
 
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ   І  НАУКИ  УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

                                                                  Факультет магістерської  
                                                                  підготовки 

          Кафедра публічного  
          управління та менеджменту  
          природоохоронної діяльності 

 
 
 
 
 

Магістерська кваліфікаційна робота 
 

на тему:  Механізм управління розвитком залізничної галузі в Україні 
 

 
 
 
 
 
                                                        Виконав студент 2 курсу групи ММО-18з/ф    
                                                         спеціальності 073 Менеджмент__________ 
                                                         Мигиріна Ольга Миколаївна____________ 

 
     Керівник        к.е.н., доцент__                  __  

                                                         Колонтай Світлана Миколаївна__________ 
 

      Консультант                                             ___ 
                                                         _____________________________________               

  
                                                         Рецензент     к.геогр.н., доцент_                    
                                                         ОДЕКУ______  ______________ 
                                                         Нажмудінова Олена Миколаївна_________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Одеса 2019 



 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Факультет   магістерської підготовки_________________________________ 
Кафедра публічного управління та менеджменту природоохоронної______ 
діяльності________________________________________________________ 
Рівень вищої освіти     магістр_______________________________________ 
Спеціальність 073 «Менеджмент» ___________________________________ 
                                                        (шифр і назва)                                              
                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                    Завідувач кафедри__________________ 
                                                                      ___________________Павленко О.П.__ 
                                                                                 “_28_” __ жовтня    __________2019    року 
 
 
 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 
НА МАГІСТЕРСЬКУ  КВАЛІФІКАЦІЙНУ  РОБОТУ СТУДЕНТУ 

 

                                         Мигиріній Ользі Миколаївні ____                            
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема роботи Механізм управління розвитком залізничної галузі в Україні_ 
__________________________________________________________________  
керівник роботи   Колонтай Світлана Миколаївна, к.е.н., доцент  ___________ 

 ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом закладу вищої освіти від “18” жовтня  2019  року 
№_235-С__________________________________________________________ 
2. Строк подання студентом роботи_9 грудня 2019 року__________________ 
3. Вихідні дані до роботи  Законодавчі та нормативні акти, дані статистично-
го обліку, спеціальна наукова література та періодичні видання____________ 
__________________________________________________________________ 
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 
розробити)________________________________________________________ 
1 Функціонування залізничної галузі України в сучасних умовах___________ 
2 Удосконалення механізму державного управління розвитком залізничної 
галузі України______________________________________________________ 
3 Стратегія розвитку АТ «Укрзалізниця»_______________________________ 
__________________________________________________________________ 
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 
1 Правові засади реалізації державного управління транспортом України ___ 
2 Функції, принципи та завдання системи державного управління залізнич-
ною галуззю_______________________________________________________ 
3 Система державного управління залізничною галуззю в Україні________ 
4 Процес реформування транспортної інфраструктури зарубіжних країн _ 
5 Структура інвестицій в розвиток залізничної інфраструктури ____________ 
 
 



 
 

6. Консультанти розділів роботи 
Підпис, дата 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта завдання ви-
дав 

завдання 
прийняв 

    
    
    
    

 

7. Дата видачі завдання   28 жовтня  2019 року    _____ 
 

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 
Оцінка виконання 

етапу  
№ 
з/п 

Назва етапів магістерської роботи 

Термін 
виконання 
етапів  
роботи 

у  % за 4-х баль-
ною шка-

лою 

1 
Робота з літературними джерелами 

28.10.19-
03.11.19 96 відмінно 

2 Робота над розділом  1 «Функціонування залізничної 
галузі України в сучасних умовах» 

04.11.19-
13.11.19 96 відмінно 

3 Робота над розділом  2 «Удосконалення механізму
державного управління розвитком залізничної галузі 
України» 

14.11.19-
23.11.19 98 відмінно 

4 Рубіжна атестація 18.11.19-
23.11.19 96 відмінно 

5 Робота над розділом  3 «Стратегія розвитку АТ «Укр-
залізниця»» 

24.11.19-
06.12.19 98 відмінно 

6 
Оформлення роботи 

06.12.19-
09.12.19 98 відмінно 

7 Здача роботи на кафедру 09.12.19   
8 Перевірка на плагіат 09.12.19-

12.12.19 
  

 Інтегральна оцінка виконання етапів календарно-
го плану (як середня по етапам) 

 97 відмінно 

 
 
 

                                                                       Студент     _________  ___Мигиріна О.М.                
                                                                                        ( підпис )                              (прізвище та ініціали) 

 Керівник роботи  ___________  ___Колонтай С.М.                
                                                                                         ( підпис )                   (прізвище та ініціали) 

 
 
 
 



 
 

АНОТАЦІЯ 
Магістерська кваліфікаційна робота на тему «Механізм управління розвитком залізничної 

галузі в Україні» 
Мигиріної Ольги Миколаївни 

 
Актуальність теми. Європейська інтеграція є одним з основних пріоритетів 

української державної політики. Розвиток залізничної галузі України є передумовою ста-
більного розвитку та підйому економіки країни, посилення її конкурентоспроможності.  

Проте транспортна система України, у тому числі залізничної галузі, все ще не 
відповідає стандартам, директивам, регламентам, нормам і вимогам Європейського 
Союзу (ЄС), відзначається суттєвим відставанням щодо законодавчої та нормативно-
технічної бази, інфраструктури, якості тягового рухомого складу, обладнання, спектру і 
якості сервісних послуг. 

Мета і задачі дослідження.  Основною метою дослідження є обґрунтування теоре-
тичних підходів та розробка науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення 
механізму державного управління розвитком залізничної галуззі України для підви-
щення конкурентоспроможності залізничної галузі в умовах єврорегіонального співробіт-
ництва та інтеграції.  

Досягнення поставленої мети зумовило потребу розгляду та вирішення наступних 
завдань теоретичного та практичного характеру, а саме: 

- проаналізувати сучасний стан функціонування залізничної галузі України; 
- розглянути напрями удосконалення механізму державного управління розвит-

ком залізничної галузі України;  
- розглянути стратегію розвитку АТ «Укрзалізниця»  
Об’єктом дослідження є процес розвитку напрямів управління залізничною га-

луззю України. 
Предметом дослідження є теоретичні та науково-практичні засади механізму 

управління розвитком залізничної галуззі в Україні. 
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою роботи є фунда-

ментальні концепції теорії управління, загальнонаукові та спеціальні методи пізнання 
економічних явищ і механізмів державного управління у сучасних світових і національної 
економіки, метод аналізу і синтезу, метод порівняльного аналізу.  

Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних 
вчених, закони України, укази Президента України, постанови Міністерства фінансів 
України, Міністерства інфраструктури, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 
нормативні акти та статистичні матеріали Державного комітету статистики України, АТ 
«Укрзалізниця», законодавчі акти регулювання транспортної системи країн Європейсь-
кого Союзу та США, економічні дослідження рейтингових агентств, матеріали власних 
досліджень автора. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. В магістерській ро-
боті проаналізовано сучасний стан функціонування залізничної галузі України, розгляну-
то напрями удосконалення механізму державного управління розвитком залізничної га-
лузі України та стратегію розвитку АТ «Укрзалізниця»  

Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням галузі за-
стосування. Сформульовані та обґрунтовані положення та рекомендації можна застосо-
вувати для подальшого дослідження механізму управління розвитком залізничної галузі в 
Україні. 

Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел. Повний обсяг тексту магістерської роботи – 103 сторінки,  
таблиць – 14, рисунків – 13. 

Перелік ключових слів: механізми управління, залізниця, залізнична галузь, дер-
жавне управління. 



 
 

ANNOTATION 
Master's degree qualifying work on a theme of « Mechanism of railway development  

management in Ukraine» 
Myhyrina Olha 

 
 

Actuality of theme. European integration is one of the main priorities of Ukrainian state 
policy. The development of the Ukrainian railway industry is a prerequisite for stable develop-
ment and economic recovery of the country, enhancement of its competitiveness. 

However, the transport system of Ukraine, including the railway industry, still does not 
meet the standards, directives, regulations, norms and requirements of the European Union (EU); 
spectrum and quality of service. 

Aim and research tasks. The aim of master's degree work consists in development of 
practical recommendations in The main purpose of the research is to substantiate theoretical ap-
proaches and to develop scientific and practical recommendations for improving the mechanism 
of state management of the development of the railway industry of Ukraine in order to increase 
the competitiveness of the railway industry in the context of Euroregional cooperation and inte-
gration. 

Achieving this goal led to the need to consider and solve the following problems of theo-
retical and practical nature, namely: 

- to analyze the current state of functioning of the railway industry of Ukraine; 
- to consider directions of improvement of the mechanism of state management of the de-

velopment-railway industry of Ukraine; 
- to consider the strategy of development of JSC "Ukrzaliznytsya". 
A research object is the process of development of directions of management of the 

railway industry of Ukraine.  
The article of research is are theoretical and scientific-practical foundations of the 

mechanism of management of development of the railway industry in Ukraine. 
Research methods. Theoretical and methodological basis of the work are fundamental 

concepts of management theory, general scientific and special methods of knowledge of eco-
nomic phenomena and mechanisms of public administration in modern world and national econ-
omy, method of analysis and synthesis, method of comparative analysis. 

Information base of the research is scientific works of domestic and foreign scientists, 
laws of Ukraine, decrees of the President of Ukraine, resolutions of the Ministry of Finance of 
Ukraine, Ministry of Infrastructure, Ministry of Economic Development and Trade, normative 
acts and statistical materials of the State Committee of Statistics of Ukraine, JSC "Ukrzaliznyt-
sia", legislative acts of regulation transport system of the countries of the European Union and 
the USA, economic researches of rating agencies, materials of own researches of the author. 

Results, their novelty, theoretical and practical value. The master's thesis analyzes the 
current state of functioning of the railway industry of Ukraine, the directions of improvement of 
the mechanism of state management of the development of the railway industry of Ukraine and 
the strategy of development of JSC "Ukrzaliznytsia" 

Recommendations are in relation to drawing on the results of work with pointing of 
industry of application. The formulated and substantiated provisions and recommendations can 
be applied to further explore the mechanism for managing the development of the railway indus-
try in Ukraine. 

Structure and volume of work. Work consists of entry, three divisions, conclusions, list 
of the used sources. A complete volume of text of master's degree work is 103 pages,  tables - 
14, pictures - 3. 

Key words: management mechanisms, railway, railway industry, public administration. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Європейська інтеграція є одним з основних 

пріоритетів української державної політики. Розвиток залізничної галузі 

України є передумовою стабільного розвитку та підйому економіки країни, 

посилення її конкурентоспроможності.  

Проте транспортна система України, у тому числі залізничної галузі, 

все ще не відповідає стандартам, директивам, регламентам, нормам і вимо-

гам Європейського Союзу (ЄС), відзначається суттєвим відставанням щодо 

законодавчої та нормативно-технічної бази, інфраструктури, якості тягового 

рухомого складу, обладнання, спектру і якості сервісних послуг. 

Актуальність обраної теми обумовлена необхідністю реформування 

залізничної галуззі України в умовах євроінтеграційних процесів, удоскона-

лення та пошуку механізмів управління розвитком залізничної галузі, змі-

нами управління інвестиційною діяльністю підприємств залізничного 

транспорту України за рахунок формування ефективного механізму інвес-

тиційного забезпечення та модернізації галузі. 

Суттєвий внесок у теоретичне обґрунтування принципів формування 

механізмів державного управління різних галузей економіки, закономірнос-

тей функціонування залізничного сектору, нормативно-правового забезпе-

чення залізничної галузі, проблем і перспектив державного регулювання за-

лізничного транспорту зробили вчені: Бойко О., Гнатенко  Л.,  Гоцуляк  М.,  

Дєгтяр  А.,  Ейтутіс  Г., Коломійченко  В.,  Кучерина  Л.,  Мороз  В., Ники-

форук, Орлова Н., Полтавська О., Токарева В.,  Чеховська М., Ярмоліцька О. 

та інші. 

Незважаючи на великий обсяг наукових доробок теоретичного та 

практичного характеру у сфері управління залізничною галуззю України, 

потребують подальшої уваги вирішення ключових проблем державного 

управління залізничним транспортом в умовах реформування галузі та за-

безпечення євроінтеграційних процесів: відсутність ефективного механізму 



 
 

реалізації вимог чинного законодавства стосовно державного фінансування 

придбання пасажирського рухомого складу; збільшення собівартості пере-

везень вантажів експортноорієнтованих галузей порівняно з автотранспор-

том; значний ступінь державного регулювання залізничного сектору еконо-

міки; невідповідність якості обслуговування вантажовласників та пасажирів 

європейським вимогам; низький рівень інвестиційної привабливості залізни-

чної галузі. Необхідність у вирішенні цих проблем є вагомою підставою 

для та проведення дослідження у напряму державного управління розвит-

ком залізничної галузі в Україні. 

Мета і задачі дослідження.  Основною метою дослідження є обґрунту-

вання теоретичних підходів та розробка науково-практичних рекомендацій 

щодо удосконалення механізму державного управління розвитком залізни-

чної галуззі України для підвищення конкурентоспроможності залізничної 

галузі в умовах єврорегіонального співробітництва та інтеграції.  

Досягнення поставленої мети зумовило потребу розгляду та вирішення 

наступних завдань теоретичного та практичного характеру, а саме: проаналі-

зувати сучасний стан функціонування залізничної галузі України; розгляну-

ти напрями удосконалення механізму державного управління розвитком 

залізничної галузі України; розглянути стратегію розвитку АТ «Укрзалізни-

ця»  

Об’єктом дослідження є процес розвитку напрямів управління заліз-

ничною галуззю України. 

Предметом дослідження є теоретичні та науково-практичні засади 

механізму управління розвитком залізничної галуззі в Україні. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою робо-

ти є фундаментальні концепції теорії управління, загальнонаукові та спеці-

альні методи пізнання економічних явищ і механізмів державного управлін-

ня у сучасних світових і національної економіки, метод аналізу і синтезу, 

метод порівняльного аналізу.  

 



 
 

ВИСНОВКИ 

 За результатами дослідження, виконаного в рамках магістерської ква-

ліфікаційної роботи, можна зробити наступні висновки. 

1. Ефективність функціонування транспортної інфраструктури терито-

рій є найважливішим фактором зростання економіки країн. Інфраструктура, 

забезпечуючи мобільність населення і вантажів, створює умови для зростан-

ня продуктивності праці, розвитку і підвищення ефективності виробництва, 

розподілу і споживання, формуючи тим самим високу конкурентоспромож-

ність економіки територій. 

Економічна роль транспорту міститься насамперед у тому, що він є 

органічною ланкою кожного виробництва, проводить безперервну й масову 

доставку всіх видів сировини, палива й продукції з пунктів виробництва в 

пункти споживання, а також здійснює поділ праці, спеціалізацію й коопера-

цію виробництва. Без транспорту немислимо  раціональне розміщення виро-

бництва, освоєння нових територій і природних багатств. Транспорт – ва-

жливий фактор економічної інтеграції країн і розвитку міжнародної торгів-

лі. 

2. Для залізничного транспорту характерна масовість і порівняно ни-

зька собівартість перевезень. До недоліків його слід віднести низьку мане-

вреність, необхідність додаткових робіт при довезенні вантажів іншими ви-

дами транспорту, а також досить високу  вартість  прокладання залізниць. 

Переваги залізничного транспорту полягають в тому, що залізниці 

можна прокладати у будь-якому напрямку. Він забезпечує швидкий і ре-

гулярний рух незалежно від пори року. В даний час розвиток залізничного 

транспорту сповільнюється. За загальною довжиною мережі доріг (близь-

ко 1,2 млн. км) він поступається не тільки автомобільного, але і повітря-

ному і трубопровідному транспорту. 

3. Досвід розвинених країн світу показує, що наявність великої мережі 

транспортної інфраструктури сприяє ефективному використанню наявного 

ресурсного, економічного і соціального потенціалу територій за рахунок 



 
 

ефективного здійснення транспортно-економічних зв'язків між регіонами. 

Тому потреба у формуванні розвиненої транспортної інфраструктури вини-

кає не тільки у зв'язку з необхідністю підвищення продуктивності перевізно-

го процесу, але і з метою зростання соціально-економічного потенціалу тери-

торій. Для вирішення даного завдання необхідна розробка стратегії розвитку 

транспортної інфраструктури, яка забезпечить необхідні умови для ефектив-

ного функціонування всіх складових елементів транспортної системи та еко-

номіки територій. 

4. Важливість залізничного транспорту полягає, по-перше, у тому, 

що Україна знаходиться на шляху між країнами Європи та Азії, які 

стрімко розвиваються. І через територію України проходять транспорті ко-

ридори як Схід – Захід та Балтика – Чорне море. По-друге, він має такі 

переваги як низькі тарифи, відносна безпека і регулярність перевезень. 

Управління реальними інвестиціями на залізничному транспорті по-

кликане забезпечити його нормальне функціонування, яке передбачає своє-

часне і якісне задоволення потреб населення в перевезеннях у внутрішньо-

му та міжнародному сполученнях, життєдіяльність всіх галузей економіки, 

обороноздатність держави, ефективний розвиток підприємницької діяльності 

5. Дослідження умов формування державної політики розвитку заліз-

ничної галузі в Україні, напрямків державного регулювання інвестиційної 

діяльності у залізничній сфері в умовах євроінтеграційного процесу, шля-

хів реформування залізничної галузі, заходів впровадження принципів 

державного управління безпекою залізничної галузі України дозволили 

вирішити наукову задачу щодо удосконалення механізму державного 

управління залізничної галузі України за рахунок розширення організа-

ційно - економічного та ресурсного інструментарію для підвищення 

конкурентоспроможності залізничної галузі в умовах єврорегіонального 

співробітництва та інтеграції. 
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