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I. Вступ 
Процес європейської інтеграції країни, 

необхідність проведення ринкових перетво-
рень у залізничній галузі та інші обставини 
зумовлюють актуальність розв’язання за-
вдання з адаптації механізмів державного 
управління вітчизняним залізничним транс-
портом загального користування до ринко-
вих умов господарювання. У першу чергу, 
це стосується правового й організаційного 
механізмів як таких, котрі, на наш погляд, 
варто вважати провідними у процесі держа-
вного управління діяльністю з реформуван-
ня залізничного транспорту. Необхідність 
реформування вітчизняного залізничного 
транспорту є загальновизнаною, у тому чи-
слі на стратегічному рівні державного 
управління галуззю. Урядом Постановою від 
16.12.2009 р. № 1390, нарешті, затверджено 
Державну цільову програму реформування 
залізничного транспорту на 2010–2015 роки 
(далі – Програма від 16.12.2009 р.), а Роз-
порядженням від 16.12.2009 р. №1555-р – 
схвалено Стратегію розвитку залізничного 
транспорту на період до 2020 року (далі – 
Стратегія від 16.12.2009 р.). Але основні 
суперечки – як у теорії, так і практиці – ви-
никають сьогодні навколо питання вибору 
шляхів вирішення цієї проблеми. Вказані 
програмні документи Уряду передбачають, 
зокрема, розмежування господарських фун-
кцій і функцій державного управління заліз-
ничною галуззю, утворення урядового орга-
ну управління залізничним транспортом, 
оптимізацію організаційної структури заліз-
ниць тощо. Вочевидь, реалізація переліче-
них та інших заходів вимагає вивчення дос-
віду інших країн, де такий шлях уже, пере-
важно, пройдено. До таких країн належить і 
Російська Федерація. 

Питання реформування залізничного 
транспорту, застосування при цьому різно-
манітних способів, пріоритетності тих чи ін-
ших механізмів державного управління є 
предметом наукових пошуків вітчизняних і 
російських дослідників та фахівців залізничної 

справи, зокрема: І. Аксьонова, Г. Ейтутіса, 
А. Зіміна, Г. Кірпи, О. Кривопішина, А. Лощі-
ніна, Н. Надворної, А. Нєталімова, В. Остап-
чука та ін. Проте в їхніх працях розглянуто 
лише окремі питання такої важливої науко-
во-прикладної проблеми, як вивчення пози-
тивного досвіду державного управління дія-
льністю з реформування залізниць інших 
країн, зокрема, Російської Федерації, з ме-
тою застосування його в Україні. 

II. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити організаційний і 

правовий механізми державного управління 
діяльністю з реформування залізничного 
транспорту загального користування Росій-
ської Федерації.  

III. Результати 
Вивчення державно-управлінських аспе-

ктів реформування залізничного транспорту 
РФ обрано нами з таких причин. 

По-перше, залізниці України і РФ є скла-
довими єдиного транспортного комплексу, 
формування якого тривало впродовж бага-
тьох десятиріч у межах єдиної транспортної 
системи однієї держави, ще з часів царату. 

По-друге, залізничний транспорт і Украї-
ни, і РФ є невід’ємними частинами мережі 
залізниць, що зв’язують між собою країни 
Європи й Азії. 

По-третє, хоча після розпаду в 1991 р. 
Радянського Союзу залізниці України і РФ 
опинилися в однакових соціально-економіч-
них умовах, сьогодні, завдяки вжитим дер-
жавно-управлінським заходам, своєчасному 
реформуванню, залізниці РФ вийшли на 
лідируючі позиції у світі і за величиною посі-
дають друге місце після США. На них при-
падає понад 20% вантажообороту і 10% об-
сягу пасажирських перевезень залізницями 
світу. У 2010 р. в РФ завершується, і доволі 
успішно, реформування залізничного транс-
порту, що тривало з 2001 р. Тому досвід 
державного управління діяльністю з рефор-
мування залізничного транспорту РФ потре-
бує наукового аналізу у сенсі його застосу-



Серія: Державне управління, 2011 р., № 1 

 145 

вання при реформуванні цього сектора віт-
чизняного транспортного комплексу.  

Необхідно відзначити, що в РФ підготов-
ка до реформування залізничного транспо-
рту тривала декілька років. У процесі рефо-
рмування, починаючи з 2001 р., було прийн-
ято понад 100 нормативно-правових актів, 
що сформували дієвий правовий механізм 
структурних перетворень у галузі. Базовим 
документом у цій царині є постанова Уряду 
РФ “Щодо програми структурного реформу-
вання на залізничному транспорті” від 
18.05.2001 р. № 384 [2], якою окреслені ета-
пи і цілі реформування залізничної галузі. 
Цілями реформи були визначені такі: 
– формування єдиної ефективної транс-

портної системи Росії; 
– підвищення стійкості роботи залізнично-

го транспорту, безпеки і якості послуг, 
що надаються; 

– зменшення структурних народногоспо-
дарських витрат на перевезення ванта-
жів залізничним транспортом; 

– задоволення попиту, що зростає, на по-
слуги залізничного транспорту. 

Структурну реформу планувалось про-
вести впродовж 2001–2010 рр. у три етапи. 

На першому етапі (2001–2002 рр.) вирі-
шувались такі завдання: 
– розробка проектів законодавчих та ін-

ших нормативно-правових актів, необ-
хідних для реалізації програми структу-
рного реформування на залізничному 
транспорті; 

– розподіл на залізничному транспорті 
функцій державного і господарського 
управління, створення ВАТ “Російські 
залізниці” (далі – “РЖД”); 

– інвентаризація майна залізничного транс-
порту; 

– формування у рамках ВАТ “РЖД” само-
стійних підрозділів для здійснення 
окремих видів підприємницької діяльно-
сті на залізничному транспорті; 

– розробка механізму фінансової підтрим-
ки пасажирських перевезень на залізни-
чному транспорті; 

– визначення механізму зовнішнього і 
внутрішнього контролю за проведенням 
структурного реформування на залізни-
чному транспорті та ін. 

Другий етап (2003–2005 рр.) передбачав: 
– реорганізацію ВАТ “РЖД” шляхом виді-

лення у дочірні акціонерні товариства 
самостійних структурних підрозділів, що 
здійснюють окремі види підприємниць-
кої діяльності на залізничному транспо-
рті; 

– відпрацювання організаційного і право-
вого механізмів та наслідків виділення 
самостійних структурних підрозділів, що 
здійснюють вантажні перевезення з 
ВАТ “РЖД”; 

– створення умов підвищення рівня кон-
куренції у сфері перевезень, залучення 
інвестицій тощо. 

На третьому етапі (2006–2010 рр.) рефор-
мування залізничного транспорту РФ плану-
валося продовжити залучення інвестицій для 
розвитку залізниць шляхом продажу пакетів 
акцій дочірніх товариств ВАТ “РЖД” та інших 
акціонерних товариств, створених на залізни-
чному транспорті за участі капіталу держави. 

Відзначимо, що в Росії у процесі розбу-
дови системи і структури державних органів 
виконавчої влади сформовано трирівневу 
систему державного управління: федераль-
ні міністерства, федеральні служби (служ-
би), федеральні агентства [3]. В Україні та-
кож формується трирівнева система держа-
вного управління економікою: міністерства, 
державні комітети та інші центральні органи 
виконавчої влади, статус яких прирівнюєть-
ся до державного комітету України, центра-
льні органи виконавчої влади зі спеціальним 
статусом [4]. У Росії, як і в Україні, кожному 
із зазначених органів державного управлін-
ня відповідає певний обсяг повноважень.  

Органом державного управління залізни-
чним транспортом РФ загального користу-
вання є Федеральне агентство залізничного 
транспорту (далі – Росжелдор) з підпоряд-
кованими йому територіальними управлін-
нями, створене указом Президента РФ “Про 
систему і структуру федеральних органів 
виконавчої влади” від 09.03.2004 р. № 314 
[3]. Росжелдор знаходиться у віданні Мініс-
терства транспорту РФ (рис. 1). На регіона-
льному рівні державне управління залізнич-
ним транспортом здійснюють територіальні 
управління Росжелдору. Якщо проаналізува-
ти їхні завдання і функції, вони є органами 
державного управління, основний обов’язок 
яких – здійснення окремих повноважень Ро-
сжелдору щодо реалізації державної полі-
тики у сфері залізничного транспорту в об-
сязі, передбаченому Положеннями, у регіоні 
транспортного обслуговування філій 
ВАТ “РЖД”. Територіальні органи Росжел-
дору варто розглядати як структурні підроз-
діли Агенства, територіально обмежені – з 
метою реалізації принципу оперативності 
управління, більш ефективного використан-
ня покладених на них функцій стосовно усіх 
власників інфраструктури. 

Оцінка досвіду РФ дає підстави ствер-
джувати, що ключовим питанням при фор-
муванні державницьких підходів до рефор-
мування залізничного транспорту є реоргані-
зація організаційної структури управління та 
повне розмежування функцій державного і 
господарського управління у цій сфері 
(рис. 2), які в нашій країні на сьогодні факти-
чно об’єднує Укрзалізниця – Державна адмі-
ністрація залізничного транспорту України, 
що підпорядкована Мінтрансзв’язку України. 
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Рис. 1. Схема органів державного управління залізничним транспортом загального користування Російської Федерації 
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Рис. 2. Схема розподілу суб’єктів управління залізничним транспортом Російської Федерації  
за основними функціями управління 

 
Щодо розмежування функцій державного 

і господарського управління залізничним 
транспортом, то в Україні вирішити це за-
вдання – у місячний термін – вимагалося ще 
у 2000 р. пп. 6 п. 1 Указу Президента Украї-
ни “Про рішення Ради національної безпеки 
і оборони України від 11 квітня 2000 р. “Про 
стан залізничного транспорту України та за-

ходи щодо забезпечення його ефективного 
функціонування” від 20.04.2000 р. № 603/2000 
[5]. Але минуло понад десять років, а меха-
нізм розмежування цих функцій так і зали-
шається не розробленим. Ситуація, що 
склалася на залізничному транспорті Украї-
ни, дає окремим особам, групам осіб змогу 
використовувати її у власних, корисливих 
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інтересах, а це заважає підвищенню рівня 
конкурентоспроможності Укрзалізниці на 
ринку транспортних послуг, оскільки є одні-
єю з обставин, що гальмує ринкові перетво-
рення на залізничному транспорті, заважає 
нормальному функціонуванню механізмів 
державного управління галуззю у сучасних 
умовах господарювання. Із цих причин дос-
лідники спроб ринкових перетворень у віт-
чизняній залізничній галузі звертають увагу 
на суттєві недоліки в управлінні залізничним 
транспортом і його майном. Наприклад, 
І. Аксьонов наводить показові дані, що ха-
рактеризують як сумнівні факти приватиза-
ції окремих об’єктів на залізницях, зокрема, 
приміського вокзалу на Львівській залізниці, 
фонди якого спочатку були знецінені, щоб 
потім його вартість визначити лише у 
2 млн грн, а також непрозорої приватизації 
інших об’єктів залізничного транспорту, які, 
перебуваючи у державній власності, працю-
вали прибутково. Серед приватизованих 
об’єктів – місця загального користування: 
вантажно-розвантажувальні майданчики, 
підняті колії, кранові господарства та інше, 
що реалізовані приватним особам за зали-
шковою вартістю. Сьогодні вже не держава, 
а власники приватизованих механізованих 
дільниць визначають, а фактично – дикту-
ють власні ставки на вантаження і виванта-
ження продукції. Як наслідок, транспортна 
складова вартості продукції тепер становить 
12%, тоді як, наприклад, у 1991 р. вона до-
рівнювала лише 3% [1]. Наведені приклади 
свідчать про послаблення державно-управ-
лінського впливу на ринкові процеси у залі-
зничній галузі і, на наш погляд, указують на 
необхідність його посилення. Це є додатко-
вим аргументом на користь створення фа-
хового урядового органу державного управ-
ління залізничним транспортом загального 
користування України, який дотепер в дер-
жаві відсутній. 

IV. Висновки 
У результаті проведеного дослідження 

ми дійшли таких висновків: 
1. Вивчення досвіду реформування залі-

зничного транспорту загального користу-
вання Російської Федерації, на наш погляд, 
дасть змогу використати його позитивні на-
працювання при плануванні і реалізації 
державно-управлінських заходів із рефор-
мування вітчизняних залізниць. 

2. У процесі реалізації державно-управлін-
ських заходів із реформування залізничного 
транспорту України потрібно враховувати 
такі основні обставини, що на сьогодні за-
важають реформуванню: 
– невдалим є вибір часу переходу до ак-

тивної фази реформування – період 
кризи, яка, за оцінками, тільки нещодав-
но досягла свого “дна”; 

– відсутність досить тривалий час Держа-
вної цільової програми реформування 
залізничного транспорту (Програма за-
тверджена Урядом України тільки в гру-
дні 2009 р.); 

– несприятливими є й інші умови, за яких 
має відбуватися реформування залізни-
ці. Вони характеризуються високим рів-
нем політичної, соціальної й економічної 
нестабільності. 

3. Головним завданням держави при ре-
формуванні залізниць України мають бути 
збереження залізничного транспорту як ін-
тегрованої системи й координація при цьо-
му державно-управлінських заходів із зага-
льнонаціональними програмами. Варто ви-
ходити з того, що на регіональному рівні 
ефективні механізми державного управлін-
ня “повинні об’єднувати централізоване та 
регіональне прогнозування, планування і 
регулювання соціально-економічних проце-
сів, їх збалансування та взаємоузгодже-
ність… Для забезпечення ефективності та 
системності цього процесу необхідна суттє-
ва підтримка (інституційна, ресурсна, фі-
нансова тощо)” [6], а в контексті вдоскона-
лення державного управління діяльністю з 
реформування залізничної галузі додамо, – 
перш за все, організаційна і правова, на всіх 
рівнях управління залізничним транспортом. 
При проведенні подальших наукових дослі-
джень окресленої проблеми останні аспекти 
доцільно розглядати як пріоритети.  
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