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ВСТУП  

Актуальність теми. За роки незалежності України чітко сформувалися 

напрямки стратегії розвитку національної економіки та транспортної системи. 

В процесі переходу до ринково орієнтованих умов господарювання національна 

економіка викликає об'єктивну необхідність структурних трансформацій в 

окремих її галузях. Стратегічні перетворення ґрунтуються на необхідності 

реалізації ринкових взаємовідношень між учасниками залізничного 

транспортного ринку, впровадження інтеграційних процесів залізничного 

транспорту України в загальноєвропейську транспорту систему. 

Державне регулювання макроекономічних процесів характеризується 

інтенсивним розвитком конкурентних взаємовідносин між суб'єктами 

господарювання, а головним фактором покращення конкурентоспроможності в 

транспортній сфері є підвищення якості транспортної продукції. Керівним 

критерієм ефективності галузі є повнота задоволення потреб потенційних 

споживачів. 

Планування виробничо-господарської діяльності, виходячи з принципів 

наукового обґрунтування й формування організаційно-економічного механізму 

функціонування підприємств колійного комплексу багатогалузевої системи 

залізничного транспорту, засновано на необхідності забезпечення екологічних 

вимог, пропонованих суб'єктами експлуатаційної діяльності відносно безпеки й 

безперебійності переміщень по заданих напрямках з встановленими 

швидкостями й масою рухомого складу. Вагомий внесок у вирішення проблеми 

підвищення ефективності функціонування підприємств транспорту України, 

внесли наукові праці вітчизняних вчених: Аксьонова І.М., Буркинського Б.В., 

Гурнака В.М., Дейнеки О.Г., Диканя В.Л., Ейтутіса Г.Д., Ільчука В.П., 

Колесникової Н.М., Котлубая О.М., Кулаєва Ю.Ф., Макаренко М.В., Пасічника 

В.І., Цвєтова Ю.М. 
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Фундаментальні основи розвитку підприємств залізничного транспорту 

деталізовано в роботах російських учених і практиків: Абрамова А.П., Бєлова 

І.В., Вериго М.В., Галабурди В.Г., Терьошиної Н.П., Шульги В.Я. 

Реалізація програми екологізації залізничної галузі України пропонує 

запровадження нової системи ціноутворення за доступ до залізничної 

інфраструктури. Необхідність дослідження цих проблем, їх актуальність і 

практичназначущість визначили вибір теми дисертаційної роботи. 

Мета і задачі дослідження. Є обґрунтування теоретичних, методичних 

та прикладних засад, а також розробка практичних рекомендацій щодо 

формування управлінських механізмів екологізації залізничного транспорта 

України. 

Реалізація мети роботи обумовила наступні завдання дослідженя:  

визначити основні тенденції розвитку залізничного транспорту, дослідити та 

узагальнити основи економіко-екологічного розвитку залізничного транспорту, 

оцінити організаційні важелі екологізованого розвитку залізничного 

транспорту. 

Об’єктом дослідження є комплекс теоретичних і прикладних аспектів 

екологізації залізничного транспорту. 

Предметом дослідження є основні умови та процедури формування і 

реалізації ефективної політики екологізації залізничного транспорту України. 

Методи дослідження. Були використані як загальнонаукові методи 

наукового пізнання, так і спеціальні методи економічних досліджень. 

Монографічний та історичний методи було використано при аналізі етапів 

формування та розвитку ринку транспорта. Системно-структурний аналіз було 

використано при визначенні галузевої й територіальної структури транспорту. 

Статистично-економічні методи, зокрема факторного та кореляційно-

регресійного аналізу було використано при встановленні статистичних 

залежностей розвитку залізничного транспорту. 
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Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. У 

дипломній роботі досліджено та обґрунтовано сутність процесу екологізації 

залізничного транспорту. 

Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням 

галузі застосування. Висновки та рекомендації роботи доведені до рівня 

конкретних рекомендацій і можуть бути використані у практичній діяльності 

залізниці. 

Перелік ключових слів: екологізація, залізничний транспорт, 

екологізація, екологічні ризики, сталий розвиток, ринок транспортних послуг, 

управлінські механізми, державна підтримка, управління.  
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Висновок  керівника магістерської роботи 

 

Студенту Урідії Сергію Миколайовичу   було поставлено за мету 

обґрунтування теоретичних, методичних та прикладних засад, а також 

розробка практичних рекомендацій щодо формування системи екологізації 

залізничного транспорту. 

Реалізація мети роботи обумовила наступні завдання:  визначити основні 

тенденції розвитку залізничного транспорту, дослідити та узагальнити 

основи економіко-екологічного розвитку залізничного транспорту, оцінити 

організаційні важелі екологізованого розвитку залізничного транспорту. 

Під час роботи автор проявив достатню для бакалавра кваліфікацію 

самостійність, творчий підхід до вирішення поставлених завдань, вміння 

працювати з законодавчою та нормативною базою, аналізувати отримані 

результати, достатній обсяг та рівень знань, вміння раціонально та ефективно 

використовувати їх при розробці поставленого завдання. 

Практична значущість досягнутих результатів полягає в виявлення 

тенденцій екологізації колійного господарства залізниці. 

Календарний графік проведення дослідження суворо дотримувався, а 

дипломна  робота заслуговує оцінки добре (80). 

Поставлені автором завдання були успішно виконані. Дипломна робота 

відповідає завданню та вимогам , які пред’являються до оформлення та 

змісту і рекомендується до захисту, а його автор Урідія Сергій Миколайович 

заслуговує на присвоєння кваліфікації бакалавр менеджменту.   

  

            Керівник проекту (роботи) ______________Рубель О.Є. 
                                                                                                                                                                            (підпис)         

                                                                                  “____”_______________________2020 

року 

Висновок кафедри, циклової комісії про магістерську роботу 

 

Дипломна робота  розглянута.                     Студент      Урідія С.М.  
                                                                                     (прізвище та ініціали) 

допускається до захисту даного  проекту (роботи) в Атестаційній комісії. 

      Завідувач кафедри публічного управління та  менеджменту природоохоронної 

діяльності 

                                                                                                                                    

                    ______________________________       _Павленко О.П._________ 
                                                                  (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)                                                                   
        “______”___________________2020 року 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Стратегічні перспективи розвитку залізничного транспорту 

України та реалізація організаційно-економічного механізму функціонування 

підприємств колійної інфраструктури, що покладені в основу даної роботи, 

основані на докладному вивчені світового досвіду та аналізі умов 

функціонування транспортних систем країн світу, з урахуванням 

специфічних особливостей стратегії макроекономічного розвитку 

національної економіки України. Окреслюючи напрямки та тенденції 

подальшого розвитку організаційно-економічного механізму взаємодії 

підприємств колійної інфраструктури та суб'єктів перевізної діяльності 

можна зробити наступні висновки: 

визначення перспектив розвитку залізничного транспорту країн світу 

за прийнятою певною моделлю реформування дозволило сформувати 

специфічні передумови розвитку інтеграційних процесів залізничного 

транспорту України в загальноєвропейську транспорту систему; розроблено 

концепцію стратегічного розвитку підприємств колійної інфраструктури з 

урахуванням потенціалу залізничного транспорту до 2020 р., розроблено 

базові положення реформування управління інфраструктурою, відповідно до 

визначених цільових орієнтирів розвитку, що містить прикладний 

інструментарій, спрямований на оптимізацію організаційно-економічних 

рішень та економіко-екологічних ріщень;  

виокремлено економічні засади функціонування колійної 

інфраструктури як особливої складової залізничного транспортного 

виробництва для якої є характерними високі вимоги щодо необхідності 

дотримання умов ефективного функціонування та взаємодії з суб'єктами 

перевізної діяльності; 

реалізація системного підходу дозволяє розкрити організаційно-

господарський механізм функціонування підприємств колійної 
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інфраструктури діяльність яких прямо впливає на рентабельність перевізної 

діяльності та рівень кінцевого тарифу на транспортні послуги; 

розробка та реалізація економіко-математичної моделі 

функціонування дільниці залізниці, дала змогу підвищити ефективність 

застосування системи економічної взаємодії підприємств колійної 

інфраструктури з суб'єктами перевізної діяльності та методу ціноутворення 

за доступ до об'єктів колійної інфраструктури; 

дослідження структури витрат підприємств колійної інфраструктури 

дало можливість розробити та застосувати систему економічних індексів їх 

ефективного функціонування. 

2. Таким чином, ми отримані результати є теоретичною і 

практичною основою розробки теоретико-методологічних засад, методичних 

положень та практичних рекомендацій щодо нового вирішення проблем 

формування та реалізації організаційно-економічного механізму 

функціонування підприємств екологізації інфраструктури залізниць України 

з метою покращення ефективності їх діяльності та реалізації механізму 

конкурентної політики підприємств залізничного транспорту України. 
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