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MECHANISM FOR FORMING A STRATEGIC PARTNERSHIP INVOLVING RAIL TRANSPORT
AND INTERNATIONAL STAKEHOLDERS

У статті доведено, що вітчизняний залізничний транспорт дотримується політики високої соціальної
відповідальності не тільки перед своїми працівниками та їх близькими, а також перед населенням всіх
регіонів, в яких воно веде свою діяльність, і розглядає інвестування в соціальну сферу як найважливіший
елемент сталого розвитку регіонів, а також й всієї держави. Встановлено, що у діловій практиці та під час
реалізації положень КСВ у більшості корпорацій розвинених країн світу неодмінною умовою успішного
розвитку бізнесу вважають активну, відповідальну і продуктивну взаємодію з усіма зацікавленими сто-
ронами. Одним з ключових завдань у сфері роботи із взаємодії зі стейкхолдерами ПАТ "Українська залі-
зниця" є налагодження взаємовигідної продуктивної взаємодії з групами вітчизняних та міжнародних
зацікавлених сторін, що стане в подальшому основою для розвитку корпоративної соціальної відпові-
дальності. В результаті аналізу особливостей господарювання залізничного транспорту, взаємодії його
зі стейкхолдерами та виконання положень корпоративної соціальної відповідальності запропоновано
організаційно-економічний механізм формування міжнародного стратегічного партнерства за участю
залізничного транспорту, що на відміну від інших доповнено системою принципів, виділеними ключови-
ми групами міжнародних стейкхолдерів та напрямами їх взаємодії.

The article shows that domestic rail transport adheres to a policy of high social responsibility not only to its
employees and their relatives, but also to the population of all regions in which it operates, and considers investing
in the social sphere as an essential element of the sustainable development of the regions, and also the whole
state.

It is established that in business practice and during implementation of the provisions of CSR, in most
corporations of developed countries, an essential condition for successful business development is considered to
be active, responsible and productive interaction with all interested parties.

One of the key tasks in cooperation with stakeholders of PJSC "Ukrainian Railways" is to establish mutually
beneficial productive interaction with groups of domestic and international stakeholders, which will become the
basis for the development of corporate social responsibility in the future.

The following groups of international stakeholders were selected to form strategic partnerships: International
Educational and Educational Programs, International Environmental Subjects, Railway Transport Investment
Companies, International Organizations for Infrastructure Activities of Railway Transport. When forming the
partnership lines, it should be borne in mind that globalization and the economics of foreign policy are expanding
the range of goals of international strategic relations, using new methods of its application for this purpose.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
ПАТ "Українська залізниця" є невід'ємним елемен-

том суспільного середовища, в рамках якої здійснюється
його діяльність. Корпоративна соціальна відпові-
дальність вітчизняних залізниць є важливою частиною
міжнародної діяльності, а також взаємодії держави,
бізнесу і суспільства.

ПАТ "Українська залізниця" дотримується політи-
ки високої соціальної відповідальності не тільки перед
своїми працівниками та їх близькими родичами, а також
перед населенням всіх регіонів, в яких воно веде свою
діяльність, і розглядає інвестування в соціальну сферу
як найважливіший елемент сталого розвитку регіонів, а
також й всієї держави.

Вітчизняна залізнична компанія, будучи одним з
найбільших роботодавців в Україні, усвідомлює свою
відповідальність за забезпечення безпеки праці праців-
ників, створення і збереження робочих місць.

Однак глобалізація економіки і становлення бага-
тополярного світу істотно впливають на всі напрями гос-
подарювання залізничного транспорту, забезпечення
ефективності його діяльності та розвиток корпоратив-
ної соціальної відповідальності, що в свою чергу вима-
гає пошуку нових методів корпоративного управління,
які будуть сприяти розвитку корпоративної соціальної
відповідальності за рахунок максимально дієвій адап-
тації галузі до умов функціонування.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
На сьогодні дослідження теоретичних основ корпо-

ративної соціальної відповідальності досить популяр-
на. Аналіз теоретичних напрацювань з проблематики
корпоративної соціальної відповідальності [1—3]
свідчить про високу зацікавленість вчених даним питан-
ням, особливу увагу приділено: сучасному стану кор-
поративної соціальної відповідальності, проблемам та
перспективам розвитку корпоративної соціальної відпо-
відальності, розробці методів і моделей управління кор-
поративною соціальною відповідальністю та ін.

Щодо дослідження положень корпоративної со-
ціальної відповідальності залізничного транспорту Ук-
раїни, особливостей взаємодії зі стейкхолдерами та
розвитку залізничної галузі на основі міжнародного
співробітництва також розповсбджені, їм присвячена
ціла низка праць за авторством: В. Диканя [4], І. Токма-
кової [5], В. Овчиннікової [6] та ін. Щодо аналізу робіт
присвячених вирішенню проблем розвитку міжнародної
співпраці залізничного транспорту [4—9], то тут
більшість напрацювань присвячена питанням: сучасний
стан залізничного транспорту України, проблеми та
перспективи розвитку транспортної інфраструктури,
формування міжнародних об'єднань за участю залізнич-
ного транспорту, забезпечення транзитної привабли-
вості країни та ін.

As a result of the analysis of the characteristics of railway management, its interaction with stakeholders and
implementation of corporate social responsibility, an organizational and economic mechanism for the formation
of an international strategic partnership with the participation of rail transport has been proposed, which, unlike
the others, is supplemented by a system of principles, selected by the key international stakeholder groups and
their interactions.

Ключові слова: залізничний транспорт, управління, міжнародні стейкхолдери, стратегічне партнерство,
корпоративна соціальна відповідальність.

Key words: railway transport, governance, international stakeholders, strategic partnership, corporate social
responsibility.

Разом з тим необхідні нові пропозиції, щодо фор-
мування міжнародного стратегічного партнерства за
участю залізничного транспорту, які б забезпечували
розвиток корпоративної соціальної відповідальності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є формування механізму міжнародно-

го стратегічного партнерства за участю залізничного
транспорту, що на відміну від інших базуються на прин-
ципах стратегічного партнерства, які забезпечують роз-
виток корпоративної соціальної відповідальності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні ПАТ "Українська залізниця" є найбільшою
в Україні транспортною вертикально-інтегрованою
компанією, що ефективно і якісно забезпечує потреби
національної економіки і населення в транспортних по-
слугах.

У діловій практиці більшості розвинених країн світу
неодмінною умовою успішного розвитку бізнесу вважа-
ють активну, відповідальну і продуктивну взаємодію з
усіма зацікавленими сторонами. Провідна роль у цьому
процесі належить компаніям, чия діяльність має
найбільш значущий вплив на суспільство і навколишнє
середовище.

Виходячи з високої суспільної значимості діяльності
та з метою реалізації своєї місії, ПАТ "Українська за-
лізниця" здійснює широкий комплекс заходів соціаль-
ного та екологічного характеру, спрямований, на роз-
ширення і підвищення ефективності взаємодії з усіма за-
цікавленими сторонами.

Однією з ключових завдань у сфері роботи із взає-
модії зі стейкхолдерами компанії є налагодження взає-
мовигідної продуктивної взаємодії з групами вітчизня-
них та міжнародних зацікавлених сторін, що стане в по-
дальшому основою для розвитку корпоративної соці-
альної відповідальності.

Під час визначення механізмів взаємодії зі стейкол-
дерами слід зважити на той факт, що наразі виділяють
нову стадію розвитку корпоративної соціальної відпо-
відальності "Стадію стратегічного партнерства зі стей-
кхолдерами", яка є найбільш ефективною і дієвою в су-
часних умовах господарювання ПАТ "Українська залі-
зниця". Суть стадії полягає в тому, що корпорація про-
суває базові положення корпоративної соціальної
відповідальності серед своїх стратегічних партнерів з
метою отримання максимальних соціально-економічних
вигід та забезпечення тривалої результативної взає-
модії.

Зважаючи на загострення конкуренції на ринку
транспортно-логістичних послуг як на вітчизняному,
так і на міжнародному ринку, та необхідності пошуку
нових шляхів забезпечення ефективності діяльності
ПАТ "Українська залізниця", підвищення інвестиційної
привабливості галузі та нарощення його техніко-техно-
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логічного потенціалу вважаємо за доцільне в якості
пріоритету розвитку виділити взаємодію української
залізничної компанії з групами міжнародних стейкхол-
дерів:

1. Міжнародні суб'єкти освіти та освітні програми
(Royal Holloway, TEMPUS, University of London, Міжна-
родний університет логістики і транспорту Мадридсь-
кий політехнічний університет, Erasmus+ та ін.).

Така взаємодія повинна грунтуватись на необхід-
ності розширення підготовки та перепідготовки кадрів
залізничного транспорту за межі своєї національної ос-
вітньої системи, що в свою чергу грунтується на інтен-
сивному розвитку міжнародних професійно-педагогіч-
них і науково-освітніх зв'язків, здійсненні діяльності га-
лузевих закладах освіти відповідно до єдиних міжнарод-
них норм, результатом чого повинно стати забезпечен-
ня високої якості освіти працівників залізничного транс-
порту.

ПАТ "Українська залізниця" повинна розглядати
використання можливостей інтернаціоналізації освіти
як спосіб посилення позицій вітчизняного залізнично-
го транспорту за рахунок зростання продуктивності
праці, підвищення його конкурентоспроможності. Ви-
користання переваг міжнародної освіти — це свого роду
елемент "м'якої сили" в конкурентній боротьбі на сві-
товій арені, а також найважливіший інструмент забез-
печення ефективної співпраці ПАТ "Українська заліз-
ниця" з іноземними стратегічними партнерами.

Ефективна взаємодія в цій сфері забезпечує
збільшення інвестицій, інноваційних технологій і про-
гресивних задумів. Найважливішим пріоритетом стає
створення умов для підготовки українських та залучен-
ня зарубіжних висококваліфікованих фахівців в інтере-
сах інноваційного розвитку українського залізничного
транспорту та економіки в цілому.

В умовах глобалізації, зовнішньополітичного та еко-
номічного контексту вітчизняні залізниці вже не можуть
абстрагуватися від інтернаціоналізації як світової тен-
денції розвитку. Експерти усвідомлюють, що лідируючі
місця на світовому транспортно-логістичному ринку
будуть займати ті компанії, які швидко відреагують на
зміни, що відбуваються в суспільстві і в сфері забезпе-
чення високого рівня професійної підготовки кадрів.

2. Міжнародні суб'єкти екологічної діяльності (Гло-
бальний екологічний фонд, Екологічний союз, Інститут
розвитку територіальних общин, Європейське агентство
навколишнього середовища та ін.)

Також одним із не менш необхідних для українсь-
ких залізниць є реалізація екологічного аспекту корпо-
ративної соціальної відповідальності.

Наразі на підприємствах залізничного транспорту
найпоширенішими є практики впровадження енергоз-
берігаючих технологій (для 86 % виробничих підрозділів
ПАТ "Українська залізниця") та програми сортування
й утилізації відходів (для 46 % виробничих підрозділів
ПАТ "Українська залізниця"). Інші сучасні передові на-
прями реалізації екологічної складової корпоративної
соціальної відповідальності майже на застосовуються
в практиці господарювання вітчизняного залізничного
транспорту.

Зважаючи на розмір негативного впливу залізнич-
ного транспорту на екологію та можливі негативні на-
слідки екологічних катастроф пов'язаних із функціону-
ванням ПАТ "Українська залізниця" своєчасним є ви-
користання переваг стратегічного партнерства з міжна-
родними суб'єктами екологічної діяльності.

Крім того, посилення геополітичного впливу на про-
цеси міжнародної економічної стратегічної співпраці
залізничного транспорту також актуалізують зна-
чущість розвитку ефективного міжнародного співро-
бітництва з питань екології.

Саме стурбованість глобальними екологічними про-
блемами спонукає керівництво залізничного транспор-
ту до вдосконалення механізмів економічного зростан-

ня ПАТ "Українська залізниця" на засадах раціональ-
ного природокористування.

Розробка та використання удосконаленого форма-
ту ділового співробітництва збільшить функції корпо-
ративного управління в контексті необхідності протидії
екологічним кризам внутрішнього та зовнішнього сере-
довища залізничного транспорту, що мають міжнарод-
ний характер прояву. Основна діяльність з огляду у
спектрі тактичних і стратегічних завдань у напрямку
зовнішньоекономічної політики застосовує комплекс
заходів, методів і практичних дій для досягнення бізнес-
компромісів і взаємоприйнятних рішень з метою покра-
щення економічних відносин між країнами та форму-
вання міжнародної екологічної безпеки.

Успіх здобуття конкурентних переваг на світовому
ринку передбачає використання інваріантних моделей
бізнесу, які спроможні посилювати еколого-економічні
інтереси агентів ринку і послаблювати економіко-полі-
тичні конфронтації та соціально-екологічні дисонанси.
Саме тому екологічний вектор комерційної дипломатії
спроможний впливати на процеси вироблення й узгод-
ження національних інтересів країн щодо їх захисту і
лобіювання на міжнародному рівні, ратифікації міжна-
родних угод та їх інкорпорації в систему національного
законодавства; при здійсненні переговорного процесу
з урегулювання різних конфліктів; під час підготовки
аналітичних матеріалів з питань еколого-економічної
політики іноземних держав; при участі в підготовці ре-
комендацій і матеріалів для національних представників
на сесіях міжнародних організацій, міжнародних кон-
ференціях, ділових міжнародних форумах, переговорах
і консультаціях щодо екологізації зовнішньоекономіч-
ної діяльності країн.

3. Міжнародні суб'єкти інвестиційної діяльності за-
лізничного транспорту (Європейський банк, Азіатський
банк інфраструктурних інвестицій, Новий банк розвит-
ку БРІКС та ін.)

Сьогодні міжнародні суб'єкти інвестиційної діяль-
ності є активною групою стейкхолдерів, що вже зараз
повноцінно і неодноразово співпрацюють з багатьма за-
лізничними компаніями інших країн світу (Казахстан,
Білорусь, Туркменістан та ін.), а тому визначення стра-
тегічних напрямків співпраці з ними є для ПАТ "Украї-
нська залізниця" вельми актуальним питанням. Наразі
вітчизняний залізничний транспорт майже не викорис-
товує потенціал міжнародного фінансового співробіт-
ництва для інвестування власних проектів інфраструк-
турного розвитку.

4. Міжнародні організації інфраструктурної діяль-
ності залізничного транспорту (Організація співробіт-
ництва залізниць, Міжнародна організація залізничних
перевезень, Міжнародний комітет та ін.)

За умов високої конкуренції на світових транспор-
тних ринках сфера міжнародних стратегічних взаємо-
відносин вимагає від її суб'єктів удосконалення компе-
тенцій з метою захисту національних інтересів; укладан-
ня взаємовигідних інфраструктурних угод; підтримки
вітчизняного залізничного транспорту в секторах
міжнародної діяльності; вжиття превентивних заходів
щодо попередження появи кризових явищ на транспорті
(економічних, інфраструктурних, екологічних та ін.);
налагодження дієвого бізнес-діалогу; мирного врегулю-
вання професійно-ділових суперечок тощо.

Глобалізація та економізація зовнішньої політики
розширюють спектр цілей міжнародних стратегічних
взаємовідносин, використовуючи для цього нові мето-
ди її застосування. Про це свідчить ринкова домі-
нантність корпоративної безпеки, складові якої орієн-
товані на захист: "ідей" бізнесу та обраної бізнес-мо-
делі поведінки компанії на ринку; "процесу" реалізації
ефективної інфраструктурної, соціальної, інноваційної,
цінової та екологічної політики; "систем управління
кризами" в основній діяльності залізничного транспор-
ту. Виникають різноманітні аспекти стратегічної взає-
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модії суб'єктів міжнародної бізнес-співпраці, що харак-
теризуються такими тенденціями, як генерування
бізнес-інновацій; модифікація інформаційних потоків;
створення міжнародних бізнес-концептів екологічного
спрямування; збільшення кількості інноваційно-фінан-

сових структур; утворення новітніх ринків праці та на-
прямків реалізації корпоративної соціальної відпові-
дальності.

З огляду на це забезпечення кращих умов для міжна-
родного стратегічного партнерства не тільки спонукає

Рис. 1. Організаційно-економічний механізм формування стратегічного партнерства за участю
залізничного транспорту та міжнародних стейкхолдерів
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міжнародних партнерів до прийняття компромісних
рішень на основі обоюдних поступок, але й має на меті
використання зовнішніх джерел розвитку та формуван-
ня переваг. Такі механізми стратегічного партнерства
покращують функціонування залізничного транспорту,
збільшують його потенціал у міжнародній інтеграції, а
також забезпечують розвиток корпоративної соціаль-
ної відповідальності.

Саме тому стратегічна взаємодія повинна здійсню-
ватись на основі система принципів корпоративного
управління ЗТ, що забезпечують розвиток корпоратив-
ної соціальної відповідальності (рис. 1). Зазначена сис-
тема повинна гармонійно поєднувати в собі:

1) загальнокорпоративні принципи (цілісності,
цілеспрямованості, ієрархічності, розвитку, декомпо-
зиції та композиції та ін.);

2) принципи системного управління (контрольова-
ності, керованості, необхідної різноманітності, узгод-
женості, зворотного зв'язку, привентивного прийнят-
тя рішень та ін.);

3) принципи стратегічного партнерства, що за-
безпечують розвиток корпоративної соціальної
відповідальності (обміну базовими положеннями кор-
поративної соціальної відповідальності, збереження
через розвиток корпоративної соціальної відпові-
дальності, інформаційної відкритості та достовір-
ності, добропорядності, безперервності спільних дій
з корпоративної соціальної відповідальності, вибудо-
вування спільної стратегічної траєкторії, відносної
оптимальності, своєчасності і повноти інформації,
відсутності дискримінації, диференціації, стратегіч-
ності інновацій, результативності взаємодії, збалан-
сованості управління, результативності знань, моти-
вації розвитку та ін.).

Для максимального забезпечення виконання прин-
ципів інформаційної відкритості та достовірності під час
стратегічної взаємодії інформаційна політика ПАТ "Ук-
раїнська залізниця" повинна бути направлена на
найбільш повне і своєчасне задоволення потреб всіх ви-
ділених міжнародних груп зацікавлених сторін в до-
стовірній інформації про діяльність компанії і події, що
відбуваються навколо неї. Інформаційна політика також
повинна базуватися на вітчизняній та міжнародній прак-
тиці корпоративного управління і консолідувати вимо-
ги вітчизняних та міжнародних стандартів корпоратив-
ного управління з питання розкриття інформації. ПАТ
"Українська залізниця" не має ухилятися від розкриття
негативної інформації про себе, якщо ця інформація,
яка є конфіденційною, здатна вплинути на прийняття
інвестиційних або інших рішень зацікавленими сторо-
нами.

ВИСНОВКИ
У результаті аналізу особливостей господарюван-

ня залізничного транспорту, взаємодії його зі стейкхол-
дерами та виконання положень корпоративної соціаль-
ної відповідальності запропоновано організаційно-еко-
номічний механізм формування міжнародного стратег-
ічного партнерства за участю залізничного транспор-
ту, що на відміну від інших доповнено системою прин-
ципів та ключовими групами міжнародних стейкхол-
дерів. Це дозволить забезпечити розвиток корпоратив-
ної соціальної відповідальності залізничного транспор-
ту, сприятиме подоланню кризових явищ у галузі та
створить підгрунтя для формування конкурентних пе-
реваг вітчизняним залізницям у довгостроковій перспек-
тиві.
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