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Остапюк Б. Я. принципи ефективного управління залізничним транспортом у системі національного господарства в 
умовах глобалізації

Метою статті є визначення принципів ефективного управління залізничним транспортом у системі національного господарства в умовах 
активізації глобалізаційних процесів. Визначено, що залізничний транспорт України відіграє важливу роль у національній економіці, у побудові 
внутрішньогосподарських зв’язків. Проте реалії сьогодення пронизані процесами глобалізації та інтеграції економіки України до світового гос-
подарства. У цих умовах перед залізничним транспортом постає питання скорішої інтеграції до світової транспортної системи через мережу 
міжнародних транспортних коридорів. Особливості організації перевезень у цій мережі висувають до залізничного транспорту України низку 
завдань із забезпечення безперервності, надійності та терміновості виконання перевезень з мінімальними витратами транспортування. Це 
обумовлює використання принципів конкурентної боротьби та логістики в забезпеченні ефективності управління залізничним транспортом 
з обов’язковим залученням інших видів транспорту до виконання перевізного процесу. Здійснення управлінської діяльності у відповідності до 
означених принципів дозволить не тільки підвищити ефективність управління залізничним транспортом, але й забезпечить синергетичний 
ефект підвищення ефективності управління всього транспортного комплексу України. Перспективи подальших досліджень цієї проблеми слід 
спрямувати на побудову механізмів партнерської взаємодії між залізничним та іншими видами транспорту при його інтеграції до мережі міжна-
родних транспортних коридорів і світової транспортної системи з метою забезпечення синергетичної ефективності управлінської діяльності 
у транспортному комплексі України.

Ключові слова: залізничний транспорт, ефективне управління, принципи конкурентної боротьби, принципи логістики, міжнародні транспортні 
коридори.
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железнодорожным транспортом в системе национального  
хозяйства в условиях глобализации

Целью статьи является определение принципов эффективного 
управления железнодорожным транспортом в системе националь-
ного хозяйства в условиях активизации глобализационных процес-
сов. Определено, что железнодорожный транспорт Украины играет 
важную роль в национальной экономике, в построении внутрихозяй-
ственных связей. Однако реалии современности пронизаны процесса-
ми глобализации и интеграции экономики Украины в мировое хозяй-
ство. В этих условиях перед железнодорожным транспортом стоит 
вопрос скорейшей интеграции в мировую транспортную систему 
через сеть международных транспортных коридоров. Особенности 
организации перевозок в этой сети выдвигают железнодорожному 
транспорту Украины ряд задач по обеспечению непрерывности, на-
дежности и срочности выполнения перевозок с минимальными затра-
тами транспортировки. Это обусловливает использование принци-
пов конкурентной борьбы и логистики в обеспечении эффективности 
управления железнодорожным транспортом с обязательным привле-
чением других видов транспорта к реализации перевозочного процес-
са. Осуществление управленческой деятельности в соответствии с 
указанными принципами позволит не только повысить эффектив-
ность управления железнодорожным транспортом, но и обеспечит 
синергетический эффект повышения эффективности управления 
всего транспортного комплекса Украины. Перспективы дальнейших 
исследований этой проблемы следует направить на построение ме-
ханизмов партнерского взаимодействия между железнодорожным и 
другими видами транспорта при его интеграции в сеть международ-
ных транспортных коридоров и мировую транспортную систему с 
целью обеспечения синергетической эффективности управленческой 
деятельности в транспортном комплексе Украины.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, эффективное управ-
ление, принципы конкурентной борьбы, принципы логистики, между-
народные транспортные коридоры.
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Ostapjuk B. Ja. Principles of Effective Management  

of the Rail Transport Within the System of National Economy  
in the Context of Globalization

The article is aimed at defining the principles of the effective management of 
rail transport within the system of national economy in the context of activa-
tion of the globalization processes. It is determined that the rail transport in 
Ukraine plays an important role in the national economy, is contributing to 
the building of the internal economy relationships. However, the contempo-
rary realities are permeated by the processes of globalization and economic 
integration of Ukraine into the world economy. In these circumstances, rail 
transport is facing the question of an expeditious integration into the world 
transport system through the network of international transport corridors. 
Specifics of the transport management in this network set a number of tasks 
for the rail transport of Ukraine to ensure continuity, reliability and urgency of 
shipments for the minimal transportation costs. This makes use of the princi-
ples of competition and logistics in ensuring the efficiency of the rail transport 
management with the obligatory involvement of other modes of transport 
into the transportation process. Implementation of management activities 
in accordance with these principles will not only increase the efficiency of 
the rail transport management, but also will ensure the synergistic effect 
of improving the management of the whole transport complex of Ukraine. 
Prospects of the further researches in the problem area should be directed at 
building of the partnership mechanisms between the rail transport and the 
other transport modes when it is integrated in the network of international 
transport corridors and the world transport system to provide synergistic ef-
ficiency of management performance in the transport complex of Ukraine.

Key words: rail transport, efficiency of management, principles of competi-
tion, principles of logistics, international transport corridors.
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Тенденції розвитку світової економіки останніх 
років характеризуються активізацією процесів 
глобалізації. Ці процеси визначають переорієн-

тацію національних економік країн світу на відкритість 
і лібералізацію внутрішньогосподарської діяльності з 
метою підвищення ефективності зовнішньогосподар-
ських зв’язків. Причому слід зауважити, що інтеграція 
національної економіки до системи світового господар-
ства можлива лише за умови членства в міжнародних 
організаціях або інтеграційних об’єднаннях.

Сьогодні Україна вже є членом більш ніж 40 між-
урядових і неурядових міжнародних організацій. Госпо-
дарство України має сталий зв’язок із сучасними глоба-
лізаційними процесами, про що свідчать індекси глоба-
лізації KOF і CEIP. За індексом глобалізації KOF, який 
визначається за політичним, економічним і соціальним 
вимірами, Україна займає 64 позицію в рейтингу країн 
світу за показником рівня глобалізації з 123 країн. За 
індексом глобалізації CEIP, який обчислюється за еко-
номічним, технологічним, політичним і персональним 
вимірниками, Україна займає 39 позицію з 62 країн, що є 
учасницями рейтингу рівня глобалізації [1].

Враховуючи унікальність положення України, за-
значимо, що вона виступає своєрідним «мостом» на осі 
«Захід – Схід», на полюсах якої розміщуються два осно-
вні стратегічні торгівельні блоки [2, с. 43]. Налагоджен-
ня сталих зв’язків на осі «Захід – Схід» між глобальними 
ринками збуту створює для України умови прискорення 
національного економічного розвитку. Активізація між-
народного характеру виробничого процесу в умовах 
глобалізації забезпечується транспортним сполученням 
суб’єктів економіки на шляху до світового товарного 
ринку. З огляду на те, що в Україні саме залізничний 
транспорт відіграє роль основного вантажоперевізника, 
на нього і покладається забезпечення зовнішньоеконо-
мічних і транзитних зв’язків, інтенсифікація процесу ін-
теграції до світової транспортної системи через мережу 
міжнародних транспортних коридорів.

Питання активізації глобалізаційних процесів 
світової економіки, їх вплив на розвиток національ-
ного господарства країн світу та розвиток України під 
впливом глобалізаційних процесів висвітлено у працях 
багатьох вчених. Зокрема, слід відзначити дослідження  
В. Диканя, П. Купчака, О. Білоус, А. Філіпенко, С. Бой-
ко, О. Шнипко. Дослідження таких вчених, як А. Нові-
кова, Ю. Пащенко, О. Нікіфорчук та ін., спрямовані на 
вирішення питань щодо функціонування транспортно-
дорожнього комплексу України в системі міжнародних 
транспортних коридорів та процесах міжнародної глоба-
лізації. Окремі питання розвитку залізничного транспор-
ту України, управління залізничним транспортом і забез-
печення ефективності його функціонування розкрито у 
дослідженнях таких вчених, як Ю. Бараш, Ю. Цветов,  
М. Макаренко, А. Лашко, М. Шапочка, О. Рибіна та ін.

Не зважаючи на велику кількість досліджень озна-
ченого кола питань, на нашу думку, залишаються недо-
статньо опрацьованими проблеми ефективного управ-
ління залізничним транспортом в умовах глобалізації 
національної економіки.

Тому метою статті є визначення принципів ефек-
тивного управління залізничним транспортом у системі 
національного господарства в умовах активізації глоба-
лізаційних процесів.

Важливість інтеграції залізничного транспорту Украї-
ни до міжнародної транспортної системи обумовлена 
необхідністю збільшення обсягів міжнародних переве-
зень через територію нашої держави та валютних над-
ходжень, скорочень транспортних витрат, наближення 
до міжнародних стандартів строків доставки вантажу та 
пасажирів, екологічних параметрів роботи залізниць.

Становлення України як рівноправного партнера 
на ринку міжнародних транспортних послуг обумов-
лене її вигідним транспортно-географічним положен-
ням. Вона має широкі транспортні контакти з країнами 
Східної та Західної Європи, вихід до Чорного моря; за-
ймає переважаюче положення в західних комунікаціях 
Російської Федерації й центрально-азіатських країн. По 
деяких ключових напрямках міжнародних перевезень її 
комунікації не мають альтернативи [3, с. 7 – 8].

Вигідне з точки зору транзиту транспортно-геогра-
фічне положення України на даний час не викорис-
товується повною мірою. Це пов’язано з впливом 

зовнішніх і внутрішніх чинників. Внутрішні чинники, 
перш за все, стосуються різних рівнів розвитку україн-
ської та світової транспортної системи. Вони мають зде-
більшого техніко-економічний, політичний або право-
вий характер. До внутрішніх чинників належать:
 відставання у темпах розбудови української 

частини міжнародних транспортних коридорів 
(аналіз пропускної спроможності автомобіль-
них і залізничних магістралей, які входять в 
систему міжнародних транспортних коридорів 
на території України, свідчить про наявність 
майже на кожному напрямку ділянок з пропуск-
ною спроможністю у декілька разів нижчою, 
ніж у цілому всієї магістралі);

 низька якість внутрішньої транспортної мере-
жі, обмеженість швидкостей транзитних пере-
везень, технічно застарілий рухомий склад;

 низький рівень розвитку інфраструктури дер-
жавного кордону, низька пропускна спромож-
ність прикордонних пунктів пропуску та достат-
ньо висока вартість послуг, що надаються при 
перетині кордону, складна та тривала процедура 
проходження кордону, простої на кордоні;

 політична й економічна нестабільність, часті 
зміни в законодавчому та правовому полі щодо 
здійснення транспортних перевезень і про-
цедури перетину кордонів, неузгодженість на-
ціональних законодавчих актів з відповідними 
нормами в європейських країнах;

 недостатньо гнучка тарифна політика, яка не 
завжди враховує зміни в тарифній політиці 
країн-конкурентів і не сприяє забезпеченню 
конкурентоздатності перевезень територією 
України в порівнянні з іншими країнами, на-
явність місцевих зборів, необхідність внесення 
фінансової застави, тощо [4, с. 137 – 138].
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На подолання внутрішніх чинників невикористання 
Україною свого вигідного транспортно-географічного по-
ложення спрямовано реформування транспортної галузі 
в цілому та залізничного транспорту зокрема [5, с. 40].

У свою чергу, до зовнішніх чинників належать:
 зміна кон’юнктури міжнародного ринку тран-

спортних послуг (зростання обсягів комбінова-
них перевезень, зростання вимог до швидкості й 
якості транспортних послуг і перевезень, зміни в 
структурі транзитних вантажів на користь кон-
тейнерів, тарно-штучних вантажів, зменшення 
транзиту металу, наливних вантажів, тощо);

 різні темпи трансформації та інтеграції націо-
нальних транспортних систем у міжнародну 
транспортну систему, зокрема прискорений 
розвиток транспортної інфраструктури країн-
конкурентів;

 зростання міжнародної конкуренції на міждер-
жавному рівні за додаткові транзитні потоки й, 
як наслідок, переорієнтація транзиту з портів 
України до портів сусідніх країн [4, с. 137  – 138].

Разом з тим слід відзначити, що останнім ча-
сом залізничний транспорт України зіткнувся з цілим 
комплексом проблем, які стосуються як технічних, так 
і якісних параметрів його функціонування. Це обумов-
лює подальше відставання рівня розвитку залізничного 
транспорту України від стандартів міжнародної тран-
спортної системи.

Важливим чинником, що викликає суттєві зміни в 
економіці залізничного транспорту, є охоплення 
його процесами глобалізації. Через залізничні 

колії України проходять міжнародні транспортні ко-
ридори, залучаються міжнародні вантажопотоки через 
систему вітчизняних морських портів, збільшуються 
пасажиропотоки на закордонні напрямки [6].

Тому з метою збереження та нарощування потен-
ціалу національної мережі залізничного транспорту, по-
силення його ролі як однієї з базових галузей економі-
ки України, зміцнення позицій на ринку транспортних 
послуг, забезпечення конкурентоспроможності галузі 
необхідно розробити систему принципів ефективного 
управління залізничним транспортом.

У загальному розумінні управління передбачає ціле-
спрямованих вплив на об’єкт з метою досягнення кінце-
вих результатів. У свою чергу, ефективність управління – 
це сукупна результативність роботи всього колективу 
підприємства, системи заходів, які є наслідком окремих 
зусиль керівника та спеціалістів [7, с. 516]. У найбільш 
повному розумінні ефективне управління розглядається 
як процес досягнення запланованих результатів функціо-
нування системи за рахунок забезпечення раціональної 
взаємодії між керуючою та керованою підсистемами.

Таким чином, ми вважаємо, що ефективним є таке 
управління, що спрямовано на досягнення поставлених 
перед економічною системою завдань на заплановано-
му рівні результатів з використання сучасних підходів 
до реалізації управлінського впливу.

Управління залізничним транспортом ґрунтується 
на трьох принципах: територіальному, виробничому та 

функціональному (рис. 1). Безпосередній процес управ-
ління функціонуванням залізничної галузі здійснюється 
Державною адміністрацією залізничного транспорту 
«Укрзалізниця», яке забезпечує дотримання основних 
принципів управління залізничним транспортом у ціло-
му: принципу централізованого керівництва та принци-
пу надання певної самостійності з прийняття управлін-
ських рішень його структурним підрозділам.

Слід зазначити, що на даний час триває процес 
реформування залізничного транспорту України, метою 
якого є:
 утворення державного акціонерного товариства 

залізничного транспорту загального користу-
вання як національного перевізника вантажів і 
пасажирів на ринку транспортних послуг;

 формування вертикально інтегрованих структур 
за видами діяльності;

 забезпечення рівного доступу всіх суб’єктів гос-
подарювання до об’єктів транспортної інфра-
структури;

 створення конкурентного середовища на ринку 
залізничних перевезень;

 впровадження інноваційних транспортних і ло-
гістичних технологій;

 удосконалення системи регулювання тарифів 
на послуги залізничного транспорту [8].

Оскільки залізничним транспорт останнім часом 
поступово втрачає позиції основного перевізника 
вантажів, то ми вважаємо, що з метою посилення 

ролі залізничного транспорту слід проводити політику 
управління галуззю за принципами конкурентної бороть-
би та з використанням принципу логістики при організа-
ції перевезень. Особливої уваги використання цих прин-
ципів набуває з огляду на включення залізничної галузі 
України до мережі міжнародних транспортних коридорів.

Особливості здійснення перевезень у мережі між-
народних транспортних коридорів викликають необ-
хідність побудови партнерських відносин залізничного 
транспорту з іншими його видами, а саме: автомобіль-
ним, річковим, морським. Тому забезпечення ефектив-
ності управління залізничним транспортом повинно 
враховувати прагнення інших видів транспорту до за-
безпечення власної ефективності. 

Ефективне управління залізничним транспортом 
при його включенні до світової мережі міжнародних 
транспортних коридорів повинно ґрунтуватися на та-
ких принципах конкурентної боротьби, як: системність, 
науковість, фінансова підтримка, інноваційність, право-
ва забезпеченість, інформованість, прогресивний роз-
виток. Спрямованість впливу цих принципів забезпечує 
використання об’єктивних наслідків дії законів ринкової 
економіки (рис. 2). Проте, слід відзначити, що ці прин-
ципи зумовлюють нарощення конкурентних переваг і, 
як наслідок, забезпечення ефективності тільки заліз-
ничного транспорту.

Саме тому ми вважаємо, що окремої уваги потре-
бує застосування принципів конкурентної боротьби, до 
яких належать: паритетність, передбачуваність, синер-
гізм, адаптивність, партнерство, ситуаційність, мотива-
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ційність (див. рис. 2). Спрямованість дії цих принципів 
забезпечує повніше використання виробничого потен-
ціалу залізничної мережі України в поєднанні з іншими 
видами транспорту, а також значною мірою сприяє під-
вищенню ефективності управління залізничним тран-
спортом України за умови його включення до світової 
мережі міжнародних транспортних коридорів.

Використання ж принципів логістики у забезпе-
ченні ефективного управління залізничним транспор-
том спрямовано на: 
 мінімізацію витрат на перевезення;
 забезпечення вантажовідправників рухомим 

складом з необхідними йому технічними харак-
теристиками в достатній кількості;

 економію від масштабу та дальності перевезень 
при врахуванні характеристик вантажу та міс-
ця його призначення;

 доставку вантажів «від дверей до дверей» та 
«точно у строк».

Спрямованість дії цих принципів забезпечує побу-
дову раціональних маршрутів перевезення вантажів ме-
режею міжнародних транспортних коридорів, що про-
ходять територією України, у поєднанні залізничного 
транспорту з іншими його видами та дозволяє досягти 
синергетичного ефекту управлінської діяльності усього 
транспортного комплексу нашої держави.

ВИСНОВКИ
Таким чином, залізничний транспорт України віді-

грає важливу роль у національній економіці у побудові 
внутрішньогосподарських зв’язків. Проте реалії сього-
дення пронизані процесами глобалізації та інтеграції 
економіки України до світового господарства. У цих 
умовах перед залізничним транспортом постає питан-
ня скорішої інтеграції до світової транспортної системи 
через мережу міжнародних транспортних коридорів. 
Особливості організації перевезень у мережі міжнарод-
них транспортних коридорів висувають до залізнич-
ного транспорту України низку завдань у забезпеченні 

Рис. 1. принципи управління залізничним транспортом

Принципи управління залізничним транспортом

Територ іальний Виробничий Функціональний

Розділ залізничної мережі
на окремі залізниці

у відповідності до регіонів
їх розміщення, а залізниць –
на відділення у відповідності

до обласного розміщення
територіальних управлінь

Наявність у керівних
структурах усіх рівнів

ланок управління
у відповідності

до галузевої спрямованості
діяльності

Розподіл керівних структур
за функціями, які вони

виконують, і виконання
окремими керівними органами

лише однієї
управлінської функції

Спрямованість впливу

Забезпечення єдності
централізованого

керівництва 

Дотримання суворої
дисципліни, точне

та своєчасне виконання
наказів

Дотримання науковості
управління на підставі

системного комплексного
підходу та слідування
економічним законам

Надання структурним
підрозділам певної

самостійності у прийнятті
рішень у відповідності

з метою діяльності 

Урахування та аналіз ситуації,
що склалася, за даними
інформаційних систем
(у т. ч. впровадження

електронного документообігу)

Забезпечення оперативності
та конкретності керівництва

при виробничо-територіальній
організації діяльності

Поєднання інтересів
виробничого колективу

та керівництва

Чітке розмежування прав
і відповідальності

у відповідності до виконуваних
функцій і функціональних

обов’язків, контроль виконання
поставлених завдань
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Принципи конкурентної боротьби

Системність

Науковість

Інноваційність

Інформативність

Фінансова
підтримка 

Правове
забезпечення

Прогресивний
розвиток

Спрямованість впливу

Забезпечення використання об’єктивних
наслідків дії законів ринкової економіки.
Нарощення конкурентних переваг тільки

залізничного транспорту

Паритетність

Синергізм

Передбачуваність

Партнерство

Адаптивність

Ситуаційність

Мотиваційність

Спрямованість впливу

Забезпечення повнішого використання
виробничого потенціалу залізничної мережі

України в поєднанні з іншими видами
транспорту. Підвищення ефективності

управління залізничним транспортом України
при його включенні до мережі міжнародних

транспортних коридорів

Рис. 2. принципи конкурентної боротьби для забезпечення ефективного управління залізничним транспортом

безперервності, надійності та терміновості виконання 
перевезень з мінімальними витратами транспортуван-
ня. Це обумовлює використання принципів конкурент-
ної боротьби та принципів логістики в забезпеченні 
ефективності управління залізничним транспортом з 
обов’язковим залученням інших видів транспорту до 
виконання перевізного процесу. Здійснення управлін-
ської діяльності у відповідності до означених принципів 
дозволить підвищити не тільки ефективність управлін-
ня залізничним транспортом, але й забезпечить синер-
гетичний ефект підвищення ефективності управління 
всього транспортного комплексу України.

Перспективи подальших досліджень цієї проблеми 
слід спрямувати на побудову механізмів партнерської 
взаємодії між залізничним та іншими видами транспорту 
при його інтеграції до мережі міжнародних транспорт-
них коридорів і світової транспортної системи з метою 
забезпечення синергетичної ефективності управлінської 
діяльності у транспортному комплексі України. 
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мічно активного населення в Єврозоні. Охарактеризовано ризикові наслідки міграційних процесів зі стійкими проявами на ринку праці, які виникають 
здебільшого у зв’язку із суттєвими недоліками інструментарію регулювання міграційних процесів. Розроблено модель урегульованості міграційних 
процесів залежно від обсягів їх зростання, які початково проявляються у підвищенні трудової мобільності населення, а надалі трансформуються 
в реальні міграційні потоки. Запропоновано використовувати різні форми співпраці як на загальнодержавному, так і на міжрегіональному рівнях з 
метою послаблення можливих виникнень міграційних ризиків і лімітуючих впливів євроінтеграційних процесів на національний ринок праці.
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Гринкевич С. С. Трансформационные изменения национального 

рынка труда в условиях евроинтеграции
Целью статьи является обнаружение влияния евроинтеграционных 
процессов на национальный рынок труда. Сформулированы основные 
последствия евроинтеграции в разрезе отдельных объектов, которые 
в значительной степени детерминируют ситуацию на национальном 
рынке труда. Выявлена специфика и последствия перераспределения 
экономически активного населения в Еврозоне. Охарактеризованы 
рисковые последствия миграционных процессов с устойчивыми про-
явлениями на рынке труда, которые возникают в основном в связи 
с существенными недостатками инструментария регулирования 
миграционных процессов. Разработана модель урегулированности 
миграционных процессов в зависимости от объемов их роста, кото-
рые изначально проявляются в повышении трудовой мобильности 
населения, а в дальнейшем трансформируются в реальные миграци-
онные потоки. Предложено использовать различные формы сотруд-
ничества как на общегосударственном, так и на межрегиональном 
уровнях с целью ослабления возможных возникновений миграционных 
рисков и лимитирующих воздействий евроинтеграционных процессов 
на национальный рынок труда.
Ключевые слова: рынок труда, евроинтеграция, перераспределение 
экономически активного населения, миграционные процессы, мигра-
ционные риски.
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Hrynkevych S. S. The Transformational Changes of the National Labour 

Market in the Context of the European Integration
The article is aimed at identifying the influence of the integration process in 
the European Union on the national labour market. The basic effects of the 
European integration in the perspective of the individual objects, which large-
ly determine the situation on the labour market, were enunciated. Specifics 
and consequences of redistribution of the economically active population in 
the Euro area were identified. The consequences of the risks of migration pro-
cesses with the persistent manifestations at the labour market, which occur 
mainly in connection with serious shortcomings of instruments for regulat-
ing of migration processes are characterized. A model of regulatedness of 
the migration processes depending on the volumes of their growth, which 
are initially are manifested in increasing the labour mobility of the popula-
tion and later are transformed into real migratory flows, were developed. 
It was proposed to use various forms of cooperation, both at the national 
and interregional levels, aimed at reducing of the possible occurrences from 
the migration risks and the limiting impacts of the integration process on the 
national labour market.

Key words: labour market, European integration, redistribution of the eco-
nomically active population, migration, migration risks.
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