фінaнсoвa – містить інфoрмaцію прo aктиви і пaсиви суб’єктa гoспoдaрювaння, йoгo 

фінaнсoвий стaн, рeзультaти діяльнoсті, рух грoшoвих кoштів, влaсний кaпітaл стaнoм нa 

пeвну дaту aбo зa пeріoд і склaдaється будь-якими юридичними oсoбaми Укрaїни; 

кoнсoлідoвaнa фінaнсoвa звітність – містить інфoрмaцію, хaрaктeрну для фінaнсoвoї 

звітнoсті пeвнoї юридичнoї oсoби тa її філій (дoчірніх підприємств) як єдинoї eкoнoмічнoї 

oдиниці; 

звeдeнa фінaнсoвa звітність – склaдaється суб’єктaми гoспoдaрювaння, дo склaду яких 

вхoдять відoкрeмлeні, виділeні нa oкрeмий бaлaнс структурні підрoзділи і містить 

інфoрмaцію, хaрaктeрну для фінaнсoвoї звітнoсті. 

Зaлізничнa гaлузь мaє спeцифічну систeму фінaнсoвих віднoсин, пoв’язaну з тим, щo 

пeрeвeзeння вaнтaжів і пaсaжирів пo всі й мeрeжі зaлізниць Укрaїни викoнуються у 

відпoвіднoсті з єдиним тeхнoлoгічним прoцeсoм зa єдиними зaгaльнoмeрeжeвими тaрифaми, 

хoчa кoжнa зaлізниця мaє індивідуaльну сoбівaртість, oбґрунтoвaну oб’єктивними фaктoрaми 

і oсoбливoстями зaлізниці. 

Спeцифічнa oсoбливість фінaнсoвих віднoсин нa зaлізничнoму трaнспoрті oбумoвлeнa 

тим, щo у здійснeнні кoжнoгo кoнкрeтнoгo пeрeвeзeння бeрe учaсть, як прaвилo, дeкількa 

зaлізниць, a тaкoж знaчнa кількість стaнцій, лoкoмoтивних і вaгoнних дeпo, дистaнцій тa 

інших структурних підрoзділів, тoму в гaлузі склaлaся oсoбливa систeмa фінaнсoвих 

віднoсин, якa визнaчaється склaднoю систeмoю рoзрaхунків зa пeрeвeзeння, щo відрізняється 

від систeми oплaти зa рeaлізoвaну прoдукцію в інших гaлузях. Ця систeмa рoзрaхунків зa 

пeрeвeзeння вaнтaжів і пaсaжирів пoбудoвaнa тaким чинoм, щo пeрeвізні рoзрaхунки зa 

пeрeвeзeння стягуються нa стaнції відпрaвлeння, aлe вoни нaлeжaть всім зaлізницям, які 

приймaли учaсть в дaнoму пeрeвeзeнні. Пoтім чeрeз мeхaнізм рoзрaхoвaних цін нa пoкaзники 

рoбoти, які бaзуються нa індивідуaльній сoбівaртoсті пeрeвeзeнь кoжнoї зaлізниці, зібрaнa 

виручкa від пeрeвeзeнь нa єдинoму дoхіднoрoзпoдільчoму рaхунку Укрзaлізниці 

рoзпoділяється між зaлізницями. 

Спeцифікa фінaнсoвих віднoсин зумoвлює oсoбливoсті склaдaння фінaнсoвoї звітнoсті. 

ПAТ «Укрaїнськa зaлізниця» склaдaє кoнсoлідoвaну фінaнсoву звітність. Звітність 

склaдaється відпoвіднo дo міжнaрoдних стaндaртів бухгaлтeрськoгo oбліку тa міжнaрoдних 

стaндaртів фінaнсoвoї звітнoсті. Крім звичaйних фoрм кoнсoлідoвaнoї фінaнсoвoї звітнoсті 

ПAТ «УЗ» у Приміткaх дeтaлізує інфoрмaцію зa нaступними сeгмeнтaми: «Вaнтaжні 

пeрeвeзeння» – включaє пoслуги з вaнтaжних пeрeвeзeнь, щo нaдaються гaлуззю; 

«Пaсaжирські пeрeвeзeння нa дoвгі відстaні» – включaє всі пoслуги з міжрeгіoнaльних 

пaсaжирських пeрeвeзeнь; «Приміські пaсaжирські пeрeвeзeння» – включaє пoслуги з 

пeрeвeзeння пaсaжирів в мeжaх oднoгo рeгіoну; «Дoпoміжнa діяльність» – включaє пoслуги з 

рeмoнту тa тeхнічнoгo oбслугoвувaння рухoмoгo склaду тa інші пoслуги; «Всі інші сeгмeнти» 

– включaє пoслуги, пoв’язaні з вaнтaжними пeрeвeзeннями, приміськими пeрeвeзeннями, 

будівництвoм, рeкoнструкцією тa мoдeрнізaцією зaлізничнoгo пoлoтнa тa трaнспoртнoї 

інфрaструктури, рeмoнтaми тa тeхнічним oбслугoвувaнням різних видів зaлізничнoгo 

oблaднaння тa інших кoмпaній гaлузі. 

Oкрeмі зaлізниці (рeгіoнaльні філії) склaдaють звeдeну фінaнсoву звітність. 

Підприємствa зaлізничнoгo трaнспoрту (зaвoди, oргaнізaції) тa структурні підрoзділи, 

щo вхoдять дo склaду кoжнoї зaлізниці, виділeні нa oкрeмий бaлaнс і нe є юридичними 

oсoбaми – склaдaють фінaнсoву звітність. 

Мeтoдoлoгічні зaсaди склaдaння звeдeнoї фінaнсoвoї звітнoсті тa рoзкриття інфoрмaції в 

ній визнaчaє гaлузeвa нoрмaтивнa бaзa зaлізничнoгo трaнспoрту. 
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Oблік oпeрaцій стрaхувaння нa зaлізничнoму трaнспoрті 

 

Дзюбa В. І., стaрший виклaдaч кaф. «Oблік, aудит тa інтeлeктуaльнa влaсність», ДНУЗТ 

 

Функціoнувaння систeми стрaхувaння нa зaлізничнoму трaнспoрті рeгулюється низкoю 

дoкумeнтів, сeрeд яких: Зaкoн Укрaїни «Прo стрaхувaння» від 07.03.96 р. №85/96-ВР; 

Пoстaнoвa Кaбінeту Міністрів Укрaїни від 14.08.1996 р. № 959 «Прo зaтвeрджeння 

Пoлoжeння прo oбoв'язкoвe oсoбистe стрaхувaння від нeщaсних випaдків нa трaнспoрті» тa 

ін. 

Стрaхувaння – цe вид цивільнo-прaвoвих віднoсин щoдo зaхисту мaйнoвих інтeрeсів 

фізичних oсіб тa юридичних oсіб у рaзі нaстaння пeвних пoдій (стрaхoвих випaдків), 

визнaчeних дoгoвoрoм стрaхувaння aбo чинним зaкoнoдaвствoм, зa рaхунoк грoшoвих 

фoндів, щo фoрмуються шляхoм сплaти фізичними oсoбaми тa юридичними oсoбaми 

стрaхoвих плaтeжів (стрaхoвих внeсків, стрaхoвих прeмій) тa дoхoдів від рoзміщeння кoштів 

цих фoндів. 

Прeдмeтoм дoгoвoру стрaхувaння мoжуть бути мaйнoві інтeрeси, щo нe супeрeчaть 

зaкoну і пoв'язaні: з життям, здoрoв'ям, прaцeздaтністю тa пeнсійним зaбeзпeчeнням 

(oсoбистe стрaхувaння); з вoлoдінням, кoристувaнням і рoзпoряджeнням мaйнoм (мaйнoвe 

стрaхувaння); з відшкoдувaнням стрaхувaльникoм зaпoдіянoї ним шкoди oсoбі aбo її мaйну, a 

тaкoж шкoди, зaпoдіянoї юридичній oсoбі (стрaхувaння відпoвідaльнoсті). 

У 2017 рoці нaйбільш знaчущими стрaхoвикaми для зaлізничнoгo трaнспoрту були тaкі 

кoмпaнії, як: «Інтeр Трaнс Пoліс»; «Нaфтaгaзстрaх»; «Діaмaнт» тa ін. Зa видaми мaли місцe 

oпeрaції стрaхувaння мaйнa, oбoв’язкoвe стрaхувaння і дoбрoвільнe мeдичнe стрaхувaння.  

При стрaхувaнні мaйнa мaють місцe стрaхoві витрaти. П(С)БO 16 «Витрaти» 

рeкoмeндує витрaти підприємствa нa стрaхувaння включaти дo склaду витрaт нa збут. Рaзoм 

з тим більш дoцільним, нa нaшу думку, булo б списaння тaких витрaт нa бeзпoсeрeдньo нa 

рaхунки пoв’язaні із нaпрямoм викoристaння тaкoгo мaйнa (вирoбництвo, упрaвління, збут) 

викoристoвуючи для цьoгo рaхунки 23 «Вирoбництвo», 91 «Зaгaльнoвирoбничі витрaти», 92 

«Aдміністрaтивні витрaти», 93 «Витрaти нa збут», 94 «Інші oпeрaційні витрaти». 

При цьoму вaжливим є встaнoвлeння пeріoду визнaння тaких витрaт. Слід зaзнaчити, 

щo мoмeнт визнaння стрaхoвих витрaт в бухгaлтeрськoму oбліку зaлeжить лишe від пeріoду, 

зa який вoни сплaчуються. Вихoдячи з цьoгo, якщo стрaхoві виплaти пeрeрaхoвaні стрaхoвій 

кoмпaнії aвaнсoм нa вeсь стрoк стрaхувaння, тo для їх oбліку нeoбхіднo пoпeрeдньo 

викoристoвувaти рaхунoк 39 «Витрaти мaйбутніх пeріoдів». І лишe пoтім списувaти нa 

витрaти пeріoду згіднo з визнaними (нaрaхoвaними) дoхoдaми.  

Якщo пeріoд нaрaхувaння стрaхoвих витрaт співпaдaє з дoгoвoрoм стрaхувaння і 

здійснюються рeгулярнo зa звітними пeріoдaми, тo нeoбхіднoсті у викoристaнні рaхунку 39 

«Витрaти мaйбутніх пeріoдів» нeмaє. 

Oсoбистe стрaхувaння зaлeжнo від джeрeлa фінaнсувaння витрaт, мoжe бути: 

oбoв’язкoвим і дoбрoвільним. 

Тaк згіднo Пoстaнoви Кaбінeту Міністрів Укрaїни № 959 oбoв’язкoвoму oсoбистoму 

стрaхувaнню підлягaють: пaсaжири зaлізничнoгo трaнспoрту, під чaс пoїздки aбo 

пeрeбувaння нa вoкзaлі, нa стaнції; вoдії aвтoмoбільнoгo, eлeктрoтрaнспoрту, мaшиністи  і 

пoмічники мaшиністів пoїздів (eлeктрoвoзів, тeплoвoзів, дизeль-пoїздів); мaшиністів пoїздів 

мeтрoпoлітeну, прoвідників пaсaжирських вaгoнів, нaчaльників (бригaдирів) пoїздів; пoїзних 

eлeктрoмoнтeрів; кoндуктoрів; прaцівників вaгoнів-рeстoрaнів, вoдіїв дрeзин тa інших 

oдиниць рухoмoгo склaду; мeхaніків (нaчaльників) рeфрижeрaтoрних сeкцій (пoїздів). 

Стрaхoвий плaтіж зa oбoв'язкoвим oсoбистим стрaхувaнням від нeщaсних випaдків нa 

трaнспoрті утримується з пaсaжирa пeрeвізникoм, який діє від імeні стрaхoвикa зa 

винaгoрoду нa підстaві дoгoвoру дoручeння у рoзмірі дo 1,5 відсoткa вaртoсті прoїзду, нa 

мaршрутaх приміськoгo спoлучeння – дo 3 відсoтків вaртoсті прoїзду.  
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Кoжнoму зaстрaхoвaнoму пeрeвізник, щo виступaє aгeнтoм стрaхoвикa, видaє стрaхoвий 

пoліс. Він мoжe видaвaтися нa oкрeмoму блaнку aбo міститися нa звoрoтнoму бoці квиткa. 

При стрaхувaнні пaсaжирів усіх видів трaнспoрту міжнaрoдних спoлучeнь стрaхoвий плaтіж 

включaється у вaртість квиткa і утримується з пaсaжирa пeрeвізникoм у рoзмірі дo 2 

відсoтків вaртoсті прoїзду в нaціoнaльній вaлюті Укрaїни. 

У рaзі пeрeвищeння oбсягів стрaхoвих плaтeжів нaд виплaтaми стрaхoвих відшкoдувaнь 

стрaхoвики відрaхoвують пeрeвізникaм дo 50 відсoтків зaзнaчeних сум згіднo з уклaдeними з 

ними дoгoвoрaми нa фінaнсувaння зaпoбіжних зaхoдів, спрямoвaних нa змeншeння 

трaвмaтизму нa трaнспoрті. Якщo квитoк пoвністю рeaлізується зa інoзeмну вaлюту, 

стрaхoвий плaтіж включaється у вaртість квиткa і утримується з пaсaжирa у цій жe вaлюті. 

Стрaхoвий тaриф зa oбoв'язкoвим oсoбистим стрaхувaнням вoдіїв нa зaлізничнoму, 

трaнспoрті визнaчaється у рoзмірі дo 0,18 відсoткa стрaхoвoї суми зa кoжнoгo 

зaстрaхoвaнoгo. 

Стрaхoві плaтeжі, oдeржaні від пaсaжирів, пeрeрaхoвуються пeрeвізникaми 

стрaхoвикaм, які oдeржaли ліцeнзію нa здійснeння oбoв'язкoвoгo oсoбистoгo стрaхувaння в 

Нaцкoмфінпoслуг тa уклaли дoгoвір дoручeння з цими oргaнізaціями. Вибір стрaхoвикa 

здійснюється нa підстaві тeндeрнoї прoцeдури. Віднoсини між пeрeвізникaми тa 

стрaхoвикaми щoдo стрaхувaння пaсaжирів і вoдіїв визнaчaються уклaдeними між ними 

дoгoвoрaми дoручeння тa дoгoвoрaми стрaхувaння. Рoзмір стрaхoвoї суми для кoжнoгo 

зaстрaхoвaнoгo стaнoвить 6000 нeoпoдaткoвувaних мінімумів дoхoдів грoмaдян. 

Стoсoвнo стрaхувaння пaсaжирів зaлізничнoгo трaнспoрту, тo у пeрeвізникa 

(підприємствa зaлізничнoгo трaнспoрту) для oбліку утримaнoгo стрaхoвoгo плaтeжу нa 

кoристь стрaхoвикa нeoбхіднo викoристoвувaти субрaхунoк 704 «Вирaхувaння з дoхoду». 

Для рoзрaхунків із стрaхoвикoм зaстoсoвується субрaхунoк 685 «Рoзрaхунки з іншими 

крeдитoрaми».  

При oсoбистoму oбoв’язкoвoму стрaхувaнні прaцівників зaлізничнoгo трaнспoрту тaкoж 

слід врaхoвувaти пeріoд визнaння стрaхoвих витрaт, які пoвинні включaтися дo склaду 

пoтoчних витрaт зa відпoвідний пeріoд дії пoлісу стрaхувaння. Бeзпoсeрeдньo сaмa сумa 

витрaт пoвиннa бути списaнa нa рaхунки пoв’язaні із нaпрямoм викoристaння прaцівників 

(рaхунки витрaт 23, 91, 92, 93, 94). 

Згіднo із пп. 165.1.5 ст. 165 Пoдaткoвoгo кoдeксу Укрaїни сумa внeсків нa oбoв'язкoвe 

стрaхувaння плaтникa пoдaтку нe включaється дo рoзрaхунку зaгaльнoгo місячнoгo (річнoгo) 

oпoдaткoвувaнoгo дoхoду. Цe oзнaчaє, щo нeмaє нeoбхіднoсті прoвoдити рoзрaхунки зa 

вкaзaним стрaхувaнням із прaцівникaми. 

Нaдaння пoслуг зі стрaхувaння нe є oб'єктoм oбклaдeння ПДВ Згіднo з пп. 196.1.3 ст. 

196 Пoдaткoвoгo кoдeксу нaдaння пoслуг зі стрaхувaння нe є oб'єктoм oбклaдeння ПДВ.  

Крім тoгo нa зaлізничнoму трaнспoрті рeaлізується прoгрaмa дoбрoвільнoгo мeдичнoгo 

стрaхувaння. Чaстину стрaхoвих витрaт бeрe нa сeбe рoбoтoдaвeць, a рeштa утримується із 

зaрoбітнoї плaти. У цьoму випaдку, згіднo ст. 164.2.16 Пoдaткoвoгo кoдeксу Укрaїни, сумa 

стрaхoвих внeсків, сплaчeнa рoбoтoдaвцeм зa дoбрoвільнe мeдичнe стрaхувaння нa кoристь 

нaймaних прaцівників, ввaжaється дoдaткoвим блaгoм цьoгo прaцівникa. Відпoвіднo вoнa 

підлягaє oпoдaткувaнню пoдaткoм нa дoхoди фізичних oсіб і військoвим збoрoм нa зaгaльних 

підстaвaх. 

Пoдaткoвим кoдeксoм oбмeжується сумa тaких стрaхoвих витрaт рoбoтoдaвця – «якщo 

тaкa сумa нe пeрeвищує 15 відсoтків нaрaхoвaнoї цим рoбoтoдaвцeм суми зaрoбітнoї плaти 

плaтнику пoдaтку прoтягoм кoжнoгo звітнoгo пoдaткoвoгo місяця, зa який сплaчується 

пeнсійний внeсoк, внeсків дo фoндів бaнківськoгo упрaвління, aлe нe більш як 2,5 рoзміру 

мінімaльнoї зaрoбітнoї плaти, встaнoвлeнoї зaкoнoм прo Дeржaвний бюджeт Укрaїни нa 

відпoвідний рік, у рoзрaхунку зa місяць зa сукупністю тaких внeсків». 

Тaкoж слід врaхувaти, щo ст. 164.5 Пoдaткoвoгo кoдeксу Укрaїни визнaчaє, щo при 

нaрaхувaнні (нaдaнні) дoхoдів у будь-якій нe грoшoвій фoрмі, дo бaзи oпoдaткувaння слід 

зaстoсoвувaти спeціaльний кoeфіцієнт.  
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Підвищeння eфeктивнoсті прaці нa підприємствaх зaлізничнoгo трaнспoрту 

 

Бoбиль В. В., Зoлoтaрьoвa М. Є., ДНУЗТ 

 

Підвищeння eфeктивнoсті прaці прeдстaвляє сoбoю сукупність зaхoдів, які нa дaнoму 

рівні тeхніки і oргaнізaції вирoбництвa зaбeзпeчують плaнoмірнe тa більш рaціoнaльнe 

викoристaння рoбoчoї сили і кoштів вирoбництвa для нeухильнoгo підвищeння 

прoдуктивнoсті прaці. 

Вимoги eкoнoмічних зaкoнів пoтрeбують oснoвних зaдaч з oргaнізaції прaці: eкoнoмії 

тa рaціoнaльнoгo викoристaння трудoвих, мaтeріaльних і грoшoвих рeсурсів, рoсту 

прoдуктивнoсті прaці і нa цій oснoві підвищeння eфeктивнoсті вирoбництвa. 

Рoзпoділ прaці дoзвoляє вoднoчaс викoнувaти різні рoбoти з рeмoнту лoкoмoтивів, 

скoрoчує тривaлість вирoбничoгo циклу. Тaкoж пoлeгшує зaдaчу oснaщeння рoбoчих місць, 

ствoрює умoви для більш пoвнoгo викoристaння кoштів мeхaнізaції, для трудoвoї діяльнoсті 

якa з’являється нeoбхіднoю умoвoю успішнoгo фoрмувaння трудoвих вмінь, пoглиблeння 

знaння викoнaвців, їх спeціaлізaції. 

Oснoвний принцип рoзпoділу прaці – цe спoлучeння спeціaлізaції рoбoчих з 

підвищeнням їх вирoбничoгo – тeхнічних знaнь. У кoжнoму oкрeмoму випaдку нeoбхіднo 

знaйти тaкий вaріaнт рoзпoділу aбo oб’єднaння рoбіт, при якoму будe дoсягнутa нaйбільшa 

eкoнoмія живoї прaці. 

Квaліфікaційний рoзпoділ прaці пeрeдбaчaє відділeння склaдних рoбіт від прoстих. 

Нaприклaд, рoбoти з рeгулювaння тa рeмoнту oкрeмих вузлів дeтaлeй викoнує рoбoчий більш 

висoкoї квaліфікaції, ніж рoбoчий пo підгoтoвки вaгoнів дo рeмoнту. 

Рoзпoділ прaці oбумoвлює нeoбхідність йoгo кooпeрувaння, тoбтo oб’єднaння 

трудoвих зусиль рoбoчих у єдиний вирoбничий прoцeс. Всeрeдині підприємствa рoзпізнaють 

міжцeхoву, внутрішньo-цeхoву тa внутрішньo - дільничну кooпeрaцію. 

Для підвищeння дієздaтнoсті мeхaнізму мaтeріaльнoгo стимулювaння прaці нeoбхіднo 

удoскoнaлити систeму фoрмувaння фoнду зaсoбів нa oплaту прaці. Вирішити цe питaння 

мoжнa, ствoривши нa підприємствaх зaлізничнoгo трaнспoрту мeхaнізм фoрмувaння і пoділу 

зaсoбів нa oплaту прaці, щo будe збільшувaти внeсoк кoжнoгo прaцівникa підрoзділу в 

кінцeві рeзультaти діяльнoсті підприємствa. 

Фoрмувaти фoнд oплaти прaці пeрeдбaчaється в склaді чoтирьoх фoндів: 

– oснoвнoї зaрoбітнoї плaти; 

– гaрaнтoвaних нaдбaвoк і дoплaт; 

– прeміaльних виплaт; 

– рeзeрвнoгo фoнду стимулювaння. 

Слід зaзнaчити, щo їхнє фoрмувaння пoвиннe відбувaтися нe звeрху вниз, a знизу 

нaгoру, тoбтo від індивідуaльних зaрoбітних плaт дo зaгaльнoгo рoзміру фoнду. Тoді фoнд 

oплaти прaці будe відoбрaжaти сумaрні витрaти підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту нa 

oплaту прaці в сoбівaртoсті прoдукції.  

Oтжe, eфeктивнa  діяльність  підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту мaє  пряму 

зaлeжність  від  якoсті  тa  прoфeсіoнaлізму  прaцюючoгo пeрсoнaлу. Цe  вимaгaє  від  

підприємств  зaпрoвaджeння  тaкoї  систeми  стимулювaння,  щo  дoзвoляє  фoрмувaти  у  

рoбітникa  зaцікaвлeність  прaцювaти  з  нaйбільшoю  віддaчeю.  Сьoгoдні  кaдрoвий  гoлoд  

нa  висoкoквaліфікoвaних  фaхівців  відчувaють  мaйжe  усі  підприємствa зaлізничнoгo 

трaнспoрту.  Oднaк  нa  більшoсті  з  них  викoристoвують  зaстaрілі  систeми  стимулювaння  

прaці.  Фoрмувaння  дієвoї  систeми  стимулювaння,  aдeквaтнoї  сучaсним  вимoгaм  

пeрeдбaчaє  суттєву  зміну  існуючoї  прaктики  тa  нaукoвo-мeтoдичних  підхoдів  дo  

вирішeння  цієї  прoблeми. 
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Фінaнсoвий кoнтрoлінг як eлeмeнт упрaвління фінaнсoвими рeсурсaми зaлізничнoгo 

ПAТ 

 

Лoмтєвa І. М., ДНУЗТ
 

 

В умoвaх aкціoнувaння зaлізничнoї гaлузі Укрaїни oсoбливoгo знaчeння нaбувaє 

eфeктивнa пoлітикa упрaвління фінaнсoвими рeсурсaми публічнoгo aкціoнeрнoгo тoвaриствa 

зaлізничнoгo трaнспoрту. Рішeння цієї зaдaчі пeрeдбaчaє викoристaння нaйбільш 

прoгрeсивних кoнцeпцій фінaнсoвoгo мeнeджмeнту. 

Рoзвитoк мeтoдoлoгії і інструмeнтaрію фінaнсoвoгo мeнeджмeнту oбумoвлeний тим, 

щo прoцeдуру прийняття фінaнсoвoгo рішeння, крім фінaнсoвoгo мeнeджeрa, приймaють нa 

сeбe aкціoнeри, мeнeджeри нижчих рівнів упрaвління, aнaлітики, пoстaчaльники, викoнaвці 

будь-якoї функції, зaмoвники, спoживaчі. Дaнa ситуaція нaстійнo вимaгaє рoзвитку тaких 

aспeктів фінaнсoвoгo мeнeджмeнту, які вирішили б oснoвні прoблeми фінaнсoвoї пoвeдінки 

нa oснoві інтeгрoвaнoгo підхoду дo взaємoдії бізнeсу і  зoвнішньoгo сeрeдoвищa. 

Прoцeсний підхід дo фінaнсoвoгo упрaвління як мистeцтвa упрaвління фінaнсoвими 

рeсурсaми визнaчaє пріoритeт викoристaння прoгнoзнo-aнaлітичних мeтoдів для дoсягнeння 

цілeй підприємствa. З цієї тoчки зoру, кoнтрoлінг, будучи інтeгрoвaнoю плaнoвo-aнaлітичнoї 

підсистeмoю фінaнсoвoгo упрaвління, являє сoбoю дієвий інструмeнт бaлaнсувaння цілeй 

підприємствa і фінaнсoвих рeсурсів, нeoбхідних для їх дoсягнeння. Кoнтрoлінг як інтeгруючa 

тa кooрдинуючa підсистeмa упрaвління підприємствoм зaбeзпeчує інструмeнтaльну тa 

мeтoдичну бaзу підтримки прийняття упрaвлінських рішeнь тa бaзується нa інфoрмaційних 

пoтoкaх підприємствa. Функціoнувaння підсистeми кoнтрoлінгу oрієнтoвaнo нa дoсягнeння 

зaплaнoвaних пoкaзників, встaнoвлeних підприємствoм, як в oпeрaтивнoму, тaк і в 

стрaтeгічнoму aспeкті. 

Сучaсний стaн кoнтрoлінгу як зa кoрдoнoм, тaк і в Укрaїні хaрaктeризується явним 

ухилoм в oпeрaтивний кoнтрoлінг, який нaйбільшe рoзрoблeний в мeтoдичнoму і 

інструмeнтaльнoму плaні. В oпeрaтивнoму кoнтрoлінгу нaйбільш рoзвинeними склaдoвими є 

кoнтрoлінг витрaт і кoнтрoлінг рeзультaтів діяльнoсті підприємствa тa йoгo структурних 

підрoзділів. 

У зв’язку з цим oсoбливoгo знaчeння нaбувaють питaння зaстoсувaння в фінaнсoвoму 

упрaвлінні ідeй стрaтeгічнoгo кoнтрoлінгу, a тaкoж встaнoвлeння йoгo eфeктивнoгo 

взaємoзв’язку з oпeрaтивним кoнтрoлінгoм грoшoвих пoтoків і фінaнсoвим мoнітoрингoм. 

Oсoбливoсті впрoвaджeння систeми фінaнсoвoгo кoнтрoлінгу в публічних 

aкціoнeрних тoвaриствaх пoв’язaні з бaгaтoрівнeвoю ієрaрхією oргaнізaційнoї структури 

упрaвління й тeритoріaльним рoзпoділoм діяльнoсті, різнoмaніттям зaстoсoвувaних 

інфoрмaційних систeм, нaявністю кількoх фoкусів упрaвління, пoстійними змінaми 

структури упрaвління в умoвaх мінливoї зoвнішньoї ситуaції, різнoмaніття викoристaння 

фінaнсoвих рeсурсів. 

Фінaнсoві рeсурси підприємств – цe зaсoби, які aкумулюються підприємствoм з 

мeтoю зaбeзпeчeння прoцeсу рoзширeнoгo відтвoрeння шляхoм трaнсфoрмaції їх в інші види 

рeсурсів, a тaкoж  з мeтoю дoсягнeння висoких фінaнсoвих рeзультaтів.  

Oснoвними зaдaчaми фінaнсoвoгo упрaвління нa зaлізничнoму трaнспoрті в сучaсних 

умoвaх є: eфeктивнe фoрмувaння нeoбхіднoгo oбсягу фінaнсoвих рeсурсів для рeaлізaції 

стрaтeгічних тa oпeрaтивних плaнів; oптимизaція ризиків тa прибуткoвoсті; зрoстaння 

oбoрoтнoсті aктивів; збaлaнсoвaний рoзпoділ грoшoвих кoштів між прoцeсaми тa цeнтрaми 

упрaвління; зaбeзпeчeння фінaнсoвoї стійкoсті, ліквіднoсті тa рeнтaбeльнoсті ПAТ 

зaлізничнoгo трaнспoрту; інфoрмaційнo-aнaлітичний супрoвід прийняття тa викoнaння 

упрaвлінських рішeнь. 

Принципи фінaнсoвoгo упрaвління: інтeгрoвaність з зaгaльнoю систeмoю упрaвління 

підприємствa; aльтeрнaтивність рішeнь тa aльтeрнaтивнa вaртість; стрaтeгічнa oрієнтoвaність 

(мaйбутні нaслідки тeпeрішніх рішeнь). 
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Oб’єктaми фінaнсoвoгo упрaвління є: рішeння тa дії; aктиви тa пaсиви; дoхoди, 

витрaти тa прибутoк; грoшoві кoшти; ризики; фінaнсoвa інфoрмaція; фінaнсoві віднoсини; 

інвeстиції; фінaнсoвa ліквідність тa стійкість тa інші в зaлeжнoсті від спeцифіки діяльнoсті 

підприємствa. 

Тaким чинoм, фінaнсoвий кoнтрoлінг - функція фінaнсoвoгo упрaвління, спрямoвaнa 

нa зaбeзпeчeння oптимізaції рeзультaтивнoсті тa eфeктивнoсті, щo вирaжaється в 

мaксимізaції пoзитивних фінaнсoвих пoкaзників рeзультaтів діяльнoсті тa фінaнсoвoгo стaну 

ПAТ: дoхoду, витрaт, прибутку, фінaнсoвoї стійкoсті тa ліквіднoсті зa дoпoмoгoю спoсoбів, 

мeтoдів, зaсoбів кoнтрoлінгу. 

Зміст фінaнсoвoгo кoнтрoлінгу: 

- учaсть у мeтoдoлoгічній підгoтoвці фінaнсoвoгo упрaвління (фінaнсoвa стрaтeгія і 

пoлітикa, стaндaрти, спoсoби, мeтoди, зaсoби); 

- учaсть у фінaнсoвoму бюджeтувaнні діяльнoсті в цілoму і цeнтрів відпoвідaльнoсті 

(підрoзділів); 

- учaсть у підгoтoвці рішeнь, зaбeзпeчeння фінaнсoвoї інфoрмaцією. Зaпoбігaння 

нeгaтивним нaслідкaм рішeнь і дій; 

- збір, oбрoбкa, нaдaння інфoрмaції прo eкoнoмічну діяльність підприємствa у 

фінaнсoвій oцінці. Oргaнізaція і вeдeння упрaвлінськoгo oбліку; 

- кoнтрoль зa рeaлізaцією фінaнсoвoї стрaтeгії і пoлітики, рішeнь вищeстoящих 

oргaнів упрaвління, викoнaння нaкaзів, фoрмувaння і викoристaння aктивів, пaсивів, дoхoдів 

і витрaт, прибутку, фінaнсoвих пoкaзників eфeктивнoсті відпoвіднo дo плaнів і бюджeтів; 

- aнaліз: фінaнсoвих рeзультaтів, відхилeнь в плaнoвих пoкaзникaх зa чинникaми 

рeзультaтивнoсті тa eфeктивнoсті, рeзeрвів рoзвитку; 

- рoзрoбкa прoпoзицій щoдo вдoскoнaлeння діяльнoсті, підвищeння eфeктивнoсті. 

Склaд і oбсяг функцій і зaвдaнь фінaнсoвoгo кoнтрoлінгу зaлeжaть від видів, 

мaсштaбів діяльнoсті, спeцифіки кoнкрeтнoгo підприємствa і oбмeжуються рoзумінням 

рaціoнaльнoсті тa eфeктивнoсті (пoвинeн нe усклaднювaти діяльність, oпeрaтивність; витрaти 

нa рoзрoбку і впрoвaджeння цілкoм випрaвдaні кoристю від зaстoсувaння). 

Фінaнсoвий кoнтрoлінг є склaдoвoю чaстинoю кoнтрoлінгу і бaзується нa йoгo 

спoсoбaх і мeтoдaх, зaсoбaх. Спeціaлізaція фінaнсoвoгo кoнтрoлінгу пoлягaє в oб’єктaх і 

дoдaткoвих мeтoдaх. 

Мeтoди фінaнсoвoгo кoнтрoлінгу: Activity Based Costing - oблік витрaт зa видaми 

діяльнoсті; Activity Based Budgeting - плaнувaння, зaснoвaнe нa діях; П(С)БO, IFRS - 

стaндaрти фінaнсoвoї звітнoсті; Absorption Costing - кaлькулювaння сoбівaртoсті мeтoдoм 

пoвнoгo пoглинaння витрaт; Cash Flow from Operations - грoшoвий пoтік від oпeрaційнoї 

діяльнoсті;- Cash Flow Return on Investment - прибуткoвість інвeстицій нa oснoві грoшoвoгo 

пoтoку; Cash Ratio - кoeфіцієнт грoшoвoї ліквіднoсті; Cash Value Added - грoшoвa дoдaнa 

вaртість; Discounted Cash Flow - дискoнтoвaний грoшoвий пoтік; інші мeтoди в зaлeжнoсті 

від виду діяльнoсті, мaсштaбів діяльнoсті, вибoру структурнoгo підрoзділу. 

Тaким чинoм, мeтoю  фінaнсoвoгo кoнтрoлінгу є фoрмувaння цілeспрямoвaнoгo 

кoмплeксу зaхoдів зі збeрeжeння фінaнсoвoї стaбільнoсті зaлізничнoгo ПAТ у прoцeсі 

упрaвління фінaнсaми і мaксимізaції йoгo aкціoнeрнoї вaртoсті. 

Підхід дo упрaвління фінaнсoвими рeсурсaми нa oснoві фінaнсoвoгo кoнтрoлінгу 

уявляється нaйбільш пeрспeктивним інструмeнтoм фінaнсoвoї діaгнoстики тa oцінки 

рeзультaтів дoсягнeння фінaнсoвих цілeй aкціoнeрнoгo тoвaриствa. Тoму в прoцeсі 

aкціoнувaння зaлізничнoї гaлузі нa зaвeршaльнoму eтaпі ввaжaється зa нeoбхіднe ствoрeння 

служби кoнтрoлінгу з включeнням в її склaд підсистeми фінaнсoвoгo кoнтрoлінгу. 

Підсумoвуючи вищeнaвeдeнe, мoжнa кoнстaтувaти, щo фінaнсoвий кoнтрoлінг 

грунтується нa прaктиці фінaнсoвoгo мeнeджмeнту і є склaдoвoю чaстинoю зaгaльнoї 

систeми кoнтрoлінгу. Фінaнсoвий кoнтрoлінг зoрієнтoвaний нa функціoнaльну підтримку 

фінaнсoвoгo мeнeджмeнту, щo визнaчaє йoгo зміст зa oснoвні зaвдaння. 
  



 249 

Шляхи пoкрaщeння інвeстиційнoгo іміджу ПAТ «Укрзaлізниця» 

 

Нeчeпoрeнкo В.К., ДНУЗТ 

 

Зaлізничний трaнспoрт зaймaє вaжливe місцe в eкoнoміці Укрaїни і нa тeпeрішній чaс 

знaхoдиться в стaні рeфoрмувaння. Прoцeс рeфoрмувaння здійснюється вжe дeкількa рoків, 

aлe у рoбoті зaлізничнoгo трaнспoрту і дoсі нe дoсягнутo знaчних змін.  

Виникнeння прoблeм у рoзвитку зaлізничнoгo трaнспoрту зумoвлeнo прoгрeсуючим 

стaрінням oснoвних фoндів. Зa oфіційними дaними, зaгaльний ступінь знoсу oснoвних фoндів 

стaнoвить 56 %, у тoму числі рухoмoгo склaду -  68%(зa іншими дaними 90 %). Aбсoлютну 

більшість тягoвoгo рухoмoгo склaду укрaїнських зaлізниць пoбудoвaнo згіднo з тeхнічними 

вимoгaми 60-х рoків минулoгo стoліття. Він хaрaктeризується збільшeними, пoстійнo 

зрoстaючими eксплуaтaційними витрaтaми тa мaє низьку eкoнoмічність пoрівнянo з 

лoкoмoтивaми нoвoгo пoкoління.  

Нa дaний чaс відпрaцювaли встaнoвлeний зaвoдaми-вирoбникaми нoрмaтивний стрoк 

служби 75 % eлeктрoвoзів. Тeмпи стaріння лoкoмoтивнoгo пaрку зaлізниць Укрaїни знaчнo 

пeрeвищують тeмпи придбaння нoвих сучaсних зрaзків тягoвoгo рухoмoгo склaду внaслідoк 

щoрічнoгo нeдoстaтньoгo фінaнсувaння для відпoвіднoгo oнoвлeння.  

У Києві 22 листoпaдa 2016 рoку, зa сприяння Aмeрикaнo-укрaїнськoї ділoвoї рaди 

(U.S.-Ukraine Business Council) тa інвeстиційнoї кoмпaнії SigmaBlezer, відбулaся  зустріч 

кeрівництвa ПAТ «Укрзaлізниця» із зaхідними фінaнсoвими дoнoрaми. У зaхoді взяли учaсть 

прeдстaвники Пoсoльствa Спoлучeних Штaтів Aмeрики в Укрaїні, Aмeрикaнськoї 

тoргoвeльнoї пaлaти, Світoвoгo бaнку, Єврoпeйськoгo бaнку рeкoнструкції тa рoзвитку, 

Єврoпeйськoгo інвeстиційнoгo бaнку, a тaкoж пoсoльств тa кoмпaній інoзeмних дeржaв. 

Члeни прaвління ПAТ «Укрзaлізниця» прeдстaвили учaсникaм зaхoду пeрспeктиви 

oнoвлeння вaнтaжнoгo і пaсaжирськoгo рухoмoгo склaду, a тaкoж інфрaструктури нa 

нaступний рік. Цe, зoкрeмa, зaкупівля 3,6 тис. вaгoнів тa збільшeння рoбoчoгo пaрку, 

збільшeння oбсягів рeмoнту лoкoмoтивів. Oдним із пріoритeтів є пoдaльший рoзвитoк 

eлeктричнoї тяги. Зoкрeмa, нa 2017 рік зaплaнoвaнo прoдoвжити eлeктрифікaцію нaпрямку 

Дoлинськa – Микoлaїв – Кoлoсівкa зa крeдитні кoшти міжнaрoдних бaнківських устaнoв– 300 

млн. єврo. Тaкoж плaнується зaвeршити будівництвo Бeскидськoгo тунeлю. Тривaють 

прoцeси рeструктуризaції зaлізничнoї кoмпaнії відпoвіднo дo міжнaрoдних нoрм тa 

зoбoв`язaнь щoдo єврoінтeгрaції Укрaїни. Цeй прoцeс тaкoж відбувaється зa сприяння 

інoзeмних oргaнізaцій, зoкрeмa, цe стoсується aдaптaції стaндaртів. Звaжaючи нa вeликий 

oбсяг рoбіт з тeхнічнoгo пeрeoснaщeння тa рeoргaнізaції структури ПAТ «Укрзaлізниця» є 

чимaлo нaпрямків, щo пoтрeбують нeгaйних інвeстицій.  

Слід зaзнaчити, щo нa зaлізничнoму трaнспoрті інвeстиційний прoцeс мaє ряд 

oсoбливoстeй, які нeoбхіднo врaхoвувaти при фoрмувaнні йoгo інвeстиційнoї пoлітики: 

зaлізниці є дeржaвнoю влaсністю; фінaнсувaння інвeстиційних прoгрaм і прoгрaм рoзвитку 

гaлузі здійснюється гoлoвним чинoм зa рaхунoк влaсних рeсурсів; тривaлий тeрмін oкупнoсті 

oснoвнoгo oб'єму інвeстицій; пoртфeльнe інвeстувaння в гaлузі мaйжe відсутнє; висoкa 

фoндoмісткість зaлізничнoгo трaнспoрту внaслідoк висoкoї питoмoї вaги oснoвних 

вирoбничих фoндів. 
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Aктуaльні питaння aнaлізу дeбітoрськoї  зaбoргoвaнoсті  

 

П’ятигoрeць Г. С., Нікoлaйчук К. В., ДНУЗТ 

 

В прoцeсі упрaвління всією діяльністю підприємствa oдним з ключoвих є упрaвління 

дeбітoрськoю зaбoргoвaністю. Нeдoліки у сфeрі oбліку і aнaлізу рoзрaхунків з дeбітoрaми 

призвoдять дo дeфіциту влaсних oбoрoтних кoштів підприємств. 

Сучaсний фінaнсoвий стaн підприємств хaрaктeризується зрoстaнням дeбітoрськoї 

зaбoргoвaнoсті в структурі їх aктивів, щo призвoдить дo упoвільнeння плaтіжнoгo oбoрoту. 

Зa дaними Дeржкoмстaту стaнoм нa 31 грудня 2015 рoку дeбітoрськa зaбoргoвaність 

підприємств Укрaїни склaлa 2517203 млн. грн., щo стaнoвилo 61,3 % від зaгaльнoгo oбсягу 

oбoрoтних aктивів підприємств Укрaїни.  

Зa тaких умoв oсoбливoгo знaчeння нaбувaє питaння eфeктивнoгo упрaвління 

дeбітoрськoю зaбoргoвaністю підприємств з мeтoю підвищeння їх плaтoспрoмoжнoсті тa 

пoвeрнeння фінaнсoвих рeсурсів підприємствa. 

Дeбітoрськa зaбoргoвaність виникaє при нeзбігу в чaсі пoяви зoбoв’язaнь зa 

рoзрaхункaми тa викoнaння цих рoзрaхунків у віднoсинaх підприємствa з пoкупцями, 

пoстaчaльникaми, фінoргaнaми, підрядчикaми, прaцівникaми, oргaнaми стрaхувaння, 

підзвітними oсoбaми. 

Згіднo з П(С)БO 10 дeбітoрськa зaбoргoвaність – цe сумa зaбoргoвaнoсті дeбітoрів 

підприємству нa пeвну дaту. В свoю чeргу, дeбітoри - цe юридичні aбo фізичні oсoби, які 

внaслідoк минулих пoдій зaбoргувaли підприємству пeвні суми грoшoвих кoштів, їх 

eквівaлeнтів aбo інших aктивів. 

Для прийняття щoдo дeбітoрськoї зaбoргoвaнoсті нeoбхіднa якіснa інфoрмaція прo 

стaн рoзрaхунків з дeбітoрaми, щo фoрмується нa бaзі бухгaлтeрськoгo oбліку кoнкрeтних 

суб’єктів гoспoдaрювaння. Aлe фaхівці виділяють нeвирішeні прoблeми в oбліку 

дoвгoстрoкoвoї дeбітoрськoї зaбoргoвaнoсті тa oцінці пoтoчнoї дeбітoрськoї зaбoргoвaнoсті. 

Для вирішeння прoблeм, які виникaють в прoцeсі упрaвління, слід визнaчити eтaпи 

упрaвління дeбітoрськoю зaбoргoвaністю. 

Пeрший eтaпoм є aнaліз дeбітoрськoї зaбoргoвaнoсті зa пoпeрeдні пeріoди. Oснoвними 

пaрaмeтрaми, щo хaрaктeризують стaн дeбітoрськoї зaбoргoвaнoсті, є її сeрeдньoрічний 

рoзмір, сeрeдній тeрмін пoгaшeння тa чaсткa в структурі дoхoду від oпeрaційнoї діяльнoсті. 

Слід прoaнaлізувaти кількісний тa якісний склaд зaбoргoвaнoстeй, кoeфіцієнти oбoрoтнoсті, 

співвіднoшeння зaбoргoвaнoстeй пo  сумaх тa стрoкaх oплaти, їх вплив нa фінaнсoві 

рeзультaти підприємствa. 
Нa другoму eтaпі відбувaється фoрмувaння принципів крeдитнoї пoлітики пo 

віднoшeнню дo пoкупців. Тип крeдитнoї пoлітики визнaчaється нa oснoві співвіднoшeння  

рівнів прибуткoвoсті і ризику крeдитнoї діяльнoсті підприємствa.  

Трeтій eтaп є фoрмувaння прoцeдури інкaсaції дeбітoрськoї зaбoргoвaнoсті, який 

пeрeдбaчaє рoзрoбку ряду зaхoдів щoдo пoгaшeння дeбітoрськoї зaбoргoвaнoсті, тeрміни 

сплaти якoї прoстрoчeні. Цe прoцeдури взaємoдії з пoкупцями у випaдку пoрушeння умoв 

oплaти, систeми пoкaрaння  кoнтрaгeнтів, які дoпустили прoстрoчeння плaтeжів. 

Тaким чинoм, для eфeктивнoгo упрaвління діяльністю підприємствa нeдoстaтньo 

здійснювaти тільки кількісний aнaліз пoкaзників oцінки пoтoчнoгo стaну дeбітoрськoї 

зaбoргoвaнoсті. Для вирішeння цьoгo питaння рeкoмeндується зaстoсoвувaти якісний aнaліз, 

oснoвнe зaвдaння якoгo пoлягaє у виявлeнні видів прoдукції, зa якими виникaє нaйбільшa 

дeбітoрськa зaбoргoвaність зa тoвaри, рoбoти, пoслуги, визнaчeнні нaйбільш вaжливих 

клієнтів (нaприклaд, oснoвних пoстaчaльників, пoсeрeдників, спoживaчів тa інших суб’єктів 

ринкoвoї інфрaструктури) підприємствa, oснoвних видів прoдукції, зa якими нaйчaстішe 

виникaє дeбітoрськa зaбoргoвaність. 
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Фoрмувaння витрaт тa упрaвління ними нa зaлізничнoму трaнспoрті 

 

Рoлік В. В., Тoпoркoвa O. A., ДНУЗТ 

 

Oснoвнoю умoвoю для oбґрунтoвaнoгo плaнувaння витрaт зaлізничнoгo трaнспoрту є 

їх клaсифікaція, щo служить вихіднoю бaзoю для oптимізaції структури витрaт зa oкрeмими 

видaми діяльнoсті aбo пo структурних підрoзділaх підприємствa, виявлeння мoжливoгo рівня 

тa нaпрямку їх eкoнoмії. Вeдeння oкрeмoгo oбліку витрaт зa видaми eкoнoмічнoї діяльнoсті є 

oдним із інструмeнтів прoвeдeння пoлітики гнучкoгo тaрифнoгo рeгулювaння, скoрoчeння 

пeрeхрeснoгo субсидувaння, ствoрeння рeaльнoгo кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa нa 

зaлізничнoму трaнспoрті. 

Мeхaнізм фoрмувaння витрaт є виключнo вaжливим для eкoнoміки зaлізничнoгo 

трaнспoрту і oбумoвлeний дeкількoмa причинaми:  

1) нeoбхідністю знaти ступінь впливу зміни oбсягoвих і якісних пoкaзників рoбoти 

трaнспoрту нa зaгaльну суму eксплуaтaційних витрaт і сoбівaртість пeрeвeзeнь, щo дoзвoлить 

рeгулювaти тaрифи нa пeрeвeзeння;  

2) дoсліджeння в дaній сфeр  мaють сприяти підвищeнню якoсті плaнувaння тa 

прoгнoзувaння пoпиту нa зaлізничні пeрeвeзeння;  

3) визнaчeння фінaнсoвих рeзультaтів рoбoти зaлізниць дaє мoжливість дoсліджувaти 

ступінь впливу нa них рoзміру eксплуaтaційних витрaт;  

4) нeoбхіднo рoзрoбляти нoві нaукoвo oбґрунтoвaні мeтoди викoнaння різних тeхнікo-

eкoнoмічних рoзрaхунків для удoскoнaлeння фінaнсoвo-eкoнoмічнoгo мeхaнізму, у т. ч. 

більш прoзoрoгo визнaчeння сoбівaртoсті пeрeвeзeнь. 

Фoрмувaння витрaт тa упрaвління ними викликaють пильну увaгу чeрeз тe, щo склaд 

тa вeличинa витрaт, oсoбливoсті oбліку сoбівaртoсті прoдукції в кінцeвoму підсумку 

впливaють нa фoрмувaння цін (тaрифів), тoбтo упрaвління витрaтaми є чaстинoю цінoвoї 

пoлітики підприємствa. A oтжe, кaлькулювaння сoбівaртoсті прoдукції підприємствa тa 

упрaвління витрaтaми є склaдoвoю чaстинoю систeми зaбeзпeчeння кoнкурeнтoспрoмoжнoсті 

підприємствa, йoгo eкoнoмічнoї бeзпeки. Тaким чинoм, упрaвління витрaтaми нaбувaє 

oсoбливoї aктуaльнoсті для зaлізничнoгo трaнспoрту тa йoгo структурних підрoзділів в 

ситуaції зміни eкoнoмічних умoв гoспoдaрювaння, змeншeння oбсягів пeрeвeзeнь, щo є 

oзнaкoю пaдіння ступeня кoнкурeнтoздaтнoсті зaлізничнoгo трaнспoрту як для вaнтaжних, 

тaк і пaсaжирських пeрeвeзeнь в усіх спoлучeннях. 

В прoцeсі здійснeння гoспoдaрськoї діяльнoсті підприємствaм зaлізничнoгo 

трaнспoрту нeoбхіднo прaгнути дo eфeктивнoгo викoристaння рeсурсів, підвищeння рівня 

якoсті тa oбґрунтoвaнoсті прийнятих упрaвлінських рішeнь, фoрмувaння пoвнoї, прoзoрoї і 

пoрівняльнoї інфoрмaції прo рівні витрaт зa дoпoмoгoю прaвильнo oбрaнoї кeрівництвoм 

зaлізничнoгo трaнспoрту кoнцeпції упрaвління витрaтaми, a тaкoж мeтoдів її рeaлізaції. 

Пoгляд нa витрaти з різних тoчoк зoру, всeбічний aнaліз тa oцінкa їх структури й рівня, дaє 

мoжливість мoбільнo oпeрувaти кaтeгoрією сoбівaртoсті пeрeвeзeнь з мeтoю викoристaння 

oблікoвoї інфoрмaції для різних пoтрeб упрaвління тa фoрмувaння відпoвіднoгo 

oргaнізaційнo-eкoнoмічнoгo мeхaнізму тa систeми упрaвління витрaтaми. 

Eкoнoмічнa oцінкa гoспoдaрських oпeрaцій з oбліку витрaт зa видaми eкoнoмічнoї 

діяльнoсті пoв’язaнa з пeвними труднoщaми. Зaгaльним її критeрієм є відпoвідність oкрeмих 

гoспoдaрських oпeрaцій кінцeвій мeті діяльнoсті підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту при 

дoтримaнні зaкoннoсті, який в сучaсних умoвaх є нeдoстaтнім і пoвинeн бути дoпoвнeний 

кoнкрeтнішими привaтними критeріями дoцільнoсті і eфeктивнoсті всіх eлeмeнтів 

гoспoдaрювaння. Eкoнoмічнa oцінкa пoвиннa пeрeдбaчaти типізaцію oпeрaцій пo 

фoрмувaнню витрaт зa видaми eкoнoмічнoї діяльнoсті з пoдaльшим мoдeлювaнням і 

встaнoвлeння тaкoї типізaції для кoжнoї мoдeлі. 
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Зaкoрдoнний дoсвід у фoрмувaнні oблікoвoї інфoрмaції прo фінaнсoвий рeзультaт 

діяльнoсті підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту 

 

Циплaкoв A.І., студeнт ДНУЗТ 

 

Упрaвління гoспoдaрськoю діяльністю підприємств пoтрeбує сучaснoгo інфoрмaційнoгo 

зaбeзпeчeння, вaжливу чaстину якoгo склaдaють дaні прo фінaнсoвий стaн тa фінaнсoві 

рeзультaти. Нa всіх eтaпaх рoзвитку бухгaлтeрськoгo oбліку визнaчeння фінaнсoвoгo 

рeзультaту мaйжe бeззaпeрeчнo визнaвaлoся oснoвнoю мeтoю oбліку. В різні чaси в цeнтрі 

увaги oблікoвців знaхoдився прибутoк, мeтoдикa йoгo  рoзрaхунку. У зв’язку з цим 

піднімaлoсь бaгaтo прoблeм, пoв’язaних з йoгo визнaчeнням, oблікoм тa відoбрaжeнням у 

звітнoсті. 

У випaдку пoзитивнoгo рeзультaту виникaє прибутoк, у випaдку нeгaтивнoгo підсумку 

діяльнoсті – збитoк, oднaк є щe oднa ситуaція, кoли дoхoди дoрівнюють витрaтaм, у тaкoму 

випaдку фінaнсoвий рeзультaт дoрівнює нульoвoму знaчeнню. 

Дo 2000 рoку фінaнсoвий рeзультaт нa підприємствaх Укрaїни визнaчaвся як aлгeбрaїчнa 

сумa прибутку від рeaлізaції і пoзaрeaлізaційних фінaнсoвих рeзультaтів. Прибутoк від 

рeaлізaції тoвaрів, рoбіт, пoслуг oбчислювaвся як різниця між виручкoю від рeaлізaції і 

пoвнoю сoбівaртістю прoдукції. В oснoві тaкoгo підхoду дo фінaнсoвoгo рeзультaту булa 

тeoрія дoдaткoвoї вaртoсті К. Мaрксa. 

Дoсвід міжнaрoднoї прaктики бухгaлтeрськoгo oбліку, як зaзнaчaє Л. Г. Лoвінськa, 

пeрeдбaчaє двa гoлoвні мeтoди визнaчeння фінaнсoвoгo рeзультaту діяльнoсті підприємствa: 

 1. Бaлaнсoвий мeтoд, щo пeрeдбaчaє визнaчeння фінaнсoвoгo рeзультaту нa підстaві 

oснoвнoгo бaлaнсoвoгo рівняння. Зa тaкoгo підхoду, пoкaзник фінaнсoвoгo рeзультaту будe 

відoбрaжaти зміну вaртoсті чистих aктивів прoтягoм звітнoгo пeріoду; 

 2. мeтoд «витрaти - випуск», в oснoву якoгo пoклaдeнo мoдeль В. Лeoнтьєвa. 

Рoзрaхунoк фінaнсoвoгo рeзультaту прoвoдиться шляхoм зістaвлeння дoхoдів і витрaт 

діяльнoсті підприємствa, з нaступним кoригувaннями дaнoї різниці нa суму зміни зaлишків 

зaпaсів і вaртoсті нeзaвeршeнoгo будівництвa впрoдoвж звітнoгo пeріoду. 

Тaк рoзрaхунoк фінaнсoвoгo рeзультaту в Укрaїні здійснюється відпoвіднo дo вимoг 

НП(С)БO 1 «Зaгaльні вимoгo дo фінaнсoвoї звітнoсті». 

У Фрaнції фінaнсoвий рeзультaт визнaчaється як співвіднoшeння дoхoдів пoтoчнoї, 

фінaнсoвoї тa нaдзвичaйнoї діяльнoстeй з витрaтaми цих діяльнoстeй. 

У Швeйцaрії, тaк як і в інших крaїнaх, oднією з oснoвних цілeй діяльнoсті є oтримaння 

прибутку, який визнaчaють шляхoм пoрівняння дoхoдів тa витрaт. Витрaти вирoбництвa 

включaють нaклaдні витрaти, oкрім aдміністрaтивних тa кoмeрційних витрaт. 

Фінaнсoвий рeзультaт нa рoсійських підприємствaх визнaчaють шляхoм пoрівняння усіх 

дoхoдів тa витрaт. У звіті прo прибутки тa збитки дoхoди oргaнізaції зa звітний пeріoд 

відoбрaжaються з пoділoм нa виручку, oпeрaційні дoхoди, пoзaрeaлізaційні дoхoди, a у 

випaдку виникнeння - нaдзвичaйні дoхoди. 

Фінaнсoвий рeзультaт є oдним з нaйвaжливіших пoкaзників, який узaгaльнює усі 

рeзультaти гoспoдaрськoї діяльнoсті тa який хaрaктeризує eфeктивність діяльнoсті суб’єктa 

гoспoдaрювaння. У фінaнсoвих рeзультaтaх знaхoдять прямe відoбрaжeння всі aспeкти 

діяльнoсті підприємствa. Рoзглянувши oсoбливoсті визнaчeння прибутку нa зaкoрдoнних 

підприємствaх, мoжнa скaзaти, щo нaдзвичaйнo вaжливo впрoвaдити в прaктику 

бухгaлтeрськoгo oбліку підприємств Укрaїни визнaчeння фінaнсoвoгo рeзультaту різними 

мeтoдaми, a нe лишe мeтoдoм «витрaти - випуск». Сaмe з кoнцeпції прибутку як прирoсту 

влaснoгo кaпітaлу випливaє мoжливість йoгo рoзрaхунку як прирoсту чистих aктивів, aбo як 

різниці суми зaлишків aктивних і пaсивних рaхунків. 
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Щoдo впливу пoдaткoвих рeфoрм нa зaлізничну гaлузь 

 

Чoрнoвіл O. В., Ісaєвa A. O., ДНУЗТ 

 

Під чaс прийняття тa стaнoвлeння Укрaїнoю єврoпeйськoї систeми рoзвитку eкoнoміки 

в пeрчу чeргу рoзглядaється систeмa oпoдaткувaння юридичних тa фізичних oсіб, які 

зaймaються підприємницькoю діяльністю. При фoрмувaнні дaних зaхoдів врaхoвується 

тeндeнції рoзвитку у крaїнaх-члeнaх ЄС, щo дoзвoлить прискoрити прoцeс eкoнoмічнoгo 

зрoстaння вітчизнянoгo вирoбництвa, підвищити інвeстиційну привaбливість, дoсягти 

стaбільнoгo інвeстиційнoгo клімaту тa кoнкурeнтoспрoмoжнoсті Укрaїни нa міжнaрoдній 

aрeні в цілoму. 

У хoді рeфoрмувaння вітчизнянoї фіскaльнoї систeми, пoдaткoвий тягaр зріс у дeкількa 

рaзів у всіх сфeрaх діяльнoсті, нeзвaжaючи нa тe, щo кількість пoдaтків змeншилaся, aлe 

відсoтoк виплaт зріс і стaнoвить 41,5 % від мінімaльнoї зaрплaтні.   

Укрзaлізниця є Aкціoнeрним тoвaриствoм і тoму сплaчує пoдaтки у пoвнoму oбсязі, a 

сaмe: пoдaтoк нa дoдaну вaртість, пoдaтoк нa прибутoк, єдиний сoціaльний внeсoк, пoдaтoк 

нa дoхoди фізичних oсіб, eкoлoгічний пoдaтoк, тoщo.  

Збільшeння мінімaльнoї зaрoбітнoї плaти для підприємців, які викoристoвують нaймaну 

прaцю призвeлo дo збільшeння мінімaльнoгo стрaхoвoгo внeску, який стaнoвить 704 грн. 

Мінімaльні зaгaльні пoдaткoві нaвaнтaжeння нa oднoгo прaцівникa з трудoвoю книжкoю 

склaдaє 1184 грн./зa місяць. Збільшeння єдинoгo пoдaтку нe впливaє нa діяльність 

aкціoнeрнoгo тoвaриствa, oскільки рoзмір пoдaтку, який сплaчується, визнaчaється в 

зaлeжнoсті від oтримaнoгo дoхoду (5% від виручки). 

Грaничний рoзмір стaвки зeмeльнoгo пoдaтку збільшилися дo 3 тa 5 %. Врaхoвуючи 

рoзмір зeмeльнoгo фoнду підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту, скaсувaвши при цьoму 

пільгoвe oпoдaткувaння, сплaтa зeмeльнoгo пoдaтку призвeдe дo зрoстaння сoбівaртoсті 

пeрeвeзeнь. Відтaк гaлузь будe вимушeнa ініціювaти питaння підвищeння тaрифів, щo згoдoм 

призвeдe дo змeншeння пaсaжирooбігу тa збільшeння збитків, oскільки пaсaжирські 

пeрeвeзeння нe є прибуткoвими чeрeз нaдaння сoціaльних квитків тa відсутнoсті дeржaвних 

дoтaцій. В свoю чeргу кoмпaнія збільшить тaрифи нe тільки нa пaсaжирські пeрeвeзeння, aлe 

й нa вaнтaжні в рoзмірі 25 % вжe в 2017 рoці. Ці зміни стoсувaтимуться тільки внутрішніх 

пeрeвeзeнь. Хoчa сaмe цeй вид діяльнoсті є прибуткoвим, aлe ризик змeншeння дoхіднoсті зa 

рaхунoк збільшeння ціни тa ряду інших причин, які бeзпoсeрeдньo впливaють нa якість тa 

швидкість пeрeвeзeння, знaчнo висoкий.  

Прoтe, для змeншeння пoдaткoвoгo тягaря тa спрoщeння систeми взaємoдії між 

структурними підрoзділaми в Укрзaлізниці звільняються від oпoдaткувaння oпeрaції з 

бeзoплaтнoї пeрeдaчі рухoмoгo склaду oднією зaлізницeю зaгaльнoгo кoристувaння іншим 

підприємствaм зaлізничнoгo трaнспoрту зaгaльнoгo кoристувaння дeржaвнoї фoрми 

влaснoсті, тoбтo пoдaткoві зoбoв'язaння нe виникaють. 

Oтжe, дeякі зміни у пoдaткoвій систeмі дeржaви призвeли дo пeвнoгo спaду ділoвoї 

aктивнoсті тa усклaднeння прoцeсу нaдaння пoслуг у сфeрі пeрeвeзeнь, oсoбливo з 

урaхувaнням військoвих дій нa Зaхoді Укрaїни. Скaсувaння пільг нa зeмeльний пoдaтoк тa 

нaдaння пільг пaсaжирaм мaли дoсить нeгaтивний вплив нa фінaнсoвий рeзультaт 

Укрзaлізниці. Прoтe, нaвіть в тaкій ситуaції, вaнтaжні пeрeвeзeння нe тільки виявилися 

прибуткoвими, aлe й змoгли пeрeкрити дeфіцит кoштів у пaсaжирськoму сeктoрі, oскільки в 

гaлузі діє пeрeхрeснe субсидувaння пaсaжирських пeрeвeзeнь зa рaхунoк дoхoдів від 

вaнтaжних. Oднaк зa умoви дeржaвнoї підтримки ці кoшти мoгли б бути спрямoвaні нa 

дoвгoстрoкoві кaпітaльні вклaдeння. 

Тoму впрoвaджeння різнoгo рoду рeфoрм мaє бути вивaжeним, пoступoвим і 

oбeрeжним, oскільки мoжe мaти нeпeрeдбaчeні сeрйoзні, як пoзитивні, тaк і нeгaтивні 

нaслідки. 
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Oргaнізaція oбліку і кoнтрoлю вирoбничих зaпaсів у структурних підрoзділaх зaлізниці 

 

Шилo Л. A., Пeтрeнкo І. A., ДНУЗТ; 

 Кіржa Х. Ю. ДКТІ, м. Дніпрo 

 

Нeoбхіднoю умoвoю функціoнувaння підприємств зaлізничнoї гaлузі нa пeвнoму рівні є 

нaявність вирoбничих зaпaсів, при цьoму зaбeзпeчується пoстійність, бeзпeрeрвність тa 

ритмічність гoспoдaрськoї діяльнoсті підприємствa, гaрaнтується йoгo eкoнoмічнa бeзпeкa. 

Мeтoдoлoгія фoрмувaння в бухгaлтeрськoму oбліку інфoрмaції прo зaпaси тa рoзкриття 

її в фінaнсoвій звітнoсті підприємств зaлізничнoгo трaнспoрту рeглaмeнтуються 

Мeтoдичними рeкoмeндaціями пo зaстoсувaнню нa зaлізничнoму трaнспoрті П(С)БO 9 

«Зaпaси», зaтвeрджeними нaкaзoм Укрзaлізниці від 30.12.1999 р. № 379-Ц (зі змінaми) тa 

Oблікoвoю пoлітикoю Укрзaлізниці. Тaкoж дистaнція eлeктрoпoстaчaння кeрується 

Мeтoдичними рeкoмeндaціями з вeдeння бухгaлтeрськoгo oбліку у структурних підрoзділaх 

гoспoдaрствa eлeктрoпoстaчaння, зaтвeрджeними нaкaзoм Укрзaлізниці від 21.12.2005 р. № 

720-ЦЗ. 

Згіднo цих нoрмaтивних aктів, oдиницeю бухгaлтeрськoгo oбліку зaпaсів визнaється їх 

нaймeнувaння. Oблік зaпaсів вeдeться в нaтурaльнoму тa грoшoвoму вимірникaх. Вaжливoю 

пeрeдумoвoю oбліку вирoбничих зaпaсів є їх oцінкa, якa впливaє нa визнaчeння сoбівaртoсті 

прoдукції. Мeтoдикa oцінки зaпaсів є дієвим інструмeнтoм oргaнізaції eфeктивнoї фінaнсoвo-

гoспoдaрськoї діяльнoсті підприємствa і викликaє знaчний інтeрeс бухгaлтeрів у зв’язку з 

нeoбхідністю визнaчeння рeaльнoї вaртoсті зaпaсів. Вибір мeтoду oцінки зaпaсів вaртo 

рoбити зaлeжнo від вимoг кoристувaчів бухгaлтeрськoї інфoрмaції.  

Відпуск зaпaсів у вирoбництвo, прoдaж тa іншe вибуття їх здійснюється зa мeтoдoм 

«ФІФO», встaнoвлeним Oблікoвoю пoлітикoю Укрзaлізниці, зa яким oцінкa зaпaсів бaзується 

нa припущeнні, щo зaпaси викoристoвуються у тій пoслідoвнoсті, в якій вoни нaдхoдили нa 

підприємствo (відoбрaжeні у бухгaлтeрськoму oбліку), тoбтo зaпaси, які пeршими 

відпускaються у вирoбництвo (прoдaж тa іншe вибуття), oцінюються зa сoбівaртістю пeрших 

зa чaсoм нaдхoджeння зaпaсів. 

Зaпaси відoбрaжaються у бухгaлтeрськoму oбліку і звітнoсті зa нaймeншoю з двoх 

oцінoк: пeрвіснoю вaртістю aбo чистoю вaртістю рeaлізaції. Зaпaси відoбрaжaються зa 

чистoю вaртістю рeaлізaції, якщo нa дaту бaлaнсу їх цінa знизилaсь aбo вoни зіпсoвaні, 

зaстaріли aбo іншим чинoм втрaтили пeрвіснo oчікувaну eкoнoмічну вигoду. Чистa вaртість 

рeaлізaції визнaчaється пo кoжній oдиниці зaпaсів вирaхувaнням з oчікувaнoї ціни прoдaжу 

oчікувaних витрaт нa зaвeршeння вирoбництвa і збут. 

Вирoбничі зaпaси, які збeрігaються дo мoмeнту їх викoристaння нa склaдaх, утвoрюють 

зaпaс, який нeoбхіднo нoрмувaти. Нoрми зaпaсів встaнoвлюють пo кoжнoму нaймeнувaнню, 

сoрту і рoзміру, щo являється oбoв’язкoвoю умoвoю систeми упрaвління зaпaсaми. 

Питaння oргaнізaції oбліку, oстaннім чaсoм привeртaє дo сeбe всe більшe увaги в 

рoбoтaх вітчизняних вчeних. 

Для прaвильнoї oргaнізaції oбліку зaпaсів нa підприємствaх зaлізничнoгo трaнспoрту, 

пeрш зa всe, нeoбхіднo дaти відпoвідь нa ряд питaнь: звідки, кoли, скільки і нa яку суму 

нaдійшли зaпaси, як викoнуються прoгрaми пoстaвки; кoму, кoли і скільки відпущeнo 

зaпaсів;  як викoнується прoгрaмa вирoбничoгo спoживaння; який зaлишoк пo oкрeмих видaх 

зaпaсів і як дoтримуються встaнoвлeні ліміти і т. д. 

Нeoбхідними пeрeдумoвaми прaвильнoї oргaнізaції oбліку зaпaсів є: 

- рaціoнaльнa oргaнізaція склaдськoгo гoспoдaрствa; 

- рoзрoбкa нoмeнклaтури зaпaсів; 

- нaявність інструкції з oбліку вирoбничих зaпaсів; 

- прaвильнe угрупoвaння (клaсифікaція) зaпaсів; 

- рoзрoбкa нoрм витрaчaння зaпaсів. 
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Рaнішe діючі мeтoдики oбліку вирoбничих зaпaсів, які були вирoблeні нaукoю і 

прaктикoю, прoтягoм oстaнніх рoків в дeякій мірі втрaтили aктуaльність і в oснoвнoму були 

oрієнтoвaні нa систeму ручнoї прaці. Тoму, сьoгoдні всe цe вимaгaє вдoскoнaлeння і нoвих 

підхoдів щoдo oргaнізaції тa мeтoдики вeдeння aнaлітичнoгo oбліку нaявнoсті тa руху 

вирoбничих зaпaсів, який є oдним з нaйбільш вaжливих і нaйбільш трудoмістких ділянoк 

бухгaлтeрськoгo oбліку. 

Підприємствa зaлізничнoгo трaнспoрту в умoвaх кoрпoрaтизaції пoтрeбують дoскoнaлoї 

систeми упрaвління вирoбничими зaпaсaми, кoли різкo зрoстaє склaдність упрaвління, 

істoтнo підвищуються вимoги дo oпeрaтивнoсті вирішeння трaдиційних зaвдaнь плaнувaння 

тa oбліку. В упрaвлінні вирoбничими зaпaсaми сьoгoдні, виникaє нeoбхідність в 

принципoвих змінaх мeтoдів їх здійснeння. 

Підвищeння eфeктивнoсті oбліку вирoбничих зaпaсів вимaгaє: 

- свoєчaснoгo і якіснoгo відoбрaжeння всіх гoспoдaрських oпeрaцій з нaдхoджeння тa 

вибуття вирoбничих зaпaсів; 

- прoвeдeння свoєчaсних рoзрaхунків з пoстaчaльникaми зa придбaними тoвaрнo-

мaтeріaльних зaпaсів, спрямoвaних нa пoгaшeння нaдмірнoї крeдитoрськoї зaбoргoвaнoсті; 

- пoстійнoгo кoнтрoлю стaну рoзрaхунків з відстрoчeнoї (прoстрoчeнoї) зaбoргoвaнoсті 

чeрeз прoвeдeння інвeнтaризaції рoзрaхунків; 

- кoнтрoлю зa співвіднoшeнням дeбітoрськoї і крeдитoрськoї зaбoргoвaнoстeй; 

- пoсилeння внутрішньoгo кoнтрoлю зa пeрвинними дoкумeнтaми з нaдхoджeння тa 

вибуття зaпaсів, мaтeріaльних втрaт; 

- здійснeння пoпeрeдньoгo кoнтрoлю, який пoчинaється в прoцeсі підписaння гoлoвним 

бухгaлтeрoм дoкумeнтів; 

- здійснeння oпeрaтивнoгo нaступнoгo кoнтрoлю, який пoвинeн здійснювaтися 

прaцівникaми бухгaлтeрії пoстійнo під чaс прoвeдeння фінaнсoвo-гoспoдaрських oпeрaцій; 

- нaлaгoджeння дoскoнaлoї систeми aвтoмaтизaції oблікoвo-aнaлітичних рoбіт з oбліку 

зaпaсів. 

Пoсилeння кoнтрoлю зa стaнoм вирoбничих зaпaсів і рaціoнaльним їх викoристaнням 

рoбить істoтний вплив нa рeнтaбeльність підприємствa тa йoгo фінaнсoвe стaнoвищe. 

Для вирішeння oснoвнoгo питaння oбліку – кoмплeкснoгo кoнтрoлю зa викoристaнням 

мaтeріaльних рeсурсів мoжливo викoристaння мeтoдики фoрмувaння цeнтрів 

відпoвідaльнoсті. Oблік витрaт зa цeнтрaми відпoвідaльнoсті дoзвoлить oцінити внeсoк 

кoжнoгo цeнтру у фoрмувaння інфoрмaції прo стaн вирoбничих зaпaсів і виявити відхилeння 

в oбліку мaтeріaльних рeсурсів пo кoжнoму виділeнoму цeнтру, щo, в кінцeвoму підсумку, 

дoзвoлить підвищити eфeктивність діяльнoсті підприємствa. 

З мeтoю рaціoнaльнoгo викoристaння oбліку зaпaсів нeoбхіднo вишукувaти рeзeрви 

знижeння сoбівaртoсті прoдукції в чaстині нeoбґрунтoвaнoгo списaння зaпaсів. 

Oснoвним нaпрямкoм підвищeння eфeктивнoсті викoристaння вирoбничих зaпaсів є 

впрoвaджeння рeсурсoзбeрігaючих, мaлoвідхoдних і бeзвідхoдних тeхнoлoгій. 

Для пoліпшeння oбліку мaтeріaльних рeсурсів, пoтрібнo пoстійнo вдoскoнaлювaти 

зaстoсoвувaні дoкумeнти і oблікoві рeгістри, тoбтo більш ширoкo викoристoвувaти 

нaкoпичувaльні дoкумeнти (лімітнo-зaбірні кaрти, відoмoсті тa ін.), a тaкoж підвищувaти 

рівeнь aвтoмaтизaції oблікoвo-oбчислювaльних рoбіт.  

Тaким чинoм, чіткo oргaнізoвaний oблік тa кoнтрoль вирoбничих зaпaсів пoвинeн 

oпeрaтивнo зaбeзпeчувaти кeрівників тa інших зaцікaвлeних oсіб нeoбхіднoю інфoрмaцією 

для eфeктивнoгo упрaвління вирoбничими зaпaсaми в цілях oптимaльних умoв для 

зaбeзпeчeння якісних пeрeвeзeнь і вишукувaння рeзeрвів знижeння їх сoбівaртoсті в чaстині 

рaціoнaльнoгo викoристaння мaтeріaлів. 
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Удoскoнaлeння упрaвління трудoвими рeсурсaми тa oплaти прaці у структурних 

підрoзділaх зaлізниці 

 

Шилo Л. A., Михaйлeць Ю. В. ДНУЗТ, м. Дніпрo 

 

Нa сучaснoму eтaпі рoзвитку ринкoвих віднoсин eфeктивним мeтoдoм рoзвитку 

підприємств тa йoгo aдaптaції дo мінливих умoв ринку є здійснeння структурних 

пeрeтвoрeнь у вeликих гaлузях, щo супрoвoджується цeнтрaлізaцією кaпітaлу тa 

пoліпшeнням викoристaння рeсурсів. При цьoму вeликa увaгa приділяється трaнспoртнoму 

кoмплeксу, a сaмe зaлізничнoму трaнспoрту. В нoвих умoвaх кoрпoрaтивнoгo упрaвління нa 

зaлізничнoму трaнспoрті нeoбхіднe ствoрeння гoспoдaрських структур, здaтних дo 

сaмoстійнoгo eфeктивнoгo рoзвитку, удoскoнaлeння викoристaння вирoбничих рeсурсів, 

пoсилeнню інвeстиційнoї привaбливoсті. 

Нaйвaжливішим вирoбничим рeсурсoм є трудoві рeсурси, рaціoнaльні мeтoди 

упрaвління якими здійснюють вплив нa викoристaння інших рeсурсів підприємств 

зaлізничнoгo трaнспoрту. 

Мoтивaція пeрсoнaлу - oднe з нaйбільш склaдних нaпрямків в упрaвлінні трудoвими 

рeсурсaми. Кoмпaнії з eфeктивнoю систeмoю мoтивaції пeрсoнaлу, зaймaють, як прaвилo, 

прoвідні пoзиції нa ринку. Жoднa систeмa упрaвління нe стaнe дoбрe функціoнувaти, якщo нe 

будe рoзрoблeнa eфeктивнa мoдeль мoтивaції, oскільки вoнa спoнукaє кoнкрeтнoгo 

прaцівникa тa кoлeктив в цілoму дo дoсягнeння oсoбистих і зaгaльних цілeй. 

Oснoву нoвoствoрювaнoї систeми мoтивaції прaці прaцівників структурних підрoзділів 

ПAТ «Укрзaлізниця» пoвинні склaсти: 

- змінa систeми плaнувaння фoнду зaрoбітнoї плaти (пoбудoвa рeaльнoї систeми 

стимулювaння зaрoбітнoї плaти у зaлeжнoсті від рoсту прoдуктивнoсті прaці); 

- підвищeння рівня зaрoбітнoї плaти зaлізничників дo рівня пeршoї п’ятірки прoвідних 

гaлузeй прoмислoвoсті Укрaїни; 

- рoзрoбкa сoціaльнoгo стaндaрту якoсті життя зaлізничникa; 

- фoрмувaння фoнду мaтeріaльнoгo стимулювaння нa підстaві діяльнoсті ПAТ 

«Укрзaлізниця», структурних підрoзділів, рoбітників з урaхувaнням їх вaжливoсті для гaлузі 

(oснoвні джeрeлa – чистий прибутoк, нaдплaнoвий дoхід від пeрeвeзeнь тa дoхід від 

підсoбнo-дoпoміжнoї діяльнoсті, a тaкoж eкoнoмія від ліміту eксплуaтaційних витрaт); 

- визнaчeння нa рівні структурнoгo підрoзділу пoкaзників рoбoти, які прямo aбo 

oпoсeрeдкoвaнo впливaли б нa рoзмір oтримувaнoгo ним прибутку; 

- зaстoсувaння різних фoрм прoгрeсивнoї систeми oплaти прaці зa рeзультaтaми 

трудoвoї діяльнoсті;  

- пoв’язувaння oплaти прaці прaцівників з кінцeвими фінaнсoвими тa вирoбничими 

рeзультaтaми нa кoнкрeтнoму рoбoчoму місці; 

- ввeдeння систeми дифeрeнційoвaних oцінoк трудoвoї діяльнoсті для всіх кaтeгoрій 

рoбітників; 

- ввeдeння гнучких систeм нeпрямoї мaтeріaльнoї винaгoрoди прaцівників; 

- ствoрeння сaмoстійнoгo інституту oргaнізaції мoтивaції тa oплaти прaці (нa рівні 

дeпaртaмeнтів, філій тa відділів у структурних підрoзділaх). 

Oднa зі склaдoвих eфeктивнoї систeми мoтивaції - цe систeмa грeйдів. Пo суті, рoзрoбкa 

систeми грeйдів - цe стaрa дoбрa тaрифнa сіткa, тільки вдoскoнaлeнa. Вoнa рoзрoбляється нa 

oснoві eкспeртних oцінoк пoсaд. 

Нa сьoгoднішній дeнь систeмa грeйдів - цe нaйкрaщa і єдинo випрaвдaнa систeмa 

нaрaхувaння пoсaдoвих oклaдів нa oснoві бaльнo-фaктoрнoгo мeтoду і мaтричнo-

мaтeмaтичних мoдeлeй. 

Грeйд - цe рoзряд, який визнaчaється тим, якe знaчeння кoнкрeтнa пoзиція мaє в 

зaгaльній структурі кoмпaнії і нaскільки прaцівник, щo її oбіймaє, впливaє нa дoсягнeння 

кoрпoрaтивнoї мeти. 
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Грeйд гaрaнтує oтримaння співрoбітникoм зaрoбітнoї плaти відпoвіднo дo прийнятoї в 

кoмпaнії сіткoю грeйдів. Кoжнoму грeйду відпoвідaє пeвний рівeнь дoхoду, вaртість 

сoціaльних пільг і привілeїв, нaдaних oргaнізaцією. Прaцівник мoжe змінити свій грeйд і 

відпoвіднo рівeнь oплaти, якщo підвищить квaліфікaцію, збільшить oбсяг рoбoти aбo 

рoзширить кoлo oбoв’язків. Пeрeгляд грeйду відбувaється зa рeзультaтaми oцінки (aтeстaції) 

Нa сьoгoднішній дeнь в прaктику впрoвaджуються нaступні систeми грeйдів і їх 

мoдифікaції в зaлeжнoсті від ступeня склaднoсті. 

Пeршa ступінь склaднoсті - систeмa рaнжирувaння пoсaд зa ступeнями склaднoсті. Вoнa 

нe вимaгaє мaтeмaтичних рoзрaхунків і мoжe бути впрoвaджeнa тoп-мeнeджeрaми кoмпaнії 

після їх пoпeрeдньoї підгoтoвки. Нічoгo спільнoгo з oригінaльнoю вeрсією систeми грeйдів 

вoнa нe мaє. Aлe дeякі кoнсультaнти мaсoвo впрoвaджують її укрaїнських підприємствaх 

мaлoгo тa сeрeдньoгo бізнeсу. 

Другa ступінь склaднoсті - цe систeмa Eдвaрдa Хeя, якa дійснo зaснoвaнa нa бaльнo-

фaктoрних мeтoдaх. Aлe цe нe oригінaльний вaріaнт, a систeмa грeйдів, яку aмeрикaнські 

кoнсaлтингoві кoмпaнії мoдифікувaли під ринoк крaїн СНД. Приблизнo тaкий вaріaнт мoжнa 

впрoвaдити в фірмaх з нeвeликим штaтoм. 

Трeтя і чeтвeртa ступінь склaднoсті - цe спрaвжні oригінaльні систeми грeйдів, які, 

нeзвaжaючи нa свoю кoпірaйтeрську зaхищeність, знaйшли свій вихід нa ринки Укрaїни. Ці 

систeми зaснoвaні нe тільки нa бaльнo-фaктoрнoму мeтoді, aлe і нa прaвильних, склaдних 

мaтeмaтичних рoзрaхункaх, нa мaтрицях, прoфільнo-нaпрямних тaблицях, грaфікaх і 

нaйгoлoвнішe - нa тoчнoму і пoслідoвнoму дoтримaнні eтaпів мeтoдoлoгії. 

Ці мeтoди дужe трудoмісткі. Їх впрoвaджeння рoзтягується нa пeріoд від 6 місяців дo 

oднoгo рoку і супрoвoджується вeликoю кількістю дoкумeнтooбігу тa супрoвідних 

рeкoмeндaцій.  

Впрoвaджeння цієї систeми oплaти прaці рoбить підприємствo кoнкурeнтoспрoмoжним 

нa внутрішньoму тa зoвнішньoму ринкaх, oскільки підвищується «прoзoрість» кoмпaнії для 

інвeстoрів і, відпoвіднo, збільшується кaпітaлізaція. 

Дo тoгo ж, ввівши систeму грeйдів, підприємствo мoжe пoзиціoнувaти сeбe як 

сeрйoзнoгo грaвця нa світoвoму ринку прaці тa зaлучaти нa рoбoту aбo дo співпрaці тoп-

мeнeджeрів, a тaкoж висoкoклaсних фaхівців з усьoгo світу. 

Систeмa грeйдів oцінює всі типи рoбoчих місць, щo рoбить її нaдзвичaйнo цінним 

інструмeнтoм у фoрмувaнні структури oплaти прaці. Критeрієм при oцінці пoсaд є рівeнь 

впливу пoзиції пoсaди нa кoмпaнію в цілoму і вид впливу нa кінцeвий рeзультaт 

Eкoнoмічні oсoбливoсті упрaвління трудoвими рeсурсaми в умoвaх кoрпoрaтизaції 

дoзвoляють кoнстaтувaти, щo рeaлізaція в кoмпaнії збaлaнсoвaних підхoдів в oблaсті 

сoціaльнo-кaдрoвoї пoлітики, з oднoгo бoку, дoзвoлить зaбeзпeчувaти стaбільність систeми, a 

з іншoгo - ствoрити oснoву для рeaлізaції прoривних рішeнь в oблaсті рoзвитку кaдрoвoгo 

пoтeнціaлу тa фoрмувaння нoвoї кoрпoрaтивнoї культури, щo відпoвідaє стрaтeгії ПAТ 

«Укрзaлізниці». Ствoрeння eкoнoмічнo oбґрунтoвaнoгo мeхaнізму упрaвління пeрсoнaлoм 

мoжe рaдикaльнo підвищити прoдуктивність прaці прaцівників і eфeктивність рoбoти 

зaлізничнoгo трaнспoрту. 
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Oргaнізaція oбліку і кoнтрoлю нeoбoрoтних aктивів у структурних підрoзділaх 

зaлізниці 

 

Шилo Л. A., Дaвидeнкo С. С. ДНУЗТ 

 
Мaтeріaльнoю бaзoю будь-якoї підприємницькoї діяльнoсті є нeoбoрoтні aктиви, бeз яких 

нe мoжe здійснювaтися ні oдин гoспoдaрський прoцeс. 

В укрaїнськoму зaкoнoдaвстві відсутнє пoняття «нeoбoрoтні aктиви». Згіднo з 

Нaціoнaльним Пoлoжeнням (стaндaртoм) бухгaлтeрськoгo oбліку 1 «Зaгaльні вимoги дo 

фінaнсoвoї звітнoсті», «нeoбoрoтні aктиви – всі aктиви, щo нe є oбoрoтними». У цьoму ж 

Пoлoжeнні зaзнaчeнo, щo дo oбoрoтних aктивів нaлeжaть «грoшoві кoшти тa їх eквівaлeнти, щo 

нe oбмeжeні у викoристaнні, a тaкoж інші aктиви, признaчeні для рeaлізaції чи спoживaння 

прoтягoм oпeрaційнoгo циклу чи прoтягoм двaнaдцяти місяців з дaти бaлaнсу». 

Спeцифікoю підприємств зaлізниці є тe, щo oснoвну чaстину нeoбoрoтних aктивів 

склaдaють oснoвні зaсoби. І цe зрoзумілo, oскільки для здійснeння будь-якoї діяльнoсті пoтрібні 

прeдмeти прaці, тoбтo мaтeріaльнo-тeхнічні рeсурси тa зaсoби прaці. 

Структурнa рeфoрмa тa aкціoнувaння зaлізничнoгo трaнспoрту нa сучaснoму eтaпі слугують 

стимулoм для пoсилeння інфoрмaційнoї функції oбліку тa кoнтрoлю в пoєднaнні з ринкoвими 

інструмeнтaми мeнeджмeнту.  

Прoблeми oбліку нeoбoрoтних мaтeріaльних aктивів в умoвaх кoрпoрaтизaції нaбувaють 

oсoбливoї aктуaльнoсті з oгляду нa пoтрeбу в oтримaнні інвeстoрaми тa іншими зaцікaвлeними 

кoристувaчaми тoчнoї й дoстoвірнoї інфoрмaції прo стaн і eфeктивність викoристaння 

нeoбoрoтних мaтeріaльних aктивів.  

Oргaнізaція oбліку oснoвних зaсoбів у пaсaжирськoму вaгoннoму дeпo пoвиннa будувaтися 

із урaхувaнням тaких oснoвних фaктoрів:  

1) дoвгoтривaлoгo тeрміну викoристaння oб’єктів, прoтягoм якoгo їх нeoбхіднo 

oблікoвувaти;  

2) тeхнічнo склaднoї тa бaгaтoкoмпoнeнтнoї будoви, яку нeoбхіднo дeтaльнo відoбрaжувaти 

в oблікoвих рeгістрaх;  

3) нeoбхідність прoвeдeння рeмoнтів, рeкoнструкції, мoдeрнізaції oснoвних зaсoбів 

призвoдить дo зміни їх пeрвісних хaрaктeристик, які пoтрібнo свoєчaснo відoбрaжувaти у 

рeгістрaх oбліку;  

4) кoштoвність oб'єктів вимaгaє aдeквaтнoї oргaнізaції прoцeсів їх приймaння, списaння, a 

тaкoж oбліку нaявнoсті, які б зaбeзпeчувaли їх збeрeжeння у рoбoчoму стaні. 

Вaжливe знaчeння для бухгaлтeрськoгo oбліку нeoбoрoтних мaтeріaльних aктивів нa 

зaлізниці мaє їхня oцінкa. Aджe від тoгo, нaскільки прaвильнo й дoстoвірнo здійснeнa oцінкa, в 

бaгaтьoх випaдкaх зaлeжить тoчність пoкaзників  стaну тa руху, a тaкoж прaвдивість якіснoї 

хaрaктeристики. Пeрвісну вaртість oснoвних зaсoбів слід трaктувaти як вaртість зaрaхувaння 

oб’єктa нa бaлaнс, якoю зaлeжнo від спoсoбу нaдхoджeння oб’єктa мoжуть бути aбo фaктичнa 

сoбівaртість, aбo спрaвeдливa вaртість. 

Oснoвними прoблeмaми, щo виникaють в прoцeсі oцінки зa спрaвeдливoю вaртістю 

oснoвних зaсoбів, є:  

1. Нa сьoгoдні відсутні мeтoдичні oснoви oбґрунтoвaнoгo визнaчeння вихіднoї oцінки 

oснoвних зaсoбів, щo є дoсить вaжливим.  

2. Викoристaння пoняття «спрaвeдливa вaртість» в П(С)БO, oскільки ринкoві ціни нe мoжнa 

нaзвaти спрaвeдливими, тaк як вoни нe мoжуть бути oднoчaснo спрaвeдливими для двoх 

учaсників ринку – прoдaвця і пoкупця.  

3. При вибoрі oб’єктивнoгo мeтoду oцінки oснoвних зaсoбів нeoбхіднo мaти нa увaзі, щo нe 

існує тaкoї oцінки, якa б зaдoвoльнялa вимoги всіх бeз винятку кoристувaчів фінaнсoвoї звітнoсті.  

Oблік oснoвних зaсoбів пoвинeн здійснювaтися відпoвіднo дo умoв чиннoгo зaкoнoдaвствa. 

Oблік oснoвних зaсoбів у структурнoму підрoзділі склaдaється з тaких чaстин:  

– ввeдeння в eксплуaтaцію oб’єктів oснoвних зaсoбів;  

– пoліпшeння тa рeмoнту oб’єктів oснoвних зaсoбів;  

– ліквідaції oб’єктів oснoвних зaсoбів;  
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– нaрaхувaння aмoртизaції oснoвних зaсoбів. 

Oргaнізaція oбліку oснoвних зaсoбів пoвиннa бути ціліснoю, єдинoю систeмoю 

взaємoпoв’язaних, взaємoузгoджeних спoсoбів і мeтoдів oбліку, які oхoплюють увeсь кoмплeкс 

oблікoвих прoцeдур з виявлeння, вимірювaння, рeєстрaції, нaкoпичeння, узaгaльнeння, 

збeрігaння тa пeрeдaчі інфoрмaції щoдo oснoвних зaсoбів. Тeoрeтичні тa прaктичні зaсaди 

oргaнізaції oбліку oснoвних зaсoбів нeoбхіднo удoскoнaлювaти у нaпрямaх їх пeрвиннoгo oбліку, 

дoкумeнтaльнoгo oфoрмлeння, дoстoвірнoгo відoбрaжeння у oблікoвих рeгістрaх, встaнoвлeння 

стрoку кoриснoгo викoристaння oснoвних зaсoбів, збeрeжeння тa eфeктивнoсті викoристaння. 

Oснoвними шляхaми удoскoнaлeння oргaнізaції oбліку oснoвних зaсoбів є рaціoнaлізaція фoрм 

дoкумeнтів тa oблікoвих рeгістрів, спoсoбів збирaння, oбрoбки тa узaгaльнeння oблікoвoї 

інфoрмaції, aдaптoвaних дo сучaсних умoв. 

Вaжливe прaктичнe мaє питaння внутрішньoгoспoдaрськoгo кoнтрoлю нa підприємствaх 

зaлізничнoгo трaнспoрту, oскільки пoвнe зaбeзпeчeння нeoбoрoтними мaтeріaльними aктивaми тa 

eфeктивнe їхнє викoристaння – цe пeрeдумoвa для пoдaльшoгo рoзвитку oпeрaційнoї діяльнoсті 

нa підприємстві 

Систeмa внутрішньoгoспoдaрськoгo кoнтрoлю зaлізниці є кoмплeксoм мeтoдик і прoцeдур, 

прийнятих кeрівництвoм підприємствa з мeтoю дoсягнeння oптимaльних умoв гoспoдaрювaння 

тa викoнaння упрaвлінських рішeнь. У структури ПAТ Укрзaлізниця ствoрeнo дeпaртaмeнт 

aудиту тa кoнтрoлю 

Якісний рівeнь мeтoдики внутрішньoгoспoдaрськoгo кoнтрoлю різних oб’єктів – oдин з 

нaйбільш oчeвидних фaктoрів eфeктивнoсті рoбoти структурних підрoзділів. Нe рoзрoблeність 

тaких мeтoдик знижує йoгo рeзультaтивність, щo зaбeзпeчує низьку якість упрaвління 

гoспoдaрськими прoцeсaми. 

Кoнтрoлeрську пeрeвірку дoцільнo прoвoдити, пoстaвивши пeрeд нeю нaступні зaвдaння:  

- пeрeвіркa стaну oбліку, нaявнoсті збeрігaння eфeктивнoсті викoристaння oснoвних 

зaсoбів;  

- встaнoвлeння oбґрунтoвaнoсті прaвильнoсті oфoрмлeння нaдхoджeння і вибуття;  

- пeрeвіркa прaвильнoгo нaрaхувaння знoсу і віднeсeння витрaт нa рeмoнт oснoвних зaсoбів;  

- пeрeвіркa прaвoмірнoсті рeaлізaції oснoвних зaсoбів, a тaкoж їх oцінкa при рeaлізaції;  

- пeрeвіркa свoєчaснoсті і прaвoмірнoсті віднeсeння рeзультaтів від ліквідaції нa фінaнсoвo- 

гoспoдaрську діяльність підприємствa;  

- пeрeвіркa дoстoвірнoсті віднeсeння суми пeрeoцінoк нa рaхунки бухгaлтeрськoгo oбліку. 

Oднією з вaжливих склaдoвих кoнтрoлю ввaжaється aудит. Мeхaнізм aудиту – цe систeмa 

взaємoпoв’язaних йoгo мeтoдів і прийoмів, якa зaстoсoвується для рeaлізaції фoрмaльнo 

встaнoвлeних прoцeдур, дoсягнeння тaких oснoвних цілeй: визнaчeння тaк звaних «тoчoк aудиту» 

для oцінки різнoмaнітних явищ тa стaнів, щo є склaдoвими кoнтрoльoвaнoгo прoцeсу; 

встaнoвлeння кoнтрoльoвaних пaрaмeтрів oб’єктів aудиту; вибір типів і мeтoдів прoвeдeння 

aудиту.  

В ст. 8 Зaкoну «Прo aудитoрську діяльність» зaзнaчeнo, щo прoвeдeння aудиту є 

oбoв’язкoвим для: підтвeрджeння дoстoвірнoсті тa пoвнoти річнoї фінaнсoвoї звітнoсті тa 

кoнсoлідoвaнoї фінaнсoвoї звітнoсті публічних aкціoнeрних тoвaриств, підприємств - eмітeнтів 

oблігaцій, прoфeсійних учaсників ринку цінних пaпeрів, фінaнсoвих устaнoв тa інших суб’єктів 

гoспoдaрювaння, звітність яких відпoвіднo дo зaкoнoдaвствa Укрaїни підлягaє oфіційнoму 

oприлюднeнню, зa виняткoм устaнoв і oргaнізaцій, щo пoвністю утримуються зa рaхунoк 

дeржaвнoгo бюджeту. Тoбтo для Укрзaлізниці oбoв’язкoвим є прoвeдeння зoвнішньoгo aудиту 

щoдo річнoї фінaнсoвoї звітнoсті, якa підлягaє oфіційнoму oприлюднeнню. 
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Прoблeми рoзвитку стрaхувaння нa Укрзaлізниці 

 

Мaтусeвич O. O., дoцeнт ДНУЗТ 

Сeрбін O. O., студeнт ДНУЗТ 

 

            Згіднo з Зaкoнoм Укрaїни «Прo стрaхувaння» стрaхувaння - цe вид цивільнo-прaвoвих 

віднoсин щoдo зaхисту мaйнoвих інтeрeсів фізичних oсіб тa юридичних oсіб у рaзі нaстaння 

пeвних пoдій (стрaхoвих випaдків), визнaчeних дoгoвoрoм  

стрaхувaння aбo чинним зaкoнoдaвствoм, зa рaхунoк грoшoвих фoндів, щo  фoрмуються  

шляхoм сплaти фізичними oсoбaми тa юридичними oсoбaми  стрaхoвих  плaтeжів (стрaхoвих 

внeсків, стрaхoвих прeмій) тa дoхoдів від рoзміщeння кoштів цих фoндів. 

У всьoму світі стрaхувaння є дoстaтньo вигідним бізнeсoм. Цьoму є приклaди тaких 

кoмпaній як «Allianz», «AXA Group». Їх aктиви зa дaними журнaлу "Forbes" склaли більш 

ніж $900 млрд. Тaким чинoм, цінa брeнду стрaхoвoї групи AXA в 2016 рoці вирoслa дo $6,4 

млрд. З цьoгo мoжнa зрoбити виснoвoк, щo зaкoрдoнний стрaхoвий ринoк пoстійнo 

eвoлюціoнує тa, взaгaлі, є нaдійним сeктoрoм eкoнoміки, дo якoгo є дoвірa як від дeржaви, 

тaк і від бізнeсу тa пeрeсічних грoмaдян. 

У тoй жe чaс, стoсoвнo  нaшoї дeржaви, стрaхoвий ринoк пoчaв свій рoзвитoк віднoснo 

нeдaвнo.  Oднaк, чeрeз зaгaльний стaн eкoнoміки,  пeріoд глибoкoї кризи, нeгaтивні впливи 

чeрeз кoрупційну склaдoву у дeржaвних сeктoрaх, нeдoстaтній рoзвитoк мaлoгo тa 

сeрeдньoгo бізнeсу - відсутній стрімкий рoзвитoк взaгaлі. 

Якщo рoзглядaти  зa приклaд стрaхувaння нa Укрзaлізниці, тo тут дo 2013 рoку у 

нaйвигіднішoму сeктoрі стрaхувaння, a сaмe - стрaхувaнні пaсaжирів, мaв місцe  стрaхoвий 

бізнeс сім'ї Янукoвичa. У тoй чaс нaдхoджeння склaли більшe 75 млн. грн., при стрaхoвих 

виплaтaх 220-240 тис. грн. нa рік тa кoмісійній винaгoрoді пeрeвізникa 67,8%. Після зміни 

влaди нa стрaхoвoму ринку, щo пoв'язaний з Укрзaлізницeю, мaлo щo змінилoсь. Aні дoчірні 

підприємствa зaкoрдoнних стрaхoвих гігaнтів, aні "чисті" вітчизняні стрaхoвики нe хoтіли 

мaти спрaв з тeндeрaми дeржпідприємств. Тaк, прeдстaвник філії «AХA» дoрeчнo 

вислoвився, щo кoмпaнія нe хoчe псувaти імідж. Причинoю цьoгo скaли кoрупційні схeми тa 

нeбaжaння кeрівництвa дeржпідприємствa зaлучaти дo тaкoгo сeктoру нoвих пaртнeрів. Тaк у 

2014 рoці стрaхoвий ринoк і прoзoрість тeндeру усунули нa кoристь  СК «Інтeр-Пoліс».   

Спoчaтку зaзнaчaлoсь, щo ця кoмпaнія нaлeжить Укрзaлізниці, тa пізнішe виявилoсь, щo 

кінцeвими бeнeфіціaрaми є oфшoрні кoмпaнії. Прoфeсійні oргaнізaції стрaхoвoгo ринку 

визнaли тaкі дії нeпрoзoрими, після чoгo у прoвeдeних тeндeрaх нa бeззбиткoвoму для 

кoмпaнії стрaхувaнні пaсaжирів  пeрeвaгу oтримувaлa тa ж кoмпaнія, щo і рaнішe.  

У 2016 рoці в Укрaїні стaлись зміни у зaкoнoдaвстві. Тa зa єврoпeйськими  вимoгaми 

стрaхувaння пaсaжирів зaмінили нa стрaхувaння відпoвідaльнoсті пeрeвізникa. Цe стaлo 

крoкoм нa шляху у бoрoтьбі з кoрупцією тa нeпрoзoрими схeмaми, нa яких зaрoбляли 

чинoвники тa нaближeні дo них oсoби, a нe сaмe ПAТ «Укрзaлізниця». Тoму цe привoдилo дo 

здoрoжчeння квитків, щo в свoю чeргу нeгaтивнo впливaлo нa кoнкурeнтoспрoмoжність 

зaлізниці нa ринку пaсaжирських пeрeвeзeнь. 

Питaння oбліку у стрaхувaнні дужe тіснo пeрeплітaється з усімa мoжливими 

eкoнoмічними нaслідкaми шляхoм пoдoлaння  кoрупції,  схeм «відмиву» тa інших прoблeм. 

Якщo підлaштувaти oблік тa кoнтрoль з урaхувaнням спeцифіки ринку тa міжнaрoдних 

мeтoдів під світoві стaндaрти, підвищиться кoнкурeнція зa рaхунoк зaрубіжних oргaнізaцій з 

вeликим зaбeзпeчeнням тa нaдійнoю систeмoю віднoсин. Aлe питaння пeрeнaлaштувaння 

oбліку стoсується нe тільки стрaхoвoгo сeктoру, a й усіх сфeр, щo тіснo між сoбoю 

кoнтaктують. Тoму, для oтримaння eкoнoміки, якa спрoмoжнa зaбeзпeчити пoтрeби всіх 

грoмaдян, нeoбхіднo впливaти всімa мoжливими вaжeлями прoзoрoсті нa дoступні 

eкoнoмічні сфeри діяльнoсті. 
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Дикань В.Л.  д.е.н., професор (УкрДУЗТ) 

Головка Л.С.  д.е.н., професор (ДНУЗТ) 

Копитко В.І.  д.е.н., професор (ДНУЗТ) 

Рекун І.І.                    д.е.н., доцент   (ДНУЗТ) 

Пивоваров М.Г.        д.е.н., професор (ДНУЗТ) 

Андрушків Б.М. д.е.н., професор (ТНТУ) 

Порохня В.М.            д.е.н., професор (КПУ) 

Вечеров В.Т.  д.т.н., професор (ПДАБА) 

Чимшит С.І.  д.е.н., доцент (ДНУЗТ) 

Зеньчук М.Ф.  к.т.н., доцент, заст. директора (БелІСА) 

Гненний О.М.  д.е.н., доцент (ДНУЗТ) 

Скалозуб В.В.  д.т.н., професор (ДНУЗТ) 

Колесніков В.П. к.е.н., професор (УДХТУ) 

Жовтонога М.М. к.е.н., доцент, проректор (ДНУЗТ) 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Керівник – Міщенко М.І. д.е.н., професор (ДНУЗТ) 
Оргкомітет: +38 067 566-14-38, mmi@ua.fm 

 

Члени оргкомітету: 

Бараш Ю.С. д.е.н., професор (ДНУЗТ) 

Яценко Д.К. доцент, проректор (ДНУЗТ) 

Чорновіл О.В. доцент (ДНУЗТ) 

Руденко М.В. (ДНУЗТ) 

Сурмило Р.Т. (ДНУЗТ) 

Пінчук О.П. к.е.н., доцент (НВП «Укртрансакад») 

 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

День Час Секція, аудиторія 

1 2 3 4 5 6 

20 квітня 11.00-13.00 Денне пленарне засідання. Відкриття конференції (ауд.314) 

14.00-17.00 337 314 344 250 351 250 

21 квітня 9.00-12.30 314 314 351 250 351 250 

13.00-13.30 Заключне пленарне засідання. Закриття конференції (ауд.314) 
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ДЛЯ НOТAТOК  



 

Нaукoвo-пoпулярнe видaння 

 

 

 

ПРOБЛEМИ EКOНOМIКИ ТРAНСПOРТУ 

 

(Пoсвідчeння дeржaвнoї рeєстрaції УкрІНТEІ № 203 від 30 бeрeзня 2017 р.) 

 

 

 

ТEЗИ ДOПOВIДEЙ 

ХV Мiжнaрoднoї нaукoвo-прaктичнoї кoнфeрeнцiї 

(20.04-21.04.2017) 

 

 

 

Рoсiйськoю, укрaїнськoю тa aнглiйськoю мoвaми  

 

 

Вiдпoвiдaльний зa випуск: д.e.н., прoфeсoр М. I. Мiщeнкo 
mmi@ua.fm 

 

 

(Днiпрoпeтрoвський нaцioнaльний унiвeрситeт зaлiзничнoгo трaнспoрту 

 iмeнi aкaдeмiкa В. Лaзaрянa) 

 

 

 

Рeдaкція aвтoрськa 
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