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проценко В. М. Актуальні проблеми розвитку Ат «Укрзалізниця» та підходи до інтенсифікації 
 управління економічною поведінкою

Метою статті є вирішення актуальних проблем розвитку АТ «Укрзалізниця» та формування підходів до інтенсифікації управління економічною 
поведінкоюв сучасних умовах господарювання. У результаті проведеного дослідження розкрито, що в умовах економічної кризи та високого рівня 
впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на діяльність підприємств, процес формування та прийняття ефективних управ-
лінських рішень стає складним. Тому перед керівництвом підприємств постає задача у використанні точної та своєчасної інформації про стан 
діяльності підприємства для формування нових підходів до інтенсифікації управління економічною поведінкою з метою формування перспектив 
його розвитку. В умовах неоіндустріальної модернізації, де активно розвивається векторна направленість економіки знань, найбільш значущі 
конкурентні переваги підприємств виникають на основі інтелектуальних ресурсів. Виокремлено за напрямками діяльності суб’єкти господарю-
вання, що входять до складу АТ «Укрзалізниця», проаналізовано динаміку обсягів перевезених вантажів і пасажирів залізничним транспортом 
за 1996–2019 рр., що свідчить про значне зниження цих показників за останні роки, це пов’язано зі зменшенням рівня конкурентоспроможнос-
ті залізниці порівняно з автомобільними перевезеннями. Запропоновано вектори розвитку інтенсифікації управління економічною поведінкою  
АТ «Укрзалізниця» для ефективної реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року.
Ключові слова: АТ «Укрзалізниця», інтенсифікація управління економічною поведінкою, динамічний розвиток, діяльність.
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Проценко В. Н. Актуальные проблемы развития АО «Укрзализныця» и подходы к интенсификации управления экономическим поведением

Целью статьи является решение актуальных проблем развития АО «Укрзализныця» и формирование подходов к интенсификации управления эко-
номическим поведением в современных условиях хозяйствования. В результате проведенного исследования раскрыто, что в условиях экономиче-
ского кризиса и высокого уровня влияния факторов внутренней и внешней среды на деятельность предприятий процесс формирования и принятия 
эффективных управленческих решений становится сложным. Поэтому перед руководством предприятий стоит задача в использовании точной 
и своевременной информации о состоянии деятельности предприятия для формирования новых подходов к интенсификации управления эконо-
мическим поведением с целью формирования перспектив его развития. В условиях неоиндустриальной модернизации, где активно развивается 
векторная направленность экономики знаний, наиболее значимые конкурентные преимущества предприятий возникают на основе интеллекту-
альных ресурсов. Выделены по направлениям деятельности субъекты хозяйствования, входящие в состав АО «Укрзализныця», проанализирована 
динамика объемов перевозимых грузов и пассажиров железнодорожным транспортом за 1996–2019 гг., что свидетельствует о значительном 
снижении этих показателей за последние годы, это связано с уменьшением уровня конкурентоспособности железной дороги по сравнению с ав-
томобильными перевозками. Предложены векторы развития интенсификации управления экономическим поведением АО «Укрзализныця» для 
эффективной реализации Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года.
Ключевые слова: АО «Укрзализныця», интенсификация управления экономическим поведением, динамичное развитие, деятельность.
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Protsenko V. M. The Current Development Problems of JSC «Ukrzaliznytsia», Approaches to an Intensification of the Economic Behavior Management

The article is aimed at solving the current problems of development of JSC «Ukrzaliznytsia» together with forming approaches to the intensification of the 
economic behavior management in the current economic environment. The carried out research has identified that in the context of the economic crisis and 
the high level of influence of internal and external factors on the activities of enterprises, the process of forming and making effective managerial decisions 
becomes difficult. Therefore, the management of enterprises faces the task of using accurate and timely information about the status of the enterprise to form 
new approaches to intensification of the economic behavior management in order to form prospects for its development. In the conditions of neo-industrial 
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В умовах економічної кризи і високого рівня 
впливу факторів внутрішнього та зовнішнього 
середовища на діяльність підприємств процес 

формування та прийняття ефективних управлінських 
рішень стає складним. Тому перед керівництвом під-
приємств стоїть задача у використанні точної та сво-
єчасної інформації про стан діяльності підприємства 
для формування нових підходів до інтенсифікації 
управління економічною поведінкою з метою форму-
вання перспектив його розвитку. 

При формуванні нових підходів до інтенсифі-
кації управління економічною поведінкою підпри-
ємства необхідно розробляти і застосувати такі ме-
ханізми, які дозволяють вирішити проблеми функці-
онування відповідно до встановлених стратегічних і 
тактичних цілей.

Досягнення високого рівня розвитку та підви-
щення конкурентоспроможності підприємства мож-
ливе за рахунок вирішення стратегічних і тактичних 
завдань, незважаючи на негативні впливи світової 
економічної кризи. 

В умовах неоіндустріальної модернізації, де ак-
тивно розвивається векторна направленість еконо-
міки знань, найбільш значущі конкурентні переваги 
підприємств виникають на основі інтелектуальних 
ресурсів.

АТ «Укрзалізниця» є одним із провідних під-
приємств, яке має стратегічне значення для розвитку 
України, але на сьогодні воно перебуває в кризовому 
стані, що пов’язано з неефективним управлінням, від-
сутністю інвестиційної політики та низьким рівнем 
розвитку інноваційної діяльності тощо.

Розглядом актуальних проблем розвитку АТ 
«Укрзалізниця» та формуванням підходів до управ-
ління економічною поведінкою займались вітчизняні 
та зарубіжні науковці, а саме: О. Ареф’єва та Н. Ва-
сюткіна [1], О. Дейнека та М. Маковський [2], В. Ди-
кань [3, 4], І. Зайцева [5], О. Зіць [6], О. Зоріна [7],  
Ю. Кулаєв [8], В. Прохорова та В. Чобіток [9] та ін. 

Проте вирішення актуальних проблем розви-
тку АТ «Укрзалізниця» та формуванням підходів до 
управління економічною поведінкою є досить акту-
альним і вимагає подальшого дослідження.

modernization, where the vector orientation of the knowledge economy is actively developing, the most significant competitive advantages of enterprises arise 
on the basis of intellectual resources. The economic entities, which are constituents of JSC «Ukrzaliznytsia», have been allocated by the activity directions, the 
dynamics of the volumes of goods and passengers transported by rail transport for 1996-2019 have been analyzed, which indicates a significant decrease in 
these indicators over recent years, due to a decrease in the level of competitiveness of the railway compared to road transport. The vectors of development 
of the intensification of the management of economic behavior of JSC «Ukrzaliznytsia» for the effective implementation of the National Transport Strategy of 
Ukraine for the period up to 2030 have been proposed.
Keywords: JSC «Ukrzaliznytsia», intensification of the economic behavior management, dynamic development, activity.
Fig.: 5. Tabl.: 2. Bibl.: 10.
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Метою статті є вирішення актуальних проблем 
розвитку АТ «Укрзалізниця» та формуванням підхо-
дів до інтенсифікації управління економічною пове-
дінкою у сучасних умовах господарювання.

Для вирішення питань щодо розвитку АТ «Укр-
залізниця» необхідно ефективно задіяти всі ресурси 
для створення проривних інновацій. У сучасних умо-
вах господарювання саме проривні інновації дозво-
лять суттєво розширити сегмент на вітчизняних і за-
рубіжних ринках.

Основною проблемою розвитку АТ «Укрзаліз-
ниця» є відсутність належної підтримки з боку дер-
жави, шляхи її вирішення знаходяться не на рівні під-
приємства, а на державному рівні.

Але на рівні самого підприємства існує також 
багато проблем, для їх вирішення керівництву необ-
хідно управляти ефективно інноваційними процеса-
ми і проєктами, що будуть підґрунтям для формуван-
ня підходів до інтенсифікації управління економіч-
ною поведінкою в сучасних умовах господарювання.

За результатами проведеного дослідження мож-
на виокремити проблеми, які безпосередньо існують 
на АТ «Укрзалізниця» та перешкоджають його ефек-
тивному розвитку (рис. 1).

АТ «Укрзалізниця» – оператор залізничної 
інфраструктури, а також національний перевізник 
вантажів і пасажирів, який бере участь у виконанні 
стратегічної функції щодо забезпечення економіч-
ного розвитку та безпеки країни. Частина діяльності 
Компанії відноситься до діяльності суб’єкта природ-
ної монополії [10].

Структура АТ «Укрзалізниця» за напрямками 
діяльності наведено на рис. 2.

На сьогодні активи АТ «Укрзалізниця» знахо-
дяться в незадовільному стані. Це вимагає 
значного інвестування та потребує форму-

вання та впровадження інноваційних управлінських 
рішень для збільшення обсягів перевезень, придбан-
ня сучасного рухомого складу, модернізації систем 
безпеки, впровадження сучасних інформаційних та 
комп’ютерних систем для збільшення ефективності 
та раціональності АТ «Укрзалізниця». 
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Автоматизація призвела до зайвих  витрат

Обмежувальні закони іноземних ринків щодо вітчизняної  продукції та послуг

Тривалий цикл розробки нової продукції та послуг

Нерівномірний розподіл ресурсів серед підрозділів і напрямків діяльності

Нечітко визначена відповідальність керівників

Обладнання зношене і морально застаріле

Брак інформації у працівників про діяльність їх підприємства

Зменшення числа споживачів деяких видів послуг

Постійна зміна  організаційної структури не призводить до позитивних результатів

Нестача обігових коштів

Непрозора діяльність апарату управління 

Відсутність належного управлінського обліку

Низький рівень підготовки  керівників різних рівнів 

Проблеми, які існують на АТ «Укрзалізниця» та перешкоджають його ефективному розвитку

Рис. 1. проблеми на Ат «Укрзалізниця», що перешкоджають його ефективному розвитку

Підвищення рівня розвитку АТ «Укрзалізниця» 
має стати основною задачею як загальнодержавних 
органів влади, так і керівництва самих суб’єктів гос-
подарювання, що входять до його складу.

Промислові підприємства, що входять в складу 
АТ «Укрзалізниця», здійснюють роботи з ремонту ру-
хомого складу залізниць, виготовляють комплектую-
чі; займаються модернізацією і технічним обслугову-
ванням тощо.

Аналіз динаміки обсягів перевезених вантажів 
(табл. 1, рис. 3) та пасажирів (табл. 2, рис. 4) залізнич-
ним транспортом за 1996–2019 рр. показує значне 
зниження цих показників, що свідчить про зменшен-
ня рівня конкурентоспроможності залізниці порів-
няно з автомобільними перевезеннями.

Метою програми розвитку АТ «Укрзалізниця» 
має стати підвищення якості активів, що призведе 
до підвищення рівня попиту залізничних перевезень 
та рівня безпеки, збільшення продуктивності праці 
тощо, все це можливо завдяки інтенсифікації управ-
ління економічною поведінкою.

Перспективи розвитку АТ «Укрзалізниця» 
пов’язані з переоснащенням технічних активів, елек-
трифікацією залізниць, розширенням будівництва 
нових залізниць, підвищенням їх вантажообігу, ак-
тивним його інтегруванням у європейську тран-
спортну систему.

Разом з інноваційними розробками та їх фі-
нансуванням необхідно впроваджувати для 
розвит ку АТ «Укрзалізниця» інтенсифікацію 

управління економічною поведінкою, тобто форму-
вання ефективних управлінських рішень.

Негативна зміна показників обсягів перевезе-
них вантажів і пасажирів залізничним транспортом 
обумовлена зменшенням попиту на послуги АТ «Укр-
залізниця» з боку провідних вантажоформуючих га-
лузей економіки. 

Вітчизняні підприємства, що входять до скла-
ду АТ «Укрзалізниця», відрізняються технологічною 
відсталістю і енергоємним виробництвом, де спосте-
рігається низький рівень диверсифікації, що призво-
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Регіональна філія «Львівська залізниця» 
АТ «Укрзалізниця»

Регіональні філії АТ «Укрзалізниця»

Регіональна філія «Одеська залізниця» 
АТ «Укрзалізниця»

Регіональна філія «Придніпровська залізниця» 
АТ «Укрзалізниця»

Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» 
АТ «Укрзалізниця»

Регіональна філія «Південна залізниця» 
АТ «Укрзалізниця»

Регіональна філія «Донецька залізниця» 
АТ «Укрзалізниця»

Філія «Головний інформаційно-обчислювальний 
центр» АТ «Укрзалізниця»

Філії АТ «Укрзалізниця», що займаються сервісними 
роботами

Структура АТ «Укрзалізниця»

Філії АТ «Укрзалізниця», що займаються розвитком 
персоналу 

Філія «Вінницятрансприлад»
 АТ «Укрзалізниця»

Філії АТ «Укрзалізниця», що займаються ремонтними 
роботами та виробництвом

Філія «Науково-дослідний та 
конструкторсько-технологічний інститут 

залізничного транспорту» 
АТ «Укрзалізниця»

Філії АТ «Укрзалізниця», що займаються 
науково-дослідними роботами

Філії АТ «Укрзалізниця», що займаються 
медичним обслуговуванням

Філія «Рефрижераторна вагонна компанія»

Філія «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця»

Філії АТ «Укрзалізниця», що займаються перевезеннями

Філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» 
АТ «Укрзалізниця»

Філія «Центр управління промисловістю 
АТ «Укрзалізниця»

Філія «Центральна станція зв'язку»
 АТ «Укрзалізниця»

Філія «Центр транспортної логістики» 
АТ «Укрзалізниця»

Філія «Дарницький вагоноремонтний завод» 
АТ «Укрзалізниця»

Філія «Проектно-конструкторське технологічне 
бюро інформаційних технологій» 

АТ «Укрзалізниця»
Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» 

АТ «Укрзалізниця»

Філія «Центр з ремонту та експлуатації колійних 
машин» АТ «Укрзалізниця»

Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» 
АТ «Укрзалізниця»

Філія «Центр будівельно-монтажних робіт та 
експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця»

Філія «Центр діагностики залізничної 
інфраструктури» АТ «Укрзалізниця»

Філія «Старокостянтинівський завод 
залізобетонних шпал» АТ «Укрзалізниця»

Філія «Центр забезпечення виробництва» 
АТ «Укрзалізниця»

Філія «Енергоремтранс» АТ «Укрзалізниця»

Філія «Проектно-вишукувальний інститут 
залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця»

Філія «Центр сервісного забезпечення»
 АТ «Укрзалізниця»

Філія «Українська залізнична швидкісна компанія» 
АТ «Укрзалізниця»

Філія «Центр охорони здоров’я» 
АТ «Укрзалізниця»

Філії АТ «Укрзалізниця», що займаються 
охоронним обслуговуванням

Філія «Відомча воєнізована охорона» 
АТ «Укрзалізниця»

Філії АТ «Укрзалізниця», що займаються 
енергетичним забезпеченням

Філія «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця»Філія «Центр професійного розвитку персоналу» 
АТ «Укрзалізниця»

Рис. 2. Структура Ат «Укрзалізниця» за напрямками діяльності
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таблиця 1

Обсяг перевезених вантажів залізничним транспортом за 1996–2019 рр., тис. т

Рік Обсяг перевезення Рік Обсяг перевезення

1996 342558,1 2008 498536,8

1997 341417,0 2009 391523,4

1998 335052,5 2010 432897,0

1999 334635,9 2011 469308,1

2000 357381,6 2012 457454,5

2001 370199,1 2013 443601,5

2002 392592,0 2014 1 386276,5

2003 445534,7 2015 1 349994,8

2004 462367,6 2016 1 343433,5

2005 450277,3 20171 339550,5

2006 478711,4 2018 1 322342,1

2007 514192,9 2019 1 312938,9

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих терито-
рій у Донецькій та Луганській областях.
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Рис. 3. Динаміка обсягів перевезених вантажів залізничним транспортом за 1996–2019 рр., тис. т

дить до негативних тенденцій у виробництві продук-
ції та надання послуг.

Висока відкритість вітчизняної економіки супро-
воджується високою чутливістю до коливань 
зовнішньої кон’юнктури, а в умовах кризових 

явищ відчуває нові виклики, пов’язані з фінансовими 
проблемами, зі змінами клімату, світовими та регіо-
нальними енергетичними і продовольчими кризами 
тощо. У період фінансово-економічної кризи обсяги 
фінансування розвитку АТ «Укрзалізниця» зменши-

лися до рівня, що не забезпечують навіть простого 
відтворення основних виробничих засобів.

Національна транспортна стратегія України на 
період до 2030 року [10] – системний програмний до-
кумент, який визначає цілі і завдання для розвитку 
транспортної галузі та враховує інтеграцію з європей-
ською транспортною системою (розпорядження Ка-
бінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р), що 
визначає ключові напрями комплексного формуван-
ня транспортної політики й ефективного державного 
управління, основні напрями розвитку транспортної 
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галузі на період до 2030 року та включає чотири прі-
оритети:

конкурентоспроможна й ефективна тран- �
спортна система;
інноваційний розвиток транспортної галузі  �
та глобальні інвестиційні проєкти;
безпечний для суспільства, екологічно чис- �
тий та енергоефективний транспорт;
безперешкодна мобільність і міжрегіональна  �
інтеграція.

Реалізації положень Національної транспортної 
стратегії сприятиме формуванню умов для сталого 

таблиця 2

Кількість перевезених пасажирів залізничним транспортом за 1996–2019 рр., тис. осіб

Рік Обсяг перевезень Рік Обсяг перевезень

1996 538568,7 2008 445465,7

1997 500838,8 2009 425974,8

1998 501428,7 2010 427240,6

1999 486810,4 2011 429784,9

2000 498683,0 2012 429115,3

2001 467825,3 2013 425216,9

2002 464810,4 2014 1 389305,5

2003 476742,4 2015 1 389794,1

2004 452225,6 2016 1 389057,6

2005 445553,1 2017 1 164941,6

2006 448421,7 2018 1 157962,4

2007 447093,7 2019 1 154811,8

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих терито-
рій у Донецькій та Луганській областях.
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Рис. 4. Динаміка обсягів перевезених пасажирів залізничним транспортом за 1996–2019 рр., тис. т

соціально-економічного розвитку АТ «Укрзалізни-
ця» та повинна враховувати стратегічні та тактичні 
вектори розвитку інтенсифікації управління еконо-
мічною поведінкою, що наведено на рис. 5.

Отже, в сучасних умовах господарювання ді-
яльність АТ «Укрзалізниця» є інфраструк-
турною основою динамічного розвитку 

економіки, підвищення активності населення, що 
визначає конкретні вимоги до сучасного та якісного 
оновлення рухомого складу й об'єктів залізничної 
інфраструктури шляхом реалізації стратегічних і так-
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тичних векторів розвитку інтенсифікацією управлін-
ня економічною поведінкою.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження розкри-

то, що в умовах економічної кризи та високого рівня 
впливу факторів внутрішнього та зовнішнього серед-
овища на діяльність підприємств процес формування 
та прийняття ефективних управлінських рішень стає 
складним. 

Тому перед керівництвом підприємств стоїть 
задача у використанні точної та своєчасної інформа-
ції про стан діяльності підприємства для формування 
нових підходів до інтенсифікації управління еконо-
мічною поведінкою з метою формування перспектив 
його розвитку.

забезпечення потреби в пасажирських і вантажних перевезеннях 

покращення фінансово-економічного стану АТ «Укрзалізниця»

інвестування в оновлення інфраструктури та рухомого складу активів  АТ «Укрзалізниця»

підвищення рівня безпеки на залізничному транспорті 

підвищення привабливості АТ «Укрзалізниця»

підвищення якості управління діяльністю АТ «Укрзалізниця»

розробка та впровадження нових технологій АТ «Укрзалізниця»

низький рівень підготовки  керівників різних рівнів 

Вектори розвитку інтенсифікацію управління економічною поведінкою АТ «Укрзалізниця»

збільшення масштабу транспортного бізнесу АТ «Укрзалізниця»

інтеграція АТ «Укрзалізниця» в європейську транспортну систему

підвищення виробничо-економічної ефективності АТ «Укрзалізниця»

інноваційний розвиток АТ «Укрзалізниця», гармонійно пов'язаний з розвитком 
інших галузей економіки

зростання мобільності населення та оптимізації товаропотоків

Інтенсифікація управління ефективною економічною поведінкою АТ «Укрзалізниця»

Реалізація  Стратегії  сталого  розвитку  АТ «Укрзалізниця»

Рис. 5. Вектори розвитку інтенсифікації управління економічною поведінкою Ат «Укрзалізниця»

Досягнення високого рівня розвитку та підви-
щення конкурентоспроможності підприємства мож-
ливе за рахунок вирішення стратегічних і тактичних 
завдань, незважаючи на негативні впливи світової 
економічної кризи. В умовах неоіндустріальної мо-
дернізації, де активно розвивається векторна на-
правленість економіки знань, найбільш значущі кон-
курентні переваги підприємств виникають на основі 
інтелектуальних ресурсів.

У дослідженні виокремлено за напрямками ді-
яльності суб’єктів господарювання, що вхо-
дять до складу АТ «Укрзалізниця», та проана-

лізовано динаміку обсягів перевезених вантажів і па-
сажирів залізничним транспортом за 1996–2019  рр. 
Вона свідчить про значне зниження цих показників 
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за останні роки, це пов’язано зі зменшенням рів-
ня конкурентоспроможності залізниці порівняно 
з автомобільними перевезеннями. На основі про-
веденого аналізу запропоновано вектори розвитку 
інтенсифікації управління економічною поведінкою 
АТ «Укрзалізниця» для ефективної реалізації Націо-
нальної транспортної стратегії України на період до 
2030 року.                    
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