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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Масштабні транспортні 

інфраструктурні проекти все частіше розглядаються як засіб, який сприяє 

покращенню соціально-економічного положення в країні. Як свідчить 

світовий досвід, будівництво високошвидкісних магістралей, міжнародних 

транспортних коридорів, сучасної транспортно-логістичної інфраструктури 

сприяє розвитку галузей, наповненню бюджетів, створенню робочих місць, 

що обумовлює позитивну соціально-економічну динаміку в країні. 

Геополітичне розташування України дозволяє їй мати один з найвищих 

на континенті коефіцієнтів транзитності території. Однак з кожним роком 

обсяги перевезень транзитних вантажів зменшуються. На залізничному 

транспорті за період 2007-2012 рр. скорочення транзитопотоку склало майже 

40 %. В умовах активних дій з боку сусідніх країн, перш за все Росії, 

стратегічно важливим стає розвиток залізничних міжнародних транспортних 

коридорів, у тому числі за рахунок будівництва нових ліній, які забезпечать 

більш короткий та ефективний шлях руху товаропотоків у напрямках як 

Сходу, так і Заходу.  

Одним із прогресивних напрямків розвитку залізничної транспортної 

мережі країн світу стало впровадження високошвидкісного та швидкісного 

пасажирського руху. Україна досягла певних результатів щодо прискорення 

пасажирських перевезень залізничним транспортом, однак необхідна 

комплексна робота з будівництва нових високошвидкісних колій і штучних 

споруд. 

Нині власні можливості залізничного транспорту не дозволяють йому 

реалізовувати масштабні та капіталомісткі будівельні інвестиційно-

інноваційні проекти. Структурні підрозділи, що підпорядковуються 

Головному управлінню будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд 

Укрзалізниці, в основному виконують будівельно-монтажні роботи з 

капітального та поточного ремонту об’єктів виробничого й невиробничого 
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призначання, обсяги ж нового будівництва мізерні. Так, на 2013 р. у 

фінансовому плані залізниць передбачено 6 млрд грн капіталовкладень, що 

має бути використані на модернізацію близько 200 км колії, при тому що 

поточні потреби складають 1,2 тис. км. Низька якість капітального 

будівництва, недостатній рівень фінансування робіт, зменшення прозорості 

процесів і результатів реалізації будівельних проектів залізничного 

транспорту у своїй сукупності забезпечує актуалізацію поглибленого 

вивчення науково-практичної проблеми управління розвитком будівельного 

потенціалу залізничного транспорту України.  

Проблеми ефективності функціонування соціально-економічних систем 

різних рівнів активно досліджуються економічною наукою. Різним аспектам 

цієї проблеми присвячено праці закордонних учених Л. Абалкіна, С. Брю, 

О. Вугальтера, С. Глазьєва, С. Епштейна, Г. Клейнера, К. Макконнеллі, М. 

Портера, П. Самуельсона, Р. Фатхутдинова, Й. Шумпетера та ін., а також 

вітчизняних науковців О. Амоші, О. Ареф’євої, В. Геєця, В. Диканя, 

Я. Жаліла, Ю. Жукова, В. Компанієць, О. Криворучко, В. Крючкової, 

О. Мних, А. Пилипенка, О. Пушкаря, Л. Української, Л. Федулової, 

В. Шинкаренка та ін. Питання управління розвитком потенціалу 

розглядались у працях А. Берсуцького,  Н. Бушуєвої, Л. Головкової, І. 

Федулової та ін. 

Чинники, механізми та інструменти ефективного функціонування 

будівельного комплексу країни, регіону розкрито в працях В. Аніна, Н. 

Бушуєвої, Е. Ванієвої, М. Ковальського, К. Мехнецової, А. Тютченка та ін.  

Різноманітні аспекти проблеми управління розвитком залізничного 

транспорту України знайшли своє відображення в низці праць вітчизняних 

дослідників. Серед них Ю. Бараш, М. Гненний, М. Данько, О. Дейнека, 

В. Дикань, Г. Ейтутіс, В. Ільчук, О. Кірдіна, Ю. Кулаєв, Ю. Пащенко, Л. 

Позднякова, Є. Сич, Ю. Цвєтов, Н. Чебанова, Н. Якименко та ін. 

Економічний аспект розвитку будівництва як ключового виду діяльності 

вітчизняного залізничного транспорту розглянуто в роботах Ю. Боровика.  
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Однак відчувається нагальна потреба розроблення цілісної концепції 

управління будівельним потенціалом залізничного транспорту України в 

умовах реформування галузі. У зв’язку з цим необхідно розробити пропозиції 

щодо вдосконалення організаційної структури управління будівельним 

комплексом залізничного транспорту України з метою розвитку його 

будівельного потенціалу. Чекають на своє вирішення проблеми формування 

та функціонування системи управління розвитком будівельного потенціалу 

залізничного транспорту з застосуванням процесного та системно-

інтеграційного підходів. Поглибленого теоретичного обґрунтування потребує 

підхід до формування інтегрованого інвестиційно-інноваційного процесу 

групи підприємств з метою практичної реалізації спільних будівельних 

інвестиційно-інноваційних проектів. Сукупність окреслених питань 

зумовили вибір теми дисертаційної роботи, визначили її логіко-структурну 

побудову, мету, об’єкт, предмет і завдання дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до положень Закону України «Про 

особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного 

транспорту загального користування», Концепції Державної цільової 

програми впровадження на залізницях швидкісного руху пасажирських 

поїздів на 2005-2015 рр., Комплексної програми утвердження України як 

транзитної держави у 2002-2010 рр., Стратегії  розвитку залізничного 

транспорту на період до 2020 р. Результати дослідження використано при 

виконанні плану науково-дослідної роботи Української державної академії 

залізничного транспорту за темою «Забезпечення конкурентоспроможності 

залізничного транспорту в логістичній системі» (номер державної реєстрації 

0111U002243), де автору належать методичні розробки щодо визначення 

кількості та місця розташування транспортно-логістичних центрів, 

будівництво яких планується з метою розвитку логістичної системи 

України).  



 

 

7 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

розроблення теоретичних і методологічних засад, обґрунтування практичних 

рекомендацій з управління будівельним потенціалом залізничного 

транспорту України як основи реалізації масштабних будівельних 

інвестиційно-інноваційних проектів у контексті вирішення стратегічних 

завдань розвитку галузі. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких 

завдань: 

 систематизувати чинники економічного зростання та розвитку 

національної економіки; виявити характер і наслідки впливу процесів 

функціонування ключових галузей економіки, у тому числі транспорту, на 

досягнення стійкого розвитку економіки України; 

 дослідити проблеми, цілі та принципи розвитку будівельного 

комплексу залізничного транспорту України відповідно до світового 

передового досвіду його функціонування; 

 з’ясувати сутність і визначити зміст будівельного потенціалу як 

економічної категорії та встановити особливості управління його розвитком; 

 обґрунтувати доцільність застосування системно-інтеграційного 

підходу до управління розвитком будівельного потенціалу залізничного 

транспорту;  

 розробити методичні рекомендації щодо вдосконалення 

організаційної структури управління будівельним потенціалом залізничного 

транспорту України; 

 визначити методологічні основи створення та функціонування 

системи управління розвитком будівельного потенціалу залізничного 

транспорту; 

 розробити методичний підхід до оцінки цінності будівельного 

потенціалу для стейкхолдерів; 

 визначити методичний підхід до діагностики будівельного 

потенціалу залізничного транспорту на основі процесно орієнтованого 
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підходу; 

 розкрити механізм вибору стратегії розвитку будівельного 

потенціалу залізничного транспорту залежно від типу базової стратегії та 

позиції в бізнес-середовищі; 

 розглянути процес формування цінності реалізованого будівельного 

потенціалу залізничного транспорту для споживачів і персоналу, 

використовуючи процесний підхід до управління; 

 пояснити зміст, особливості реалізації та розкрити склад робіт, які 

відповідають процесу проектування, формування інтегрованого 

інвестиційно-інноваційного процесу групи; 

 сформулювати послідовність розроблення та реалізації спільного 

будівельного інвестиційно-інноваційного проекту на залізничному 

транспорті; 

 запропонувати ефективну схему фінансування будівельних 

інвестиційно-інноваційних проектів і вдосконалити розрахунок вартості 

життєвого циклу об’єкта ділянки залізничної колії; 

 обґрунтувати ключові чинники забезпечення 

конкурентоспроможності послуг/продукції залізничного будівельно-

монтажного концерну. 

Об’єкт дослідження – процес управління будівельним потенціалом 

залізничного транспорту України. 

Предмет дослідження – теоретико-методологічні положення, 

методичні та практичні питання управління будівельним потенціалом 

залізничного транспорту України з урахуванням необхідності вирішення 

стратегічних завдань розвитку галузі та національної економіки. 

Методи дослідження. Для досягнення визначеної мети і вирішення 

поставлених у роботі завдань використано систему загальнонаукових методів 

і прийомів дослідження: процесний підхід – для функціонально-

результативної декомпозиції процесу управління будівельним потенціалом 

залізничного транспорту і процесу формування цінності реалізованого 
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будівельного потенціалу; логічно-діалектичний аналіз – для розкриття 

теоретичних і концептуальних засад формування та функціонування 

залізничного будівельно-монтажного концерну; системний підхід і 

системний аналіз – для розроблення теоретичних і методичних основ 

управління будівельним потенціалом залізничного транспорту, визначення 

особливостей і проблем будівельного комплексу залізничного транспорту; 

системно-інтеграційний підхід – для обґрунтування авторського підходу й 

розроблення моделі формування інтегрованого інвестиційно-інноваційного 

процесу групи; порівняльний аналіз та узагальнення – для розкриття змісту й 

сутності категорій «будівельний потенціал», «стратегія розвитку», 

узагальнення чинників економічного зростання та розвитку національної 

економіки.  Серед спеціальних методів дослідження використано такі: 

експертний і розрахунково-аналітичний – для оцінки цінності будівельного 

потенціалу, цінності та вартості учасників для залізничного будівельно-

монтажного концерну; методологія IDEFO  – для опису бізнес-процесу 

формування цінності реалізованого будівельного потенціалу залізничного 

транспорту; економіко-математичного моделювання – для встановлення 

взаємозв’язків у межах трисекторної моделі виробничої підсистеми 

залізничного будівельно-монтажного концерну. 

Методологічну основу дисертаційного дослідження складають 

положення економічної теорії, теорій управління, економічні закони, праці 

зарубіжних і вітчизняних учених з питань формування, оцінки та управління 

розвитком економічного потенціалу, стратегічного управління та організації 

інвестиційно-інноваційної діяльності, власні висновки автора щодо аналізу 

досліджуваних процесів і явищ. Інформаційну базу дослідження становлять 

законодавчо-нормативні акти, програмні документи, які регулюють 

діяльність залізничного транспорту України, статистичні дані Державного 

комітету статистики України. 
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Наукова новизна отриманих результатів. Найбільш важливі 

результати дослідження, що містять елементи наукової новизни, полягають у 

такому: 

вперше: 

 розроблено організаційно-економічний механізм управління 

будівельним потенціалом залізничного транспорту України, в основі якого 

знаходиться організація залізничного будівельно-монтажного концерну. Це 

дозволило за результатами визначення ринку послуг, джерел фінансування 

потреб, структурних складових, організаційної структури управління, 

принципів діяльності об’єднання встановити конструктивне поєднання 

економічних інтересів залізничного транспорту та інших суб’єктів 

національного господарства від участі в діяльності концерну з метою 

реалізації масштабних будівельних інвестиційно-інноваційних проектів для 

вирішення стратегічних завдань розвитку залізничної галузі та національної 

економіки;  

 сформульовано системно-інтеграційний підхід до управління 

розвитком будівельного потенціалу залізничного транспорту шляхом 

визначення його організаційного, процесного та ситуаційного аспектів. Це 

дозволило обґрунтувати доцільність зміни існуючої системи управління 

розвитком будівельного потенціалу з урахуванням потреб взаємозв’язку 

функціональних складових потенціалу, забезпечення їх надійності, 

узгодженості процесів формування, реалізації та розвитку, що дає 

можливість приймати якісні управлінські рішення  залежно від акценту на 

вирішення стратегічних проблем розвитку залізничного транспорту в умовах 

змін у внутрішньому та зовнішньому середовищах; 

 розкрито теоретичні положення забезпечення цінності будівельного 

потенціалу залізничного транспорту в аспекті корпоративного навчання та 

інноваційного консалтингу, що базується на реалізації інтегрованого 

інвестиційно-інноваційного процесу групи, етапи якого розкрито шляхом 

застосування методології IDEFO. Це дозволило визначити взаємозв’язок його 
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результатів з цінністю кожного учасника для групи, запропонувати модель 

розрахунку їх вартості, а також визначило пропозиції щодо розроблення та 

реалізації спільних будівельних інвестиційно-інноваційних проектів, які 

важливі з позиції забезпечення розвитку транзитного потенціалу 

транспортної системи України; 

 визначено та розкрито зміст категорії «будівельний потенціал 

залізничного транспорту» як здатність і можливість створювати нові або 

модернізувати існуючі будівельні об’єкти залізничної інфраструктури, що 

дозволяє удосконалити діяльність залізничного транспорту (у тому числі й за 

рахунок поліпшення транспортних послуг) і підвищити соціально-

економічну ефективність функціонування залізничної галузі. Особливістю 

підходу до визначення будівельного потенціалу залізничного транспорту 

стало застосування процесно-пріоритетного підходу, у межах якого 

виокремлено основні, допоміжні, підтримуючі та управлінські бізнес-

процеси будівельного комплексу залізничного транспорту; 

 

удосконалено: 

 модель розрахунку вартості життєвого циклу ділянки залізничної 

колії в аспекті впровадження швидкісних перевезень за рахунок включення в 

розрахунок таких складових, як вартість життєвого циклу колії, штучних 

споруд, пристроїв, розподільних пунктів, житлово-цивільних об'єктів. Це 

дозволяє визначити ефективність проекту з урахуванням величини витрат на 

експлуатацію, ремонт і утримання; 

 класифікацію чинників зовнішнього середовища, які визначають 

основні зміни в діяльності залізничного транспорту як суспільно 

орієнтованого суб’єкта національної економіки за рахунок додавання 

класифікаційних ознак рівня змін, формування та зворотного прояву. Це 

дозволяє розширити зміст стратегічного управління розвитком залізничного 

транспорту, що включає акумулювання інформації щодо вимог і потрібних 

змін зовнішнього середовища, її трансформацію у стратегічні пріоритети 
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розвитку та управління процесами їх досягнення;  

 уявлення щодо загального змісту поняття «управління розвитком 

будівельного потенціалу» шляхом розкриття його як синтезу менеджменту, 

регулювання та процесів самоорганізації. Це склало основу розробленого 

механізму управління розвитком будівельного потенціалу залізничного 

транспорту, що здійснюється на стратегічному і тактичному рівнях 

управління, який дозволяє акумулювати і реалізувати можливості 

залізничного транспорту щодо досягнення бажаних змін у процесах 

створення нових будівельних об’єктів;  

 

набули подальшого розвитку: 

 теоретичні основи системи управління розвитком будівельного 

потенціалу залізничного транспорту, для чого обґрунтовано її підсистеми та 

відповідні їм функції (стратегічного планування змін, надійності бізнес-

процесів, управління ресурсами розвитку та суспільною цінністю 

потенціалу), визначено об’єкти управління, у тому числі складові основного 

бізнес-процесу «Будівництво об'єктів інфраструктури». Запропонована 

система відрізняється тим, що ґрунтується на управлінні бізнес-процесами та 

врахуванні суспільної цінності потенціалу; 

 концептуальний підхід щодо стратегічного управління розвитком 

залізничного транспорту України в контексті формування підґрунтя стійкого 

розвитку національної економіки, який побудовано на вирішенні таких 

завдань: стратегічне планування розвитку як суспільно орієнтованого 

суб’єкта економіки; управління процесами виконання цілей і аналіз 

ефективності реалізації стратегії розвитку. Це дозволяє проаналізувати й 

оцінити вплив діяльності та процесів розвитку залізничного транспорту на 

соціально-економічне становище в країні й обрати його вектор відповідно до 

пріоритетів національної економічної політики; 

 методичний підхід до оцінки рівня розвитку будівельного 

потенціалу залізничного транспорту, який базується на визначенні його 
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цінності для різних категорій стейкхолдерів і дозволяє отримати загальну 

оцінку розвитку для суспільства, що є важливим при розробленні стратегії 

розвитку потенціалу; 

 методичний підхід до проведення діагностики будівельного 

потенціалу залізничного транспорту, яка ґрунтується на використанні 

процесно орієнтованих підходів і сукупності показників оцінки рівня 

результативності бізнес-процесів на вході, у процесі здійснення та на виході, 

які поєднані в середньозваженому показнику результативності будівельного 

потенціалу. Такий підхід дозволяє своєчасно здійснити оптимізацію 

проблемних процесів; 

 теоретичний підхід до вибору стратегічних альтернатив розвитку 

будівельного потенціалу залізничного транспорту шляхом розроблення 

матриці вибору, яка ґрунтується на визначенні вихідної позиції в бізнес-

середовищі й типу базової стратегії (спеціалізація, концентрація, інтеграція 

та квазіінтеграція). Це дає можливість визначити залежність стратегічного 

вибору від  способу інтеграції в бізнес-простір і певної бізнес-позиції;  

 систематизація чинників економічного зростання та розвитку 

національної економіки, які розподілені на групи відповідно до джерела 

походження (чинники, які визначаються дією економічних законів, 

державного регулювання, структурної трансформації економіки та духовно-

моральної перебудови суспільства), що дозволяє розвинути положення теорії 

економічного зростання і визначити цільові орієнтири з метою забезпечення 

позитивної динаміки національної економіки; 

 обґрунтування ролі та визначення проблем будівельного комплексу 

залізничного транспорту України в процесах забезпечення його розвитку 

відповідно до світового досвіду, що дозволило внести пропозиції стосовно 

впровадження сучасних принципів функціонування. 

Практичне значення отриманих результатів. Використання 

результатів дослідження дисертанта суттєво вливає на формування та 

реалізацію  залізничних будівельних інвестиційно-інноваційних проектів, які 
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визначають позитивні зміни в обсягах перевезень транзитних вантажів і 

результатах розвитку галузей економіки України. 

Розроблені методологічні положення щодо системно-інтеграційного 

підходу до управління розвитком будівельного потенціалу залізничного 

транспорту є підґрунтям для розроблення стратегії взаємовідносин з 

зацікавленими суб’єктами відповідно до змін у стратегічних пріоритетах 

розвитку галузі та національної економіки.  

Самостійного практичного значення набувають підхід до створення, 

функціонування та розвитку організаційної структури управління 

будівельним потенціалом залізничного транспорту України, яка має форму 

будівельно-монтажного концерну; методичний підхід до оцінки рівня 

розвитку будівельного потенціалу залізничного транспорту, до проведення 

його діагностики.   

Висновки і рекомендації, що містяться в дисертації, частково 

використано керівництвом Краснолиманської дирекції залізничних 

перевезень Донецької залізниці (довідка № ДН-21/08 від 19 вересня 2012 р.), 

Технічної служби Південної залізниці (довідка № НТО-10/353 від 26 вересня 

2012 р.) при оцінюванні результативності будівництва ділянки залізничної 

колії в аспекті впровадження швидкісних перевезень і в процесі діагностики 

потенціалу підприємств залізничної галузі. Рекомендації щодо формування 

інтегрованого інвестиційно-інноваційного процесу об’єднання застосовано 

ТОВ «Компанія Агротрейд» (акт впровадження № 03/19 від 14 серпня 2012 

р.). 

Основні наукові і методологічні положення роботи використовуються в 

навчальному процесі Харківського національного технічного університету 

будівництва та архітектури при викладанні дисциплін «Теорія організації», 

«Основи систем і системного аналізу», «Методи прийняття управлінських 

рішень», «Управління змінами», «Менеджмент організації (будівельний 

комплекс» (довідка від 5 вересня 2012 р.).  
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Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати дисертаційної 

роботи, які виносяться на захист, здобуто особисто автором і відображено в 

наукових публікаціях. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у 

дисертації використано лише ті положення, ідеї та висновки, які є 

результатом самостійної роботи автора. Внесок автора в роботи, виконані у 

співавторстві [286, 300,  302], наведено у списку опублікованих праць за 

темою дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення й отримані 

результати досліджень пройшли апробацію на шести конференціях: 73 

Міжнародній науково-технічній конференції кафедр академії та спеціалістів 

залізничного транспорту і підприємств (Харків, 2011 р.), VІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Проблеми міжнародних транспортних 

коридорів та єдиної транспортної системи України» (Харків, 2012 р.), ІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективные разработки 

науки и техники» (Пржемисль, 2011 р.), VІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Наука и образование – 2011/2012» (Прага, 2012 р.),  

VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Спецпроект: Аналіз 

наукових досліджень» (Дніпропетровськ, 2012 р.), Всеукраїнській науково-

технічній конференції «Проблеми і перспективи транспорту: технологія, 

управління, економіка, логістика, право»  (Одеса, 2011р.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено автором 

у 31 науковій праці, обсягом 32,6 ум.-друк. арк., серед яких: 2 індивідуальні 

монографії (обсягом 13,8 та 8,8 ум.-друк. арк.); 23 наукові статті у фахових 

наукових виданнях, з яких 21 написана особисто автором (загальним обсягом 

9,75 ум.-друк. арк.); тези доповідей на 6 конференціях. 

Обсяг та структура роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти  

розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації – 456 сторінок. Основний обсяг роботи становить 

354 сторінки і містить 64 рисунки, з яких 19 займають 20 повних сторінок, 36 

таблиць, з яких 12 займають 13 повних сторінок. Список використаних 
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джерел, що містить 331 найменування, викладено на 34 сторінках, 12 

додатків - на  35 сторінках. 
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