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Аннотация: В статье описывается процесс создания сети Юго-Западной 

железной дороги во II пол. XIX в. Рассмотрен вклад ученых Механико-

строительного отдела Киевского отделения Русского технического общества 

в разработку систем управления и администрирования на железной дороге. 
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 Abstract: This paper is devoted to highlighting the process of creating a 

network of South-Western Railway in the II half. ХІХ cent. The contribution of 

scientists Mechanical-build department of the Kiev branch of Russian technical 
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 Сучасна Україна перебуває в стані глобальних перетворень у багатьох 

галузях економіки. Виклики сучасної ринкової економки змушують шукати 

нові, інноваційні методи економічного розвитку з урахуванням новітніх 

технологій. Не виключення й залізничний транспорт, де оновлення торкнулось 

маже всіх  галузей. Сучасні залізничники вперше з часів побудови залізниці 

вирішують задачі створення потужної конкурентоспроможної ланки 



господарства. Майже ті самі процеси відбувались і у ІІ пол. ХІХ ст., будівники 

Південно-Західної залізниці в своїй роботі запровадили ряд інноваційних 

застосунків, які не втратили актуальність і сьогодні. Для того щоб врахувати ці 

надбання в сучасності необхідно звернутись до досвіду минулого, до часів, 

коли залізнична мережа Півдня України тільки створювалась, закладались 

основи нового, на той час, виду транспорту.  

 Розгортання залізничного будівництва на півдні Україні у другій 

половині ХІХ століття було пов’язане з процесами формування капіталізму в 

економіці Російської імперії. Потреба у залізницях викликалась географічним 

положенням краю та його природними багатствами, економічними змінами в 

господарстві. Як відомо, перша на території сучасної Украйни залізниця була 

побудована в нашому регіоні. Це була лінія Одеса – Паркани, яка почала діяти з 

1865 р., але створення розгалуженої мережі залізниць припадає на 70-ті роки 

ХІХ ст. Перед залізничниками постала задача створення парку рухомого 

складу, обладнання колії, організації управління та адміністрування на 

залізниці.  

Організація безперебійної роботи такої складної ланки народного 

господарства, як залізниця, потребувала наукового підходу. Для створення 

нової системи управління залізницею був залучений Механіко-будівний відділ 

Київського відділення Російського технічного товариства (КВ РТТ). До його 

складу входили інженери, які мали значний досвід роботи на залізниці. Серед 

них відомий інженер-винахідник Олександр Парфенійович  Бородін - голова 

відділу, та Максиміліан Семенович Філоненко, який багато часу займав керівні 

посади на Південно-Західної залізниці.  

  На початковому етапі процес експлуатації та управління Південно-

Західними залізницями був організований за системою, рекомендованою 

Міністерством шляхів сполучення. В адміністративному відношенні мережа 

Південно-Західних залізниць була розподілена: по службі колії – на 4 

відділення і 31 ділянку; по службі руху – на 11 відділень; по службі тяги на 11 

ділянок; на 5 ділянок палива; відділення лікарняно-санітарної служби. Згодом, 



із зростанням залізниці, виникла потреба у створенні нових принципів 

організації роботи шляхів сполучення.   

Якість та швидкість перевезень на будь-якій залізниці певною мірою 

залежала від ефективної роботи служби руху. До обов‘язку цієї служби входив 

прийом пасажирів і вантажів на станціях, призначення поїздів, всі операції по 

оформленню проїзду пасажирів і перевезень товарів, розподіл вагонів, збір 

статистичних даних. 

У 1879 р., з метою покращання роботи служби руху, О. П. Бородін 

застосував нову систему керівництва. При ньому залізницю було розбито на 5 

ділянок: Одеську, Бессарабську, Жмеринську, Козятинську і Брестську. 

Ділянки мали автономні колегіальні правління, що очолювалися начальниками 

відділів колії, тяги і руху, один із них призначався старшим. Усі ділянки 

підпорядковувались управлінню залізницею. Очолював залізницю керуючий, 

якому безпосередньо були підпорядковані всі служби, а також господарський 

відділ. [1, С. 12-13].  

Систему організації служби руху на вітчизняних залізницях докладно 

вивчив М. С. Філоненко. Він зазначав, що тип управління, який склався на 

вітчизняних залізницях, був розроблений у перші роки експлуатації, коли лінії 

були відносно короткі, без розгалужень, зі слабким рухом, тому виникла 

необхідність у зміні характеру роботи контори руху. В результаті перетворень 

всі питання пасажирського руху виділили в особливий відділ, який отримав 

назву «відділ пасажирського руху». Питання військових перевезень виділили у 

«відділ військового руху у військовий та мирний час». Питаннями перевезення 

приватних і службових вантажів займалось відділення товарного та вантажного 

руху. Після проведених реорганізацій організація служби руху на Південно-

Західних залізницях виглядала таким чином:  

− керівні органи - голова служби, помічники голови служби,  ревізори для 

особливих доручень;  

− центральне управління – секретаріат, бухгалтерія, технічне відділення, 

відділення товарного та вантажного руху, відділення пасажирського руху, 



відділення військового руху у військовий та мирний час, відділення статистики 

пробігу.  

− лінія - голови відділень; технічна контора; контролери руху; станційна 

служба; поїзна служба; нагляд за важелями та інвентарем [2, 3]. Саме такий 

принцип роботи служби руху М. С. Філоненко вважав найбільш доцільним для 

залізниць зі складно організованим рухом. 

Іншою вагомою складовою організації процесу перевезень була служба 

рухомого складу, яка відала придбанням нових паровозів, вагонів та 

устаткування, відповідала за стан рухомого складу і його своєчасний ремонт. 

Новий метод підвищення ефективності роботи служби рухомого складу був 

запропонований  О. П. Бородіним. Він впровадив введення системи 

преміювання робіт по службі колії. О. П. Бородін вважав, що найкращим 

способом створення оптимальних умов для економії витрат буде зацікавленість 

в економії безпосередньо серед самих агентів, від яких залежать витрати. Така 

зацікавленість могла попередити більшість правопорушень і навіть зробити не 

дуже совісних агентів корисними працівниками. З цією метою О. П. Бородін 

прагнув виробити для кожної витратної статті раціональні основи у 

преміюванні відповідних агентів. О. П. Бородін розробив часові норми витрат, 

які слугували підставою для обчислення премій. Розроблена О. П. Бородіним 

система преміювань поширилася майже на всі витратні статті та майже на всі 

види робіт по службі руху. Оцінюючи практичний результат системи 

преміювань, О. П. Бородін зазначав, що вони просто блискучі і повністю 

виправдали себе у справі скорочення витрат на залізниці. Особливу користь це 

нововведення мало принести складно організованим залізницям з великою 

протяжністю [4].  

 У 1878 р. на Одеській залізниці С. Ю. Вітте, який на той час, очолював 

службу експлуатації Одеської залізниці, була запроваджена система змінних 

бригад. Під час Російсько-Турецької війни (1877-1878) держава зіткнулась з 

гострим дефіцитом паровозів. Ця нестача мала місце внаслідок того, що на 

залізниці використовували так звану європейську систему обслуговування 



паровозів. Суть її полягала в тому, що кожен машиніст мав свій паровоз, робота 

якого була тісно пов‘язана з роботою машиніста: паровоз працював стільки 

годин, скільки тривав робочий день машиніста. В інший час і паровоз 

залишався в бездіяльності. С. Ю. Вітте запропонував змінювати машиністів, 

таким чином паровоз не був пов‘язаний з машиністом та міг експлуатуватись 

цілодобово. Після появи змінних бригад машиністів обсяг перевезень став 

залежати лише від наявності й технічних можливостей рухомого складу та 

якості залізниць. Це дало величезний позитивний результат і принципово 

змінило режим та організацію роботи залізниць [5, С. 111].  

Оскільки до задач служби руху входила робота з пасажирами, необхідно 

було належним чином організовувати їх обслуговування під час руху. Одним із 

важливих аспектів цієї роботи була правильна організація пральних робіт. За 

ініціативою інженера І. М. Манцева в Одесі була влаштована механічна 

пральня. Необхідність її появи саме в цьому місті зумовлювалась тим, що з 

початком літнього сезону значно збільшувався обсяг постільної білизни. 

Раніше ці роботи виконувались за рахунок приватних підприємств, але якість 

виконаних робіт не завжди відповідала вимогам [6]. 

Як відомо, наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. на вітчизняних залізницях дуже 

гостро постала проблема затримок вантажів на станціях. Вирішення згаданої 

проблеми запропонував член Механіко-будівного відділу КВ РТТ А. К. Краузе.  

Оскільки прискорення доставки вантажів залізницями було дуже 

важливим, задача залізниці – докласти максимальних зусиль для забезпечення 

умов швидкісних перевезень. До цих умов А. К. Краузе  відносив прискорення 

ходу вантажних потягів та прискорення передачі вагонів з однієї залізниці на 

іншу. Ним були розглянуті усі фактори, що впливають на  прискорення 

доставки вантажів: а) прискорення завантаження і відправки вантажів після 

завезення; б) скорочення простоїв на станціях та при подальшому русі; 

в) прискорення ходу вантажних потягів; г) прискорення подачі потягів до 

навантаження та під час самого навантаження). Крім того запропонував 

підвищити швидкість вантажних поїздів до 30 верст на годину. Застосовані  А. 



К. Краузе методи були дійсно інноваційними,   оскільки традиційно вважалось, 

що швидкісний рух на залізниці недоцільний. [7].  

Однією з проблем, найбільш обговорюваних у спеціалізованих виданнях, 

була тарифна проблема. До неї неодноразово звертались не тільки вчені, а й 

державні діячі. Серед них С. Ю. Вітте, який певний час займав посаду міністра 

шляхів сполучення. Розмірковуючи над цим питанням, С. Ю. Вітте виходив з 

положення, що конкуренція на залізниці може носити виснажливий характер. 

Нічим не обмежена конкуренція в тарифній справі вела до низької ефективності 

використання капіталу залізниць. Це гальмувало приплив капіталу в 

залізничний транспорт і перешкоджало розвитку транспортної мережі країни. 

Повна свобода в тарифній справі могла мати дуже негативні наслідки. 

«Залізнична промисловість, – відзначав С. Ю. Вітте, – по суті своїй і відповідно 

до прав, якими вона користується, має настільки значні привілеї, з одного боку, 

а з іншого боку – має такий величезний вплив на економічні відправлення 

країни, що вона не може служити джерелом необмеженого витягу баришів» [8, 

С. 155].  

Як шлях вирішення проблеми, С. Ю. Вітте ввів принцип гласності в 

тарифній справі, відомості про ціни на залізничні послуги почали 

публікувалися у спеціалізованих ЗМІ. На його думку, публікація прейскурантів 

зміцнює режим стійких цін, створює рівні умови конкуренції, захищає 

пасажирів від підприємницького свавілля та практики монопольної змови, 

знижує можливості зловживань у сфері бізнесу. Загальнодоступність 

інформації про ціни створює сприятливі умови для всіх учасників ринкового 

господарства. Крім того, гласність у формуванні цін дає можливість контролю з 

боку громадськості.  

У ІІ пол. ХІХ ст. відбувалися революційні зміни в системі сполучень в 

державі, змінювались підходи до системи перевезення вантажів, зародився 

новий напрямок – пасажирські перевезення. Процес змін носив стрімкий 

характер, необхідно було приймати швидкі рішення.  Оскільки часто досвіду не 



було, творці залізниці вдавались до неординарних рішень, створюючи 

інновації, які ставали основою для майбутньої роботи. 
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