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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Залізничний транспорт як фундамент 

транспортної інфраструктури України є основою для задоволення потреб у 

перевезеннях вантажів і пасажирів, а колійний комплекс виступає основою 

вітчизняного залізничного транспорту, адже надійна та якісна робота 

залізничної галузі залежить, в першу чергу, від стану колійної 

інфраструктури, яка забезпечує необхідну пропускну спроможність, якість, 

надійність та безпеку руху.  

На даний час для стабільної роботи залізничного транспорту потрібно 

вирішити низку системних проблем у роботі підприємств колійного 

господарства, тому що на вітчизняних коліях досить багато ділянок з 

наднормативним терміном експлуатації та з простроченим ремонтом, 

використовується застаріла техніка та технології для обслуговування і 

ремонту інфраструктури, не завжди якісно виконуються колійні роботи.  

Залізничні магістралі України були збудовані за зовсім інших 

економічних та політичних умов, тому для досягнення їх стабільної роботи 

за умов неповноцінного фінансування залізничної галузі при обмеженні 

фінансових, технічних та технологічних ресурсів повноцінно виконати 

модернізацію та ремонт всієї вітчизняної колійної інфраструктури просто 

неможливо. Отже, потрібно проводити колійні роботи відповідно до 

сучасних особливостей експлуатації залізничної мережі, із врахуванням не 

лише обсягів перевезень та швидкостей руху, а і технологічних 

особливостей видів руху, насамперед при здійсненні розподілу колій для 

перевезень окремо пасажирів і вантажів. 

Аналізуючи дослідження, що спрямовані на вирішення проблем 

ефективного  розвитку  залізничної  галузі, таких  вчених  і практиків, як 

Бараша Ю.С., Богомолової Н.І., Блудової Т.В., Даніленка Е.І., Данька М.І., 

Дейнеки О.Г., Демченка М.А., Диканя В.Л., Гудкова О.М., Ейтутіса Г.Д., 

Іванілова О.С., Кірдіної О.Г., Костюка М.Д., Криворучко О.М., Кургана 



М.Б., Макаренка М.В., Міщенка М.І., Мукмінової Т.А., Позднякової Л.О., 

Цвєтова М.Ю., Чебанової Н.В., Шиша В.О., Шинкаренка В.Г., Якименко 

Н.В. та інших, варто зазначити, що при вирішенні питань щодо 

ефективного розвитку залізничного транспорту шляхом реформування, 

удосконалення системи управління, інвестиційно-інноваційного 

забезпечення та ін. проблем галузі недостатньо розкрито особливості 

розвитку підприємств колійного господарства в сучасних умовах.  

Все це зумовлює актуальність обраної теми дисертаційного 

дослідження. 

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

Дисертація  виконана як ініціативна та  відповідає цілям та завданням 

Концепції розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на 

середньостроковий період та до 2020 року, затвердженої рішенням Колегії 

Мінтрансу від 23.10.2001 р. (наказ МТУ від 05.11.2001 р. № 764); 

Державної цільової програми реформування залізничного транспорту 

України на 2010–2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 грудня 2009 року № 1390;  Транспортної стратегії України 

на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 20  жовтня  2010 року № 2174; Концепції Державної цільової 

програми впровадження на залізницях швидкісного руху пасажирських 

поїздів на 2005-2015 рр, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від  31.12. 2004 року № 979-р.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розроблення теоретичних та організаційно-економічних аспектів 

управління підприємствами колійного господарства при запровадженні 

швидкісного руху на території України, з урахуванням особливостей 

функціонування галузі в сучасних умовах. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було поставити та 

вирішити такі завдання: 

- провести аналіз стану колійного господарства залізничного 



транспорту України та розробити пропозиції щодо удосконалення 

управління його підприємствами; 

- обґрунтувати доцільність реорганізації підприємств колійного 

господарства в умовах реформування галузі; 

- розробити пропозиції щодо організації та оптимізації  використання 

наявного парку колійної техніки; 

- запропонувати методичний підхід до організації та планування 

ремонту залізничної мережі; 

- сформувати принципи ведення колійних робіт із врахуванням 

специфіки діяльності залізничного транспорту в сучасних умовах;  

- розробити теоретичні основи створення та основні принципи 

діяльності накопичувального фонду інвестиційного забезпечення ремонту 

колійної інфраструктури в умовах обмеженого фінансування залізничного 

транспорту; 

- запропонувати підходи до оцінки ефективності колійних робіт в 

умовах реформування залізничного транспорту з урахуванням 

запровадження швидкісного руху. 

Об'єкт дослідження – процеси управління підприємствами колійного 

господарства залізничного транспорту України.  

Предмет дослідження – теоретико-методичні основи організації та 

управління підприємствами колійного господарства при запровадженні 

швидкісного руху в умовах реформування галузі. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 

дисертаційного дослідження стали  роботи вітчизняних та закордонних 

вчених і практиків; законодавчі та нормативні акти України, зокрема, у 

сфері залізничного транспорту; матеріали Державного комітету 

статистики; узагальнені принципи організації управління, регулювання та 

планування діяльності в залізничній галузі; положення теорії ефективності 

та управління виробництвом. У процесі дослідження було застосовано такі 

загальнонаукові та специфічні методи, зокрема: системний підхід – для 



визначення головних факторів сучасного стану залізничного транспорту та 

перспектив розвитку підприємств колійного господарства; абстрактно-

логічний підхід – для формування узагальнень і висновків; графічний 

метод – для наочного відтворення отриманих результатів при виконанні 

дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому: 

удосконалено: 

- теоретичні основи управління підприємствами колійного 

господарства залізничного транспорту України в умовах впровадження 

швидкісного руху за рахунок визначення: факторів, задач, що впливають на 

їх розвиток; принципів забезпечення ефективності управління, що дозволило 

обґрунтувати такі напрямки та інструменти покращення управління 

підприємствами колійного господарства, як забезпечення стратегічності 

управління, реорганізацію підприємств, впровадження системи менеджменту 

якості, підвищення ефективності оперативного та тактичного управління 

тощо; 

- механізм реорганізації підприємств колійного господарства за рахунок 

обґрунтування його сутності та змісту етапів підготовки, запровадження та 

перспективного розвитку, які розроблено відповідно до програм 

реформування залізничної галузі та впровадження швидкісного руху, що 

дозволяє забезпечити відповідність роботи підприємств колійного 

господарства новим умовам функціонування залізничного транспорту 

України; 

- організаційну структуру управління підприємствами колійного 

господарства за рахунок формування департаменту координації та 

оптимізації використання колійної техніки (визначено його структуру, 

функції, задачі), що дозволить оптимізувати наявний парк колійної техніки та 

підвищити ефективність ведення колійних робіт;  

- методичний підхід до організації та планування колійних робіт, який на 

відміну від існуючого враховує дохідність напрямів пасажирського та 



вантажного руху, що дозволяє визначити пріоритетні напрями ремонту колії; 

- принципи організації та планування проведення колійних робіт за 

рахунок доповнення їх принципами суспільно-економічної значущості, 

ринкової орієнтації, комплексної узгодженості, що дозволяє відмовитись від 

застарілого територіального підходу ремонту колії та забезпечити послідовну 

реалізацію стратегії впровадження швидкісного руху; 

-  теоретичні засади створення накопичувального фонду інвестиційного 

забезпечення ремонту колійної інфраструктури, які визначають мету, 

предмет, задачі, джерела залучення коштів, що дозволяє забезпечити 

здійснення модернізації та ремонту залізничної мережі в умовах обмеженого 

фінансування та нестачі власних коштів; 

дістало подальшого розвитку: 

-  методичний підхід до оцінки ефективності діяльності підприємств 

колійного господарства на основі врахування комплексного показника якості 

виконання ремонту залізничної мережі, у тому числі бальності колії, зміни 

прогресивності через рівні швидкості, зміни величини пропускної 

спроможності, що дозволяє більш точно обґрунтувати доцільність 

проведення колійних робіт. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що їх 

запровадження в діяльності підприємств колійного господарства України 

дасть можливість залізничній галузі, по-перше, більш раціонально 

розподіляти ресурси та колійну техніку при виконанні колійних робіт; по-

друге, проводити колійні роботи на тих ділянках колії, де це є економічно 

вигідним та доцільним, на всьому напряму руху, а не на окремих ділянках; 

по-третє, оцінювати ефективність діяльності підприємств колійного 

господарства, використовуючи комплексний показник якості виконання 

ремонту залізниць.  

Результати дисертаційного дослідження впроваджені в навчальний 

процес Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів та 

використовуються при підготовці магістрів та спеціалістів за 



спеціальностями: «Економіка підприємства», «Залізнична колія та колійне 

господарство» (акт впровадження від 20 грудня 2012 р. №2/79), при 

викладанні лекцій, проведенні практичних занять з дисциплін: «Економіка 

залізничного транспорту», «Організація планування ремонтно-колійних 

робіт», «Планування і організація реконструкції залізниць», «Економічні 

основи реструктуризації управління підприємством транспорту» та при 

виконанні випускних робіт спеціалістів і магістрів.  

Отримані практичні результати дисертаційного дослідження  

використані Головним фінансово-економічним управлінням Державної 

адміністрації залізничного транспорту України (акт впровадження № ЦФ - 

13/247 від 28 січня 2013 р.) та Технічною службою Державного 

територіально-галузевого об’єднання «Південна залізниця» (акт 

впровадження № НТО -19/25 від 15 січня 2013 р.) шляхом визначення 

пріоритету при плануванні та організації проведення відповідних колійних 

робіт на ділянці колії, величини доходів колії для оптимізації використання 

наявних матеріальних та фінансових ресурсів, персоналу, парку сучасної 

колійної техніки тощо, що дозволяє відмовитись від застарілого 

територіального підходу ремонту колії та забезпечити послідовну реалізацію 

стратегії впровадження швидкісного руху на всій протяжності мережі 

залізниць в нашій країні та більш повно відображати всі показники 

безпечного та надійного стану колії, сприяти її постійному відновленню 

через модернізацію та капітальний ремонт і з більшою точністю 

обґрунтувати доцільність виконання колійних робіт. 

Особистий внесок здобувача. Висновки та результати дисертаційного 

дослідження отримані автором самостійно. У дисертаційному дослідженні 

показані ідеї та розробки, які належать безпосередньо автору. Особистий 

внесок здобувача у наукові та практичні результати, що виконані в 

співавторстві, такий: у статті [1] пропонує підходи до реформування 

вітчизняного транспортного сектора; у статті [12] розроблено основи 

формування накопичувального фонду інвестиційного забезпечення ремонту 



колійної інфраструктури.  

Апробація результатів роботи. Основні положення та результати 

дослідження були висловлені в доповідях на: VІ та VІІ Міжнародних 

науково– практичних конференціях «Проблеми міжнародних транспортних 

коридорів та єдиної  транспортної  системи  України  (Коктебель,  2008  та  

2011  рр.);     VІІІ Міжнародній науково – практичній конференції «Проблеми 

міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи 

України ( Харків, 2012 р.); V Міжнародній науково-технічній конференції 

«Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте» 

(Дніпропетровськ, 2010 р.); ІІІ Міжнародній науковій конференції  молодих 

учених та студентів «Стратегія економічного розвитку країн в умовах 

глобалізації» (Дніпропетровськ, 2012 р.); VII Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Спецпроект: аналіз наукових досліджень» 

(Дніпропетровськ, 2012 р.). 

Публікації. Результати дослідження опубліковані у 18 працях, з яких 12 

наукових статей надруковані у наукових виданнях, визнаних МОН України 

фаховими з економічних наук. Загальний обсяг публікацій становить 3,88 

друк. арк., з них особисто автору належить 3,71 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.  

Загальний обсяг роботи складає 208 сторінок, в т.ч. основний текст 

займає 170 сторінок. Матеріали дисертації проілюстровані 15 рисунками, 8 

таблицями та містять 10 додатків. Список використаних джерел налічує 167 

найменувань. 
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