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ВСТУП 

В умовах глобалізації економіки та посилення регіональної інтеграції 

ефективність і якість транспортних та інфраструктурних послуг є істотними 

факторами у забезпеченні конкурентоспроможності країн і регіонів. Так, за 

період з 1980 р. по 2010 р., за даними Світового банку, частка міжнародної 

торгівлі у ВВП зросла з 37 до 51%. А за період з 1970 р. по 2015 р. (за даними 

Всесвітнього транспортного форуму) зафіксовано більш ніж  двократне 

зростання обсягів транспортних послуг у США, ЄС та інших регіонах із 

розвиненою економікою.  

Актуальність теми. Країни з транзитивною економікою поступаються 

розвиненим країнам за ефективністю та якістю транспортних послуг, 

швидкістю перевезень та обслуговування вантажовласників і пасажирів, 

наприклад, у місцях перетину кордону, а також технічним оснащенням, 

технічними стандартами, зношуванням основних засобів транспортних 

систем, низькою продуктивністю функціонування транспортної та іншої 

супутньої інфраструктури тощо. Тому для України, де гостро стоїть питання 

як  економічного зростання та сталого розвитку, так і взаємовідносин із 

сусідніми країнами, проблеми модернізації транспорту є вкрай актуальними. 

Розуміння основоположних принципів модернізації економіки, а також 

змісту, форм і методів модернізації складових суспільного життя,  

адекватних сучасному рівню техніко-економічного та інституціонального 

розвитку держави, є підґрунтям визначення принципів та організаційно-

економічного механізму системної модернізації наземних транспортних 

систем України у напрямі формування, становлення та розвитку інтегрованої 

транспортної системи країни як частини світової та європейської 

транспортної системи в контексті нової техніко-економічної парадигми.  

Теоретичні засади модернізації економіки з точки зору техніко-економічної 

парадигми було закладено та розкрито в публікаціях учених: С. Вінтера, 

Дж. Досі, К. Кастальді, М. Кондратьєва, Р. Нельсона, В. Овчиннікова, 

Дж. Сілверберга, К. Фрімена, Й. Шумпетера, Ю. Яковця тощо. Проте не 
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менш важливим є погляд на цю проблему з позицій інституціоналізму та 

неоінституціоналізму, підгрунтя яких закладено Д. Асемоглу, П. Бушем, 

К. Вельзелом, О. Вільямсоном, Р. Інглегартом, В. Каспером, Д. Нортом, 

Дж. Робінсон.  

Наукова спільнота України також активно дискутує передумови, принципи 

і напрями модернізаційних процесів у цій царині. Найновіші роботи в  ній 

належать Т. Артьомовій, Ю. Бажалу, В. Базилевичу, О. Барановському, 

О. Білорусу, О. Бородіній, В. Гейцю, А. Гриценку, В. Горбатенку, 

А. Даниленку, В. Демєнтьєву, І. Єгорову, Т. Єфименко, І. Запатріній, 

Б. Кваснюку, О. Кириленку, Е. Лібановій, І. Луніній, А. Соколовській, 

О. Терещенку, І. Чухну, Л. Шинкарук, О. Шубравській, С. Шумській та 

іншим.  

Дослідження зарубіжних авторів щодо впливу модернізації транспортної 

інфраструктури на економіку країни знайшли відображення у роботах 

М. Ловелі, Т. Мамуне, С. Морісон, І. Надірі, С. Нортона, Д. Ошауера, 

Х. Хольтц-Єакін, А. Шварц тощо. Варто зазначити, що серед вітчизняних 

наукових робіт у цій сфері переважають вузькоспеціалізовані розробки з 

проблем окремих складових процесу модернізації у транспортній сфері. Проте 

досить ґрунтовно досліджені  питання формування транспортної політики – як 

щодо окремих видів транспорту, так і міжнародних транспортних коридорів – 

у працях Л. Бакаєва, О. Бакаєва, Ю. Бараша, В. Букіна, Ю. Вдовенка, 

В. Галахова, В. Гурнака, В.Дергачова, В. Диканя, І. Дмитрієва, О. Єдіна, 

С. Єлісеєва, Г. Ейтутіса, О. Жулин, Р. Жангожи, В. Захарова, С. Ільченко, 

Т. Колєснікової, А. Котляренка, Н. Крилової, В. Кузьменка, П. Куренкова, 

Б. Льовіна, М. Макаренка, С. Мілославської, В. Морозова, О. Нікуліної, 

А. Новикової, Ю. Пащенка, Д. Прейгера, С. Пирожкова, В. Ревенка, 

Л. Соколова, М. Цвєтова, Ю. Цвєтова, В. Шашкіна, Н. Якименко.  

Проте наразі щодо розуміння змісту та функцій державної транспортної 

політики в Україні існують суперечливі підходи, що обумовлює необхідність 

розвитку концептуальних основ нової політики модернізації наземних 
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транспортних систем з чітко визначеними завданнями, пріоритетами, цілями 

та інструментами з урахуванням як техніко-технологічних, так і 

інституціональних змін у контексті національної концепції модернізації, що 

й обумовило постановку мети та завдань дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконувалася відповідно до Перспективних напрямів комплексних 

(міждисциплінарних) досліджень установ Секції суспільних і гуманітарних 

наук НАН України на 2009–2013 рр., схвалених Загальними зборами 2 липня 

2009 р., та Основних наукових напрямів на 2014–2018 рр., затверджених 

постановою Президії НАН України від 20.12.2013 № 179,  та тісно пов’язана з 

науково-дослідними роботами ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України»:  

– "Модернізація виробничої інфраструктури України" 

(ДР № 0111U004847), особистий внесок – дослідження теоретико-

методологічних основ модернізації транспортної інфраструктури,  що як 

базується на інноваційних перетвореннях усіх складових інфраструктурної 

системи (підсистем), так і забезпечує повну узгодженість технічних, 

технологічних і організаційно-економічних складових на рівні системної 

взаємодії та координації усіх процесів; аналіз особливостей модернізації 

міжнародних транспортних комунікацій країни та подальшого розвитку 

транспортно-логістичної інфраструктури в умовах посилення процесів 

міжнародної інтеграції; узагальнення міжнародного й вітчизняного досвіду 

модернізації виробничої інфраструктури; 

– "Розвиток інфраструктурних секторів як чинник реалізації пріоритетних 

напрямів економічної політики України" (ДР № 0113U003954), особистий 

внесок – дослідження теоретико-методологічних основ визначення і 

узагальнення проблем розвитку інфраструктурних систем економіки в 

контексті забезпечення пріоритетних напрямів економічного розвитку на 

інноваційній основі. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розвиток 

концептуальних засад нової державної політики модернізації наземних 

транспортних систем України та удосконалення на цих засадах стратегічних 

напрямів розвитку транспорту держави. 

Досягнення мети дослідження зумовило необхідність виконання таких 

завдань: 

– встановити специфіку теоретико-методологічних підходів до проблеми 

модернізації наземних транспортних систем у рамках загальної теорії 

модернізації економіки; 

– розвинути концептуальні засади щодо формування державної політики 

та стратегії модернізації наземних транспортних систем України, адекватної 

сучасним викликам; 

– визначити основні етапи еволюції процесу модернізації транспортної 

системи світу та України, розкрити особливості належної державної 

підтримки, узагальнити успішний досвід зарубіжних країн для використання 

у політиці модернізації транспортної системи України; 

– оцінити методологічні та практичні здобутки транспортної політики 

окремих країн (США, Німеччини, Японії) та регіональних угруповань (ЄС) 

на шляху до інтеграції транспортного простору та лібералізації транспортних 

ринків; 

– обґрунтувати особливості лібералізації залізничного транспортного 

ринку ЄС та України з метою прискорення коадаптації техніко-технологічної 

та інституціональної складових інтеграції транспортної системи ЄС та 

України;  

– оцінити масштаби та рівень розпочатих процесів модернізації наземних 

транспортних систем в Україні на прикладі залізничного транспорту 

України; 

– виявити основні інструменти  та джерела активізації процесів модернізації 

в транспортній сфері України, що сприятимуть її прискоренню та подальшому 

розвитку; 
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– визначити основні етапи розроблення вітчизняної транспортної стратегії 

в умовах посилення процесів регіональної інтеграції та дезінтеграції і 

нарощення конкурентних переваг транспортних систем сусідніх країн. 

Об’єктом дослідження є процес модернізації наземних транспортних 

систем у контексті структурно-технологічної та інституційно-

інституціональної модернізації економіки України. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні засади 

визначення державної політики і стратегії модернізації транспортних систем 

та створення інтегрованої транспортної системи країни як частини цілісної 

транспортної системи Європи та світу. 

Методи дослідження. У роботі використано методи порівняльного аналізу 

при дослідженні теоретико-методологічних проблем формування державної 

транспортної політики та класифікації транспортних технологій новітніх 

технологічних парадигм; застосовано системний підхід при визначенні 

структури транспортної системи та розробці комплексу показників оцінки 

ефективності політики структурного реформування залізничного транспорту. 

Метод математичного моделювання на основі використання класу мережевих 

моделей та методи теорії ігор використано для обґрунтування розвитку 

технологій змішаних перевезень вантажів в Україні; порівняльний аналіз – 

для оцінки рівня продуктивності залізничних транспортних систем. Для 

теоретико-методологічного обґрунтування концептуальних засад 

транспортної політики та побудови ієрархії цілей такої політики на основі 

визначеного пріоритету застосовано методи логічної індукції. 

Інформаційною базою дослідження стали статистична інформація з 

українських і зарубіжних офіційних баз даних; методологічні матеріали 

Комітету з внутрішнього транспорту Європейської економічної комісії ООН, 

Міжнародного союзу залізниць, ОЕСР, Євростату та Держстату України; звіти 

Міністерства інфраструктури України, що оприлюднюються, ПАТ 

«Укрзалізниця», Державної адміністрації автомобільних доріг «Укравтодор». 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому: 
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вперше  

– розроблено концептуальний підхід до формування державної політики та 

стратегії модернізації наземних транспортних систем, який є частиною 

національного модернізаційного проекту та базується на інноваційних й 

узгоджених перетвореннях усіх елементів наземної транспортної системи і 

забезпечує повну гармонізацію технічних, технологічних та 

інституціональних складових на принципах системної взаємодії, 

пріоритетності, координації, ситуативності, ефективності з урахуванням 

тенденцій глобалізації та інтеграції, а саме європеїзації та лібералізації 

економічних процесів, та впливу тенденцій розвитку світової транспортної 

системи (передових транспортних технологій, інтелектуалізації тощо); 

– обґрунтовано, що в результаті еволюції світової транспортної системи 

відбувся перехід від мономодальних до мультимодальних транспортних 

технологій (а саме до примату змішаних, у т.ч. контейнерних і 

контрейлерних перевезень, високошвидкісних, інтелектуальних, логістичних, 

у т.ч. телематичних (телекомунікаційних та інформаційних) технологій 

створення та запровадження принципово нового рухомого складу) і на цій 

основі формується інтегрована транспортна система світу зі специфічною 

інституціональною структурою управління, ієрархія якої є такою: 

національні органи управління, органи управління великими регіональними 

угрупованнями (європейські транспортні агенції) та світові органи 

управління транспортною системою (міжнародні транспортні організації); 

– систематизовано ключові транспортні технології техніко-економічних 

парадигм, виокремлено транспортні технології, які зароджуються на 

сучасному етапі та домінуватимуть у новітній парадигмі розвитку, що 

дозволило розробити пропозиції стосовно удосконалення, уточнення, 

пролонгації вітчизняної транспортної стратегії; 

набули подальшого розвитку  

– концептуальні положення щодо застосування комбінованої державної 

політики до модернізації транспортної системи Україні, що поєднує 
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ліберальний та патерналістський підходи і підтверджується насамперед 

світовою практикою та передбачає широке застосування механізмів 

державно-приватного партнерства з диверсифікацією інструментів 

фінансування транспортної інфраструктури шляхом стратегічного, 

ресурсного, структурного та законодавчого нормативно-правового 

забезпечення через удосконалення довгострокової транспортної стратегії, 

сприяння інвестиційному, інноваційному, кадровому забезпеченню, 

завершення процесів структурного реформування та оновлення інститутів 

(норм, правил, довіри, цінностей); 

– організаційний механізм визначення пріоритетів і цілей розроблення 

національних транспортних стратегій, які мають базуватися на консенсусі 

інтересів усіх суб’єктів модернізації транспорту, що зумовлює необхідність 

формування нових довгострокових договірних взаємовідносин між цими 

суб’єктами на основі нових форм довгострокового співробітництва держави, 

операторів транспортних та інфраструктурних послуг, користувачів (якими є 

багаторічні контракти, контракти життєвого циклу, мережеві контракти, 

концесійні угоди тощо) в рамках реалізації принципів державно-приватного 

партнерства; 

– оцінка розпочатих процесів модернізації наземних транспортних систем 

в Україні на основі проведення комплексного аналізу з використанням 

міжнародних економічних рейтингів (глобальні міжнародні індекси та 

специфічні транспортні індекси) і власних оцінок; 

– узагальнення тенденцій розвитку процесів структурного реформування 

залізничного транспорту України на базі аналізу проведення техніко-

технологічної та інституційно-інституціональної модернізації в контексті 

європеїзації та лібералізації, що дозволило виокремити позитивні та негативні 

наслідки імплементації директив ЄС щодо залізничного транспорту України; 

удосконалено 

– методологічний підхід до визначення напрямів модернізації залізничного 

транспорту на основі порівняльних рейтингових оцінок його продуктивності 
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в країнах Міжнародного союзу залізниць (МСЗ) за показниками: 

продуктивність праці за кількістю працівників на 1 км мережі, 

продуктивність праці, за сумою пас-км та т-км у розрахунку на 1 робітника, 

продуктивність вантажних перевезень за т-км на  

1 км мережі, продуктивність пасажирських перевезень за пас-км на 1 км 

мережі, ефективність транспортного сполучення за т-км + пас-км на 1 км 

мережі, продуктивність вантажних перевезень за т-км на 1 робітника, 

продуктивність пасажирських перевезень за пас-км на 1 робітника, 

продуктивність вагонів за т-км на 1 вагон , продуктивність локомотивів за т-

км на 1 локомотив, продуктивність залізничних ліній за пас. поїздо-км + вант. 

поїздо-км / протяжність мережі; 

– концептуальні основи формування та розроблення державної 

транспортної стратегії, що базуються на: 1) балансі інтересів усіх 

учасників транспортного процесу, 2) необхідній активній позиції держави 

стосовно вдосконалення транспортної системи у напрямі зниження 

сукупних витрат суспільства та появі додаткового часу, що прямо залежать 

від транспорту, 3) підвищенні конкурентоспроможності вітчизняної 

транспортної системи, 4) посиленні інноваційної, соціальної та екологічної 

спрямованості розвитку транспортної галузі на випереджальних засадах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні кон-

цептуальних засад формування державної транспортної політики щодо 

модернізації наземних транспортних систем і практичних рекомендацій щодо 

вибору адекватних досягнутому рівню розвитку транспортної системи 

України тактичних та стратегічних цілей і пріоритетів такої політики.  

Основні висновки і рекомендації дисертації мають практичне значення 

щодо удосконалення процесів модернізації транспортної системи України та 

були використані при підготовці програми модернізації України,  

представленій у рамках Х з’їзду Федерації роботодавців України 2 грудня 

2015 року, а саме автором було розроблено підрозділ «3.4. Модернізація 

транспортної системи України як ключова складова політики прискореного 
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економічного зростання» Плану модернізації України: від кризи до 

економічного зростання (с. 213–253). 

Запропоновані в роботі рекомендації були використані при підготовці 

таких пропозицій, поданих органам державної влади, що підтверджується 

листами з Мінекономіки, Мінінфраструктури, Південно-Західної залізниці 

ПАТ «Українська залізниця», основними з яких є такі:  

– «Розвиток транспортної інфраструктури України: сучасні проблеми та 

шляхи їх подолання» (лист заступника директора департаменту політики 

розвитку інфраструктури транспорту, зв’язку та туризму Міністерства 

інфраструктури України К.А. Савченка № 12/188-11 від 25.03.2011 р.), 

особистий внесок – обґрунтовано сучасні проблеми та шляхи їх вирішення 

щодо розвитку міжнародної транспортної інфраструктури; 

– «Шляхи модернізації залізничного транспорту та перспективи його 

розвитку» (лист заступника начальника адміністративної служби Південно-

Західної залізниці Державної адміністрації залізничного транспорту 

України Г.Д. Ейтутіса № НД 431 від 09.09.2011 р.), особистий внесок – 

обґрунтовано основні шляхи техніко-технологічної модернізації 

залізничного транспорту України; 

– «Проблеми і можливості розширення внутрішнього ринку України (на 

прикладі ринку транспортних послуг)» (№ 135-13/156 від 17.02.2012 р.), 

особистий внесок – здійснено аналіз тенденцій розвитку ринку 

транспортних послуг України; 

–  «Основні засади державної інвестиційної політики, спрямованої на 

модернізацію залізничного транспорту» (№ 135-13/247 від 26.03.12 р.), 

особистий внесок – визначено основні потенційні фінансові інструменти, 

що сприятимуть оновленню основних засобів залізничного транспорту; 

–  зауваження та пропозиції до Державної програми економічного і 

соціального розвитку на 2013 рік та основних напрямів розвитку на 2014 і 

2015 роки (розділ 2.4. Транспортна інфраструктура) (№ 135-13/326 від 

26.04.2012 р.),особистий внесок – здійснено аналіз та надано пропозиції 
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щодо удосконалення напрямів державної політики щодо розвитку 

транспорту в Україні; 

– «Шляхи удосконалення тарифної політики на залізничному транспорті 

України в умовах реформування» (лист начальника відділу з реформування 

Південно-Західної залізниці Державної адміністрації залізничного 

транспорту «Укрзалізниця» Г.Д. Ейтутіса № 135-13/1068 від 15.11.2012 

р.),особистий внесок – розроблено основні концептуальні підходи до 

удосконалення тарифної політики на залізничному транспорті; 

– «Аналітичні матеріали щодо можливих наслідків приєднання України до 

країн – членів Митного союзу в рамках ЕЄП» та «Аналітичні матеріали щодо 

можливих наслідків підписання та імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС» (лист першого заступника Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України А.А. Максюти  №721 від 23.09.2013 р.), 

особистий внесок – визначено основні ризики стосовно приєднання до МС 

та імплементації Угоди про асоціацію з ЄС у сфері транспорту; 

– «Закордонний досвід використання інфраструктурних облігацій як 

інструменту залучення інвестицій для модернізації інфраструктури» (№ 135-

13/151 від 28.02.2014 р.), особистий внесок – надано пропозиції щодо 

питання унормування застосування інфраструктурних облігацій в Україні; 

– «Продуктивність залізниць України у міжнародних порівняннях та 

напрями її наближення до рівня країн – лідерів Міжнародного союзу 

залізниць (МСЗ)» (лист першого заступника начальника Державного 

територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця» ПАТ 

«Українська залізниця» І.П. Федорко № Н3-1-4/814 від 05.06.2014 р.), 

особистий внесок – обґрунтовано напрями наближення продуктивності 

залізниць України до країн – лідерів МСЗ; 

– «Щодо необхідності перегляду Транспортної стратегії України до 2020 

року: методичний аспект» (№ 135-13/44 від 23.01.2015 р.), особистий внесок 

– визначено напрями удосконалення, пролонгації, нового ціле покладання у 

Транспортній стратегії України; 
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– «Рекомендації щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи», розділ 

«Залізничний транспорт» (№ 135-13/75 від 05.02.2015 р.), особистий внесок – 

досліджено досвід структурного реформування залізничного транспорту в 

країнах Східної Європи та надано рекомендації щодо організації процесів 

структурного реформування на залізничному транспорті України; 

– «Особливості імплементації регламенту ЄС № 1371 щодо пасажирських 

перевезень залізничним транспортом у законодавство України» (№ 135-

13/683 від 05.11.2015 р.), особистий внесок – визначено переваги 

імплементації регламенту ЄС для безпеки пасажирів в Україні; 

– зауваження та пропозиції до проекту документу «Стратегічний план 

розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року» (№ 135-13/739 від 

01.12.2015 р.),  особистий внесок – розроблено пропозиції щодо визначення 

пріоритетності завдань зазначеного стратегічного плану. 

Науково-практичні висновки і пропозиції,  сформульовані у дисертації, 

дають можливість сформувати напрями модернізації транспорту України на 

основі розроблених автором концептуальних положень нової державної 

транспортної політики, підвищити її результативність та спрямувати 

діяльність державних регуляторних органів на реалізацію завдань  щодо 

формування інтегрованої транспортної системи в Україні. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

науковою роботою. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у 

дисертації використано лише ті положення та ідеї, що належать здобувачу. 

Особистий внесок автора у праці, опубліковані у співавторстві, наведено 

окремо у списку публікацій. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження пройшли апробацію на міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Проблема ефективного використання та професійно-

технічної підготовки кадрів промислового сектора економіки України» (м. 

Київ, 2008 р.), «Проблеми економіки та управління на залізничному 
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транспорту» (м. Судак, 2008 р.), «Регіональна наука» (м. Москва, РФ, 2008 

р.), «Проблеми економіки транспорту» (м. Дніпропетровськ, 2008 р.), 

«Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної 

системи України» (смт. Коктебель, 2008 р.), «Розвиток продуктивних сил 

України: від В.І. Вернадського до сьогодення» (м. Київ, 2009 р.), «Проблеми 

економіки транспорту» (м. Дніпропетровськ, 2010 р.), «Сучасні проблеми 

глобальних процесів у світовій економіці»(м. Київ, 2011 р.), «Проблеми та 

перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування 

залізничного транспорту: управління, економіка і технології» (м. Київ, 2011 

р.), «Механізми реалізації стратегії інноваційно-технологічного розвитку 

України в умовах глобальних викликів» (м. Київ, 2012 р.), «Перспективи 

зростання Європи» (м. Торунь, Польща, 2013), «Проблеми розвитку економіки 

та сфери сервісу в регіоні» (м. Сиктивкар, РФ, 2013, 2014 рр.), «Актуальні 

проблеми економіки посткомуністичних країн сучасного періоду» (м. Тбілісі, 

Грузія, 2013 р.), «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики» 

(м. Львів, 2013 р.), «Проблеми економіки та управління на залізничному 

транспорті» (м. Київ, 2014 р., м. Одеса, 2015 р.), «Умови економічного 

зростання в країнах з ринковою економікою» (м. Переяслав-Хмельницький, 

2012, 2013, 2014, 2015 рр.); всеукраїнських науково-практичних конференціях: 

«Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних 

трансформаціях» (м. Бахчисарай, 2010, 2011 рр.); круглих столах: «План 

Маршалла: досвід та уроки для України» (м. Київ, ІЕПр НАНУ, 25 вересня 

2014 р.), «Перспективи та завдання бюджетної децентралізації в Україні» (м. 

Київ, ІЕПр НАНУ, 29 жовтня 2014 р.), «Велика приватизацiя: кому 

дістануться українські порти» (м. Київ, 27 травня 2015 р.); «Можливості та 

виклики Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Транспорт» (м. Київ, 

Агентство модернізації України, 7–8 липня 2015 р.).  

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано в 51 науковій 

праці загальним обсягом 71,5 друк. арк., з яких безпосередньо автору 

належать 28 індивідуально написаних праць. Серед публікацій: 7 монографій, 
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з яких одна одноосібна загальним обсягом 23,3 друк. арк. та розділи у шести 

колективних монографіях, 24 статті у фахових наукових виданнях та 

збірниках наукових праць, з яких 10 статей опубліковано у джерелах, що 

входять до міжнародних наукометричних баз даних, 3 статті у міжнародних 

журналах; 2 публікації в колективних наукових доповідях та 15 публікацій у 

матеріалах зарубіжних та вітчизняних науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Робота 

викладена на 482 сторінках, що містять 58 таблиць на 59 сторінках, 65 

рисунків на 56 сторінках, 13 додатків на 49 сторінках. Список використаних 

джерел, викладений на 34 сторінках, включає 316 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ   

 

1.1. Модернізаційна теорія суспільних змін та її основні течії 

 

 

Аналіз останніх публікацій свідчить про таке визначення місії держави у 

сфері модернізації та розвитку транспортної системи: як створення умов для 

економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки та якості життя населення через доступ до безпечних і якісних 

транспортних послуг, перетворення географічних особливостей країни на її 

конкурентну перевагу [1, С. 21; 2]. У результаті досліджень, проведених в 

Інституті економіки та прогнозування НАН України, зроблено ряд 

узагальнюючих висновків щодо умов розробки та реалізації модернізаційних 

проектів ХХ ст. у країнах світу, а саме: «1) всі проекти модернізації 

здійснювалися на основі сильного і ефективного втручання і керування 

держави; 2) економічні і політичні реформи підлягали ефективній 

координації з боку держави; 3) мистецтво модернізації вимагало і вимагає 

необхідних кадрів (особистостей), про що передусім турбувалася держава; 4) 

в модернізаційних проектах ХХ ст. політика держави не могла не домінувати 

над економікою; 4) успішність проектів модернізації багато в чому залежала 

від збереження і використання основ національної ідентичності та духовності 

– маргіналізація останніх або вестернізація суспільства надії на 

довгостроковий успіх не давала» [3, с. 346–347]. Автори наголошують, що 

викладені висновки не є абсолютно новими, але «…вони і до цього часу 

залишаються дискусійними в перехідних суспільствах та їх економіках», 

проте заплановані у першій чверті ХХІ ст. інвестиції в модернізацію 

інфраструктури, дозволяють стверджувати, що інфраструктура господарської 

системи країн світу розвиватиметься на основі оновленої парадигми – 

інфраструктурного підходу, що є інноваційним методом забезпечення 
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рівноважності та стійкості економічного розвитку держави, оскільки 

інфраструктура створює середовище життєзабезпечення суспільства, 

національного господарства, регіону та окремого домогосподарства. Початок 

ХХІ ст. можна охарактеризувати як період великої інфраструктурної 

модернізації як у розвинених країнах, так і країнах що розвиваються, про що 

свідчать заплановані середньорічні обсяги інвестицій у інфраструктуру на 

перспективу в 2010–2020 рр.  За даними американських експертів, ЄС планує 

виділити понад 300 млрд дол. США, Китай – близько 200 млрд дол., США і 

Канада – 180 млрд дол. Країни СНД включаючи Україну, перебувають на 

рівні країн Середнього Сходу (56 млрд дол.) [4]. У США у 2009 р. було 

прийнято Акт відновлення та реінвестування, згідно з яким виділено нові 

фонди для транспортної інфраструктури: 8,4 млрд дол. США – на проекти, 

пов’язані з транзитом, 8 млрд дол. США – на високошвидкісні залізниці, 1,3 

млрд дол. США – на модернізацію залізниць Amtrak, 27,5 млрд дол. США – 

для інфраструктури  автомагістралей, 1,1 млрд дол. США – на нові проекти 

для аеропортів [5, с. 26]. 

Упродовж наступних 25 років в Індії планується побудувати 7 тис. км 

нових автодоріг, у Бразилії держава планує вкласти 800 млрд дол. в 

модернізацію інфраструктури, у Мексиці прийнято шестирічний 

Національний інфраструктурний план, згідно з яким 270 млрд дол. буде 

спрямовано на будівництво і модернізацію 20 тис. км автодоріг, 1500 км 

нових залізничних ліній, розширення портових потужностей, систем 

каналізації і водопостачання. Франція в рамках своєї залізничної стратегії 

збирається вкласти 25 млрд дол. у подальших розвиток високошвидкісних 

залізниць, побудувавши до 2020 р. іще 4 тис. км нових доріг і подвоївши 

таким чином існуючу мережу [4]. Проте найбільше швидкісних залізничних 

ліній – 13 тис. км – планується побудувати в Китаї, лише у 2009 р. Китай 

вклав у будівництво швидкісних залізничних магістралей 8 млрд дол., а до 

2016 р. в країні діятиме 42 високошвидкісні лінії. Друге місце з великим 

відставанням від Китаю посідає Іспанія, іспанська швидкісна система доріг 
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AVE уже зв'язала найбільші міста країни: Барселону, Севілью, Мадрид, 

Малагу – відстані, які долалися за 24 години, можна проїхати всього за 2,5 

години (рис. 1.1, 1.2). 
 

 
Рис. 1.1 Заплановані середньорічні 

обсяги інвестицій в інфраструктуру  
в 2010-2020 рр., млрд дол. США 

Джерело: [4 ]. 

Рис. 1.2 Заплановані обсяги 
будівництва залізничних доріг на 

період до 2025 р., тис. км. 
Джерело: [5].  

 

Значення транспортних систем як частини «інфраструктури життя» у 

процесі економічної модернізації вдало підкреслює М. Гульбінський: "Під 

модернізацією доцільно розуміти процес створення відповідного до світових 

стандартів середовища проживання людини (ойкумени – авт.) або 

"інфраструктури життя" за допомогою відомих технологій. Йдеться про 

виробничу інфраструктуру – підприємства, що виробляють продукцію, яка 

користується попитом на внутрішньому ринку; транспортну інфраструктуру; 

інституційну інфраструктуру – інститути, що забезпечують права людини: 

право на життя та безпеку, на освіту і медичне обслуговування, на володіння 

власністю, на безпечне середовище проживання, політичні та громадянські 

свободи тощо" [6].  

Задля того щоб систематизувати та узагальнити теоретичні засади 

модернізації транспортних систем, її принципи та концепції розглянемо 
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основні течії модернізаційної теорії, яка слугує базисом та в останні роки 

домінує у якості загального контексту досліджень економічного напрямку у 

вітчизняній науці, та з’ясуємо основоположні принципи національного 

концепту модернізації економіки, які є системоорганізуючими для 

модернізації будь-якої її складової, в тому числі й транспортної сфери, а 

також визначимо принципи та пріоритети модернізації транспорту в Україні 

в сучасних умовах незавершеного структурного реформування та 

лібералізації цієї сфери. 

У сучасному економічному мейнстримі та суспільствознавстві найбільш 

популярними є три макротеорії: формаційна, цивілізаційна та 

модернізаційна. При цьому активне освоєння останньої почалось відносно 

нещодавно, лише в пострадянський період. На думку І. Побережнікова [7], 

популярність модернізаційної парадигми базується на тому, що після 

домінування у вітчизняному суспільствознавстві єдиної «незаперечної» 

формаційної парадигми, вчені покладали певну надію на пізнавальну 

ефективність модернізаційної парадигми при вивченні тієї докорінної 

політичної, економічної та соціокультурної трансформації, яка розпочалась з 

кінця 80-х років ХХ ст. у СРСР та продовжилась із розпадом Радянського 

Союзу та утворенням незалежних держав.  

Модернізаційна парадигма в її первинному вигляді була сформульована 

та запропонована вченими та політиками США і Західної Європи для країн 

третього світу у вигляді модернізаційної програми як альтернатива 

комуністичної орієнтації в середині ХХ ст. в умовах розпаду європейських 

колоніальних імперій та появи великої кількості «молодих націй» в Азії, 

Африці та Латинській Америці, перед якими постала проблема вибору 

подальших шляхів розвитку [2, С. 147]. Проте історичні рамки 

модернізаційної парадигми були значно розширені через розуміння 

модернізації як процесу переходу від традиційного суспільства до модерного, 

від аграрного – до індустріального, від індустріального – до 

постіндустріального або неоіндустріального суспільства. Так, С. Гавров під 
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модернізацією пропонує розглядати процеси в трьох різноманітних 

значеннях [8, С.25-26]: 

1) як внутрішній розвиток країн Західної Європи і Північної 

Америки, що відноситься до європейського Нового часу; 

2) наздоганяючу модернізацію, яку практикують країни, що не 

відносяться до країн першої групи, але прагнуть їх наздогнати; 

3) процеси еволюційного розвитку найбільш модернізованих 

суспільств, що характерні для країн західної цивілізації і що 

супроводжуються реформами та інноваціями; такі процеси є перманентними 

і такими, що постійно супроводжують суспільний розвиток. 

Окрім такого широкого історично-філософського підходу до 

модернізаційних процесів, напрацьовано й інші підходи, що дозволяють 

значно розширити класифікацію модернізаційних процесів суспільства як 

таких. З точки зору виникнення та походження цих процесів розрізняють два 

типи модернізації – органічну та неорганічну, або первинну і вторинну [9]. 

Однією з сучасних фундаментальних праць щодо первинної та вторинної 

модернізації суспільства є робота китайських учених, яка опублікована у 

десяти щорічних звітах за 2001–2010 рр. Центром досліджень модернізації 

та Групою дослідження стратегій модернізації Китаю, спеціалістами 

Китайської академії наук; квінтесенція цих звітів здійснена в роботі [10]. 

Ключовим постулатом є виокремлення авторами двох стадій модернізації: 

первинної (first modernization) та вторинної (second modernization), кожна з 

яких пов’язана з ерою цивілізаційного процесу: первинна – з 

індустріальною ерою, а вторинна – з інформаційною ерою, або ерою знань. 

Кожна стадія включає чотири фази еволюції: початок, розвиток, розквіт та 

перехід до наступної стадії. Третя стадія має назву інтегрована 

модернізація як координований розвиток первинної та вторинної 
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модернізації, що представлена відповідною теорією «інтегрованої 

модернізації» професора Хе Чуаньці1 – рис. 1.3.  

Первинна, органічна модернізація відбувалася в тих країнах, які були 

новаторами на цьому шляху і розгорталася завдяки внутрішнім чинникам, 

зокрема, корінним змінам у сфері культури, ментальності, світогляду. Її 

становлення пов'язують із появою національних централізованих держав, 

зародженням ринкових відносин, зокрема, капіталістичною кооперацією та 

мануфактурою, формуванням ранньомодерних націй, а піднесення – з 

першою промисловою революцією, руйнуванням традиційних спадкових 

привілеїв і впровадженням рівних громадянських прав, демократизацією, 

становленням національних суверенних держав тощо. 

 
 

Рис. 1.3 Структура теорії модернізації 
 

Джерело:[10, С.40]. 

 

                                                
1До нових теорій відносяться також теорія екологічної модернізації Дж. Губера (1985), теорія рефлексивної модернізації 
У. Бека (1986), теорія продовжуваної модернізації У Запфа (1991), «нова модернізація» Е. Тіраякяна, «множинні 
модерніті» Ш. Ейзенштадта (1998). 
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Вторинна, неорганічна модернізація відбувається в країні як відповідь на 

зовнішній виклик від найбільш розвинених країн і здійснюється переважно під 

впливом запозичення чужих технологій і форм організації виробництва і 

суспільства, запрошення фахівців, навчання кадрів за кордоном, залучення 

інвестицій, її основним механізмом є імітаційні процеси. Починається ж вона 

не в сфері культури, а в економіці та/або політиці і в останньому випадку 

визначається як наздоганяюча модернізація або «модернізація із 

запізненням»1. Згідно з Ш. Ейзенштадтом [11], така модернізація є своєрідним 

«викликом», на який кожне суспільство дає свою «відповідь» відповідно до 

принципів, структур і символів, закладених у досягненнях його тривалого 

розвитку. Найчастіше термін «наздоганяюча модернізація» вживається щодо 

колишніх колоній і напівколоній після отримання ними політичної 

незалежності. Традиційно передбачалося, що розвинені промислові країни вже 

апробували певну модель переходу від традиційного до сучасного суспільства. 

Це у свою чергу перетворювало модернізацію в різновид глобалізації – тобто 

взаємодію цивілізацій, за якою можна виділити передові або прогресивні 

суспільства, і такі, хто їх наслідує.  

Теорія інтегрованої модернізації Хе Чуаньці, як третя стадія після 

первинної і вторинної стадій модернізації може бути порівняна з теорією 

«постіндустіального суспільства», засновником якої є американський 

вчений-соціолог Д. Белл [12], та її течій, наприклад, у працях Пітера 

Друкера [13], концепціях «нового індустріального суспільства» Дж. 

Гелбрейта [14], «третьої технократичної хвилі» Е. Тоффлера [15] тощо. 

При чому особливостями переходу до цієї третьої стадії, як сучасну 

парадигмальну зміну в економічному розвитку можна «розглядати як 

перехід від технологій, що базувалися на дешевій енергії, до технологій, в 

                                                
1 Зазвичай, на думку С. Гаврова, наздоганяюча модернізація створює острови, анклави сучасного життя, наприклад, великі 
міста,  подібні Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро в Бразилії,  Москві і Санкт-Петербургу в Росії,  що істотно відрізняються від 
провінції і способом життя, і станом свідомості. Така анклавна модернізація, ламаючи традицію, ставить суспільство 
перед відсутністю духовної перспективи. Вона створює очевидну нерівність, обіцяючи рівні шанси (чого не робило 
традиційне суспільство), але оскільки реально ці шанси не для всіх, росте соціальне невдоволення, яке стимулює 
прихильність широких провінційних мас до альтернативної ідеології – до комунізму в Росії, до фундаменталізму в 
Туреччині, а в Мексиці і деяких інших країнах – до повстання селян і традиціоналізму. 
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основі якої – інформація як ключовий фактор розвитку, що базується на 

успіхах у мікроелектроніці та телекомунікаційних технологіях» за 

висловлюванням К. Фрімена[16]. Конкретизація відповіді на питання яким 

є постіндустріальне суспільсво, які його ємні характеристики, вбачається 

нам при розкритті питання щодо зміни технологічних парадигм або 

технологічних укладів. На нашу думку, характеристики новітньої 

технологічної парадигми (шостої), можна розкрити через концепцію 

«інформаційного суспільства», інтелектуалізацію технологічного розвитку, 

концепцію «інтернет речей» тощо.  

Ще одна функціональна типологія визнає наявність трьох типів 

модернізації: 

- ендогенна, яка здійснювалася країнами на власній основі (Європа, 

США тощо); 

- ендогенно-екзогенна, здійснювана країнами як на власній основі, так і 

на основі запозичень (Росія, Туреччина, Греція тощо); 

- екзогенна (у її імітаційних, імітаційно-симуляційних і симуляційних 

варіантах), здійснювана на основі запозичень за відсутності власного основи1.  

Екзогенна характерна для більшості колишніх колоній, тоді як 

ендогенно-екзогенна відбувається переважно в поясі країн, що оточують 

західні країни. Модернізоване суспільство має комплекс взаємопов'язаних 

рис, які часто розглядаються як окремі процеси економічної, політичної, 

соціальної, культурної, індивідуальної модернізації. Проте, перш ніж перейти 

до розгляду принципів модернізації транспортної системи, й наземних 

транспортних систем зокрема, систематизуємо коротко у хронологічному 

порядку основні теоретичні моделі теорії модернізації, що вплинули, на нашу 

думку, на формування методологічних підходів до процесу розвитку 

транспортних систем та формування транспортної політики.   

Хронологія модернізаційних студій. Протягом другої половини ХХ ст. 

у рамках модернізаційної теорії був накопичений значний теоретико-

                                                
1Там само.  
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методологічний та емпіричний досвід вивчення різноманітних аспектів, у 

тому числі історичних, економічних, переходу від традиційного до сучасного 

індустріального суспільства. При цьому модернізаційна парадигма, що 

сформувалася під значним впливом еволюціонізму1 та структурного 

функціоналізму, пройшла довгий шлях удосконалення при постійній 

взаємодії з реальними процесами розвитку суспільства, що внесли корективи 

в її зміст. Виділяють такі етапи розвитку школи модернізації [7]:  

1) друга половина 1950-х – перша половина 1960-х років – період 

зародження та швидкого зростання кількості модернізаційних досліджень у 

класичній версії; 

2) кінець 1960-х – 1970-ті роки – "критичний" період, впродовж якого 

модернізаційна теорія зазнала значної як внутрішньої, так і зовнішньої 

критики конкуруючих теорій відсталості (залежності, залежного розвитку), 

світосистемного аналізу І. Валерстайна, неомарксизму; 

3) 1980-ті роки – посткритичний період відродження модернізаційних 

досліджень  або нові модернізаційні студії, які висвітлили тенденції 

конвергенції шкіл модернізації, залежності та світосистемного аналізу; 

4) Кінець 1980-х – 1990-ті роки – становлення неомодернізаційного та 

постмодернізаційного аналізу значною мірою під впливом всеосяжних 

трансформацій у країнах Центральної та Східної Європи та Євразії. 

В табл. 1.1 систематизовано елементи основних моделей теорії 

модернізації: назва моделі, період виникнення, основні автори, що 

досліджували процеси модернізації в рамках цієї моделі, основні принципи 

модернізаційного процесу, характеристика моделі. 

                                                
1 Під еволюціонізмом мається на увазі напрям теоретичної соціології, що вивчає соціальні зміни на основі ідеї еволюції, 
зважаючи на універсальність законів розвитку, що діють в неорганічному, біологічному та соціальному світах. Соціальний 
еволюціонізм у класичній формі склався в ХІХ ст. у роботах О.Конта, Г.Спенсера, Л.Моргана, Е.Дюркгейма та ін. За 
Спенсером, соціальна еволюція є частиною Великої Еволюції, яка єднає два процеси – диференціацію (наростаюче 
різноманіття структур всередині будь-яких систем) та інтеграцію (виникнення нових цілістностей). На сучасному ж етапі 
виникає неоеволюціонізм, принципова новизна якого порівняно з класичним соціальним еволюціонізмом лежить у відмові 
від детермінізму, направленості, лінійності та поступовості соціокультурних змін. Замість цього в ній надається великого 
значення випадковості, ймовірності, відкритості еволюційного процесу.  
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Таблиця 1.1 
Моделі в рамках модернізаційної теорії  

Модель 
Період 

виникне
ння 

Автори та деякі 
роботи 

Принципи  
модернізації 

Характеристика основних 
положень моделі 

Лінійна модель 1950-ті– 
1960-ті роки 

У.Ростоу, А.Органський, 
М.Леві, Д.Лернер, Н.Смелзер, 
С.Блек, Ш.Ейзенштадт, 
С.Хангтінгтон 
(наприклад, Rostow W.W. The 
Stages of Economic Growth. A 
Non-Communist Manifesto. – 
Cambridge, 1960 – Доступний з : 
<http://www.mtholyoke.edu/acad/
intrel/ipe/rostow.htm>; Lerner D. 
The Passing of Traditional 
Society: Modernizing the Middle 
East. – New York, London, 1965; 
Levy M.J. Modernization and the 
Structure of Societies. – 
Princeton, 1966; Eisenstadt S.N. 
Modernization: Protest and 
Change. – Englewood Cliffs: 
Prentice-Hall, 1966) 

Революційність, 
комплексність, 
глобальність 
(всеосяжність), 
еволюційність, 
прогресивність і 
незворотність,  
уніфікація,  
конвергенція  

Первинна теоретико-методологічна 
конструкція модернізаційної 
парадигми. Модернізація викликає 
зміни практично в усіх сферах 
людської думки і поведінки, 
породжуючи процеси структурно-
функціональної диференціації, 
індустріалізації, урбанізації, 
комерціалізації, соціальної 
мобілізації, секуляризації, 
національної ідентифікації, 
розповсюдження засобів масової 
інформації, писемності та освіти, 
становлення сучасних політичних 
інститутів, зростання політичної 
участі. В рамках лінійної моделі 
модернізація розглядалась як 
системний іманентний процес, що 
інтегрує у зв’язане ціле фактори і 
атрибути модернізації, які повинні 
проявлятися в кластерах,  а не в 
ізоляції 

Часткова 
(парціальна, 
фрагментарна) 
модернізація 

Кінець 
1960-х – 
1970-ті роки 

Д. Рюшемейер  
(Rueschemeyer D. Partial 
modernization // Explorations in 
general theory in social science: 
essays in honor of Talcott Parsons 
/ еd. by J.C. Loubser et al. – N.Y., 
1976. – Vol. 2. – P. 756–772 ) 

Диспропорції 
розвитку, 
невідповідність 
одних інститутів 
іншим, 
співіснування 
традиційних та 
модерних цінностей, 
неорганічність та 
наздоганяючий 
характер модернізації 

Часткова модернізація припускає такі 
суспільні зміни, які призводять до 
інституалізації в одному й тому ж 
суспільстві відносно модернізованих 
та менш модернізованих структур 

Багатолінійна  
модель 

1970–
1980 рр. 

Е.Тіріак’ян, П.Штомпка, 
Р.Робертсон, У.Бек, К.Мюллер, 
В.Цапф, А.Турен, С.Хантінгтон, 
Д.Норт, Дж.Робертсон, 
Дж. Асемоглу (Beck U. 
TheCosmopolitanPerspective: 
SociologyoftheSecondAgeofMod
ernity // 
BritishJournalofSociology. 2000. 
Vol. 51. No. 1.) 
 

Етноцентрічність, 
національний 
характер моделей,  
історичний контекст 
підходу, відмова від: 
лінійного 
трактування, 
тотального 
еволюціонізму, 
єдиного процесу 
системної 
трансформації, 
безперервності 
процесу модернізації,  
детермінізму  

Багатолінійна модель є більш 
історичною, характеризується 
більшою еластичністю стосовно 
досліджуваної реальності, що було 
досягнуто за рахунок відмови від 
теоретичної чистоти і однорідності 
початкової моделі модернізаційного 
аналізу 

Національні 
модернізаційні  
концепти в 
рамках 
багатолінійної 
моделі  

1990 рр. – 
нинішній 
час 

Хе Чуаньці 
В.Геєць, В.Горбатенко, 
Е.Лібанова, Я.Жаліло, 
В.Сіденко, М.Шарко 
В.Іноземцев, , С.Глазьєв, 
В.Федотова, В.Цветков тощо 

Поєднання власних 
традицій та ресурсів і 
певної зовнішньої 
допомоги 

Концепти національної модернізації 
розробляються у рамках переважно 
багатолінійної моделі на основі 
процесів індустріалізації та 
неоіндустріалізації, 
інституціонального розвитку  в 
країнах із перехідною економікою 

Джерело: систематизовано автором.  

 

Лінійна модель. У рамках лінійної моделі процес модернізації 

розглядався як революційний процес з радикальними і всеосяжними 
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трансформаціями в суспільстві при переході від традиційності до сучасності. 

Водночас модернізація розглядалась як еволюційний, стадіальний процес, 

"революційні" зміни в якому відбуваються з певною швидкістю. Виділяють 

стадії, через які повинно пройти суспільство: 1) стадія традиційного, 2) 

стадія перехідного (транзитивного) та 3) стадія модернізованого суспільства і 

фази модернізації, виокремлено С. Блеком [17]: а) виклик сучасності 

(modernity) – початкова конфронтація суспільства, поява в ньому 

прихильників модернізації; б) консолідація модернізованої еліти – перехід 

влади від традиційних до модернізаторських лідерів (дуже часто через 

революцію в суспільстві), в) економічна і соціальна трансформація – 

економічне зростання та соціальні зміни до моменту, коли суспільство 

трансформується з аграрного способу життя на урбанізоване та 

індустріальне, г) інтеграція суспільства – фаза, на якій продукується 

фундаментальна реорганізація соціальної структури суспільства. 

Також процес модернізації розглядався як процес уніфікації, поступової 

конвергенції суспільств, що мав незворотний та прогресивний характер. 

Причому традиційне і сучасне суспільство представляється двома полюсами, 

між якими відбувається складний процес трансформації. Так, в одній зі своїх 

робіт Ш.Ейзенштадт систематизував ознаки модернізації, характерні для 

різних сфер суспільства [18]. 

Необхідно додати, що критики лінійної моделі вказують,  що вона була 

розрахована на вивчення макросоціальних, макроекономічних та інших 

макроявищ у масштабі країни та будувалась на основі структуралістського 

підходу і, отже, дослідження внутрішньої логіки ситуації не включено в 

предмет її вивчення через те, що модель була розроблена на основі досвіду 

західної "атлантичної" цивілізації і практично не враховувала 

різноманітність цивілізаційного досвіду за межами Західної Європи та 

Північної Америки. До істотних недоліків цієї моделі необхідно віднести 

недооцінку умов міжнародного середовища для конкретних суспільств, що 

прагнуть до модернізації. Спрощеним є також уявлення про еволюційність 
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усіх суспільних процесів, їхнє сходження до висот сучасності, що виключає 

можливості "паралельного" розвитку, "нерозвитку" або "недорозвитку". 

Модель часткової (парціальної, фрагментарної) модернізації. У процесі 

парціальної модернізації невідповідності можуть виникати як між 

інститутами, так і всередині них, а також у свідомості конкретної 

особистості, породжуючи "сталий фрагментарний розвиток" [19]. На відміну 

від прихильників лінійної моделі автори, які дотримувалися парціальної 

моделі, досліджували процес модернізації в міжнародному контексті, 

визнаючи як найважливішу умову саме часткову модернізацію протистояння 

товариств-новаторів і "країн-послідовників". Парціальна модель, як і лінійна, 

орієнтувалася на вивчення макромасштабних соціально-економічних явищ і 

процесів та ґрунтувалася на структурно-системному підході, однак вона 

поставила під сумнів безліч ознак лінійної моделі (революційність, 

комплексність, системність, глобальність, стадіальний, конвергенційний та 

незворотний характер модернізації).  

Найважливіша характеристика лінійної моделі, пов'язана з жорсткою 

систематизацією товариств за принципом віднесення до традиційності чи 

сучасності, була ґрунтовно переглянута в рамках парціальної моделі, що 

зводила традиційні та модернізовані елементи в особливий взаємозв'язок. 

При цьому парціальна модель не могла виступати як елементарна заміна 

лінійної моделі, її конструювання стало реакцією на дефектність 

"універсальних претензій" лінійної моделі. Створена, так би мовити, 

спеціально відповідно до певних історичних ситуацій, парціальна модель 

дозволяла зняти ряд теоретичних протиріч, що виникали при дослідженнях, 

що спиралися на лінійну модель тих випадків розвитку, які блокувалися 

занадто великими відмінностями між традиційними і сучасними (зазвичай 

узятими із зовнішнього середовища) цінностями та інститутами (такі ситуації 

нерідко називають наздоганяючою, неорганічною модернізацією). 

Ситуативно орієнтована парціальна модель стала розглядатися як окремий 

субоптимальний випадок лінійної моделі розвитку [7]. 
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Багатолінійна модель модернізації та її національні концепти. 

Теоретичне ядро сучасної багатолінійної версії модернізації за 

дослідженнями І.Побережнікова включає такі положення [7]. 

1. Відмова від одностороннього лінійного трактування модернізації як 

руху до західних інститутів і цінностей (подібний підхід сьогодні 

трактується як етноцентричність); визнання можливостей власних 

оригінальних шляхів розвитку (національних моделей модернізації, які 

природно мають місцеве соціокультурне забарвлення), поворотних точок, в 

яких у процесі розвитку може відбуватися зміна маршруту руху. Можлива 

поява нових та існування кількох "епіцентрів" модернізації.  

2. Визнання конструктивної, позитивної ролі соціокультурної 

(релігійної) традиції в ході модернізаційного переходу, надання їй статусу 

додаткового чинника розвитку.  

3. Більше уваги приділяється зовнішнім, міжнародним чинникам, 

глобальному контексту. Хоча дослідження й раніше багато в чому 

фокусувалися на внутрішніх чинниках модернізації, вчені не заперечують 

ролі, яку в модифікації процесів розвитку відіграють зовнішні фактори. 

Модернізація розглядається сучасними дослідниками швидше як ендогенно-

екзогенний процес (С. Хантінгтон, Дж. Робертсон).  

4. Коригування тотального еволюціонізму. Йдеться про акцентування 

уваги не так на анонімних законах еволюції, як на ролі акторів (колективів 

та індивідів), які завжди мають можливість забезпечити зростання або 

трансформацію ситуації за допомогою вольового втручання (А. Турен, 

У. Бек, П. Штомпка). У цікавому дослідженні, присвяченому перспективам 

політичної модернізації (демократизації) країн "третього світу", 

С. Хантінгтон, не заперечуючи значення такого чинника, як рівень 

економічного розвитку, звертає увагу і на волю політичних еліт, що, на його 

думку, також чинить величезний вплив на формування нових політичних 

контурів й пропонує нову концепцію зони переходу.  
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5. Історичність підходу. Вбудова у теоретичну модель чинника 

історичної випадковості; визнання необхідності розгляду трансформаційних 

процесів у рамках конкретної "історичної епохи". Тут акцент робиться на 

просторово-часовому горизонті акторів, відповідно до якого вибудовуються 

нові лінії розвитку. Визнається залежність між результативністю модернізації 

і гармонією між культурними, політичними, економічними цінностями та 

пріоритетами і наявним ресурсами. 

6. Відмова від трактування модернізації як єдиного процесу системної 

трансформації. Визнання можливості різної поведінки сегментів конкретного 

суспільства в умовах модернізації. Окремі сектори чи групи акторів дійсно 

можуть свідомо постійно слідувати шляхом модернізації, деякі групи можуть 

робити це лише протягом якогось тимчасового відрізка; окремі актори взагалі 

можуть заперечувати рух шляхом модернізації (наприклад, ті, хто має доступ 

до ресурсів у рамках старого інституціонального устрою). 

7. Усвідомлення некоректності інтерпретації модернізації як 

безперервного процесу, навіть якщо конкретне суспільство пройшло стадію 

"злету" (за термінологією У. Ростоу). Визнання необхідності більш 

уважного ставлення до такого аспекту динаміки модернізації, як циклічна 

природа цього процесу. Такі періоди вдаваної неактивності можуть бути 

стадіями занепаду (наприклад, період стагнації в історії Нідерландів у XVIII 

ст., що настав після грандіозного злету) або етапами повільного прихованого 

визрівання інновацій і нової ментальності, що не проникли в офіційний 

інституційний порядок і не оволоділи владними структурами. 

8. Відмова від жорсткого детермінізму будь-якого характеру 

(економічного, культурного, політичного, когнітивного тощо), акцент на 

комплементарному, взаємодоповнюючому характері взаємозв'язків між 

різними факторами і системами, котрим загрожує відмирання, якщо ці 

системи не підтримуватимуть одна одну. 

Звичайно, багатолінійна модель як єдина конструкція надто умовна. У 

цьому випадку тут показані деякі загальні риси, властиві вельми 
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різноплановим роботам, багатолінійна же модель дозволяє розширювати 

пізнавальні можливості модернізаційного аналізу.  

Як і раніше, орієнтована переважно на аналіз макроявищ (необхідно 

визнати, що порівняно з класичною ця модель більш сприйнятлива і до 

мікроаналізу), багатолінійна модель є більш історичною, характеризується 

більшою еластичністю стосовно досліджуваної реальності, що було 

досягнуто за рахунок принесення в жертву теоретичної чистоти і 

однорідності початкової моделі модернізаційного аналізу. В рамках такого 

підходу спостерігалося зростання уваги до діяльнісних аспектів розвитку, що 

вийшли на передній план у рамках акторної моделі модернізації. 

Слід зазначити, що у новітніх концепціях модернізації ступінь 

наслідування вже не розглядається як повне копіювання досвіду Заходу, але 

визначається здійсненням низки обов'язкових заходів при збереженні вагомої 

національної специфіки [20]. Проблеми, а, відповідно, й завдання країн, що 

стали на шлях самостійного розвитку, полягають у тому, щоб ефективніше, 

економніше і раціональніше застосувати модернізаційну модель, перенести її 

на національний ґрунт за рахунок поєднання власних традицій та ресурсів і 

певної зовнішньої допомоги 1. Можна відзначити, що «еталонний» підхід до 

модернізації був витіснений поглядами на модернізацію як національний 

проект, котрий здійснюється країнами заради зменшення нерівномірності 

рівнів розвитку, як засіб подолання колоніального або залежного стану 

країни від іншої країни або системи. Для України це означає необхідність 

подолання радянського типу господарювання та заміна його на ендогенну 

модернізацію держави на засадах лібералізму, європеїзації та інтеграції до 

світової економічної системи. 

Нові концепти національної модернізації досить широко представлені в 

публікаціях останніх років вітчизняних вчених і колективів учених, що 

                                                
1 Проте, на думку С.Гаврова, «у випадку практичного втілення цих трансформаційних проектів, що 
досягається, як правило, ціною крайнього напруження сил суспільства і держави, система, що отримала 
різновекторне направлення руху не може функціонувати в жодній площині. Інфантилізм та міфологізм 
масової свідомості продовжує орієнтуватись на можливість досягнення всього комплексу цивілізаційних  
благ і рівня життя, нічим значним за цих умов не жертвуючи». 
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спрямовані саме на пошук напрямів, шляхів, методів модернізації, що були б 

адаптовані до сучасних реалій України (та інших посткомуністичних країн): 

В. Гейця [21, 22], Е. Лібанової [23, 24], В. Горбатенка [25], Я. Жаліла [26], 

В. Семиноженка [27], Л. Федулової [28, 29], М. Шарко[30] та інших вчених: 

В. Цвєткова [31], В. Іноземцева [32], З. Антонової, В. Лівшица [33], 

З. Герасимчук тощо[34, 35].  

Головними рисами модернізації в економічній сфері є технологічне 

зростання, яке стимулюється систематичним застосуванням наукових 

знань (розроблення яких здійснюється в спеціальних наукових установах), 

розвиток вторинних (індустріальних та комерційних) і третинних 

(сервісних) галузей економіки за рахунок скорочення значення первинних 

(добувних). Тобто, згідно з Ш.Ейзенштадтом, економічна модернізація 

представляється як розвиток індустріальної системи на технологіях більш 

високого рівнях [18], з поглибленою спеціалізацією економічних ролей та 

секторів економічної діяльності (виробництво, розподіл, споживання), а 

також на зростанні масштабів і складності основних ринків (товарів, робочої 

сили, фінансів). 

У такому тлумаченні, економічна модернізація як процес оновлення 

виробничих процесів на принципово нових (інноваційних) технологіях є 

тотожньою теорії зміни технологічних парадигм або технологічних укладів 

суспільства. Необхідною основою для розуміння сутності наукових 

парадигм в широкому сенсі стали роботи Томаса Куна, відповідно до яких 

парадигма це не тільки об’єкт для копіювання, але й об’єкт для подальшої 

розробки та конкретизації в нових більш складних умовах. Класичний 

аналіз наукових революцій, здійснений Т. Куном було адаптовано 

неошумпетаріанцями К. Фріменом [36], К. Перес та Дж. Досі [37], що 

аналізували та запропонували поняття техніко-економічної парадигми.  

У трактуванні Калмикової О. М.  [38, С. 9-10] «технологічна парадигма 

розуміється як складна відкрита система, в якій взаємопов'язані наступні 

елементи: техніко-економічний, управлінський та інформаційно-
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технологічний». Техніко-економічна парадигма являє собою сукупність 

взаємопов'язаних технічних, економічних, організаційних технологій, а 

також домінуючих принципів, превалюючого інженерного та управлінського 

способу мислення, що є загальноприйнятими для певної фази розвитку 

людської цивілізації. Управлінська парадигма – сукупність знань про 

соціотехнічну, організаційну, керівну діяльності, а також зразок прийомів, 

способів і алгоритмів роботи, правил самоорганізації. Інформаційно-

технологічна парадигма як система характеризується наступними ознаками: 

наявністю інформаційного базису, видозмінює відносини між інформацією і 

технологією; всеосяжністю елементів нових технологій; концентрованим 

виразом наукових знань і практичного досвіду; наявністю мережевої логіки; 

можливістю модифікації шляхом перегрупування компонентів; 

конвергенцією технологій в високоінтегрованій системі. Інформаційно-

технологічна парадигма відображає сучасну тенденцію інформаціоналізма, 

що перетворюється в нову матеріально-технічну базу соціально-економічної 

організації, в новий спосіб розвитку суспільства. 

У вітчизняних дослідженнях проблеми техніко-економічного розвитку 

держави знайшли подальший розвиток у роботах В. Гейця, Б. Кваснюка 

(теорія і методологія перспективного планування і прогнозування 

модернізаційних процесів в Україні), Ю. Бажала [39] (економічна теорія 

технологічних змін), А. Чухна (теорія постіндустріального розвитку). Серед 

учених СНД, що послідовно займаються дослідженнями економічної 

динаміки необхідно назвати Д. Львова, С. Глазьєва, Г. Фєтісова [40, 41] 

(теорія зміни технологічних укладів); Ю. Яковця, Б. Кузика [42, 43] 

(концепція технологічного прориву на основі довгострокового прогнозу 

інноваційного розвитку), А. Динкіна, Н. Іванової (національні інноваційні 

системи і процес створення нових знань і технологій у підприємницькому 

секторі розвинених країн) [44, 45].  

Необхідно зазначити, що теорія техніко-економічних парадигм або змін 

технологічних укладів вдало доповнює довгі хвилі та великі цикли 
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кон’юнктури М. Кондратьєва та інноваційну теорію Й. Шумпетера. Науковці 

виділяють основні типи хвиль [46]: довгі хвилі М. Кондратьєва (середня 

тривалість 50–60 років), пов’язані з появою нових галузей і технологій, в 

яких виділяють два якісно різнорідні ритми Саймона Кузнеця: 30 років – на 

основі інвестицій у виробництво засобів виробництва, наступні 30 років – на 

основі інвестицій у виробництво предметів споживання; середні хвилі 

К. Жюгляра (періодичність 7–11 років), пов’язані з інвестиціями в машини і 

устаткування; короткі інноваційні хвилі (40 місяців) у рамках циклу 

кон’юнктури. 

Проте, економічна модернізація не вичерпується тільки техніко-

економічними проривами, вона також стала чинником створення 

економічних форм та інститутів, що сприяють (або не сприяють) розвитку 

і домінуванню товарно-грошових відносин у виробництві, споживанні і 

примусі до праці, що призвело у свій час до розвитку капіталізму й в 

історичному контексті спричинило розвиток і поширення ринкових 

відносин, формування і розвиток національних і транснаціональних ринків. 

Використання досягнень науки у бізнесі сприяло науково-технічній 

революції і перетворенню науки на одну з важливих виробничих сил.  

Економічна модернізація також передбачає постійне вдосконалення 

методів управління економікою і виробничих технологій, що сприяє появі 

раціональної бюрократії та менеджменту та вдосконаленню суспільних 

інститутів.  

Дослідженню інституціональних умов модернізації присвячено чимало 

наукових праць. Більше того, процес модернізації з рамках 

інституціоналізму та неоінституціоналізму трактується як система 

інституціональних змін, що спричинена дією груп з конкретною 

зацікавленістю, що наділені значною владою або можуть впливати на владу. 

Якщо звернутись до теоретичної роботи П. Буша [47], що працював в 

традиції інституціоналізму, то в ній особливе місце відводиться «цінностям». 

Відповідно до його теорії інституційних змін, суспільство складається з 
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інституційних систем, які в свою чергу, з інститутів, під якими розуміється 

соціально укорінені моделі поведінки. Моделі поведінки при цьому 

розглядаються як дії, що обумовлені цінностями (цінності – моделі поведінки 

– інститути – інституційні системи). Цінності за П. Бушем розділяються на 

церемоніальні та інструментальні. Церемоніальні цінності базуються на 

різниці між індивідами за тим чи іншим статусом, привілеями та укоріненій 

системі відносин за принципом «господар – слуга», ці цінності направлені на 

міфи та традиції, що складаються у суспільстві. Інструментальні цінності 

направлені на рішення конкретних проблем суспільства через розширення та 

поповнення запасу знань для використання нових технологій та інновацій та 

саме вони дозволяють досягти прогресивних інституційних змін [47, С. 1079-

1080, 48]. В роботах Р. Інглегарта й К. Вельзела представлена система 

цінностей названа цінностями традиційними та секулярно-раціональними 

[49, 50], проте вони виділяють ще й цінності виживання та самовираження, 

пояснюючи, що якщо домінують перші цінності, то у суспільства не буде 

змоги розвивати інститути громадянського суспільства, а якщо другі – то 

інститути громадянського суспільства виникатимуть набагато швидше і 

будуть ефективними.  

Отже, ефективні інститути та інституційні системи з одного боку є 

важливими факторами інституціональних змін в суспільстві, та ще одним 

найважливішим фактором є ступінь довіри в суспільстві й тісно з ним 

корелюючий рівень соціального капіталу, теоретичні засади формування 

якого викладено в роботах Ф. Фукуями [51] та А. Селігмена [52]. 

Важливим для розуміння процесу модернізації як варіанту 

інституціональних змін є той факт, що модернізація не обов’язково 

призводить до утворення ефективних інституційних структур, більше того 

модернізація може призвести до заміни порівняно ефективних інститутів 

неефективними. При цьому ефективність інститутів може бути досягнута 

лише в тому випадку, якщо люди їм довіряють (існує захист прав та 

справедливість судових рішень). Цю думку підтримують Д. Асемоглу та 
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Дж. Робінсон [53], в роботах яких дослідження економічного розвитку 

здійснюються з урахуванням інституціональних та ціннісних факторів. 

Причинами неефективності інститутів можуть бути інституціональна 

інерція, залежність від попереднього розвитку, а також дефіцит довіри, який 

може спричиняти зростання трансакційних витрат, стримуючи економічний 

розвиток і зростання, підприємницьку активність. 

Класифікації інституціональних факторів, що впливають на економічне 

зростання, представлені в основному в роботах зарубіжних авторів: 

О. Вільямсона, Д. Норта, В. Каспера [54]. О. Вільямсон, наприклад, у роботі 

[55] подає своєрідну ієрархію та періодичність змін інституцій, які 

впливають на економічне зростання. Інститут розвитку ОЕСР, класифікує 

інститути за такими критеріями: рівнем формалізації; відповідними 

ієрархічними рівнями; сферою діяльності, яка аналізується. Дуглас Норт  в 

роботі [56, C. 17] визначає «інститути як своєрідні “правила гри„ у 

суспільстві, або сформовані людиною обмеження, які сприяють утворенню 

взаємовідносин між індивідами. Іншими словами, інститути утворюють 

відповідну структуру, в межах якої людина виражає свою поведінку, власні 

уподобання та бажання. Таким чином, за рівнем формалізації, інститути 

поділяються на формальні (офіційно записані правила, інструкції, закони 

тощо) та неформальні – загальноприйняті умови та  кодекси поведінки».  

В. Каспер [57] доповнює та розвиває цю традиційну класифікацію на 

формальні та неформальні інститути та виокремлює наступні класифікаційні 

ознаки: інститути, які сформувались виключно на добровільній основі, або 

під дією примусу; такі, що були створені еволюційним шляхом або штучно, 

на договірній основі; санкції, які застосовуються спонтанно, з урахуванням 

соціальних норм поведінки (так звана зворотня реакція суспільства), або 

спеціально, керуючись офіційно схваленими процедурами в межах окремих 

груп, наприклад, професійний кодекс поведінки. Оскільки політичні процеси, 

які формують групи з всеосяжними інтересами, є доволі рідким явищем, то 

процеси модернізації ініціюються автократами, які можуть об’єднати еліти 
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навколо цілей модернізації та нейтралізувати опір консервативних груп [58]. 

Необхідно зазначити, що інституціональним змінам в Україні присвячено 

чимало досліджень, навіть необхідно виділити наукові школи, що 

сформувались під проводом В. Дементьєва (теорія інституційних змін в 

інноваційній економіці) [59], А. Гриценка (теорія інституціональних змін в 

інформаційно-мережевому суспільстві та економіці) [60]. Узагальнюючи 

розробки як зарубіжних, так і вітчизняних вчених можна запропонувати 

наступний концепт інституціональних змін у нашому суспільстві  – рис. 1.4. 

 
Рис.1.4 Концепт інституціональних змін 

Джерело: розроблено автором.  
 

Таким чином, процес модернізації економіки на національній основі є 

сукупністю структурних, техніко-технологічних (структурно-

технологічних), інституціональних та управлінських перетворень, 

спрямованих на ендогенний розвиток держави та досягнення кращих 

світових стандартів діяльності у господарській практиці з метою переходу 

до постіндустріальної (інформаційно-інтелектуальної) стадії розвитку або 

інтегрованої модернізації; концепт такої модернізації представлено в 

схематичному вигляді – рис. 1.5 
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Рис. 1.5 Національний концепт ендогенної модернізації України 

Джерело: розроблено автором. 

 

Так, базовими складовими стратегії розвитку економіки України на 

сучасному етапі на думку В. Гейця, її ендогенізації (під якою треба розуміти 

процес активізації внутрішніх факторів і зменшення негативного прояву дій 

зовнішніх факторів на соціально-економічний розвиток країни) є посилення 

ролі держави і продовження ефективності реформ, посилення ролі 

громадянської активності, розширення місткості внутрішнього ринку, 

підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг на внутрішньому та 

зовнішньому ринках, удосконалення товарної структури експорту та імпорту, 

формування інститутів ринку, формування достатніх власних фінансових 

ресурсів реального сектора тощо (рис. 1.6). Серед базових складових є як 

техніко-технологічні фактори (зниження матеріало- та енергомісткості 

вітчизняного виробництва), фінансові (нормалізація грошового обігу тощо), 

так і фактори інституціонального характеру (формування інститутів ринку 

тощо).  

ТЕХНІКА/ 
 

ТЕХНОЛОГІЯ 
 

УПРАВЛІННЯ 

 
 
 
 

 
 
 

    
   

 
ІНСТИТУТИ/ 

 
ІНСТИТУЦІЇ 

ЕНДОГЕННА 
МОДЕРНІЗАЦІЯ 



41 

  

 
Рис. 1.6 Складові ендогенно орієнтованої моделі стратегії розвитку 

економіки України 
Джерело: [62, С. 40]. 

 

Якщо економічну модернізацію розглядати під кутом зору розвитку 

індустріальної системи, що заснована на технологіях високого рівня, 

зростанні спеціалізації економічний ролей і секторів економічної діяльності 

(виробництво, розподіл, споживання), зростанні масштабів і складності 

основних ринків (товарів, робочої сили, фінансів), то й, очевидно, що 

розвивати ці технології в країні можна різними засобами – або підтримувати 

власний сектор науково-дослідних розробок державний та корпоративний, 

або імпортувати необхідні технології (цим питанням присвячені спеціальні 

дослідження сучасного періоду, наприклад, праці Саліхової О. [611]). 

Проте, як було з’ясовано вище, не менш важливим є розвиток та 
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Базові складові її формування 
Екзогенізовані складові 

Переважно ендогенно орієнтовна модель стратегії розвитку економіки України 

Посилення ролі держави і продовження ефективності 
реформ 

Розширення місткості 
внутрішнього ринку 

Нормалізація грошового обміну 

Підвищення конкурентоспроможності 
товарів та послуг на внутрішньому та 

зовнішньому ринках 

Становлення потужного 
середнього класу 

Посилення інвестиційної 
спрямованості монетарної 

політики 

Формування достатніх власних 
фінансових ресурсів реального 

сектора 

Становлення обсягів зовнішніх 
запозичень, удосконалення форм і 
механізмів співробітництва з МФО 

Формування інститутів ринку 

Вдосконалення товарної 
структури експорту і імпорту 

Посилення ролі 
громадянської 

активності 

Темпи розвитку світової економіки 

Кон’юнктура міжнародних ринків 

Коливання цін на енергоносії 

Стан світових фінансових ринків 

Інтеграція України у світове та європейське економічне співробітництво 

Співробітництво України і країн ЄС, СНД 

Вплив ТНК 

Присутність іноземного капіталу в Україні 

Трудова міграція 

Глобалізація інформаційних та комунікаційних потоків 

Розвиток електронної торгівлі 

Ліквідація диспропорції між експортоорієнтованими галузями 
та галузями, що працюють на внутрішній ринок 

Зниження матеріало- та 
енергомісткості 

Стимулююча цінова 
політика 



42 

  

розвитку та здатність суспільства сприйняти та адаптувати ці інститути 

розвитку. На цьому етапі виникає цілий пласт питань пов’язаних з ресурсним 

забезпеченням модернізації країни, диверсифікацією форм, методів та 

інструментів її проведення, а також необхідністю довгострокового 

планування та прогнозування цих процесів.  

Ендогенна модель розвитку трактується автором [62] як орієнтована на 

найповнішу (оптимальну в існуючих економічних умовах) ступінь 

ефективного використання внутрішніх ресурсів (насамперед людських, 

науково-технологічних, фінансових) і факторів розвитку, на захист 

національних інтересів в умовах глобалізації на основі впровадження 

інновацій у пріоритетних сферах діяльності; на формування інтелектуального 

капіталу та його захисту, а також рівноправні партнерські 

зовнішньоекономічні взаємовідносини. Стратегічними напрямами 

ендогенізації економічного розвитку є наступні складові – рис. 1.7.  

Таким чином, модернізація як процес переходу від простого копіювання 

досягнень розвинутих суспільств з переважанням імітаційних процесів до 

науково-обгрунтованої ендогенно орієнтової моделі розвитку економіки 

вимагає розробки відповідного суспільного національного модернізаційного 

проекту, який би враховував інтереси як держави, населення та бізнес-кіл та 

передбачав би розробку адекватної моделі модернізаційних перетворень в 

Україні з урахуванням сучасних зовнішніх викликів. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що «модернізаційна парадигма 

продовжує розвиватися, здійснюючи при цьому експансію в нові для неї 

сфери теоретичного знання і адаптуючи нові теоретико-методологічні 

підходи. Класична і сучасні версії модернізаційного аналізу істотно 

різняться. Модифікація теоретичних основ модернізаційного підходу сприяла 

перетворенню спочатку досить односторонньої і абстрактної теоретичної 

моделі, що не відігравала істотної ролі в емпіричних дослідженнях, на 

багатовимірну й еластичну по відношенню до емпіричної реальності. Тим не 

менше, незважаючи на те, що представники модернізаційних теорій досягли 
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деяких успіхів у освоєнні діяльнісного підходу, цей напрям, як і раніше, є 

перспективним для вдосконалення парадигми» [63, С. 243-244].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.7 Складові стратегії переходу до переважно ендогенно 
орієнтованої моделі розвитку  

 
Джерело: [ 62,  С. 42.].  
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поодинокими, однією з актуальних праць на тему модернізації промислового 
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На нашу думку, однією із складних наукових проблем постає проблема 

модернізації наземних транспортних систем в Україні в сучасних умовах, 

управління якими, їх стратегічний розвиток виявилися під загрозою втрати 

керованості, наростанням техногенної небезпеки для життя і здоров’я 

населення та навколишнього середовища.  

Сучасний стан розробок наукової проблеми модернізації транспортних 

систем характеризується суперечливими підходами до розуміння методів, 

моделей, форм та інструментів модернізації транспортних систем та змісту й 

функцій державної транспортної політики. Характерною особливістю 

наукового надбання у цій сфері є переважання вузькоспеціалізованих 

розробок з проблем окремих складових процесу модернізації в транспортній 

сфері.  

Усвідомлення того, що частина міжнародних транспортних систем є 

складовою єдиної транспортної системи України, фокус державної 

транспортної політики наразі перемістився на пріоритети модернізації 

транспортної системи і її інфраструктури загалом. Це означає, що 

задекларовані цілі та намічені проекти розвитку, в нашому випадку, 

міжнародних транспортних коридорів на території нашої держави або будь-

якої держави чи регіонального об’єднання, ще не означають їх втілення в 

життя та практичну реалізацію. 

Потребують вирішення внутрішні проблеми розвитку та модернізації 

національної транспортної інфраструктури, очевидно частина якої і 

використовується для міжнародних вантажних та пасажирських перевезень, а 

також проблеми формування та реалізації довгострокової транспортної 

політики та взаємозв’язку її окремих складових, стратегічного планування 

розвитку транспортних систем та вбудови планів по модернізації 

транспортних систем в загальноекономічний контекст розвитку України. Це 

обумовлює необхідність розробки наукових основ формування стратегії і 

політики модернізації наземних транспортних систем з чітко визначеними 

завданнями, інструментами і функціональними можливостями. 
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Таким чином, засадничі положення модернізації транспортних систем у 

нашому дослідженні спираються на багаторівневу систему окремих теорій, в 

основу яких ми віднесли, неокласичні ендогенні теорії зростання в рамках 

національного концепту модернізації, неошумпетеріанські теорії (еволюційна 

економічна теорія, теорія зміни техніко-економічних парадигм), 

неоінституціональні економічні теорії (Нордта, Каспера, Буша). Саме тому 

модернізація наземних транспортних систем через призму загального 

модернізаційного дискурсу, що пов’язаний зі змінами як техніко-

технологічного, так й інституціонального та управлінського характеру 

розглядатиметься в даній роботі вперше. 

Необхідно зазначити, що найбільш розвиненими в методологічному 

відношенні є підходи до аналізу впливу транспорту на економічне зростання 

з точки зору суспільної корисності в рамках ендогенних теорій економічного 

зростання, систематизація яких проведена на параграфі 1.2., проте не менш 

важливим є інституціоналізація відносин між новими акторами модернізації 

транспортного сектору у нових підходах до транспортної політики держави, 

що розглядаються в параграфі 1.3. та необхідні зміни направленості 

пріоритетів модернізації транспорту в Україні, яким присвячено параграф 

1.4.  

 
1.2. Методологічні підходи до оцінки впливу транспорту на розвиток 

економіки  
 

Роль транспорту в економіці підтверджується величезним обсягом 

емпіричних даних, які свідчать про позитивне співвідношення між 

господарською діяльністю, з одного боку, та адекватним розвитком 

транспорту й інфраструктури – з іншого. Економічні та соціальні вигоди від 

капіталовкладень у транспорт виходять далеко за рамки традиційних 

досліджень витрат інвестиційних проектів. Р. Нудельман нарахував у 

економіці 38 позатранспорних ефектів від безпосереднього розвитку 

транспорту, які не обліковуються ні користувачами транспортних послуг, ні 
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транспортними підприємствами [65]. Проекти розвитку транспортної 

інфраструктури не тільки розвивають саму галузь, вони також створюють 

зайнятість у суміжних галузях, наприклад, обслуговуванні та будівництві, а 

також при експлуатації пов’язаних з транспортом фірм, включаючи 

постачальників транспортних послуг.  

У табл. 1.2 наведено внесок транспорту в економіку окремих країн світу 

з погляду валової доданої вартості в транспортній галузі й складському 

господарстві як частки від ВВП.  

Таблиця 1.2  
Капіталовкладення і витрати на обслуговування транспорту  

порівняно з ВДВ у транспортній галузі  

Країна 
Капіталовкладення і витрати на 

обслуговування транспортної галузі,% від 
ВВП 

ВДВ транспортної галузі, % 
від ВВП 

Україна 2,1 9,1 

Бангладеш 1,2 9,7 

Індія  2,3 4,8 

Іран  1,6 6,7 

Казахстан  2 11 

Камбоджа  1 7 

Китай  4 5,7 

Монголія  2,1 13 

Сінгапур  0,9 6,3 

Таїланд  3,9 8 

Японія  2 6,4 

Російська Федерація  4,1 8,3 
Джерело: Складено за [66, 67, 68].  

 

Інтерпретація даних показує, що кожен долар, інвестований у транспорт 

урядами та приватними інвесторами, може мати ефект мультиплікатора, що 

виходить далеко за рамки безпосередньо комерційних вигод від перевезення 

пасажирів і товарів. У більшості країн Азії на транспортну галузь припадає 

значна частка ВВП, однак капіталовкладення і витрати на обслуговування 

транспортної інфраструктури залишаються на доволі низькому рівні. 

Аналогічна ситуація й в Україні, де капіталовкладення у транспорт 
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становлять 2,1% від ВВП (у середньому за період 2005–2010 рр.), проте 

валова додана вартість транспортної галузі досягає 9,1% від ВВП (у 

фактичних цінах). Якісна інфраструктура та послуги транспорту дозволяють 

підвищити  доступність, поліпшити якість транспортних зв’язків і скоротити 

час та витрати при транспортуванні. Як показано на рис. 1.8, між 

транспортом та економічним зростанням існує багато зв’язків. 

 

 
 

Рис.1.8 Вплив поліпшення транспортного забезпечення  
на економічне зростання 

Джерело: за даними [69].  
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телекомунікаційної інфраструктури. Підтвердження наявності значимого 

ефекту на збільшення продуктивності праці у промисловості в результаті 

зростання інфраструктурного капіталу містяться в роботах І. Надірі та Т. 

Мамунес [72] й С. Морісон і А. Шварц [73]. Цікаво, що автори Х. Хольтц-

Єакін та М. Ловелі не знайшли прямого зв’язку інфраструктури та випуску, 

але отримали докази позивного впливу інфраструктури на розширення 

асортименту продукції [74]. Ще в двох роботах [75, 76] автори здійснили 

висновки за результатами дослідження, що інфраструктурна забезпеченість 

території пояснює міжрегіональні відмінності.  

У то же час є роботи, в яких статистичного істотного зв’язку між 

інфраструктурою та економічним зростанням не виявлено, наприклад, в 

дослідженні по оцінці ситуації в країнах Східної Азії [77]. 

Така неоднорідність висновків про зв’язок інфраструктури з 

економічними показниками розвитку, що міститься в цих емпіричних 

дослідженнях має низку пояснень. По-перше, позитивний ефект 

інфраструктури реалізується в умовах сприятливої макроекономічної 

ситуації, яка сприяє ефективному розподілу ресурсів та виключає інфляційні 

та спекулятивні викривлення. По-друге, через те, що інфраструктура напряму 

не створює економічний потенціал1, а лише сприяє зростанню 

продуктивності праці та приватного капіталу, то й дефіцит зазначених 

факторів не дозволяє оцінити ефект інфраструктури. А баланс між факторами 

виробництва та розподілом інвестицій між виробничим та інфраструктурним 

капіталом є однією з найперших вимог оптимізації довгострокового 

економічного зростання в державі. По-третє, основна роль інфраструктури 

полягає у забезпеченні надійності та якості послуг. У зв’язку з цим, 

використання в емпіричних оцінках фізичних характеристик 

інфраструктурного капіталу, без урахування ступеня задоволення 

споживачів, яке включає впровадження інновацій, удосконалення 

                                                
1 Водночас інфраструктура є частиною основного капіталу країни та входить до складових оцінки національного 
багатства будь-якої країни. Див. : Бобух І. М. Пропорції та перспективи формування національного багатства: 
монографія / І. М.Бобух ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – С. 148.  
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менеджменту, ефективність використання існуючих потужностей, може 

спотворювати його реальну оцінку. Й по-четверте інвестиції в розвиток 

інфраструктури, яка відноситься до суспільних благ, є частиною державної 

політики і можуть бути викривленими через лобіювання інтересів окремих 

територій або промислових груп. 

Але існування статистично істотних залежностей в перерахованих 

економетричних моделях можуть давати досить велику розбіжність в 

кількісних оцінках. Цей факт було наведено у деяких дослідників [78] й він 

свідчить про існування тих самих зовнішніх ефектів, які не враховуються і 

таким чином недооцінюється (або переоцінюється) вклад інфраструктурних 

секторів в економіку регіону, країни. У ще одній роботі [79] проведена 

оцінка залежності зовнішніх ефектів від типу інфраструктури, 

виокремлюючи місцеву та загальнотранспортну. Оцінка показала, що, по-

перше, віддача від агрегованого випуску регіонів від місцевої інфраструктури 

є вищою, ніж від загальнотранспортної та, по-друге, зовнішні ефекти 

генеруються тільки загальнотранспортною інфраструктурою і є від’ємними. 

Робота Дж. Коену та К. Монако [80] оцінює вклад транспортної 

інфраструктури в зміну продуктивності праці, витрат та занятості у 

промисловому секторі США. У ній дослідники прийшли до висновку, що 

інвестиції в розвиток портової інфраструктури знижують витрати місцевих 

виробників, але витрати у сусідніх регіонах зростатимуть. 

Ще одним дискусійним моментом емпіричних моделей є напрямок 

причинно-наслідкових зв’язків між інфраструктурою та економічним 

зростанням в короткостроковому та довгостроковому періоді. Деякі моделі 

вказують лише на однонаправленість зв’язку, коли інфраструктура є 

фактором, що визначає рівень економічного розвитку й зворотній зв’язок не 

враховується. Але є й такі, що враховують її залежність й інфраструктура є 

ендогенною складовою, попит на яку формується в результаті зміни рівня 

економічної активності.  
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Отже більшість емпіричних досліджень підтверджують тезу, що 

збільшення інвестицій у модернізацію та розвиток транспортної галузі має 

позитивний вплив на економічне зростання. Підсумовуючи, можна 

зазначити, що результат може відображатись: 

а) у поліпшенні якісних характеристик внаслідок вкладання коштів у 

будівництво високошвидкісних автомобільних доріг, аеропортів, сучасних 

залізниць для високошвидкісного руху, ремонт і підтримку на високому рівні 

утримання інфраструктури;  

б) у більш ефективному використанні існуючих потужностей;  

в) в оптимізації транспортного процесу з використанням 

інтелектуальних транспортних систем та інших технологій. Ці зміни 

впливатимуть на загальний рівень транспортних та інфраструктурних послуг, 

й через прямий та непрямий вплив позитивно відобразяться на економічному 

зростанні країни. 

Якісна інфраструктура та послуги транспорту також дозволяють 

збільшити доступність, поліпшити якість транспортних зв’язків і скоротити 

час та витрати при транспортуванні. Завдяки підвищенню мобільності 

робочої сили та природних ресурсів якісний і доступний за ціною транспорт 

дозволяє проводити спеціалізацію та економити на масштабі, стимулюючи 

торгівлю та виробництво, а також допомагає розширити ринки. З точки зору 

розвитку ринків праці, товарів та послуг представимо вплив розвитку 

транспорту на економічне зростання країни (території) таким чином – рис. 

1.9. 
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Рис. 1.9. Вплив розвитку транспорту на економічне зростання країни 

Джерело: складено автором. 

 

Також необхідно враховувати просторовий аспект функціонування 

транспортних систем. Економічний простір виходить на перший план у 

сучасному економічному аналізі через особливості розвитку суспільства та 

активізації глобалізаційних і антиглобалізаціних тенденцій розвитку [81, 82]. 

Просторовою економікою розроблено наступне поняття економічного 

простору1. Економічний простір є системою, яка регулюється людиною та 

функціонування якої взаємообумовлене відносинами між природою і 

суспільством, а також економічними відносинами між суб’єктами 

господарювання. Воно характеризується єдністю та цілісністю процесів 

відтворення та спирається на власну економічну базу. Економічний простір 

включає множинність об’єктів і зв’язків між ними: населені пункти, 

промислові підприємства, промислові та рекреаційні зони, транспортні та 

інженерні мережі. Таке розуміння є близьким до понять «просторова 

структура економіки» та «просторова організація господарства»2.  

                                                
1 На думку І.Митрофанової, поряд із системно-структурним трактуванням економічний простір може розглядатися, 
наприклад, із господарсько-правового боку тощо. 
2 Необхідно відзначити, що поняття "просторова організація господарства" є більш повним і всеосяжним, ніж поняття 
"просторова структура економіки", тому організацію господарства розглядаємо як його структуру плюс управління цією 
структурою (ПС + У). Водночас поняття "господарство" сучасними вченими трактується набагато глибше, ніжпоняття 
"економіка". Див., наприклад: Мазараки А.А. Философия экономики : уч. пособие для вузов / А.А. Мазараки. – 
Киевский нац. торгово-эконом. ун-т. – К. : Альтерпрес. ТОВ. – 2002. – 383 с.  
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Економічний простір базується на стрижневих просторових системах – 

системі розселення населення, комунікаціях, ландшафтних особливостях, 

мережі виробничих центрів, вузлів, агломерацій, які разом із сукупністю 

зв’язків між ними заповнюють економічний простір, утворюючі різні форми і 

визначаючи їхню просторову експозицію. Роль транспорту в процесі 

формування, зміни та розвитку економічного простору виявляється в тому, 

що транспорт є стрижневою просторовою системою, котра об’єднує всі 

сегменти економічного простору. Транспортні комунікації є частиною 

загальної інфраструктури як об’єднуючої ланки економічного простору. 

Розвиток транспорту відіграє важливу роль у "стисненні", "згортанні" 

економічного простору. Розкриваючи зміст цього феномену, Р.Беков 

відзначає, що розвиток елементів транспортної системи, магістралей, вузлів 

тощо безпосередньо позначиться на всіх господарюючих суб’єктах. Хоча 

реальна відстань не зміниться, час, що витрачається на її подолання, 

скорочується. Якщо стиснення простору певної території передбачає його 

редукцію, то для економічного простору це означатиме підвищення 

концентрації, насичення в конкретних кордонах, що зумовить формування 

компактного господарства. У цьому випадку спостерігається позитивний 

ефект від "стиснення", котрий обумовлений наростаючою концентрацією 

трансформацій та трансакцій [83]. 

При чому базовою теоретичною моделлю для оцінки впливу 

інфраструктури на економічне зростання може бути розширена регіональна 

агрегована виробнича функція Q=AF(K,L) за рахунок інфраструктурного 

капіталу [84]. Модель виглядатиме наступним чином: Q=AF(K, L, G), де 

інфраструктурний капітал G поділений на k елементів. Тобто формула 

остаточно виглядатиме наступним чином: 

Q=AF(K, L, G1, G2, …, Gk),     (1.1) 

де А – загальна факторна продуктивність,  

F– виробничий капітал,  

L– трудові ресурси,  
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G–інфраструктурний капітал.  

Ця виробнича функція є функцією типу Кобба-Дугласа і її 

логарифмування приведе до наступного виразу, що вирішується 

стандартними економетричними методами: 

lnQ=lnA+alnK+blnL+ å
=

k

s 1
cslnGs +ε, ε~N (0, σ2I)   (1.2) 

Гіпотеза про наявність просторових зовнішніх ефектів, що дають 

інфраструктурні сектори, може давати розширення моделі, яке включає 

структуру просторових зв’язків і моделюється за допомогою матриці 

просторових ваг (весов). Залежність регіональної продуктивності від 

інфраструктурного капіталу сусідніх регіонів розширює модель:  

lnQ=lnA+alnK+blnL+å
=

k

s 1
cslnGs + å

=

k

s 1
psW ·lnGs +ε,  (1.3) 

де W – матриця просторових ваг і  

ρsW·lnGs – компонента, що відображує просторовий лаг.  

Матриця просторових ваг W задається екзогенно, її елементи, як правило 

відображають відстань між об’єктами, за якими ведеться спостереження 

виходячи з географічного критерію. Однією з розповсюджених матриць 

просторових ваг є бінарна матриця сусідства, де індивідуальні елементи wij 

приймаються рівними 1, якщо регіони i та j (i ≠ j) мають спільний кордон і 

рівними 0, якщо спільних кордонів нема. Така специфікація передбачає, що 

сусідні регіони здійснюють однаковий вплив один на одного, при чому зв’язки з 

регіонами, які не мають спільних кордонів, є відсутніми. Інший підхід 

складається у визначенні wij наступним чином:  

î
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¹
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=
ji
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0
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d
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де dij – відстань між регіональними центрами.  

Елементи матриці просторових ваг у цьому випадку є аналогами 

гравітаційних коефіцієнтів. Перша гіпотеза при дослідженні може полягати в 

тому, що коефіцієнти при змінних інфраструктури є позитивними і статистично 
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значимими: cs>0. Другою гіпотезою може бути така, при якій коефіцієнти при 

просторових змінних ρs не дорівнюють 0 й можуть бути або позитивними або 

негативними: в першому випадку домінуватимуть ефекти міжрегіональної 

кооперації, у другому – ефекти міжрегіональної конкуренції. 

Аналіз факторів, які в умовах загальнопланетарного характеру світового 

ринку і збільшення кількості детермінант формування товарних потоків 

визначають особливості формування, функціонування та розвитку 

транспортної системи, показує, що саме вона (транспортна система) і 

обслуговує ці товарні потоки в економічному просторі. До основних таких 

факторів, як свідчить аналіз, належать політизація економічних відносин, 

залежність від ринку енергетичних ресурсів, ринку мінерально-сировинних 

ресурсів, динамічність змін і їхня слабка прогнозованість у геоекономічному 

і стратегічному партнерстві, певною мірою продовольча проблема, а також 

посилення процесів міжнародного поділу праці, інтернаціоналізації 

виробництва та торгово-економічної інтеграції. Торгово-економічна 

інтеграція в свою чергу обумовлює використання транспорту як 

об'єднуючого ланки виробничого процесу, виконання ним функцій 

виробничого транспорту в економічному просторі регіонального, 

національного та міжнародного рівнів. 

Посилення світових процесів глобального розвитку ставить перед 

транспортними системами країн, у тому числі перед вітчизняною 

транспортною системою, завдання розроблення нових теоретичних і 

методологічних підходів для адекватного осмислення, відображення та 

обліку процесів, які відбуваються в світі. Територіальна структура, як і 

територіальна організація економічної діяльності, дають уявлення про її 

просторову мережу, а особливості економічних зв'язків характеризують 

територіальні форми й якісні ознаки. Так, новими формами територіальної 

організації транспортної інфраструктури є міжнародні транспортні 

коридори і транспортно-логістичні центри. Транспортна система як 

підсистема економічного простору має свої специфічні особливості. 
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Основною специфічною рисою транспортної системи є прив'язка до 

конкретного місця, конкретна локалізація об'єктів транспортної системи у 

просторі та часі (просторово-часовому континуумі). 

Економічну ефективність розвитку транспорту визначають за такими  

категоріями: 

· суспільна ефективність, що додатково враховує виробничі й соціально-

економічні ефекти в суміжних галузях національної економіки і соціальній 

сфері. Зокрема, держава має фінансувати розвиток економічного простору 

транспорту депресивних, "неприбуткових" регіонів, районів нового освоєння; 

· комерційна ефективність, що характеризує результативність витрат у 

транспортній сфері й зв’язку з позицій вигод інвестора; 

Важливість оцінки ефективності інвестицій з точки зору суспільства 

(public sector) підкреслюється як західними вченими, так і в багатьох 

дослідженнях радянського періоду [87]. Принципово важливий аспект 

проблематики обґрунтування інвестицій в транспортні проекти полягає в 

тому, що їх ефективність розглядається з громадської позиції, предметом 

аналізу є транспортні об'єкти, що створюються за рахунок державних 

інвестицій, і залишаються після свого створення в державній власності 

(хоча агент, що її експлуатує - оператор транспортної системи - є агентом 

ринку, наприклад, акціонерним товариством з переважною часткою 

держави), а метою їх створення є підвищення добробуту країни (або 

наднаціонального утворення). І тому як результати, так і витрати мають 

оцінюватися не з ринкових позицій, а з точки зору всього суспільства. 

Необхідно зазначити, що, на думку К.П. Глущенка [87], радянська 

економічна думка прийшла до тих же по суті підходам до оцінки 

ефективності інвестиційних проектів на транспорті, що й західні економісти. 

Але, природно, термінологія і теоретичні обґрунтування методів оцінки 

значно різнилися. У підсумку радянські вчені прийшли до аналогу методу, 

відомого за кордоном як «аналіз витрат і результатів» (cost-benefit analysis) з 

використанням в якості цільової функції різновиду чистого дисконтованого 
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доходу, з однією істотною відмінністю – в ній фігурували тільки витрати, 

результати ж в явному вигляді відсутні, що було обумовлено самим 

характером директивного управління економікою – рішення про необхідні 

результати приймалися вищим політичним керівництвом країни – й завдання 

оцінки ефективності інвестиційного проекту зводилося просто до вибору 

найбільш економічного варіанту його реалізації – результати у всіх варіантах 

приймалися тотожними. Головною проблемою при цьому ставала проблема 

співставлення поточних (експлуатаційних) і як би одноразових (капітальних) 

витрат. У галузі залізничного будівництва ця проблема  була вирішена явним 

урахуванням динаміки, властивим формулі чистого дисконтованого доходу, 

при якому відмінність між експлуатаційними витратами та інвестиціями 

(тобто між потоком і запасом) зникає. 

Інше рішення цієї проблеми - так звані «приведені витрати», що 

представляють собою суму річних експлуатаційних витрат (у припущенні їх 

сталості в часі) та інвестицій в проект, взятих з коефіцієнтом, названим 

«нормою ефективності капітальних вкладень». Це також не унікальне 

породження радянської економічної думки, що не має аналогів в зарубіжній 

літературі. У ринковій економіці «норма ефективності капітальних 

вкладень» являє собою ставку відсотка, а «приведені витрати» – економічні  

витрати, тобто бухгалтерські витрати (реальні витрати на виробництво) плюс 

альтернативні витрати (упущена вигода від зв'язування капіталу в даному 

проекті), мінімізація економічних витрат означає максимізацію економічного 

прибутку при фіксованій виручці (валовому доході). 

Більше того в дослідженнях В.Н. Богачова проведено аналіз обох 

підходів і їх порівняння та обґрунтування [85, 86]. Він показав, що метод 

мінімізації «приведених витрат» випливає з завдання мінімізації сумарних за 

сукупністю проектів експлуатаційних витрат при обмеженні на загальні 

інвестиції. І тоді «норма ефективності капітальних вкладень» є «ціною» 

виділених інвестицій, яка визначається їх обсягом. У цих роботах також 

виявлений зв'язок статичного (приведені витрати) і динамічного (чистий 
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дисконтований дохід) показників і показано, за яких умов норма 

дисконтування збігається з «нормою ефективності капітальних вкладень». 

В.Н. Богачов показав також крайню обмеженість критерію мінімуму 

приведених витрат. Це було зрозуміле за кордоном ще в 1950-і роки, що 

призвело до рішучого відходу від показника прибутку як критерію 

ефективності громадських проектів на користь чистого дисконтованого 

доходу та споріднених показників. Показник приведених витрат 

продовжував фігурувати в офіційних радянських методиках оцінки 

ефективності капітальних вкладень і в 1980-х роках. У підсумку, як зазначає 

К. П. Глущенко [87], на початку 1990-х рр. відбулось узгодження 

вітчизняних і зарубіжних підходів обґрунтування інвестиційних проектів на 

транспорті й помітне число досліджень з цієї проблематики, виконаних в 

радянські часи, застосованих до громадського сектору капіталістичної 

економіки не втратило своєї наукової цінності.  

Західним підходам до оцінки суспільної ефективності присвячено 

декілька широких оглядів, наприклад [88, 89, 90]. Розроблено також 

пропозиції щодо покращення методичних підходів, що застосовуються в 

країнах ЄС [91], та європейської стандартизації підходів до оцінки 

ефективності інвестиційних проектів [92], засновані на результатах аналізу, 

проведеного відповідними дослідницькими групами. 

У цілому вивчення методологічних підходів до оцінки суспільної 

ефективності дозволяє їх систематизувати і виокремити три групи: 1) 

мікроекономічні підходи, 2) макроекономічні та 3) багатокритеріальні. 

Мікроекономічний підхід більш відомий як cost-benefit analysis – аналіз 

витрат і результатов. Цей підхід найбільш поширений на практиці, тоді як 

багатоцільовий і макроекономічний підходи розглядаються скоріше як 

допоміжні, що доповнюють його – так, у європейському дослідженні по 

стандартизації методів оцінки інвестпроектів [104] ці підходи взагалі не 

зачіпають. Вважається, що початок практичного застосування принципів 

аналізу витрат і результатів було покладено на початку ХХ ст. військово-
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будівельними військами США (US Army Corps of Engineers), які, як і 

військово-будівельні частини Радянської Армії, широко займалися і 

спорудженням цивільних об'єктів, зокрема, гідротехнічних споруд, а перша 

законодавча вимога до обґрунтування суспільних проектів на основі цих 

принципів була встановлено в 1939 р в законі США про боротьбу з повенями 

(Flood Control Act of 1939) [93]. 

Теоретично аналіз витрат і результатів був обґрунтований і 

розвинутий в рамках економічної теорії добробуту. Відповідно до неї, проект 

повинен бути визнаний ефективним, якщо він задовольняє критерію Парето: 

покращує положення частини суспільства без погіршення становища хоча б 

одного з членів суспільства. Однак на практиці він непридатний через 

неможливість міжособистісних зіставлень добробуту (корисностей), тому 

замість був розроблений критерій Калдора-Хікса («потенційний критерій 

Парето» у 1939-1940 рр.). Він полягає в тому, що виграш від реалізації 

проекту повинен перевищувати програш, при цьому передбачається, що та 

частина суспільства, що виграла, потенційно може компенсувати втрати тим, 

чий добробут знизився. Цей критерій лежить в основі сучасного аналізу 

витрат і результатів.  

Аналіз витрат і результатів базується на схемі рівноваги, яка має справу 

з «прямими» ефектами інвестиційних проектів, що відбиваються на 

користувачах системи, створеної в результаті реалізації інвестпроекту, її 

операторах та уряді. Це передбачає, що всі сектори, що використовують дану 

систему, перебувають у стані абсолютно конкурентної рівноваги за 

відсутності помітної економії від масштабу. Це дозволяє локалізувати проект 

і зосередити соціально-економічний аналіз на даному секторі (у нашому 

випадку транспортному) [94]. Разом з тим деякі зовнішні по відношенню до 

нього ефекти (наприклад, екологічні) також беруться до уваги. 

Розгляд з точки зору інтересів суспільства вимагає оцінки суспільної 

цінності ресурсів, що залучаються в інвестпроект, якою є альтернативні 

вартості ресурсів. В ідеальному випадку ринкові ціни є хорошою їх оцінкою. 
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Проте насправді в ринкових цінах присутні суттєві викривлення, які повинні 

бути усунені при оцінці проекту (досить докладні практичні рекомендації з 

цього приводу містяться в довіднику Світового банку [95]). 

Загальна схема розрахунку ефективності інвестпроекту може бути 

представлена в наступному вигляді [96]: 

ΔW = ΔCS + ΔPS + ΔGR - ΔEE - ΔIC,                                 (1.4) 

де ΔW - загальний ефект проекту (зміна добробуту суспільства), 

ΔCS - приріст виграшу споживачів створюваної транспортної системи,  

ΔPS - сальдо зміни експлуатаційних витрат і виручки оператора 

транспортної системи (приріст виграшу виробника транспортних послуг),  

ΔGR - зміна надходжень до державного бюджету,  

ΔEE - зовнішні ефекти (вплив на навколишнє середовище, втрати від 

аварій та т. п.),  

ΔIC - інвестиції (у тому числі направляються на пом'якшення негативних 

впливів проекту). 

У зарубіжній практиці оцінки залізничних (і взагалі транспортних) 

інвестпроектів найбільш часто виграш споживачів квантифікується в 

термінах грошової оцінки економії часу на доставку вантажу (поїздку) від 

початкового до кінцевого пункту [87].  

Витрати на доставку тонни вантажу (або витрати пасажира на одну 

поїздку) від початкового до кінцевого пункту становлять pt, де t - тривалість 

доставки (поїздки), p - цінність економії одиниці часу. Обсяг перевезень 

вимірюється кількістю перевезених тонн вантажу (числом пасажирів). В 

результаті реалізації інвестпроекту час доставки вантажу (поїздки) 

знижується з t0 до t1, що супроводжується зростанням обсягу перевезень з Q0 

до Q1. Результати інвестпроекту - збільшення виграшу споживачів - 

оцінюють в цих європейських рекомендаціях за формулою 

ΔCS = (Q0 + Q1)(t1 - t0)p/2    (1.5) 

Як видно, в цій формулі передбачається лінійність функції попиту. Це 

повсюдно прийняте припущення позбавляє від необхідності емпірично 
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оцінювати функцію попиту (що являє собою досить непросту задачу) - 

виявляється достатнім оцінити зменшення часу доставки і спрогнозувати 

зростання обсягу перевезень. Але при цьому знижується точність оцінки 

величини ΔCS [95]. 

Оцінка зміни виграшу споживачів проводиться для трьох напрямків 

використання транспортних послуг: ділові пасажирські перевезення (коли 

пасажир здійснює поїздку в інтересах роботодавця), інші пасажирські 

перевезення, перевезення вантажів, кожному з яких відповідає своє значення 

p. Методи оцінки величини p складні і досить різноманітні, тому розглядати 

їх не будемо. В ідеалі така оцінка повинна проводитися для кожного 

інвестпроекту, однак на практиці часто використовують «нормативні» 

значення - величини p, оцінені для даної країни і зафіксовані в національних 

методиках оцінки транспортних інвестпроектів. Табл. 1.3 дає зведення 

наведених в [87] результатів мета-аналізу різних досліджень з оцінки p для 

різних країн ЄС. Автори цієї роботи рекомендують використовувати їх в разі 

відсутності національного «нормативу» і неможливості оцінити цінність 

економії одиниці часу для умов конкретного проекту. 

 

Таблиця 1.3 
Цінність економії одиниці часу 

Вид перевезень Одиниця виміру Среднє по 25 
країнам ЄС 

Мінімум 
(Литва) 

Максимум 
(Люксембург) 

Ділові поїздки 
 

Евро/год на 1 
пасажира 

23,82 11,58 38,02 

Інші поїздки (в 
залежності від довжини 
маршрута) 

Евро/год на 1 
пасажира 

8,48-10,89 4,43-
5,69 

11,91-15,30 

Вантажні перевезення Евро/год на 1 т 
вантажа 

1,22 0,72 1,70 

Джерело: за даними [100]. 

 

В роботі [97, с. 78] пропонуються наступні визначення: витрати - 

споживання ресурсів оператором транспортної системи (при їх скороченні 

щодо бази для порівняння вони входять з негативним знаком), результати - 
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ресурсні виграші споживачів транспортних послуг та третьої сторони (окремі 

складові також можуть мати негативний знак) і надходження державі або 

оператору.  

Таким чином, в число витрат включаються інвестиції та експлуатаційні 

витрати. Зниження експлуатаційних витрат, наприклад, після реконструкції 

існуючої дороги, виступають як негативні витрати. Результати охоплюють 

економію часу доставки, безпеку, вплив на навколишнє середовище, 

надходження державі або оператору. Що стосується цін, використовуваних 

при розрахунку різних показників, то основою для їх оцінки служать ринкові 

ціни, з якими здійснюють перетворення (конверсія) в факторні ціни. На 

практиці воно зазвичай полягає в «очищенні» ринкових цін від непрямих 

податків і дотацій. Проте у ряді європейських країн використовуються 

безпосередньо ринкові ціни. Їх відмінність від факторних цін становить від 

7,7% (у Швейцарії) до 25% (в Угорщині) [98, с. 20]. Хоча аналіз витрат і 

результатів заснований на вартісних оцінках, інвестпроект може викликати 

ефекти, які не подаються оцінці в грошових термінах. Такі ефекти беруться 

до уваги на основі додаткового аналізу, але, природно, будь-які універсальні 

рекомендації тут відсутні. 

Для характеристики ефективності інвестпроектів використовуються різні 

показники. Одним з найпоширеніших є чистий дисконтований дохід - ЧДД 

(NPV): 

NPV =å
= +

-T

t
t
tt

r
CB

0 )1(
                                           (1.6) 

де Bt - результати інвестпроекту,  

Ct - витрати (поточні і капітальні),  

t - рік, в якому отримані відповідні результати і зроблено витрати,  

r - норма дисконтування.  

Критерій ефективності інвестпроекту - NPV> 0. Поряд з результатами і 

витратами, в ЧДД (і в споріднених йому показниках) фігурують плановий 
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горизонт (період оцінки) T і норма дисконтування r, вибір величин яких 

пов'язаний з певними проблемами. 

Теоретично, величина T повинна дорівнювати терміну життя створеної в 

результаті реалізації проекту системи. Однак у випадку залізничних 

інвестпроектів цей термін потенційно нескінченний (у всякому разі, виходить 

за будь-яку довгострокову перспективу). У деяких країнах (в Нідерландах і 

іноді в Швейцарії) ЧДД транспортних інвестпроектів, дійсно, розраховується 

за нескінченний термін [87]. При цьому передбачається, що з якогось року 

річні результати і витрати стають постійними: Bt = B, Ct = C при t ≥ Ө. Тоді 

формула (2) з T = ∞ приймає вид 

NPV = +
+
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-
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,                            (1.7) 

Разом з тим очевидно, що припущення про постійність витрат і 

результатів на нескінченному відрізку часу малореалістичні. В цілому можна 

сказати, що більш-менш суворі методи вибору горизонту планування 

відсутні. Кінцеві планові горизонти для оцінки ефективності транспортних 

інвестпроектів, прийняті в різних країнах (на основі евристичних міркувань) 

укладені в діапазоні від 20 до 60 років [100, с. 59; 101, с. 21]. Для 

загальноєвропейської методики оцінки транспортних інвестпроектів 

пропонується величина 40 років [101, с. 39]. Норму дисконтування також не 

можна отримати з будь-яких ринкових показників (наприклад, ринкової 

ставки відсотка). Вони зазвичай ґрунтуються на суспільній альтернативної 

вартості капіталу або на громадських міжчасових перевагах. В даний час 

більшість країн ЄС, схоже, взяло норми дисконтування, засновані на 

суспільних міжчасових перевагах. Способи їх оцінки досить складні, крім 

того, в деяких країнах в них включається поправка на ризик (що збільшує 

значення r). Величини ставки дисконтування, прийняті в різних країнах для 

транспортних інвестпроектів, мають значення від 0,03 до 0,12; в ряді країн 

вона визначена в деякому діапазоні (наприклад, в США - 0,03-0,07, у Чехії - 

0,05-0,07, на Кіпрі - 0,06-0,12) [100, с. 59; 101, с. 21]. Учасники 
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дослідницького проекту UNITE, спрямованого на уніфікацію розрахунків з 

оцінки ефективності транспорту в ЄС, рекомендують приймати r = 0,03 [99, 

с. 30], тоді як в методиці ЄС з оцінки інвестиційних проектів пропонується 

використання європейської громадської норми дисконтування, що дорівнює 

0,05 [99].  

Показником, спорідненим до ЧДД, є відношення результатів до витрат 

(BCR): 
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Критерій ефективності інвестпроекту при використанні цього показника 

- BCR> 1. 

Ще один споріднений ЧДД і широко застосовуваний показник - 

внутрішня норма прибутковості (IRR): величина r*, що є рішенням рівняння 

NPV =  0  щодо r. У цьому випадку критерій ефективності інвестпроекту 

виглядає як r*> r, де r – норма дисконтування, що застосовується при 

розрахунку ЧДД. 

Рідше використовується ряд інших показників, таких як ЧДД в 

розрахунку на одиницю вкладень (на одиницю бюджетних вкладень у 

випадку приватно-державного партнерства), термін повернення інвестицій та 

ін.. 

Щодо показників, що характеризують ефективність інвестпроектів, 

необхідно відзначити, що аналогічні показники використовуються у 

фінансовому аналізі, тобто оцінці комерційної ефективності проектів 

приватними фірмами (при розробці техніко-економічних обґрунтувань або, 

бізнес-планів). Через це у вітчизняній літературі деякі автори плутають 

фінансовий аналіз з аналізом витрат і результатів. Однак при подібності 

форми вони принципово відмінні за змістом: аналіз витрат і результатів має 

справу з оцінками з точки зору суспільства, і всі складові показника 

ефективності - це далеко не ринкові параметри. У разі ж фінансового аналізу 

результати є реальними фінансовими надходженнями фірми, витрати - 
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витратами в ринкових цінах, а норма дисконтування - ринковою ставкою 

відсотка.  

Аналіз витрат і результатів при оцінці транспортних інвестпроектів за 

кордоном лише іноді супроводжується фінансовим аналізом, який виконує 

при цьому досить обмежену і суто допоміжну роль: вона полягає в тому, щоб 

перевірити, чи забезпечується беззбитковість оператора створюваної 

транспортної системи [100]. Але в більшості країн методики оцінки 

транспортних проектів питання фінансового аналізу взагалі не зачіпають. 

Справа в тому, що в цих країнах є усталена тарифна система, і всі оцінки 

проводяться при неявному припущенні про її незмінність (хоча, треба 

відзначити, що в [99] містяться рекомендації щодо врахування при оцінці 

ефективності транспортних проектів припущення про тарифну політику). 

Таким чином, мікроекономічний підхід - аналіз витрат і результатів - 

заснований на єдиному критерії: максимізації суспільного добробуту. Але 

конкретний інвестпроект може бути спрямований на досягнення цілей, які, 

хоча і пов'язані в кінцевому рахунку з добробутом суспільства, в принципі не 

можуть бути оцінені в таких термінах (і, тим більше, «монетизовані»). 

Прикладами можуть служити: зміцнення політичної й економічної єдності 

країни, забезпечення доступу до районів нового господарського освоєння, 

посилення обороноздатності країни та ін. У таких випадках використовується 

багатокритеріальний підхід, в якому ефективність проекту розглядається як 

багатовимірна (векторна) характеристика [99]. 

У світовій практиці оцінки транспортних інвестпроектів він завжди 

застосовується поряд з аналізом витрат і результатів, при цьому зведений 

показник останнього, наприклад, ЧДД, є одним з критеріїв. Хоча при оцінці 

транспортних інвестпроектів багатокритеріальний підхід використовується 

досить широко - приблизно в половині країн, охоплених оглядами [100, 101], 

у разі залізничних інвестпроектів його застосовує тільки п'ята частина цих 

країн. 



65 

  

По суті, багатокритеріальний підхід є сукупністю різних методів 

багатокритеріальної оптимізації, що різняться по країнах. Для них поки не 

існує ні загальної теоретичної схеми, ні якоїсь єдиної сукупності принципів 

аналізу (хоча деякі дослідники вважають, що більшість методів являють 

собою різні способи виявлення та аналізу переваг осіб, що приймають 

рішення [101, с.187]). 

Результатом багатокритеріального аналізу може бути синтетичний 

показник ефективності (як у випадку аналізу витрат і результатів), що 

дозволяє ранжувати альтернативи, або саме ранжування без будь-якого 

синтетичного показника. Показники, що характеризують окремі аспекти 

(вимірювання) ефективності, можуть бути кардинальними (числовими), 

ординальними (порядковими) або навіть якісними. В останніх двох випадках 

їм приписуються яким-небудь способом кількісні значення. Через 

різноманіття можливих критеріїв, щодо них існують лише загальні 

рекомендації: чітко розрізняти цілі і засоби, перевіряти систему критеріїв на 

узгодженості, уникати перетину критеріїв. 

Макроекономічний підхід. Характерною рисою мікроекономічного 

підходу є «локалізація» інвестпроекту, тобто аналіз у межах однієї галузі або 

ринку. Однак, як вказувалося раніше, реалізація проекту може впливати на 

економіку за межами локалізованої її частини, наприклад, на зайнятість і 

завантаження потужностей в суміжних галузях. Це призводить до 

необхідності оцінювати ефективність проекту в контексті економіки країни в 

цілому, враховуючи вплив проекту по всьому ланцюжку секторів економіки. 

Макроекономічний підхід зазвичай розглядається як доповнюючий до 

аналізу витрат і результатів. В рамках останнього впливу проекту на інші 

частини економіки трактуються як «непрямі соціально-економічні ефекти»; в 

[99] їх рекомендується оцінювати (поза рамками методології аналізу витрат і 

результатів) за допомогою тієї чи іншої макроекономічної моделі.  

Найбільш простою формою макроекономічного підходу є оцінка внеску 

інвестпроекту в зміну ВВП. Вона здійснюється прямим розрахунком, без 
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використання будь-яких моделей. Поряд з безпосереднім внеском проекту за 

допомогою мультиплікатора доходу (а іноді й акселератора) розраховується 

його непрямий внесок, що виникає за рахунок зростання попиту в ланцюжку 

взаємопов'язаних галузей і зростання кінцевого споживання. 

У праці [102, С. 74-75], зазначено, що вплив розвитку транспортної 

системи на економічне зростання може визначатися за такими підходами: 1). 

Співставлення й оцінка впливу розвитку транспорту на економічне зростання 

(вклад транспорту у ВВП, виробничі функції тощо); 2). Продуктивність праці 

в транспортному секторі як за видами транспорту, так і загалом по сектору, 

що дозволяє оцінювати ефективність роботи транспорту в контексті 

національної економіки, виявляти втрати і доходи; 3). Логістичні витрати та 

їхня оцінка як частки від ВВП, що допоможе оцінити всі логістичні витрати 

на шляху вантажу від відправника до отримувача; 4). Вартість перевезення 

пасажирів та вантажів, обумовлена тарифною політикою на транспорті. За 

цим показником можна оцінювати як міжнародні перевезення вантажів та 

пасажирів впливатимуть на доходну частину бюджету країни; 5). Швидкість 

доставки товару та мобільність населення в країні; 6). Рівень використання 

транспорту та його потужностей. 

Проте зазвичай для оцінки макроекономічного ефекту інвестпроекту 

використовуються економіко-математичні моделі, які можна розділити на 

три типи: моделі «витрати-випуск», імітаційні макроекономічні моделі, 

моделі обчислювальної загальної рівноваги. 

Ці типи моделей досить добре відомі, за своїм характером це моделі, які 

передбачають позитивний аналіз, тоді як рішення про вибір системи 

інвестпроектів або варіанта інвестпроекту - це скоріше проблематика 

нормативного аналізу. Модель «витрати-випуск» (її варіант, що включає 

тільки галузі матеріального виробництва, відомий як модель міжгалузевого 

балансу) дозволяє простежити вплив транспортного інвестпроекту по 

ланцюжку взаємопов'язаних галузей і зміну кінцевого споживання, 

визначивши загальну зміну зайнятості та зміну ВВП. Для цього у складі 
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секторів, представлених в таблиці «витрати-випуск», повинен бути виділений 

транспортний сектор. Розглянутий інвестпроект (варіант інвестпроекту) 

представляється зміною параметрів відповідних рядка і стовпчика таблиці. У 

практиці оцінки ефективності транспортних інвестпроектів вони 

застосовуються, наприклад, в Італії, де використовуються регіональні таблиці 

«витрати-випуск» для визначення впливу інвестипроектів на економіку 

країни в розрізі видів діяльності [101, с. 67]. 

Імітаційна макроекономічна модель являє собою опис взаємозв'язків в 

економіці країни за допомогою системи економетричних рівнянь, параметри 

яких оцінені на основі ретроспективних статистичних даних. Розглянутий 

інвестпроект або його варіанти включаються в модель шляхом зміни значень 

керованих змінних моделі (склад яких визначається детальністю конкретної 

моделі), після чого розраховуються зміни таких показників як загальна 

зайнятість в економіці, виробничі витрати, ціни і заробітна плата і т.п. 

Перевагою таких моделей є те, що вони можуть включати в явному вигляді 

динаміку (на відміну від статичних моделей «витрати-випуск» і 

обчислювальної загальної рівноваги), що дозволяє простежити розвиток 

ефектів проекту в часі. 

Подібні можливості - за винятком обліку динаміки - представляє модель 

обчислювальної загальної рівноваги (computable general equilibrium), її іноді 

теж вважають імітаційної моделлю. Така модель будується на основі функцій 

корисності, в свою чергу, визначають функції попиту, і виробничих функцій 

або функцій витрат (природно, досить простих), і включає обчислювальний 

алгоритм знаходження загальної рівноваги. Початковим матеріалом для 

розробки моделі обчислювальної загальної рівноваги служать таблиці 

«витрати-випуск».  

Моделі останніх двох типів знаходять в оцінці транспортних 

інвестпроектів тільки епізодичне застосування, в основному тими чи іншими 

дослідницькими групами. Так, в ЄС модель обчислювальної загальної 

рівноваги CGEurope використовується для досліджень, пов'язаних з 
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європейською транспортною політикою, які включають аналіз деяких 

передбачуваних транспортних проектів [103]. Ще одним прикладом є модель 

SASI (Spatial and socio-economic impacts of transport investments and transport 

system improvements - просторовий і соціально-економічний впливи 

інвестицій у транспорт і вдосконалення транспортної системи), що 

використовувалась в декількох дослідницьких проектах під егідою різних 

органів ЄС. Це досить складна імітаційна модель соціально-економічного 

розвитку регіонів Європи, в явному вигляді включає географічний аспект, в 

тому числі опис транспортної інфраструктури [104].  

Проте, макроекономічний підхід на практиці застосовується досить 

рідко, й головну роль в слабкому використанні макроекономічних моделей 

грають три причини.  

По-перше, побудова таких моделей – дуже складне завдання, що вимагає 

високої і специфічної кваліфікації. Готових же моделей в будь-якій країні в 

кращому випадку обмаль, і їх застосування навряд чи можливо без участі 

фахівців, які розробили модель або регулярно використовують її у своїх 

дослідженнях. По-друге, в макроекономічних моделях транспортний 

інвестпроект представляється досить агреговано, втрачаючи багато деталей, 

які враховуються при аналізі витрат і результатів. Як наслідок, отримані 

оцінки виявляються дуже грубими. 

Але головна причина - в особливостях транспортних інвестпроектів, які 

реалізуються в даний час за кордоном. При високій щільності існуючої там 

транспортної мережі ці проекти являють собою її вдосконалення, тобто не 

призводять до принципових змін мережі. При цьому проект, дійсно, досить 

добре локалізується в межах транспортної галузі, надаючи лише досить 

невеликий вплив на іншу частину економіки (яке може бути враховано 

додатково до аналізу витрат і результатів без звернення до макроекономічних 

моделей). 

Аналіз оцінок ефективності та впливу на суспільний добробут розвитку 

окремих проектів транспорту, особливо крупних інвестиційних у вітчизняній 
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науковій літературі показує наступне, що макроекономічний підхід 

застосовано в поодиноких дослідженнях і заснований він переважно на 

оцінці транспортноємності ВВП. Спеціальні макроекономічні моделі, що 

описані вище в зарубіжній науковій літературі, не застосовуються у сучасних 

дослідженнях в Україні. Це саме стосується і досить розповсюдженого на 

державному рівні в країнах Європи мікроекономічного підходу, а саме 

аналізу витрат і результатів, що розвинуто в рамках загальної теорії 

добробуту та максимізації суспільної корисності.  

Необхідно зазначити, что в рамках проекту «Оцінка економіко-

соціальних, правових та міжнародних аспектів та ставлення громадськості до 

створення глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море на українській 

ділянці дельти» [105], що був виконаний на підставі Наказу Міністерства 

транспорту України №710 від 15.12.2000 р., окремого доручення Кабінету 

Міністрів України №2752/96 від 25.03.2002 р., Розпорядження Президії 

НАНУ №267 від 29.04.2002 р. в НАН України, для визначення ефективності 

вкладених інвестицій у побудову суднового ходу в рамках Міжнародного 

транспортного коридору №7 були застосовані методи оцінки окупності 

проекту за допомогою наступної формули, де норма дисконтування 

врахована не була:  

АхАЗД
КТ

+--
=

7,0)(
 , років,   (1.9)  

де Т - термін  окупності; 

Д - середні  річні  прибутки; 

З - середні  річні  експлуатаційні  витрати; 

А - сума  середньорічних  амортизаційних  відрахувань; 

К – сума  капітальних  вкладень. 

За нашими розрахунками при врахуванні норми дисконтування період 

окупності проекту по одному з варіантів – по гирлу Бистре –  склав би 17,02 

роки, в той час як згідно техніко-економічному обгрунтуванню термін 

окупності проекту склав 7,9 років, а проекту Соломонів рукав-Жебріянська 

бухта – 29,31 роки, а по ТЕО – 18,4 роки. 
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Проте, необхідно зазначити, що суспільна оцінка в проекті все ж була 

проведена за допомогою інтегральної оцінки варіантів проектів у каскадному 

варіанті: спершу для кожної групи показників (економічні, соціальні, 

екологічні і т.д.) окремо була побудована по п'ятьох показниках у кожній 

групі агрегована оцінка внеску цієї групи в загальну оцінку кожного з 

порівнюваних проектів. На цій базі вже в десятивимірному просторі (за 

числом груп показників) були побудовані інтегральні оцінки кожного з трьох 

показників варіантів судноплавного каналу, що дозволило експертним 

шляхом визначити пріоритетність варіантів побудови каналу.  

Наразі Державним агентством інвестицій і національних проектів 

України серед проектів загальнонаціонального значення, спрямованих на 

підвищення ефективності використання транспортно-транзитного 

потенціалу України і створення нової інфраструктури транспорту, 

ініційовано транспортний проект "Повітряний експрес" – залізничне 

пасажирське сполучення м. Київ – міжнародний аеропорт "Бориспіль" і 

будівництво інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону", який 

складається з двох частин:  1) "Організація залізничного пасажирського 

сполучення м. Київ – міжнародний аеропорт "Бориспіль" та  2) Міська 

кільцева автомобільна дорога навколо м. Києва від вул. Столичне шосе до 

автомобільної дороги М-03 Київ – Харків –Довжанський на ділянці Київ – 

Бориспіль[106].  

Проте, ніякої оцінки ефективності та впливу на суспільний добробут 

цією організацією не було проведено, більше того ці проекти не є такими, що 

мають національне значення, а отже, на нашу думку, не можуть розглядатися 

в якості «національних». Стосовно сутності поняття "національний проект" 

виділяють три основні бачення [107,С. 4]:  

1) національний проект як стратегічна програма реформ у певній сфері;  

2) національний проект як міжгалузева/міждисциплінарна складова 

державної/національної програми, спрямованої на реалізацію 
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загальнонаціональних цілей, що забезпечує необхідну міжгалузеву 

координацію; 

3) національний проект як інвестиційний проект, що поєднує зусилля 

держави, бізнесу й громадськості щодо реалізації пріоритетних цілей і 

завдань.  

Основними критеріями відбору національних проектів є: системність 

впливу на економіку (підвищення рівня конкурентоспроможності, 

стимулювання економічного зростання, наявність значного міжгалузевого 

мультиплікатора, сприяння зміцненню макроекономічної стабільності); 

довгостроковість реалізації та тривалість досягнутого ефекту; соціальна 

резонансність: відчутність результатів проекту для поліпшення якості життя 

значного прошарку громадян; орієнтованість на модернізацію економічної, 

соціальної, правової систем, що вимагатиме досягнення цілей проекту через 

здійснення необхідних реформ у зазначених сферах; сприяння капіталізації 

та використанню вітчизняного ресурсу, що обумовлює орієнтацію проекту 

на зміцнення національної економічної незалежності, забезпечує його 

відносну автономність щодо коливань світової економічної кон'юнктури; 

наявність широких можливостей інтеграції в рамках реалізації проекту 

зусиль держави і бізнесу, що потребує наявності потенціалу комерційної 

привабливості проекту; наявність розгалуженого впливу реалізації проекту 

на економічне та соціальне становище в регіонах України, залучення 

регіональних економічних потенціалів, розвиток міжрегіональної співпраці. 

На нашу думку, названі проекти в транспортній сфері не демонструють 

спрямованість на досягнення загальнонаціональних цілей і стратегічних 

завдань, відбір цих проектів демонструє вади системного планування 

розвитку країни, адже національні галузеві проекти мають "системно 

вплинути на економіку або сприяти капіталізації та використанню 

вітчизняного ресурсу, що обумовлює орієнтацію проекту на зміцнення 

національної економічної незалежності, забезпечувати його відносну 
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автономність щодо коливань світової економічної кон'юнктури", чого не 

спостерігається у наведеному випадку.  

Натомість для України більш пріоритетними і актуальними є дійсно 

національні проекти "Розбудова швидкісних автомагістралей" та "Розбудова 

високошвидкісної залізничної інфраструктури" із пошуком нових підходів до 

державної транспортної політики та диверсифікацією джерел інвестування, 

що розглядатимуться у наступному параграфі.  

Таким чином, на сучасному етапі в Україні необхідно враховувати 

практику західних країн щодо оцінок транспортних інвестпроектів, 

застосувуючи при цьому мікроекономічний підхід при стратегічному 

плануванні розвитку наземних транспортних систем, що дозволить 

обгрунтовувати суспільні інвестиції в ці проекти та отримувати позитивний 

ефект від їх розвитку, для цього пропонується на державному рівні 

розробити та затвердити методику оцінки суспільно-важливих 

інфраструктурних проектів для обгрунтування суспільних інвестицій за 

допомогою мікроекономічного підходу оцінки затрат та результатів. Про 

відсутність такої методики свідчить те, що співпрацюючи з МФО 

Міністерство інфраструктури користується методиками оцінки 

Європейського інвестиційного банку (не маючи власної методики).  

Розглянемо новітні підходи до сучасної державної транспортної 

політики, які базуються перш за все на усвідомленні нових підходів до 

інституціоналізації відносин між всіма партнерами транспортного процесу та 

до нових умов фінансування транспортних проектів. 

 

1.3. Новітні підходи до державної транспортної політики 
 

Порівняльний аналіз стратегічних документів розвинених країн показує 

[докладно 108, 149, С. 160-168], що уряди більшості розвинених країн 

прагнуть до розроблення і реалізації єдиної національної політики в галузі 

транспорту. Цілі та принципи реалізації транспортної політики різних держав 
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нерозривно пов'язані із завданнями загальноекономічного розвитку, 

внутрішньо- і зовнішньополітичним становищем певної країни. Як правило, 

вони формулюються у вигляді окремого документу програмно-політичного 

характеру, котрий у багатьох країнах схвалюється або затверджується вищим 

законодавчим органом і, таким чином, стає загальним орієнтиром у питаннях 

розвитку транспортної системи для всіх органів влади і управління. 

Розвинені країни завдяки швидкому розвитку процесів політичної та 

економічної інтеграції при формуванні національної транспортної політики 

орієнтуються насамперед на положення і норми, сформульовані 

компетентними міжнародними органами, що закладають основу сталого та 

гармонійного розвитку транспорту в міжнародному масштабі. Основні 

положення цієї політики закріплені в міжнародних угодах і конвенціях 

(обов'язкових для всіх сторін, що приєдналися), стандартах, інструктивному 

матеріалі і рекомендованій практиці.  

Цільові програми служать ефективним інструментом реалізації 

державної економічної та соціальної політики. Саме такі інструменти 

застосовуються в розвинених країнах для вирішення стратегічних завдань 

економічного розвитку, коли необхідно сконцентрувати ресурси і 

раціонально використовувати їх для досягнення конкретних цілей. Так, у 

США приблизно 50% державних витрат здійснюється за програмно-цільовим 

методом, у Німеччині – до 80%. Програмно-цільовий метод насамперед 

дозволяє вирішувати завдання, які "не підйомні" або малопривабливі для 

бізнесу. 

Програмні документи в галузі розвитку національної транспортної 

системи, розроблені в країнах зі стабільною економікою, які мають тривалий 

досвід планування розвитку транспортних систем в умовах ринку (США, 

Німеччина, Нідерланди), характеризуються такими важливими 

особливостями:  

По-перше, яскраво вираженим комплексним підходом до розвитку 

транспортної системи. В останні роки ця особливість пов'язана, перш за все, із 
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прагненням до розвитку перевезень у змішаному сполученні та 

цілеспрямованого переключення за рахунок економічних стимулів вантажо- і 

пасажиропотоків на ті види транспорту, котрі повинні мати пріоритетний 

розвиток.  

По-друге, чітким визначенням сфери впливу держави на транспортну 

систему і її відповідальності (наприклад, розвиток ключових 

інфраструктурних об'єктів, розвиток громадського транспорту, підвищення 

безпеки та екологічної чистоти транспортного комплексу тощо).  

По-третє, програмно-цільовим характером заходів, що намічаються для 

реалізації основних напрямів транспортної політики.  

По-четверте, досить докладною оцінкою окремих проектів і програм, що 

включаються у державні транспортні плани, документи тощо. Зокрема, 

досить детально оцінюються необхідні для реалізації проекту витрати, пряма 

фінансова віддача, екологічний ризик реалізації проекту, його відповідність 

пріоритетним напрямам транспортної політики;  

По-п’яте, обов'язковою ув'язкою передбачуваного фінансування проектів 

і програм із гарантованими бюджетними можливостями. Має бути певна 

обережність в оцінці результатів проектів і програм, які повинні 

фінансуватися в основному з позабюджетних джерел; законодавче закріплення 

механізмів державної підтримки громадського транспорту; широке 

застосування системи диференційованих податків і зборів як основного засобу 

стимулювання або обмеження розвитку тих чи інших видів транспортної 

діяльності.  

При вивченні зарубіжних джерел та державних економічних стратегій 

щодо модернізації та розвитку транспортної інфраструктури [109, 110, 111, 

112, 113, 114] відповідно до сучасних потреб економічних агентів нами 

виділено три теоретичні підходи до модернізації та розвитку транспортних 

систем. 

Ліберальний підхід передбачає мінімальну участь держави у вирішенні 

питань модернізації транспортної інфраструктури (цей підхід мав переважне 
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застосування до 30-х років XX ст. – в епоху винаходів за політики laissez-

faire, тобто принципу необмеженої свободи підприємництва, при становленні 

основних видів сучасного транспорту). Основними механізмами його 

застосування на практиці є проектне фінансування в сфері фінансів, а в 

керуванні – саморегулювання, тобто держава передає громадським 

організаціям та приватному сектору свої повноваження щодо регулювання 

процесів у транспортному секторі1. 

Патерналістський підхід декларує і забезпечує контроль держави за 

розвитком транспортної інфраструктури (з 30-х по 70-ті роки XX ст. – 

жорсткий державний контроль за діяльністю транспортних організацій). У 

сфері модернізації провідна роль надається державним інститутам 

фінансування. 

Комбінований підхід припускає поєднання приватних і державних 

інститутів керування й фінансування залежно від ступеня розвитку 

конкуренції на транспорті. Основним (проте не єдиним) механізмом 

проведення модернізації є державно-приватне партнерство. 

Ліберальний підхід на сучасному етапі активно лобіюється асоціаціями 

транспортних організацій. Так, наприклад, у сфері повітряного транспорту 

провідна роль належить Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO), 

питання дерегуляції залізничного транспорту в Європі ініціює Міжнародна 

торговельна палата (ICC). Ліберальна політика на транспорті спрямована на: 

1) дозвіл створювати нові транспортні організації; 2) припинення 

субсидування та пільгового кредитування; 3) загальне дерегулювання; 4) 

звільнення тарифів і цін; 5) пом'якшення вимог щодо якості та безпеки; 6) 

легітимізацію конкурентних стратегій, які раніше вважалися незаконними, 

наприклад, злиттів і поглинань, вертикальної інтеграції, стратегічних 

альянсів. 

                                                
1 Одним із класичних прикладів"чистого"проектного фінансування є проект "Євротунель", що з’єднав Велику Британію 
з європейським континентом. Це перший випадок реалізації крупного інвестиційногопроекту на основі приватного 
капиталу без залучення державних гарантій. Була створена спеціальна проектна компанія, акціонерний капітал якої в 
розмірі 10 млрд французьких франків було мобілізовано за рахунок емісії франко-британських цінних паперів. 
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У патерналістському підході держава жорстко регламентує всю 

діяльність транспорту. Обсяги ресурсів, що спрямовують у транспорт, 

визначаються політичними процесами за використання адміністративних 

методів регулювання. Суто специфічні критерії економічної ефективності 

транспортної інфраструктури не використовуються, тому її модернізація 

може здійснюватися без урахування потреб споживачів. 

В умовах сучасного економічного контексту найбільшого поширення 

набув комбінований підхід. Активна участь держави у створенні, розвитку й 

обслуговуванні транспортної інфраструктури передбачає виконання трьох 

основних функцій: 

– власника і провайдера транспортної інфраструктури; 

– регулятора функціонування транспортної інфраструктури; 

– джерела підтримки процесів інвестування та формування необхідних 

інституціональних умов функціонування транспортної інфраструктури. 

У питаннях державної власності стосовно транспортної інфраструктури 

розрізняють такі два аспекти, як:  

а) державна власність на транспортну інфраструктуру і  

б) обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури державними 

організаціями. 

Щодо першого із аспектів слід зазначити, що в практиці світової 

економіки приналежність прав власності на транспортну інфраструктуру 

приватним особам зустрічається надзвичайно рідко, особливо ж стосовно 

мереж різних видів транспорту. Одночасно з цим (відносно до загального 

рівня по галузі) має обмежене застосування і практика обслуговування 

приватним сектором за договором концесії об'єктів транспортної 

інфраструктури, що перебувають у державній власності. Відповідно до 

статистики бази даних Світового банку про ступінь участі приватних 

інвестицій у інфраструктурних проектах за десять років – з 1993 р. по 2003 р. 

– у країнах, що розвиваються, три чверті всіх інвестицій у приватні проекти 

щодо розвитку транспортної інфраструктури припадало всього на шість країн: 
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Аргентину, Бразилію, Чилі, Китай, Малайзію та Мексику. Крім цього, 

експерти Світового банку також прогнозують подальше можливе посилення 

домінування держави в наданні послуг транспортної інфраструктури. Так, за 

2002 р. весь обсяг інвестицій у приватні проекти щодо транспортної 

інфраструктури за матеріалами бази даних Світового банку становив 5,2 млрд 

дол. США, що становить близько половини середньорічного обсягу інвестицій 

у розмірі 10,3 млрд дол. США за попередні десять років [115]. Однак протягом 

2002-2012 рр. спостерігався новий сплеск інтересу приватних інвесторів до 

інфраструктурних проектів. Так, за даними Світового банку, в 2012 р. обсяг 

інвестицій у інфраструктурні проекти за участю приватного капіталу в 

країнах, що розвиваються, становив: в абсолютних показниках – 181,4 млрд 

дол. США; у відносних показниках – приріст на 4% щодо рівня 2011 р. (пікове 

значення в 2010 р. у реальному вираженні – 196,4 млрд дол. США) [116]. 

У багатьох країнах існує чітка переконаність, що транспортна 

інфраструктура є частиною державної власності, що повинна надаватися як 

суспільне благо, а не існувати як комерційний вид діяльності з метою 

одержання прибутку. Все це зумовлює те, що в більшості країн світу 

загальноприйнятою практикою є державна власність (на рівні як 

національних, так і місцевих органів влади), а також надання державою 

послуг транспортної інфраструктури та її обслуговування. Як зазначає 

Світовий банк, це є справедливим для майже всіх автомобільних доріг, 

внутрішніх водних шляхів, аеронавігаційних каналів, міських видів 

транспорту і майже всієї залізничної інфраструктури на чотирьох з п'яти 

континентах (Північна Америка в цьому випадку є виключенням). Приватні 

компанії також беруть активну участь у проектуванні та будівництві об'єктів 

транспортної інфраструктури. Держава як провайдер транспортної 

інфраструктури має контролювати ефективність і стабільність послуг, що 

надаються, а також державні компанії, що пропонують транспортні послуги. 

Розвиток та функціонування транспортної системи в будь-якій країні 

базується на взаємодії чотирьох ключових учасників, партнерів або акторів, 
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які беруть активну участь у розвитку різних сегментів ринків транспортних 

та інфраструктурних послуг ( табл. А.1). Ці учасники-партнери вступають у 

відповідні взаємовідносини, які стосуються сфер їхніх спільних інтересів, у 

контексті торгівлі та транспорту ці взаємовідносини відображено в  

табл. А.2. 

Враховуючи, що в Україні оператор інфраструктури стає окремим 

суб’єктом діяльності транспортної системи, особливо в процесі 

роздержавлення державного монопольного інфраструктурного сектору, це, в 

свою чергу, потребує інституціоналізації відносин між новими суб’єктами 

діяльності транспортної системи.  

Для забезпечення ефективності державні або приватні транспортно-

інфраструктурні організації зазвичай потребують наявності спеціального 

джерела доходів із платежів користувачів, а також узгодження й затвердження 

бюджетних коштів у довгостроковій фінансовій угоді між підприємством і 

його власником в особі держави. Це означає, що необхідні нові форми 

довгострокового державного регулювання транспортних компаній, досвід 

розвитку яких буде розглянуто у Розділі 3 на основі дослідження 

транспортної політики країн ЄС.  

Логіка розвитку і світова практика свідчать, що для досягнення цілей 

транспорту, як і будь-якого іншого об'єкта керування, необхідні чіткі 

принципи та діючі механізми їхньої реалізації. Крім того, для комплексного 

подолання інфраструктурних обмежень на транспорті недостатньо 

використання тільки одного інструментарію. 

Координація дій, як правило, здійснюється на основі розроблення і 

здійснення стратегій розвитку транспорту та відповідних програм,  які за 

їхнього виконання є дієвим інструментом модернізації та розвитку 

транспортної інфраструктури, детально довгострокові транспортні стратегії 

розвинених країн, їх пріоритети та цілепокладання розглянуто в авторській 

монографії [117, С. 163-198]. 
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Наведемо класифікацію всіх методів щодо модернізації і розвитку 

транспорту (рис. 1.10), які виділено нами при аналізі транспортних стратегій 

і спеціалізованої літератури [118, 119, 120, 121, 122, 123]: методи 

стратегічного управління, у тому числі: а) методи прямого впливу: 

бюджетне фінансування транспортної інфраструктури, пряме субсидування 

транспортних організацій, організація системи державного регулювання і 

підтримки діяльності через управлінські структури, управління окремими 

елементами інфраструктури як природними монополіями: контроль за 

ціноутворенням і тарифне регулювання.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1.10 Система методів із модернізації та управління транспортної 
інфраструктури 

Джерело: Систематизовано автором 
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транспортно-логістичних центрах. До цієї ж групи методів можна віднести й 

введення додаткових податків для акумулювання коштів в сцеціальних 

фондах для національних і регіональних програм розвитку транспортної 

інфраструктури; методи фінансового менеджменту, у тому числі: 

організація системи платежів для користувачів об'єктами транспортної 

інфраструктури, у першу чергу, для вантажних машин великої 

вантажопідйомності, здійснення на практиці принципу «користувач повинен 

платити»; залучення інвестицій через використання інструментів публічно-

приватного партнерства й розвиток системи державних гарантій і покриття 

ризиків фінансування в об'єкти транспортної інфраструктури; проектне 

фінансування крупних інвестиційних проектів, покриття ризиків 

фінансування державними гарантіями, розвиток інфраструктурних облігацій; 

нормативно-правові і ліцензійні методи: визначення прав і відповідальності 

суб'єктів ринку транспортних послуг, формування мінімальних вимог до 

кваліфікації співробітників і самих транспортних перевізників, стандартів 

діяльності, правил безпеки та якості послуг, що надаються. Сюди ж 

відноситься необхідність узгодження планів розміщення й розвитку 

транспортної інфраструктури з політикою прогнозування потреб і 

планування землекористування, соціальної й освітньої системи, науково-

методичне забезпечення функціонування суб'єктів інфраструктури; 

інформаційні методи: проведення досліджень для розвитку технологій і 

наступної передачі транспортним організаціям з метою підвищення безпеки 

руху й поліпшення умов експлуатації устаткування. Сюди ж відносяться 

залучення зовнішніх експертів для аналізу місцевих проблем і визначення 

ефективності заходів діючої транспортної політики з урахуванням 

зарубіжного досвіду у вирішенні аналогічних ситуацій, а також для надання 

технічного сприяння при впровадженні інституціональних й організаційних 

реформ, різних заходів щодо поліпшення роботи регулюючих органів та 

існуючих норм ділової активності. Для практичної реалізації наведених 
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методів дуже важливе створення єдиного інформаційного простору й ведення 

відповідної статистики, а також загалом постійна аналітична діяльність.  

Логіка розвитку й світова практика свідчать, що для досягнення цілей 

транспорту, як і будь-якого іншого об'єкта управління, необхідні чіткі 

принципи й діючі механізми їхньої реалізації. Крім того, для комплексного 

подолання інфраструктурних обмежень на транспорті недостатньо 

використання тільки одного інструментарію. Координація дій, як правило, 

здійснюється на основі розробки та здійснення стратегій розвитку 

транспорту і відповідних програм, які є дієвим інструментом модернізації 

інфраструктури за їхнього дійсного виконання. 

Необхідно зазначити, що Транспортна стратегія України як системний 

документ була прийнята Розпорядженням КМУ від 20.10.2010 р. № 2174-р. 

[124]. Чинний документ містить опис мети стратегії (визначення 

концептуальних засад формування та реалізації державної політики щодо 

забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі транспорту, 

створення умов для соціально-економічного розвитку країни, підвищення 

конкурентоспроможності  національної економіки і рівня життя населення), 

основні принципи та напрями реалізації Стратегії. Проте відповідно до 

чинного законодавства розробці стратегії (національної, регіональної, 

регіонально-галузевої, локальної) має передувати якісний та обґрунтований 

прогноз економічного і соціального розвитку (держави, галузі, міста). Ця 

Транспортна стратегія не ґрунтується на жодному довгостроковому прогнозі 

соціально-економічного розвитку держави або прогнозі розвитку 

транспортної галузі. В документі не запропоновано концепцію 

конкурентоспроможності транспорту і транспортних послуг, не 

структуровано цілі та конкретні показники для оцінки реалізації цілей 

стратегії, не застосовано сценарний підхід, використаний у зарубіжних 

транспортних стратегіях, наприклад, у Транспортній стратегії Російської 

Федерації до 2030 року – подібного, проте значно ґрунтовнішого документа 

[125]. Так, у Росії діють розроблені в рамках Транспортної стратегії 
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Російської Федерації на період до 2030 р., а також Стратегії розвитку 

залізничного транспорту до 2030 р. і Концепції розвитку мережі аеропортів 

Російської Федерації на період до 2020 року спеціальні федеральні цільові 

програми, спрямовані на поліпшення транспортної інфраструктури. У 

прийнятій в 2008 р. Стратегії розвитку залізничного транспорту до 2030 року 

для розвитку залізничного транспорту передбачено такі фінансові механізми 

[126]: 1) виділення коштів федерального бюджету в рамках довгострокових 

цільових програм; 2) виділення коштів федерального бюджету на участь у 

інвестиційних проектах на умовах публічно-приватного партнерства; 3) 

введення інвестиційної складової у вантажних тарифах відкритого 

акціонерного товариства "Російські залізниці" для реалізації 

інфраструктурних проектів; 4) установлення на окремих ділянках нових 

тарифів, що забезпечують повернення вкладених у їхнє будівництво коштів; 

5) пошук та ухвалення інших форм державної підтримки відповідно до 

законодавства Російської Федерації. При цьому для будівництва 

високошвидкісних магістралей можлива розробка спеціального механізму 

фінансування на умовах публічно-приватного партнерства». 

Незалежно від того, приватний чи державний сектор здійснює 

інфраструктурні інвестиції, одним із ключових чинників виступають джерела 

їх фінансування, які чинять вирішальний (у тому числі негативний) вплив на 

макроекономічні показники розвитку. Наприклад, позики із зарубіжних 

джерел під високі відсотки в іноземній валюті здатні істотно знижувати 

рентабельність проектів. З іншого боку, внутрішні інфраструктурні позики 

можуть ускладнити для приватних компаній фінансування інших проектів і 

викликати загальне скорочення інвестицій приватного сектора. Тому у 

кожному конкретному випадку необхідно проводити ретельний аналіз 

можливих сценаріїв фінансування інфраструктурних проектів з метою 

мінімізації можливих збитків для економіки. Цікавою в цьому сенсі є 

практика фінансування дорожнього будівництва у КНР [127]: вартість 

будівництва 1 км швидкісної автотраси становить близько 4 млн дол. США, 
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фактичні строки будівництва дороги протяжністю 500 км – 2–3 роки. У 2005 

р. у сукупному обсязі інвестицій в дорожнє будівництво  (70 млрд дол. США) 

на центральний бюджет припало 15%, на бюджет місцевих урядів – 25%. Ще 

10% капіталовкладень ідуть із спеціального фонду, який формується за 

рахунок податку на купівлю автомобілів. Приблизно 40% забезпечують 

кредити банків розвитку, решта – приватні інвестиції і випуск цінних 

паперів. Вартість проїзду платними автомагістралями в КНР становить 

близько 7,5 цента за 1 км для вантажівок і 9,5 цента для легкових 

автомобілів. Інша частина зборів (майже 60%) після погашення кредитів і 

розрахунків із центральним банком залишається у місцевих урядів, які несуть 

в подальшому експлуатаційні витрати. 

У цілому досвід обстеження моделей фінансування наземної 

інфраструктури у світі показує, що вони є різноманітними в різних країнах. 

Проте існує декілька типових організаційних структур і моделей. У більшості 

країн внутрішня дорожня і залізнична інфраструктура знаходяться у 

державній власності. В результаті податки – перше і часто єдине джерело 

формування фондів необхідних для розвитку і модернізації транспортної 

інфраструктури. Деякі моделі активно залучають плату за користування (за 

доступ до залізничної інфраструктури, платні автомагістралі, плата за 

внтажні автомобілі). Найбільш загальні моделі систематизовані й описані в 

табл. 1.4, проте на практиці чисті організаційні моделі зустрічаються доволі 

рідко, вони диференційовані і можуть застосовуватися урядами в необхідній 

комбінації в той або інший період часу.  

Загалом сукупність можливих інструментів фінансування транспортної 

інфраструктури виглядає так: використання коштів державного і 

місцевого бюджетів, які формуються із загальнодержавних податків та 

зборів (наприклад, частина податків на прибуток іде на фінансування 

транспортної інфраструктури), спеціальних податків (податки на бензин, збір 

за реєстрацію автомобіля, податок на транспортні засоби, податок на 
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користувачів автодоріг тощо), спеціальних зборів, наприклад за користування 

об'єктами  транспортної  інфраструктури  (перспективною  сферою  для 

 
Таблиця 1.4 

Моделі фінансування внутрішнього транспорту 
Модель Характеристика моделі 

1 Уряд країни (через профільне Міністерство) є власником всієї інфраструктури. Інвестиції в 
інфраструктуру закладаються щорічно у національний бюджет із загальних податкових зборів. 

2 Уряд країни є власником залізниць, автомобільних доріг та внутрішніх водних шляхів. 
Інвестиції забезпечуються загальними податками та іншими спеціальними зборами (податок на 
габаритні вантажні автомобілі, на паливо та ін.) та плати за користування інфраструктури 
(наприклад, за доступ до залізничних ліній). 

3 Державна корпорація є 1) власником інфраструктури; 2) управляє інфраструктурою та 3) має 
повноваження здійснювати займи для розвитку інфраструктури. Інфраструктурні фонди 
формуються із зборів з вантажних автомобілів і/або з інших спеціальних зборів.  

4 Спеціалізовані (за видами транспортної інфраструктури) або проектно-орієнтовані 
інфраструктурні фонди, які можуть формуватись з одного або декількох джерел. 

5 Мультимодальні інфраструктурні фонди під конкретні цілі розвитку видів  транспорту 
інфраструктури. Інвестиційні фонди забезпечуються комбінацією податків (наприклад 
бюджетних асигнувань, загальних податків, податків на паливо, на землю, податків за 
використання, за доступ, за проїзд, перехресне субсидування, наприклад, потреб залізничної 
інфраструктури з дорожніх зборів).  

6 Фонди спеціального призначення з змішаним капіталом державним і приватним. Інвестиції в 
інфраструктуру формуються з комбінацій капіталу та кредитних коштів (з або без державних 
гарантів, податкових кредитів та ін.).  

7 Публічно-приватне партнерство. Уряди є власниками земельних ресурсів. Інфраструктура 
будується приватним сектором та фінансується повністю з плати за користування (дороги, 
залізнична інфраструктура).  

8 Модель фінансується за рахунок приватного сектору. Приватні оператори володіють землею, 
інфраструктура фінансується за рахунок плати користувачів. Якщо власник інфраструктури 
використовує власну інфраструктуру (наприклад гірсько-збагачувальний комбінат володіє 
залізничною гілкою), то може допускати третю сторону для її використання, відповідно до 
політики справедливої конкуренції.  

Джерело: за даними [128, 129]. 
 

організації ринків є продаж на аукціонах прав на посадку повітряних суден у 

перевантажених аеропортах), штрафів, які стягуються за порушення раніше 

встановлених правил і процедур; використання власних коштів підприємств 

і їх структурних підрозділів; до основних інструментів залучення коштів на 

довгостроковій і короткостроковій основі відносяться: використання 

кредитів банків та інших кредитних установ (зовнішніх та внутрішніх), а 

саме банківські інвестиційні кредити; синдиковані кредити; іноземні 

кредити, проектне і мезонінне фінансування1; облігаційні позики: випуск 

                                                
1 Одним із класичних прикладів «чистого» ПФ є проект «Євротунелю», що з'єднав Велику Британію з європейським 
континентом. Це перший випадок реалізації такого великого проекту, що відноситься до розряду інфраструктурних, на 
основі приватного капіталу навіть без залучення державних гарантій. Була створена спеціальна проектна компанія, 
акціонерний капітал якої в розмірі 10 млрд фр. франків було мобілізовано за рахунок емісії франко-британських цінних 
паперів. Проектній компанії було надано міжнародний кредит у сумі 50 млрд фр. франків (основний кредит – 40 млрд 
фр. франків і резервний кредит на умовах stand-by  – 10 млрд фр. франків). Загальний обсяг фінансування проекту 
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облігацій внутрішнього і зовнішнього займу, єврооблігацій; 

інфраструктурних облігацій; залучення акціонерного капіталу; лізинг; 

публічно-приватне партнерство – основними цілями його використання у 

транспортній сфері є вирішення фінансових проблем і модернізації 

транспортної інфраструктури, державне керування й підвищення якості 

сектора через концесійні угоди (табл. Б.1).  

Більшість із цих інструментів мають практику застосування, деякі 

закріплено на законодавчому рівні, в тому числі в Україні. Однак, 

незважаючи на різноманіття інструментів, досі українські компанії 

транспортного сектора надають перевагу такому класичному виду позичання 

фінансів, як банківський кредит. Основними потенційно доступними 

джерелами для проектів у транспортному секторі є місцеві банки, міжнародні 

банки та інвестори, місцеві інституційні інвестори (пенсійні фонди, страхові 

компанії). 

Перспективним інструментом залучення довгострокового фінансування 

масштабних інфраструктурних проектів є емісія боргових цінних паперів 

(облігації, єврооблігації, інфраструктурні облігації) під конкретні 

інфраструктурні проекти. Поки що цей інструмент не поширений в Україні, 

ця практика лише запроваджується. Однак, враховуючи переваги цього 

інструменту  порівняно з іншими кредитними продуктами, можна розглядати 

його як перспективне джерело додаткових інвестиційних ресурсів і для 

України як суверенної держави, і для банків України та корпоративного 

сектора.  

Інфраструктурні облігації (інфраоблігації) мають перспективи для 

нового будівництва інфраструктурних об’єктів в Україні. Вони можуть бути 

                                                                                                                                                       
становив 60 млрд фр. Франків. Синдикований кредит надавали 198 банків, гарантами виступали 50 міжнародних банків. 
Кредит надано на умовах обмеженої відповідальності позичальника і погашення його передбачається тільки за рахунок 
надходжень від доходів проекту. За ризики за основним кредитом (термін погашення якого 18 років) передбачається 
виплата маржі в розмірі 1,25% річних понад базову ставку в період до завершення будівництва об'єкта, 1% річних – 
після введення об'єкта в експлуатацію; 1,25% річних – після трьох років функціонування об'єкта в тому випадку, якщо 
не будуть виконані умови кредитної угоди за показниками окупності проекту. Кредитна угода набула чинності лише 
після підписання на прийнятних для банківського консорціуму умовах основних договорів і угод (концесія, підряд на 
будівництво, про банківські гарантії, з питань експлуатації об'єкта тощо). Частину зобов'язань за ризиками за кредитним 
договором було покладено на компанію-позичальника (за термінами введення об'єкта; щодо забезпечення додаткового 
фінансування з інших джерел у разі виходу за межі кошторису тощо). 
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випущені спеціальною проектною компанією (SPV) на основі концесійних 

угод між державою і компанією-концесіонером (емітентом) у вигляді 

боргових зобов’язань окремих і синдикованих інвестиційних проектів із 

гарантією держави, регіону або крупного фінансового інституту. Експерти 

відзначають [130, 131], що для інфраоблігацій характерні наявні переваги, які 

роблять їх привабливішими для інвесторів порівняно з іншими цінними 

паперами, що випущені на такий само довгий або навіть коротший строк, але 

при цьому вони приносять інвесторам більш високі доходи. Привабливість 

таких облігацій  порівняно з іншими інструментами може бути досягнута за 

рахунок податкових пільг або інших гарантій держави, що надаються як за 

основною сумою боргу за облігаціями, так і за доходами з облігацій, котрі 

отримують інвестори за надання коштів на реалізацію проекту. 

Отже, необхідним пріоритетом на сучасному етапі є розширення 

інструментів для фінансування транспорту та його інфраструктури, а саме, 

окрім використання цільових позик для прискорення вирішення питань, 

пов’язаних із вузькими місцями, і створення відсутніх ланок в опорній 

транспортній мережі, можливе застосування таких фінансових інструментів, 

як емісія боргових цінних паперів (інфраоблігацій, єврооблігацій); проектне і 

мезонінне фінансування, синдиковані або консорціальні кредити тощо. 

Розглянемо більш детально досвід Польщі по залученню зовнішніх і 

внутрішніх інвестицій в транспортні проекти [132], тим більше, що Польща 

і Україна — дві постсоціалістичні держави, що мали приблизно одинакові 

стартові позиції на початку трансформаційних перетворень, досить схожу 

структуру економіки, подібне складне геополітичне положення та 

поляризовану політичну систему. 

Польща ще починаючи з 90-х років тримала курс на євроінтеграцію, що 

на думку експертів, сприяло економічному росту країни (темп росту ВВП був 

вищій середньоєвропейських показників), і тим самим дозволило зменшити 

розрив у рівні економічного розвитку між Польщею та країнами ЄС. Досягти 

таких результатів Польщі не в останню чергу допомогли прямі дотації з 
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бюджету ЄС. Для цього використовується механізм фінансування, за якого 

європейські кошти надходять через фінансування операційних програм, 

підготовлених національними органами влади та узгоджених з органами 

управління ЄС. При цьому більша частина коштів — це капітальні витрати, 

які не можна направити на інші цілі [133].  

Інвестування польської економіки Європейським союзом почалось ще у 

2004 р., коли Всесвітній банк виділив 100 млн євро на будівництво доріг 

[134]. Зазначимо, що Польща є найбільшим одержувачем коштів програм 

допомоги Євросоюзу, більша частина яких спрямовується на розвиток та 

модернізацію інфраструктури, головним чином на будівництво доріг. У 

2004–2006 рр. Польща, отримала понад 12 млрд євро в рамках «Програми 

вирівнювання потенціалу бідніших країн і країн середнього рівня 

Європейського Союзу». Ці кошти використали на будівництво автодоріг і 

залізниць, охорону навколишнього середовища, підтримку малого та 

середнього бізнесу, профорієнтацію безробітних. Протягом 2007–2013 рр. 

Польща одержала всього понад 60 млрд євро зі спільного фонду, з яких 23 

млн пішло на будівництво доріг і залізниць [135] – рис. 1.11. За цей період 

Польща займає перші місця серед країн Європейського Союзу за кількістю 

завершених автодорожніх проектів [136]. 

У 2008-2009 рр. в Польщі почалось будівництво масштабної мережі 

доріг та магістралей [137], що одразу відобразилось на динаміці показників 

довжини та щільності доріг: за цей час було побудовано 1,5 тис. км 

швидкісних магістралей, а щільність мережі збільшилась з  120,1 км/км 2  в 

2000-2002 рр. до 130 км/км 2  в 2010-2013 р. В Україні в свою чергу показники 

довжини та щільності залишаються незмінними ось вже 20 років (рис. 1.12). 
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Рис. 1.11  Динаміка інвестицій в транспортні проекти Польщі 
 
Джерело: Складено за [135, 138].  
 

Тільки у 2012 р. Польща витратила на підготовку до проведення в країні 

фіналу чемпіонату Європи з футболу близько 27,6 млрд дол., 75% з яких було 

направлено на розвиток системи автомобільних доріг [139].  

 
 

Рис.1.12 Динаміка щільності (км/км 2 ) автомобільних доріг України та Польщі 
 
Джерело: Складено за статистичною інформацією бази даних Knoema  [140].   

 

 

Окрім прямих бюджетних дотацій, безпосередньою вигодою від 

приєднання до ЄС можна вважати зростання реальних прямих іноземних 

інвестицій. За даними офіційної статистики, динаміка прямих іноземних 

2004 р. 
100 млн євро  

початок інвестування ЄС 
В Польщу 
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проект будівництва і 
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на будівництво автодоріг і 
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навколишнього середовища, 
підтримку малого та 
середнього бізнесу, 

профорієнтацію безробітних. 

2007-2013 рр. 
60 млрд євро 

на регіональний розвиток 

23 млн євро 
на будівництво доріг 

і залізниць 

Польща використала на транспортні проекти за 2004-2013 рр. 
45 млр євро (за 10 років) 

або 4,5 млрд євро щорічно і отримала: 

412,0 тис. км довжина 
всіх автошляхів 

0,4 тис. км концесійних 
доріг 

2,5 тис. км швидкісних 
магістралей 
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інвестицій у підприємства транспорту та зв’язку Польщі та України 

демонструє також досить великий розрив: польський показник перевищує 

український в 10 разів у 2007 р. У 2011 р. цей розрив трохи скорочується (до 

4 разів): 7,4 млрд дол. – в Польщі, 1,9 млрд дол. – в Україні – рис 1.13.  

 

 
 

Рис. 1.13 Прямі іноземні інвестиції у підприємства транспорту та зв’язку, млн. дол. 
 
Джерело: за даними Держстату та Національного банку Польщі  

 
Протягом 2007-2011 рр. сукупний обсяг прямих іноземних інвестицій у 

підприємства транспорту та зв’язку Польщі склав – 50,3 млрд дол. В Україні 

він склав 7,6 млрд дол., в результаті чого не було побудовано жодного 

кілометра нових автомобільних доріг [141]. 

Таким чином, протягом 10 років Польща використала на транспортні 

проекти близько 45 млрд євро, в результаті чого, довжина автомобільних 

доріг Польщі збільшилась до 412,0 тис. км (зросла на 39,9 тис. км), а 

швидкісних магістралей до 2,5 тис. км. Лише у 2014 р. Польща планувала 

виділити на будівництво доріг близько €0,7 млрд (3 млрд злотих), ще більша 

сума в розмірі €2,3 млрд (10 млрд злотих) надійде з Національного 

дорожнього фонду, при цьому дорожня мережа збільшиться на 500 км [142]. 

У Польщі й надалі досить амбітні плани щодо нового будівництва, так 

розвиток транспортної інфраструктури до 2020 року обійдеться Польщі в 

€46 млрд, при цьому Євросоюз (Європейський соціальний фонд) профінансує 
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ремонт і будівництво польських доріг на €23 млрд (100 млрд злотих), з яких 

€11,5 млрд (50 млрд злотих) піде на автодороги, а €11,5 млрд (50 млрд 

злотих) на оновлення інших транспортних шляхів: залізниць, портів та 

аеровокзалів. Для цього обрано 43 проекти доріг загальною довжиною в 5300 

кілометрів – рис. 1.14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.14 Модернізація транспортної інфраструктури Польщі до 2020 року 

 
Джерело: За даними [143].  
 
У свою чергу, фінансування проектів щодо розвитку транспортної 

інфраструктури чітко регулюється системою стратегічних документів 

Польщі, яка дуже тісно пов’язана з Європейськими стратегічними 

документами. Зазначена система стратегічних документів будується в 

структурній залежності, в першу чергу, від загальноєвропейської Стратегії 

Європа 2020 [144] та Національної стратегії регіонального розвитку Польщі 

2010-2020 рр.[145], на основі яких і визначаються пріоритети та задачі 

розвитку для Стратегії розвитку транспорту Польщі до 2020 року. Слід 

зазначити, що у всіх секторах транспортної інфраструктури Польщі 

простежується чітка послідовність прийняття відповідних програмних 

документів. Це свідчить про те, що фінансування запланованих проектів буде 

пролонговане у наступних програмах.  

Загальний обсяг фінансування 
€46 млрд (200 млрд злотих) 

€23 млрд (100 млрд злотих) –  
Польща 

€23 млрд (100 млрд злотих) - Євросоюз  
(Європейський соціальний фонд) 

€11,5 млрд (50 млрд злотих) - 
ремонт і будівництво польських 

доріг 
43 проекти довжиною в 5300 

кілометрів фонд) 

€11,5 млрд (50 млрд злотих) - 
оновлення інших транспортних 

шляхів: залізниць, портів та 
аеровокзалів 
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Отже, якщо більш детально розглянути успішність польських реформ в 

транспортному секторі, то стане зрозумілим, що це не тільки безвідсоткова 

фінансова допомога Європейських фондів та прямі іноземні інвестиції в 

сектор, але й вдало побудований внутрішній інституційний механізм їх 

освоєння. 

У Польщі, одним з найбільш ефективних фінансових механізмів, який 

вдалось задіяти, був механізм Національного дорожнього фонду (НДФ), що 

створений для удосконалення інвестиційного процесу будівництва доріг, а 

також підвищення ефективності використання державних коштів шляхом 

підтримки реалізації урядової програми будівництва доріг. Необхідно 

зазначити, що Національний дорожній фонд Польщі було створено в Банку 

національного господарства, на основі закону від 27.10.1994, проте 

запрацював він в структурах Банку з 2004 р. – рис 1.15. 

Основним джерелом наповнення Фонду є грошові надходження в 

розмірі 80% від паливного збору, що береться з користувачів моторного 

палива та газу та обов’язок сплати якого, покладений на виробників та 

імпортерів моторних палив (з відрахуванням суми 100 млн злотих щорічно 

для передачі в Залізничний фонд Польщі до 2015 р.). Решта в розмірі 20% 

цього податку наповнює Національний Залізничний фонд Польщі. 

Важливими джерелами наповнення фонду є також кредитні кошти, 

отримані Банком Національного Господарства і надані Національному 

дорожньому фонду, а також кошти від емісії облігацій, що проводиться 

Банком для НДФ. До фонду також йдуть надходження від електронного 

збору плати за проїзд платними автострадами та інші надходження. 
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Рис. 1.15  Джерела наповнення і витрат Національного дорожнього фонду Польщі 

Джерело: за даними [146].  
 

Але все ж таки одним з найбільш значимих джерел наповнення НДФ 

Польщі є кошти в рамках програм Європейського Союзу, що спільно 

фінансуються з фондів ЄС, призначених на розвиток дорожньої 

інфраструктури. 

Розглянуті підходи до транспортної політики в зарубіжних країнах 

дають змогу визнати, що в Україні назріла необхідність зміни направленості, 

Національний дорожній фонд 
Польщі Джерела формування  Використання коштів 

грошові надходження в розмірі 80% приходу від 
паливного збору, який справляється з впроваджуваних на 
вітчизняний ринок моторних палив і газу, що 
використовуються в двигунах внутрішнього згоряння 

накопичення фінансових коштів на будівництво та 
реконструкцію вітчизняних доріг 

кредитні кошти, отримані Банком Національного 
Господарства (БНГ) та надані ДДФ, а також надходження 
від емісії облігацій, проведеної БНГ для ДДФ 

рефондування з бюджету європейських коштів (в рамках 
програм, що спільно фінансуються з фондів 
Європейського Союзу, призначених на розвиток 
дорожньої інфраструктури) 

фінансування будівництва або реконструкції дорожніх 
інженерних об'єктів і поромних переправ, а також на 
придбання пристроїв для зважування транспортних засобів 

фінансування потреб, пов'язаних зі збором даних про стан 
державних доріг і підготовкою рапортів про мережі 
державних доріг, а також пов'язаних з поліпшенням безпеки 
дорожнього руху 

надходження від електронного збору плати за проїзд по 
платних автострадах, що знаходяться під управлінням 
Генеральної дирекції державних доріг і автострад, 
швидкісним дорогам і обраним вітчизняним дорогам, 
транспортних автомобільних засобів, а також комплексів 
транспортних засобів з допустимою повною масою 
більше 3,5 тонн, а також автобусів, незалежно від їх 
допустимої повної маси (електронна система збору оплат 
«ViaTOLL») 

фінансування будівництва та експлуатації систем 
справляння оплати за проїзд транспортних автомобільних 
засобів (електронна та мануальна система справляння 
оплати) 

надходження від збору плати за проїзд по автострадах, 
що знаходяться в підпорядкуванні Генеральної дирекції 
державних доріг і автострад, транспортних 
автомобільних засобів, а також комплексів транспортних 
засобів з допустимою повною масою менше 3,5 тонн 
(мануальна система збору) 

платежі компаніям за виконання ними зобов'язань, що 
випливають з угоди про будівництво і експлуатацію або 
виключно експлуатацію платної автостради, зокрема, 
винагорода за доступність автостради 

фінансування вартості консультаційних послуг, пов'язаних з 
будівництвом і реконструкцією вітчизняних доріг 

платежі, що здійснюються компаніями, відповідно до 
умов угоди про будівництво і експлуатацію або 
виключно експлуатацію платної автостради, зокрема 
оплати за проїзд по автостраді, стягнуті компанією  

фінансування створення дорожньої компанії спеціального 
призначення та фінансування дорожніх заходів, які 
доручено реалізувати дорожній компанії спеціального 
призначення 

обслуговування позики, взятої БНГ для Фонду (погашення 
кредитів разом з відсотками та іншими витратами на оплату 
банківських послуг, компенсація вартості емісії, відсотків і 
викупу облігацій, емітованих БНГ в інтересах Фонду) 

погашення Генеральною дирекцією державних доріг і 
автострад - на підставі закону від 28 червня 2012 р. про 
сплату деяких непогашених заборгованостей підприємців, 
що випливають із реалізації наданих держзамовлень - 
непогашених заборгованостей підприємцям за здійснені 
ними роботи, що пройшли приймання, які були виконані на 
підставі договору з виконавцем 
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переорєнтації основних цілей, завдань та пріоритетів розвитку та 

модернізації транспорту.  

Застосування ситуативного підходу з урахуванням накопичених 

проблем, що склалися в транспортному комплексі України показує 

необхідність переходу від патерналізму до комбінованої моделі управління 

та фінансування на засадах державно-приватного партнерства, 

диверсифікації джерел фінансування та формування нової інституалізації 

відносин у наступній структурі учасників: держава, оператори 

інфраструктури, оператори основної діяльності, користувачі. Сучасний стан 

транспортної системи, основні проблеми її функціонування та декомпозиція 

наслідків цих проблем розглянуто у наступному параграфі. 

 

 
1.4. Пріоритети модернізації наземних транспортних систем України 

 
За умов традиційного поділу факторів впливу на фактори внутрішні 

або ендогенні та зовнішні або екзогенні, процес модернізації в транспортній 

галузі, на нашу думку, залежить від наступних факторів (рис. 1.16): 

1) внутрішні або ендогенні – фактори, існування яких обумовлено 

процесами, які відбуваються в країні та транспортній галузі зокрема, а саме:  

- інституціональні або фактори інституціонального розвитку, які 

показують рівень реформування галузі та формування конкурентного 

середовища; 

- правові фактори, які регламентують процеси в нормативно-

законодавчому полі;виробничі – фактори, які можна поділити на: фінансово-

економічні та техніко-технологічні; 

-  2) зовнішні або екзогенні – фактори впливу зовнішнього 

середовища на  процес тарифоутворення: 

- фактори глобалізації, які можна поділити на вимоги Угоди про 

асоціацію Україна-ЄС та вимоги Світової організації торгівлі; 
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- фактори, які характеризують вплив нарощення конкурентних 

переваг та процеси модернізації транспорту в інших країнах на процес 

модернізації в Україні. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.16 Систематизація факторів впливу на процеси модернізації  
транспортних систем в Україні 

Джерело: Розроблено автором. 
 

На першому місці серед внутрішніх або ендогенних факторів ми 

виділили інституціональні фактори,  від яких в першу чергу залежить 

процес модернізації транспортних систем. На думку спеціалістів 

Європейського банку реконструкції і розвитку, рівень реформування 

інфраструктури в країні можна оцінити за допомогою якісних індикаторів 

реформ [147]. До цих індикаторів можна віднести: 

- комерціалізацію і приватизацію; 

- тарифну реформу; 

- регуляторну й інституціональну реформу (рис. 1.17).  
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Рис. 1.17. Інституціональні фактори розвитку та модернізації транспортних  
систем в Україні 

Джерело: за даними [127]. 

 

Усвідомлюючи, що розглянути всі фактори ґрунтовно дуже складно, у 

нашому дослідженні приділимо увагу деяким ендогенним факторам 

(інституційним, фінансовим, техніко-технологічним) та визначальному 

екзогенному фактору, а саме вимогам директив ЄС, що є необхідними для 

прийняття та імплементації у вітчизняне законодавство з огляду на 
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підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС, та повномасштабним 

введенням в дію її положень з 1 січня 2016 року1. 

Інституціональні фактори в цілому відображають зміни в структурі 

власності галузі, структурі управління, організаційній структурі, участь 

приватних компаній у виконанні контрактів, відокремлення інфраструктури 

доріг від потенційно конкуруючих підприємств, формування незалежного 

регулюючого органу, прозорість регулювання, доступ до інфраструктури 

приватних компаній та ін., тобто характеризують стан реформування галузі. 

Останніми роками, функціонування транспортної системи України 

знаходиться під впливом наступних тенденцій, які відображаються на 

завантаженості та стані інфраструктури нашої держави:  

- падіння ВВП у 2014 р. на 9% і в 2015 - за прогнозами МВФ на 11,6% 

[148]; падіння ВВП у третьому кварталі 2015 року за розрахункам Інституту 

економіки та прогнозування становить 12,0% по відношенню до відповідного 

періоду попереднього року (і як показують результати прогнозування, темпи 

падіння ВВП України до кінця 2015 р. хоча й дещо зменшаться, проте 

недостатньо, щоб можна було говорити про ймовірність очікування 

позитивної динаміки упродовж 2016 р.) [149]; 

- спад у промисловості за перше півріччя 2015 р. склав 20,5%, у 

сільському господарстві – 9,3%, а реальна заробітна платня знизилась на 

23,9%; відповідно до цих тенденцій знижується мобільність населення, а 

саме падає попит на перевезення пасажирів  всіма видами транспорту – на 

18,2% (за 1 півріччя 2015 року перевезено 1388 млн. пас. проти 1712 млн пас. 

у 2014 р.) 

- обвал експорту за перше півріччя 2015 р. склав  35,4%, в т.ч. в РФ – у 

2,2 рази, залежність від зовнішньої кон’юнктури на експортну продукцію 

України (продукція машинобудування, хімічної, харчової промисловостей 
                                                
1 21 березня 2014 р. Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію. Підписання 
економічної частини Угоди відбулось 27 червня 2014 р. у Брюсселі в рамках саміту ЄС. Адже, Україна і ЄС 
планували підписати Угоду про асоціацію ще на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі 29 листопада 
2013 р., проте за тиждень до підписання український уряд призупинив процес євроінтеграці. [Електронний 
ресурс].– Доступний з : http://economics.unian.ua/finance/933607-ukrajina-ta-es-pidpisali-ugodu-pro-asotsiatsiyu-
v-povnomu-obsyazi.html 
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традиційно користувалась попитом на ринку РФ) відноситься до ключових 

факторів зростання ВВП України і негативно впливає у 2014-2015 рр. на його 

динаміку та перевезення вантажів всіма видами транспорту; 

- зниження надійності України як бізнес-партнера (пред'явлення 

повернень за боргові зобов'язання з боку РФ та відмова останньої 

реструктуризувати ці борги впливає на імідж України);  

- зниження динаміки капітальних інвестицій  (-21% за 2014 р. та -14,8% у 

першому кварталі 2015 р.); у транспорт, складське господарство, поштову та 

кур’єрську діяльність за січень-червень 2015 р. спрямовано 37,9 млн гривень 

(3,9% до загального обсягу), що на 86,3% менше, ніж у звітному періоді 

минулого 2014 року (і є найгіршим показником серед інших видів 

діяльності);  

- скорочення перевезення вантажів за І півріччя 2015 року у порівнянні з 

відповідним періодом  2014 року на 22,3% з 298,1 млн т до 230 млн т.; за 

видами транспорту найбільше падіння спостерігалось на ринку залізничних 

перевезень мінус 18,9%, автомобільних – мінус 28,3%, авіаційному мінус 

80% до аналогічного періоду минулого року;  

- вантажооборот морських портів України за січень-вересень 2015 р. 

показує приріст на 1,7% до аналогічного показника минулого року, 

найбільше зростання у Одеси на 17,5%, Іллічівську – 6,5% та Південного – 

4,6%, загалом наростили перевалку 8 портів з 13;  

- у структурі вантажообороту портів дещо знизився експорт (-1,8%), 

підвищився імпорт (+21,1%) та впав транзит (-20,8%); 

- стан транспортної інфраструктури в результаті анексії АР Крим та 

неоголошеної війни: зменшення статичних показників транспортної 

інфраструктури, які за останні 23 роки практично не змінювалися 

(зменшення довжини автомобільних доріг загального користування на 6,3 

тис. км до 163,2 тис., довжини залізниць на 630 км, кількості торговельних 

портів з 18 до 13 (діяльність портів Євпаторія, Керч, Феодосія, Севастополь, 
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Ялта припинена указом Мінінфраструктури), кількості аеропортів 

(Сімферополь, Бельбек, Керч, Донецьк і Луганськ);  

- також на 2014 -2016 роки припадають найбільші виплати за раніше 

взятими кредитами від МФО на фінансування інфраструктурних проектів, 

будівництво яких розпочато в 2011-2013 роках (суми з виплат перевищують 

суми нових запозичень). 

Таким чином, відбувається погіршення економічної кон’юнктури та 

реальна переорієнтація вантажопотоків на території України, що 

відображається на показниках завантаження транспортної інфраструктури, 

показниках вантажообігу і пасажирообороту транспортного комплексу 

України.  

Не дивлячись на означені негативні тенденції, роль транспортної 

інфраструктури в економіці сучасної України є великою і залишатиметься 

такою, її значення тільки зростатиме, особливо у повоєнному відновленні 

постраждалих регіонів Донецької і Луганської областей.  

За підсумками 2014 р., діяльність транспорту і зв’язку в структурі ВДВ 

становила 7,7%, обсяг освоєних капітальних інвестицій – 6,7%, або 0,9% 

ВВП, кількість зайнятих у цій сфері – 6,2% загальної кількості зайнятих в 

економіці. Щодня транспортна система України перевозить у середньому 18 

млн. пасажирів та 5 млн. т вантажів.  

Протягом періоду незалежності України відношення до транспортної 

сфери було більше ніж «споживацьким», адже створена єдина транспортна 

система в межах колишнього Радянського Союзу мала доволі великий запас 

пропускної спроможності, рухомого складу та продуктивності. Проте її 

використання без належного відтворення створило хибну ілюзію відносного 

благополуччя транспортної системи України, яка не дивлячись на велику 

кількість проблемних питань продовжувала обслуговувати внутрішні та 

зовнішні пасажирські та вантажні потоки.  

Зношеність основних засобів транспорту та транспортної 

інфраструктури досягла критичної межі й склала на початок 2013 року 
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96,7%. Реальна вартість основних засобів виду економічної діяльності 

"транспорт і зв’язок" у фактичних цінах збільшується щороку, проте темпи 

зростання вартості основних засобів (розраховані у % до попереднього року 

лише щодо транспорту) є недостатніми і починають уповільнюватись після 

кризового 2008 р. Так само уповільнюються темпи зростання коефіцієнта 

оновлення (пікові значення, досягнуті у 2005 та 2007 рр.) після 2008 р. – 

табл. 1.5. 
 

Таблиця 1.5 
Динаміка показників наявності та стану основних засобів  

ВЕД «Транспорт» * 

Показник 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 

Вартість основних засобів 
транспорту і зв’язку, у 
факт. цінах, млн грн 

113437 141826 151164 167538 184342 306919 453835 1208195 1366919 3816055 5634650 

Питома вага основних 
засобів у загальному 
обсязі основних засобів за 
первісною (переоціненою) 
вартістю, % 

12,4 13,1 13,1 12,8 12,3 17,4 20,1 36,6 33,4 56,4 60,7 

Основні засоби 
транспорту у загальному 
обсязі основних засобів за 
первісною (переоціненою) 
вартістю , у факт. цінах, 
млн грн 

102758 126768 133916 146531 157251 272285 410509 1152920 1304857 3748867 5553780 

Основні засоби за 
залишковою вартістю,  
млн грн 

49801 62063 66520 70995 77900 99012 123007 180241 186824 180932 193162 

Вартість уведених в дію 
нових основних засобів, у 
факт. цінах, млн грн 

4118 6690 9607 10416 14185 14857 22683 22092 16817 17475 29111 

Коефіцієнт оновлення ОЗ 
транспорту 

8,27 10,78 14,44 14,67 18,21 15,01 18,44 12,26 9,00 9,66 - 

Вартість ліквідованих 
основних засобів 

1092 1143 1014 959 939 1088 1843 1814 2870 2821 нд 

Коефіцієнт вибуття ОЗ 
транспорту 

1,06 0,90 0,76 0,65 0,60 0,40 0,45 0,16 0,22 0,08 - 

Амортизація (зношування) 
основних  засобів 

5612 5736 6136 8461 8134 10720 16082 22207 20153 23060 нд 

Коефіцієнт зношування 
основних засобів, %  

50,5 49,8 49,0 49,9 48,5 60,4 66,9 82,4 83,9 94,4 96,3 

Джерело: складено та розраховано за даними Держстату на кінець 2014 р. 

 

 

Коефіцієнт вибуття основних засобів транспорту має стійку тенденцію 

до уповільнення, що свідчить про погіршення якості та кількості наявних 
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основних засобів транспортної галузі, особливо це підтверджується 

статистичними спостереженнями про наявність та вікову структуру рухомого 

складу транспорту. Зношуваність основних засобів давно сягнула критичної 

межі, індекс інвестицій в основний капітал транспорту є досить нестабільним 

і непрогнозованим (рис. 1.18).  

 
 

Рис. 1.18 Показники зношення основних засобів та індексу інвестицій до 
попереднього року ВЕД «Транспорт». 

Джерело:розраховано за даними Держстату. 

 

Характеристика відтворювальної структури інвестицій у транспортну 

галузь (на жаль, статистичні спостереження за цією структурою ведуться 

лише до 2008 р., у 2009 р. – структура змінюється на користь конкретних 

видів капітальних вкладень1), показує (табл. 1.6), що технічне переоснащення 

                                                
1 У 2008 р. до капітальних інвестицій відносяться інвестиції в основний капітал (основні засоби), інші необоротні матеріальні активи; 
витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта, що зумовлює збільшення майбутніх економічних вигід, первинно очікуваних від 
використання об’єкту і на суму яких збільшується первісна вартість основних засобів (капітальний ремонт будівель, споруд, машин та 
обладнання); інвестиції у необоротні нематеріальні активи, а також витрати на формування основного стада. 
З 2009 р.капітальні інвестиції – інвестиції у придбання або виготовлення власними силами для власного використання матеріальних і 
нематеріальних активів. До інвестицій у матеріальні активи належатьінвестиції в основний капітал (капітальнівкладення), інвестиції 
в землю, існуючібудівлі та споруди, нові будівлі, споруди,об’єкти незавершеного будівництва,довгострокові біологічні активи 
тваринництва, капітальний ремонт та інші необоротні матеріальні активи. До інвестицій у нематеріальні активи належать обсяги 
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(модернізація), реконструкція діючих підприємств, будівель і споруд 

транспорту повільно, але поступово зменшується на користь нового 

будівництва та розширення діючих підприємств – з 65% у 2001 р. до 47,7%  

у 2008 р.; натомість частка нового будівництва збільшується з 35% 

у 2001 р., до 52,3%у 2008 р. 

Таблиця 1.6 
Відтворювана структура інвестицій в основний капітал  

"Транспорту та зв’язку" 

Роки 

Інвестиції в основний 
капітал за 

відтворюваною 
структурою 

У тому числі спрямовані на 

технічне переоснащення і 
реконструкцію діючих 
підприємств,будівель і 

споруд 

нове будівництво 
(включаючи розширення 

діючих 
підприємств,будівель і 

споруд) 

підтримання 
діючих 

потужностей 
 

2001 100,0 65,0 35,0 0,0 

2002 100,0 67,0 32,9 0,1 

2003 100,0 54,6 45,3 0,1 

2004 100,0 63,7 36,2 0,1 

2005 100,0 49,8 49,2 1,0 

2006 100,0 57,4 41,8 0,8 

2007 100,0 52,7 47,3 0,0 

2008 100,0 47,7 52,3 – 
Джерело: складено за даними Держстату.  
 

Динаміка освоєння інвестицій в основний капітал за видом економічної 

діяльності "Транспорт"1 є нестабільною (табл. В.1), має місце то зростання, 

то скорочення обсягів інвестицій в основний капітал, що насамперед 

призводить до скорочення у структурі проміжного споживання продукції 

машинобудівного сектора та інших суміжних видів діяльності.  

Отже, ретроспективний аналіз капітальних вкладень у субсектори 

транспорту показав, що з різних джерел фінансування, але переважно з 

власних коштів підприємств, інвестування було на рівні 30–50% від потреби. 

                                                                                                                                                       
інвестицій у придбання або створення власними силами програмного забезпечення, баз даних, прав користування природними 
ресурсами, майном, прав на знаки для товарів і послуг, на об’єкти промислової власності, авторських і суміжних прав. 
1 ВЕД "Транспорт і зв’язок" згідно з Класифікацією видів економічної діяльності 2010 року (КВЕД-2010) включаючи 
діяльність із забезпечення пасажирських і вантажних перевезень залізничним, трубопровідним, автомобільним, водним 
або повітряним транспортом, а також допоміжну діяльність, таку як функціонування транспортної інфраструктури 
(наприклад, аеропортів, причалів, портів, тунелів, мостів, вулиць тощо), діяльність терміналів і автостоянок, вантажно-
розвантажувальні роботи, зберігання. 
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За офіційними даними, в Україні за останні 7 років в усі види транспортної 

інфраструктури було вкладено близько 15–16 млрд євро, або 1,5–2,2 млрд 

щорічно. Водночас щорічні потреби у фінансуванні транспортної 

інфраструктури України оцінюються нами у 4,5 млрд євро (рис. 1.19). Таким 

чином, щорічне недофінансування транспортних проектів становить 2,3–3 

млрд євро. Крім того, за оцінками ООН, збитки від неоголошеної війни в 

Україні дорівнюють 440 млн дол., з яких 170 млн – це кошти, необхідні на 

відновлення автодорожньої та залізничної інфраструктури Донецької та 

Луганської областей [150, С. 46-47].  
. 

 
Рис. 1.19 Щорічні додаткові потреби фінансування транспорту і його 

інфраструктури України, млрд Євро 
Джерело: розраховано автором на основі даних Держкомстату. 

 

Загалом в Україні сукупні обсяги інвестицій з усіх джерел інвестування 

в транспортний сектор в середньому за останні шість років становлять 2,1% 

від ВВП, що можна порівняти з РФ, але інвестиції в транспорт за рахунок 

державного бюджету набагато менші, ніж у країнах ЄС та РФ. Динаміка 

обсягів інвестицій в основний капітал транспортного сектору в Росії і в 

країнах ЄС як відсоток від ВВП з усіх джерел фінансування та з бюджету цих 

країн показує подібні тренди – рис.1.20. Проте, якщо в Росії частка 
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інвестицій в основний капітал з федерального бюджету складає 1/4 

інвестицій з усіх джерел фінансування, то в країнах ЄС – вона досягає 1/3 , 

збільшуючись поступово до 1/2 інвестицій на початок 2011 р. з усіх джерел 

фінансування. Зберігаючи достатньо високу частку інвестицій з бюджету 

країн ЄС, вони тим самим забезпечують, активну участь держави в створенні, 

розвитку і обслуговуванні транспортної інфраструктури.  

 

 
Рис. 1.20 Інвестиції в основний капітал транспортного сектору  

в Росії і країнах ЄС, % від ВВП 

Джерело: За даними [151].  

 
Бюджетні інвестиції в усі види транспорту в Україні становлять лише від 

1/9 до 1/10 загального обсягу інвестицій з усіх джерел – рис. 1.21, 1.22, що 

свідчить про невеликий пріоритет транспортного сектора для державних 

видатків. Інвестиції, які вкладаються безпосередньо в функціонування 

транспортної інфраструктури, перебувають на рівні 0,4-0,8% від ВВП. 

Динаміка трендів обсягів інвестицій в основний капітал транспортного 

сектора за підсекторами показує, що найбільший обсяг інвестицій отримують 

наземні види транспорту (агрегований показник «інвестиції в діяльність 

наземного транспорту» є сумою показників інвестиції в: 1) діяльність 
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залізничного транспорту, 2) діяльність іншого наземного транспорту 

(міського та автодорожнього) та 3) діяльність трубопровідного транспорту) – 

до 30% від сукупного обсягу інвестицій у транспортний сектор, на другому 

місці за обсягом отриманих інвестицій перебуває підсектор «додаткові 

транспортні послуги та допоміжні операції», який агрегує наступні 

показники: «транспортне оброблення вантажів; складське господарство», 

«функціонування транспортної інфраструктури», «послуги з організації 

подорожувань» та «організація перевезення вантажів» – 20-30% в середньому 

щорічно. 

 

  
Рис. 1.21 Динаміка інвестицій в основний капітал 

транспорту в Україні, % від ВВП 
Джерело: розраховано за даними Держстату  
 

Рис. 1.22 Динаміка інвестиції за підсекторами 
транспорту, млн грн 

Джерело: розраховано за даними Держстату  
 

 

Звернемо увагу на показник «обсяги інвестицій в функціонування 

транспортної інфраструктури» в динаміці: обсяги в 2007–2009 рр. 

коливаються в межах 5,3–5,4 млрд грн, і в 2010 р. досягають  8,4 млрд грн. 

Якщо взяти до уваги, що будівництво 1 км швидкісної автотраси у світі 

становить від 4 до 6–7 млн дол. США [152] й 1 км високошвидкісної 
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залізниці – 30-35 млн дол. США, то виділення коштів в Україні в межах 0,5–1 

млн дол. США на всю інфраструктуру щорічно можна назвати 

«виживанням» – ані про модернізацію, ані про розвиток та нове будівництво 

взагалі не йдеться.  

Пожвавлення процесів оновлення транспортної інфраструктури у 

сучасній економічній історії України відбувалося відповідно до прийнятої 

Державної цільової програми підготовки до проведення в Україні фінальної 

частини чемпіонату Європи 2012 р. із футболу, затвердженої Постановою 

КМУ № 357 від 14 квітня 2010 р. На період 2009–2013 рр. в Україні було 

заплановано і частково виконано 62 проекти в транспортному секторі 

загальною вартістю 171 млрд грн, які реалізовані на 81,9% за рахунок 

залучених коштів, на 15,6% – власних коштів підприємств транспорту, на 

2,52% – за рахунок місцевого і державного бюджетів. Найбільше проектів 

виконувалось в авіаційному транспорті – 21, загальною вартістю – 59,6 млрд 

грн, морському транспорті – 21, загальною вартістю – 29,2 млрд грн, 

залізничному транспорті – 13, загальною вартістю – 27,5 млрд грн, 

автомобільному транспорті – 3, загальною вартістю – 866 млн грн (табл. 1.7).  

Загалом в Україні відзначалася активність щодо стратегічного планування 

модернізації інфраструктурних об’єктів у сфері ЖКГ, транспорту, 

промисловості, про що свідчить, насамперед, Послання Президента України 

«Модернізація України – наш стратегічний вибір»та інші документи 

стратегічного характеру, хоча системних даних про заплановані обсяги 

інфраструктурних інвестицій на довгострокову або хоча б середньострокову 

перспективу та їхню ефективність немає. Нема цих даних і в Транспортній 

стратегії України до 2020 року, що прийнята наприкінці 2010 р.. Зазначена 

Транспортна стратегія України до 2020 року не містить жодних цільових 

індикаторів модернізації і розвитку, не має зв’язку з довгостроковою 

стратегією розвитку України принаймні до 2020 р.  

Як зазначено в дослідженні [153, С. 58], в Україні «не побудовано 

комплексну систему фінансового забезпечення реалізації стратегічних 



106 

  

програм розвитку. Державні цільові і бюджетні програми в умовах, коли за 

теорією вони є невід’ємними елементами програмно-цільового методу 

планування, майже не корелюють між собою». 

 

 

Таблиця 1.7 
Проекти в секторі «транспорт» на період 2009–2013 рр., за джерелами 

фінансування 

 

Показники ефективності і результативності бюджетних програм мають 

переважно формальний характер, отже, «держава, витрачаючи бюджетні 

кошти на реалізацію інвестиційних проектів, не визначилася з тим, що вона 

планує отримати для суспільства в результаті такого фінансування». На 

думку І. Запатріної, має бути «сформована Національна програма 

капітальних інвестицій на середньостроковий період, складовими якої мають 

стати: перелік інвестиційних проектів, реалізація яких здійснюватиметься із 

залученням бюджетних коштів і під державним контролем; організаційні 

заходи з реалізації програми;  механізми моніторингу реалізації програми; 

Проекти в секторі 
«транспорт» 

Кількість 
проектів 

Загальна 
вартість 
проектів, 
млн грн 

у т. ч. за джерелами фінансування: 

залучені 
кошти, 

%   
від загальної 

вартості 

власні 
кошти,   

%  від 
загальної 
вартості 

місцевий 
бюджет,  

%  від 
загальної 
вартості 

державний 
бюджет,  

%  від 
загальної 
вартості 

Усього 62 171 545 140 472 
81,9 

26 730 
15,6 

39 
0,02 

4 304 
2,5  

із них проекти: 
авіаційного транспорту 

21 59 637,9 55 403,0 
92,9 

1 397,2 
2,3 

38,6 
0,1 

2 799,1 
4,7 

морського транспорту 21 29 282,6 24 063,0 
82,2 

5 219,6 
17,8 - - 

залізничного транспорту 13 27 525,8 10 294,4 
37,4 

16 548,2 
60,1 - 683,2 

2,5 

автомобільного транспорту 3 866,3 30,3 
3,5 

23,0 
2,7 - 813 

93,8 

у т. ч. в рамках підготовки до 
Євро-2012 24 23 895 6 320 

26,4 
14 870 
62,2 

38 
0,2 

2 667 
11,2 

Джерело: розраховано автором за даними Мінінфраструктури України за відповідні роки. 
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фінансові джерела і бюджетні механізми реалізації програми; інституційна 

структура, що забезпечуватиме моніторинг реалізації програми і підготовку 

пропозиції стосовно коригування за результатами моніторингу.  

Саме тому, що не існує Національної програми капітальних інвестицій, 

не обгрунтовано, які кошти в сукупності запланувала Україна на 

модернізацію інфраструктури й за рахунок яких механізмів та інструментів 

інвестування ця модернізація відбуватиметься. 

Можна порівняти вітчизняний підхід до розвитку транспорту, 

наприклад, з Німеччиною, де всі транспортні проекти оцінюються через 

мікроекономічний підхід оцінки затрат-результатів. Необхідно зазначити, що 

Федеральний план транспортної інфраструктури (ФПТІ) складається у 

Німеччині кожні 10–15 років як основа для прийняття рішень про те, які 

інфраструктурні проекти повинні бути реалізовані найближчими роками. 

Нинішній Федеральний план транспортної інфраструктури (2003 -2015) [154] 

представляє інвестиційну стратегію федерального уряду для транспортної 

інфраструктури. Акцент у ньому зроблено, по-перше, на комплексності 

розвитку транспортно-дорожньої системи країни, зазначається, що "висока 

якість транспортної системи пояснюється не існуванням різних видів 

транспорту окремо, але тим, як вони об'єднані один з одним для формування 

інтегрованої системи. І для подальшого розвитку такої інтегрованої системи 

життєво необхідно постійно поліпшувати точки взаємодії інфраструктури і 

збільшувати використання сучасних інформаційних і комунікаційних 

технологій", й, по-друге, у Федеральному плані Німеччини чітко 

виокремлено пріоритети першого і другого рівня.  

Враховуючи, що політичні та транспортні інституції структурно 

змінюються1, заходи федерального планування транспортної інфраструктури 

                                                
1 Федеральне міністерство транспорту, будівництва і міського розвитку Німеччини було утворено в 1998 р. шляхом 
злиття колишніх Федерального міністерства транспорту та Федерального міністерства регіонального планування, 
будівництва і міського розвитку, що засновані у 1949 р. Нове міністерство спочатку назвали Федеральним міністерством 
транспорту, будівництва та житлового господарства, а згодом, у 2005 р. переіменували у Міністерство транспорту, 
будівництва і міського розвитку. Проте вже 2013 р. це міністерство знову отримує нову назву – Міністерство транспорту 
та цифрової інфраструктури (Bundesministerium für Verkehrund digitale Infrastruktur, офіц. сайт міністерства: 
http://www.bmvi.de/DE/Home/home_node.html). 
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Німеччини постійно переглядають. З цієї причини у Коаліційній угоді 

Німеччини 2009 р. були сформульовані завдання розроблення нового 

базового підходу до федерального плану транспортної інфраструктури та 

критеріїв для визначення пріоритетності інвестицій у транспортну 

інфраструктуру. Робота вже розпочалася, і її результатом стане новий 

Федеральний план транспортної інфраструктури (ФПТІ), який має бути 

представлений у 2015 р. [155]. Його мета – розроблення реалістичного 

підходу для інфраструктури майбутнього, забезпеченого фінансуванням. 

Найбільш важливою проблемою політики інфраструктури, що 

розглядатиметься в майбутньому, є визначення пріоритетів інвестицій, або 

відбір проектів і визначення порядку, в якому вони повинні бути реалізовані. 

Деякі дослідження за допомогою аналізу затрати-вигоди для окремих земель 

Німеччини показують неефективність федерального плану 2003 р., 

наприклад, у дослідженні [156] були проаналізовані 199 запланованих 

автомагістральних будівельних проекти Федерального плану транспортної 

інфраструктури 2003 у Баварії й показана їх часткова неефективність. Тому 

на тлі зростання фінансових обмежень в сучасних економічних умовах ЄС, 

особливо важливо, що транспортна політика Німеччини зосереджена на 

задоволенні поточних потреб. Таким чином, одним із пріоритетів 

транспортної політики федерального уряду є захист якості існуючих мереж 

за допомогою обслуговування. У разі нового будівництва та модернізації 

проектів основний акцент здійснюється на інвестиційному забезпеченні, що 

позитивно позначиться на всій економіці і позитивно працюватиме на 

усунення "вузьких місць" та істотно посприяє поліпшенню зв'язків між 

портами / вузловими аеропортами і внутрішніми районами та водночас 

також звертатиметься увага на вирішення екологічних проблем.  

Реалізація інвестиційних програм у транспортному секторі України 

потребуватиме нарощування виробництва в інших секторах вітчизняної 

економіки (машинобудуванні, металургії, енергетиці та інших), що особливо 

важливо в умовах погіршення економічної кон’юнктури та є класичним 
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прикладом підняття внутрішнього попиту, розширення внутрішнього ринку 

та запуску мультиплікаційного ефекту в економіці. Слід зауважити, що 

збільшення інвестування може здійснюватись також за рахунок імпортної 

продукції, тому ключовим завданням держави на найближчу перспективу є 

імпортозаміщення та підтримка власного виробника. Реальний попит на 

продукцію машинобудування та інших секторів можна продемонструвати з 

допомогою залізничного транспорту. На сьогодні згідно з Комплексною 

програмою оновлення рухомого складу на 2008–2020 роки [157], 

Укрзалізниця потребує закупівлі 3,5 тис. пасажирських вагонів, 442 

пасажирських електровози, 125 тепловозів, 236 електропоїздів, 133 дизель-

поїзди, 79,8 тис. вантажних вагонів, 24,4 тис. контейнерів, 765 вантажних 

електровозів, 1,5 тис. од. маневрових і колійних машин та іншої спеціальної 

техніки. Виробництво більшої частини (до 80%) сучасного рухомого складу 

залізничного транспорту може бути виконано на вітчизняних підприємствах, 

наприклад, виробнича потужність вітчизняної вагонобудівної галузі – 

щонайменше 25 тис. вагонів на рік.  

Підтримка секторів економіки, пов’язаних із розвитком внутрішнього 

ринку, на основі закупівлі лише вантажних вагонів в кількості 5 тис. на рік 

зможе забезпечити попит на металургійну продукцію і потребу в металі більш 

як 150 тис. т на рік та гарантувати збільшення обсягів вантажних перевезень 

на 300 млн т на рік (без урахування наявного парку вагонів). До того ж 

модернізація 3 тис. км залізничної колії, що перебуває у технічно 

незадовільному стані, передбачає залучення понад 400 тис. т продукції 

металургійної галузі. Загалом на оновлення тільки залізничного транспорту 

може бути задіяно більше ніж 1 млн т металу вітчизняного виробництва. 

Активом розвитку вітчизняного внутрішнього ринку машинобудування та 

металургійної продукції може стати щорічне освоєння 19–20 млрд грн. на 

потреби модернізації та розвитку лише залізничного транспорту [158].  

Проте в умовах лімітів бюджетного фінансування відбувається 

збільшення іноземного кредитування. Так, у 2014 р. інвестиційні проекти в 
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транспортній інфраструктурі здійснювалися за кредитні кошти міжнародних 

фінансових організацій: МФВ, ЄБРР та ЄІБ, у результаті чого було освоєно 

трохи більше 3 млрд грн. (табл. 1.8). Одним із негативних моментів 

іноземного кредитування є те, що міжнародні фінансові установи та банки 

виставляють умови, які орієнтують кредитоотримувача на закупівлю 

необхідної техніки у зарубіжного виробника. Моніторинг чинних проектів з 

МФО на початок 2015 р. міститься в Додатку Д. 

Яскравим прикладом може бути закупівля швидкісних потягів Hyundaiу 

Південної Кореї. Проте є й інші приклади: у 2011 р. Укрзалізниця та ЄБРР 

анонсували проект нової кредитної угоди, причому умови цього проекту 

спрямовані на необхідність закупівлі шляхової техніки у австрійського 

виробника "Plasses&Theurer". З 1994 р. Укрзалізниця закуповує техніку за 

рахунок кредитів ЄБРР саме на таких умовах.  

Це дає змогу констатувати тенденцію підтримки Європейським банком 

саме європейських машинобудівельних підприємств. Так, попередній проект 

передбачав закупівлю 21 од. шляхової техніки на суму 41,2 млн дол. США., 

проте його було згорнуто через дефіцит внутрішніх фінансових ресурсів. Хоча 

раніше Укрзалізниця використовувала власні кошти, що давало змогу 

розміщувати замовлення на вітчизняних підприємствах. Внєшекономбанк 

Росії також погоджувався профінансувати поставку Укрзалізниці 350 

локомотивів, але за умові їх виробництва на Новочеркаському 

електровозобудівному заводі і компанії "Уральські локомотиви". За умови ж 

виробництва рухомого складу (локомотивів) на вітчизняних підприємствах 

2,2 млрд дол. США було б освоєно на вітчизняному виробництві. 

Разом з тим, забезпечення стабільності функціонування транспортної 

системи та великі інвестиційні проекти у сфері транспортної інфраструктури 

за умови задіяння вітчизняної промисловості на засадах державно-

приватного партнерства зможуть розширити внутрішній ринок, піднявши 

внутрішній попит, та зможуть стати каталізатором економічного зростання в 

Україні.  
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Таблиця 1.8 

Перелік кредитів (позик), що залучалися державою до спеціального фонду 
Державного бюджету України у 2013 р. від іноземних держав, банків і міжнародних 

фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) у 
транспортній інфраструктурі 

Назва кредитора та 
інвестиційної програми 

(проекту), що реалізується за 
рахунок кредиту (позики) 

Назва 
валюти, в 

якій 
залучається 

кредит 
(позика) 

Загальний 
обсяг 

кредиту 
(позики),  
тис. од. 

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я державного 

бюджету 

Найменування згідно 
з програмною 
класифікацією  

видатків та 
кредитування 

державного бюджету 

Обсяг 
залучення 
кредиту 
(позики) 
у 2013 р.,  
тис. грн. 

Кредитор – Міжнародний банк реконструкції та розвитку: 

Проект покращення 
автомобільних доріг та 
безпеки руху 

дол. США 400000 3111600 

Розвиток 
автомагістралей та 
реформа дорожнього 
сектора 

362525,4 

Другий проект покращення 
автомобільних доріг та 
безпеки руху 

дол. США 450000 3111600 

Розвиток 
автомагістралей та 
реформа дорожнього 
сектора 

1374864,8 

Кредитор – Європейський банк реконструкції та розвитку: 

Проект "Модернізація та 
реконструкція магістрального 
газопроводу Уренгой – 
Помари – Ужгород" 

дол. США 154000 1101690 

Модернізація та 
реконструкція 
магістрального 
газопроводу Уренгой 
– Помари – Ужгород  

15500,0 

Проект "Покращення 
транспортно-експлуатаційного 
стану автомобільних доріг на 
під'їздах до м. Києва 
(пан'європейські коридори)" 

євро 450000 3111600 

Розвиток 
автомагістралей та 
реформа дорожнього 
сектора 

706352,1 

Третій проект "Ремонт 
автомобільної дороги Київ – 
Чоп" 

євро 200000 3111600 

Розвиток 
автомагістралей та 
реформа дорожнього 
сектора 

50000,0 

Кредитор – Європейський інвестиційний банк: 

Проект "Модернізація та 
реконструкція магістрального 
газопроводу Уренгой – 
Помари –Ужгород" 

дол. США 154000 1101690 

Модернізація та 
реконструкція 
магістрального 
газопроводу Уренгой 
– Помари – Ужгород 

15500,0 

Європейські дороги України ІІ 
(Проект покращення 
транспортно-експлуатаційного 
стану автомобільних доріг на 
підходах до м. Києва) 

євро 450000 3111600 

Розвиток 
автомагістралей та 
реформа дорожнього 
сектора 

656352,1 

Разом кредитних коштів за 
проектами в транспортній 
інфраструктурі у 2013 р. 

    3181094,4 

Джерело: за даними Міністерства інфраструктури. 

 

Необхідно зазначити, що в Україні є усвідомлення необхідності 

модернізації на основі інноваційних перетворень в економіці й транспорті 
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зокрема, так стаття 4 Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні" від 8 вересня 2011 року № 3715-VI – "Стратегічні 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності на 2011–2021 роки" – визначає 

одним із напрямів: освоєння нових технологій високотехнологічного 

розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і 

суднобудування, озброєння та військової техніки.  

Проте, необхідно зазначити, що в Україні досі не проведено 

модернізацію вітчизняної транспортної системи на тих технологіях, що 

вже завершують своє домінування в зарубіжних країнах у попередніх 

технологічних парадигмах.   

Незважаючи на задекларовані державні пріоритети та брак фінансування 

поодинокі випадки впровадження інновацій на транспорті все ж присутні: 

наприкінці 2014 р. бізнес-структури розпочали модернізацію наземних 

транспортних систем через запровадження мережі електрозаправок для 

електрокарів та гібридних авто1. Пріоритетний напрям інноваційної 

діяльності по розвитку транспортної системи конкретизовано в Постанові 

КМУ "Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012–2016 роки" від 12 

березня 2012 р. № 294 [159]. До детальних напрямів загальнодержавного 

рівня в цій сфері віднесено: 1) розроблення агрегатів і систем нового 

покоління для швидкісного та високошвидкісного залізничного транспорту; 

2) розвиток транспортної логістики; 3) удосконалення систем виведення 

ракет-носіїв, космічних апаратів; 4) впровадження керуючих систем 

авіаційної, корабельної, ракетної, військової електроніки; 5) створення нових 

поколінь техніки і технологій в авіа-, судно- та ракетно-космічній галузі; 6) 

розроблення засобів для проведення діагностики авіаційної, корабельної та 

ракетно-космічної техніки; 7) розвиток навігаційних систем різного 

призначення. 

                                                
1 На автомобільний ринок України може зайти Tesla Motors зі своїми станціями, наразі в Україні є лише 10 авто цього 
бренда: [Електронний ресурс]. – Доступний з : 
http://cfts.org.ua/articles/besplatnoe_toplivo_kak_v_ukraine_otkryvali_pervuyu_set_elektrozapravok_726/68784 
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Також напрям "Освоєння нових технологій високотехнологічного 

розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і 

суднобудування, озброєння та військової техніки" розписано в Постанові 

КМУ "Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності 

галузевого рівня на 2012–2016 роки" від 17 травня 2012 р. № 397 [160], проте 

його конкретизація не досить стикується із попередньою Постановою КМУ 

і представлена таким чином: створення та розвиток швидкісного і 

високошвидкісного руху пасажирських поїздів; створення та впровадження 

інформаційних і навігаційних систем нового покоління, розвиток 

транспортної логістики; оновлення та розвиток якісних характеристик 

рухомого складу, розвиток прогресивних технологій ремонту; розбудова 

міжнародних транспортних коридорів і модернізація інфраструктури, 

електрифікація окремих напрямків залізниць України; створення 

випробувального центру визначення відповідності автомобільних 

транспортних засобів, двигунів і систем нейтралізації відпрацьованих газів 

вимогам державних і міжнародних стандартів (на базі нотифікованої ООН 

технічної служби України). 

Необхідність модернізації транспортної системи України на 

інноваційній основі потребує «не лише значних фінансових та матеріальних 

ресурсів, але й відповідних виробничих потужностей щодо випуску зокрема 

спеціальної будівельної техніки для будівництва і ремонту, експлуатаційно-

технічного обладнання, транспортних засобів різних видів, що 

забезпечуватимуть її функціонування» [161, С. 200-201].  

Отже визнання того, що інфраструктурні галузі є промисловозалежними, 

як і більшість факторів конкурентоспроможності, призводить до 

усвідомлення обумовленності деградації цих галузей на сучасному етапі 

через відсутність, нерозвиненість або занепад промисловості та промислової 

політики в країні. 

Неусвідомлення накопичених проблем призвело до системних прогалин 

у транспортній політиці України, та створило ситуацію програшу України у 
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боротьбі, наприклад, за транзитні потоки, що пішли в обхід України через 

Білорусь, РФ та інші країни Чорноморського басейну. Так, «Комплексна 

програма утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках» 

затверджена Законом України від 7 лютого 2002 року № 3022-III, яка діяла до 

2011 р., не досягла своєї мети в повному обсязі, адже залучення транзиту 

залежить від багатьох факторів.  

До зовнішніх факторів, які впливають на динаміку транзитних та 

експортно-імпортних перевезень відносяться перш за все тенденції розвитку 

світової економіки, які формують основні ризики її розвитку. А саме:   

- сповільнення економічного зростання у країнах з розвиненою 

економікою, зокрема ЄС; 

- політика стримування експорту з боку країн Митного Союзу; 

- уповільнення попиту на вугільно-рудні вантажі; 

- вразливість приросту обсягу експорту від цінових коливань; 

- втрата транзитних переваг держави через нарощення транзитних 

потужностей в країнах конкурентах: Литві, Латвії, Естонії, Російській 

Федерації. Дефіцит потужностей у Росії поки що примушує її транзитувати 

частину (в основному дешеві сипучі вантажі) до українських портів. 

Водночас Росія прискорює будівництво своїх морських перевантажувальних 

комплексів для економічно більш доходних вантажів; 

- втрата транзитних функцій українських портів за рахунок російських 

вантажів у зв’язку з невиправданими митними та прикордонними бар’єрами, 

збільшення портових зборів та підвищення залізничних тарифів; 

- зростаюча конкуренція з боку румунського порту Констанца, де 

вдалося зробити відносно преференціальний режим та сучасну виробничу 

інфраструктуру; 

- будівництво нових трубопроводів в обхід України; 

- формування комунікаційної осі Санкт-Петербург – Москва, Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Новоросійськ, що знизить можливості транзиту через 
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українські порти та посилить  тяжіння районів Східної України до цієї 

швидкісної магістралі; 

- недостатня увага до реалізації проектів міжнародних  транспортних 

коридорів, що призвело до стійкої тенденції до будівництва транспортних 

коридорів в обхід України. 

Уцілому, аналіз транзитних вантажопотоків [162] дозволяє зробити 

наступні узагальнення: 

- загрози транзитним перевезенням можуть бути найбільш вагомими при 

втраті стратегічних партнерів, і в першу чергу, країн СНД, зокрема Росії, в 

другу – країн ЄС, які відповідно формують 93,4 та 2,5% транзитних 

вантажопотоків; 

- географія транзитних перевезень потребує дієвих заходів до її 

розширення; 

- необхідно активізувати діяльність співпраці з потенційними країнами 

транзитерами Азії (зокрема Китай, Індія) та Африки. 

З огляду на це існує ризик подальшої переорієнтації транзитних 

перевезень в обхід України та втрати надходжень до державного бюджету. В 

якості пріоритетів державної політики, в частині зростання транзиту 

вантажів, необхідно передбачити пункти «Створення сприятливих умов для 

запобігання негативного впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на 

розвиток транзитних перевезень» та «Прискорення адаптації українського 

законодавства до норм міжнародного права», йдеться насамперед про 

приєднання України до Конвенції про спільну транзитну процедуру, що 

використовується в ЄС. 

Основна причина накопичених проблем на нашу думку, відсутність 

стратегічного бачення розвитку транспорту до 2030 або навіть до 2050 року. 

Транспортна стратегія в загальному вигляді є основоположним документом 

для галузевого міністерства, а саме – Міністерства інфраструктури, проте як 

документ Транспортна стратегія слабо структурована, у ній не визначені 

стратегічні пріоритети розвитку галузі на довгострокову перспективу, немає 



116 

  

зв'язаності і супідрядності завдань, а головне – комплексного підходу до 

розвитку транспорту. Послідовний аналіз цих та інших зарубіжних 

транспортних стратегій вказує на те, що документи високого рівня, на 

підставі яких здійснюється модернізація транспорту та його інфраструктури 

в світі,  як правило,  мають комплексний характер і є довгостроковими, 

наприклад, Комплексний план побудови до 2020 року транс'європейської 

транспортної системи (прийнятий ЄС у 2004 р.), Біла книга ЄС щодо 

транспорту до 2030 р., Довгострокова концепція розвитку США в ХХІ ст. і 

Стратегічний план розвитку транспорту США до 2010 року, Бачення 

розвитку транспорту США до 2030 р., Стратегія розвитку морської портової 

інфраструктури Росії до 2030 р. [163], Стратегія розвитку залізничного 

транспорту в Російській Федерації до 2030 р. тощо. На підставі цих 

довгострокових документів розробляються державні програми та плани 

розвитку за видами транспортної діяльності, на основі стратегічного і 

сценарного планування, на середньострокову і короткострокову перспективу. 

Стратегія ж за своєю сутністю має визначати місію – в нашому випадку, 

транспортного комплексу, цілі макрорівня і супідрядні завдання за кожною 

ціллю, а також індикатори моніторингу та основні результати виконаних 

завдань. 

Отже, на нашу думку, найголовнішою актуальною проблемою в політиці 

модернізації транспорту та його інфраструктури є відсутність: у 

Транспортній стратегії України – комплексного підходу до розвитку 

транспортної системи, чіткої місії транспорту, розпорошеність завдань за 

видами транспортної діяльності, ранжування і визначення пріоритетів в 

політиці розвитку і модернізації транспортної інфраструктури. Також немає 

зв’язаності Транспортної стратегії з іншими стратегічними документами 

країни, відсутні ієрархії цілей і пріоритетів розвитку.  

На нашу думку, потребують узгодженості та подальшого розроблення 

місія, цілі та завдання вітчизняної Транспортної стратегії в різних видах 

транспортної діяльності з метою подальшого існування і ефективного 
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функціонування єдиного транспортно-дорожнього комплексу країни, питання 

ранжування пріоритетів розвитку і модернізації, необхідний перманентний 

перегляд цих пріоритетів, їх уточнення, пролонгація/скорочення строків їх 

виконання тощо. Водночас потребує подальшої розробки питання 

формування і постійного оновлення переліку пріоритетних проектів 

загальнодержавного значення для розвитку транспортної інфраструктури в 

ув’язці зі стратегічними завданнями розвитку транспортної галузі та 

визначення їх суспільної корисності. Очевидно, що на сучасному етапі 

потужним зовнішнім чинником, що має вплинути на модернізацію 

транспортної системи України є підписання Угоди про асоціацію України та 

ЄС, та імплементація основних нормативно-правових документів, а саме 

директив та регламентів ЄС, що визначено у додатку XXXI до глави 7 

«Транспорт» розділу V «Економічна і галузева співпраця» Угоди. Докладно 

основні наслідки і ризики такої імплементації стосовно нормативно-правових 

документів по залізничному транспорту розроблено автором у Розділі 4 даної 

роботи. 

Розробка нових концептуальних положень політики модернізації 

транспортних систем в Україні вимагає послідовного дослідження еволюції 

провідних транспортних технологій та інститутів, що визначають 

модернізаційні зміни на транспорті в розвинутих країнах, що здійснено 

автором у наступному Розділі 2.  
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Висновки до Розділу 1. 
 

1. Огляд основних течій теорії модернізації дозволяє виокремити 

напрямок досліджень, що сформувався у вітчизняній науці останніми 

роками. Він направлений переважно на дослідження ендогенної або 

ендогенно-екзогенної модернізації держави на засадах лібералізму з оцінкою 

мінімізації дії зовнішніх факторів на її внутрішній розвиток. Це пов’язано, 

насамперед з пошуками власного шляху розвитку, формуванням деякого 

національного концепту модернізації та намаганнями уникнути як 

«вестернізації», так і «остенізації», хоча оцінка західних взірців перетвореннь 

все ж оцінююється більш прихильно в науковому середовищі нашої країни. 

Це в свою чергу, дозволяє сформувати деякий концепт ендогенної 

модернізації суспільства, що заснований на перетвореннях в техніці, 

технологіях та інститутах. Інституційні зміни в свою чергу стосуватимуться 

як формування та корегування нових цінностей в суспільстві (адже 

можливість адаптації технологічних досягнень напряму залежить від 

здатності суспільства сприймати ці досягнення), так і найважливішої частини 

цих перетворень – довіри. В цьому сенсі концепція модернізації транспорту 

має спиратись на ці загальноекономічні принципи. 

2. Емпіричні дослідження впливу транспорту на економічний 

розвиток та причинно-наслідкового зв’язку цього впливу дозволяють 

узагальнити ті методологічні підходи, що застосовуються при такій оцінці. 

По-перше, це мікроекономічний аналіз за методом затрати-вигоди, що 

широко використовується урядами західних країн при оцінці необхідності та 

доцільності інвестицій в транспортні об’єкти при оцінці суспільної 

ефективності. По-друге, це багатокритеріальний аналіз, що доповнює 

мікроекономічний підхід та застосовується зазвичай не тільки урядами, але й 

міжнародними фінансовими інститутами при оцінці привабливості 

інвестиційного проекту при державно-приватному партнерстві. По-третє, це 

макроекономічний підхід, що є найбільш ускладненим через необхідність 
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масштабних та багатоаспектних досліджень та підрахунків, проте 

методологія якого була представлена ще у вітчизняних дослідженнях 

радянського періоду. Слабке застосування досить популярного в західних 

країнах аналізу витрати-результати (основним моментом в якому є оцінка 

економії часу при інвестуванні в розвиток окремого проекту) в сучасному 

періоді в Україні свідчить, насамперед, про відсутність системності з боку 

держави щодо розвитку та модернізації транспорту в нашій країні. Саме це 

визначає необхідність розробки методологічного підходу до оцінки 

суспільних інфраструктурних проектів в Україні. 

3. Узагальнення глобальних тенденцій в розвитку і модернізації 

транспортної інфраструктури показує, що: інфраструктура господарської 

системи країн світу розвиватиметься на основі оновленої парадигми – 

інфраструктурного підходу, що є інноваційним методом забезпечення 

рівноважності та стійкості економічного розвитку держави, оскільки 

інфраструктура створює середовище життєзабезпечення суспільства, 

національного господарства, регіону і окремого домогосподарства. Початок 

ХХІ століття можна охарактеризувати як період великої інфраструктурної 

модернізації як в розвинених країнах, так і країнах що розвиваються, про що 

свідчать заплановані середньорічні обсяги інвестицій в інфраструктуру на 

перспективу в 2010-2020 рр. та плани по розвитку протяжності й щільності 

залізничних ліній та автомагістралей в країнах світу. 

4. На основі світового досвіду щодо варіативності підходів до 

транспортної політики на державному рівні з’ясовано, що держава бере 

активну участь в створенні, розвитку і обслуговуванні транспортної 

інфраструктури. Загалом держава виконує три основні функції: 1) держава як 

власник і провайдер транспортної інфраструктури; 2) держава як регулятор 

функціонування транспортної інфраструктури; 3) держава як джерело 

підтримки відносно інвестування і формування необхідних інституційних 

умов функціонування транспортної інфраструктури.  



120 

  

5. Хоча в Україні відмічено активність щодо стратегічного 

планування модернізації інфраструктурних об’єктів як в сфері ЖКГ, 

транспорту, промисловості, системних даних про заплановані обсяги 

інфраструктурних інвестицій на довгострокову або хоча б середньострокову 

перспективу та їх ефективність немає. Сукупні обсяги інвестицій в розвиток 

транспортного сектору в Україні з усіх джерел інвестування щорічно (в 

середньому за період років 2005-2014рр.) складають до 2 % від ВВП, проте 

інвестиції в транспорт за рахунок державного бюджету, набагато менше ніж 

в країнах ЄС складають лише від 1/9  від загального обсягу інвестицій з усіх 

джерел, що свідчить про невеликий пріоритет транспортного сектору для 

державних видатків. Інвестиції, які вкладаються безпосередньо в 

функціонування транспортної інфраструктури знаходяться на рівні 0,4-0,8% 

ВВП. 

6. Інтенсифікація процесів модернізації в транспортному сектору в 

останні три роки відбулась відповідно до підготовки до проведення фінальної 

частини чемпіонату з футболу Євро-2012 в Україні через Державну цільову 

програму та інші нормативно-правові акти: так на період 2009-2013 рр. в 

Україні було заплановано і частково виконано 62 проекти в транспортному 

секторі загальною вартістю 171 млрд грн., які реалізовуються на 81,9% за 

рахунок залучених коштів (переважно міжнародних фінансових організацій), 

на 15,6% – власних коштів підприємств транспорту, і лише на 2,52% – за 

рахунок місцевого і державного бюджетів. Проте цей період модернізації 

транспорту можна кваліфікувати як імітацію модернізації, що проходила за 

мобілізаційним сценарієм з переважанням ситуативних рішень, заснованим 

на імпорті технологій, що йшли не на користь транспортній системі Україні.  

7. Виявлено диспропорції в державній політиці модернізації 

транспорту і його інфраструктури, однією з яких є відсутність в 

Транспортній стратегії України комплексного підходу до розвитку 

транспортної системи, відсутність чіткої місії транспорту, розпорошеність 

завдань за видами транспортної діяльності, відсутність ранжування і 
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визначення пріоритетів в політиці розвитку і модернізації транспортної 

інфраструктури, відсутність зв’язаності Транспортної стратегії з іншими 

стратегічними документами країни, відсутність ієрархізації цілей і 

пріоритетів розвитку. 

8. Перспективними напрямами фінансування транспортного 

сектору в Україні для потреб модернізації і розвитку на середньострокову 

перспективу мають бути такі:   збільшення частки бюджетного фінансування 

(в перспективі до рівня країн ЄС) і збереження фінансової відповідальності 

держави за стан систем безпеки і базової транспортної інфраструктури; 

розширення інструментів для фінансування транспортної інфраструктури, а 

саме окрім використання цільових позик для прискорення вирішення питань 

пов’язаних з вузькими місцями і створення відсутніх ланок в опорній 

транспортній мережі, можливе застосування таких фінансових інструментів 

як емісія боргових цінних паперів (інфраоблігацій, єврооблігацій); проектне і 

мезонінне фінансування, синдиковані або консорціальні кредити; розробка 

механізмів публічно-приватного партнерства для потреб модернізації 

транспорту, а саме широке застосування концесій, схем «побудуй-

використовуй-передай», а також проектного фінансування; розумний 

розвиток елементів платності за використання транспортної інфраструктури. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ СВІТУ ТА УКРАЇНИ 

 

2.1. Транспортна система України в процесах створення інтегрованої 

транспортної системи світу  

 
 
 

Якщо Розділ 1 нашого дослідження був присвячений огляду основних 

течій модернізаційної теорії та теоретичним основам модернізації 

транспортних систем, аналізу зарубіжних та вітчизняних методологічних 

підходів до визначення суспільної корисності інвестування в транспортну 

інфраструктуру, а також новим підходам в транспортній політиці зарубіжних 

країн та основним проблемам та пріоритетам модернізації транспортної 

системи України на сучасному етапі, то у Розділі 2  розглядається місце 

транспорту України в світовій транспортній системі та процеси структурно-

технологічного характеру, що відбуваються в транспортних системах 

Європейського Союзу, Японії, США та визначають новий етап їх розвитку, 

що характеризується створенням інтегрованої транспортної системи світу, й 

впливатимуть на модернізацію транспорту в Україні, з урахуванням яких, на 

нашу думку, необхідно корегувати загальну довгострокову стратегію 

модернізації та розвитку транспорту  в Україні. 

Необхідно зазначити, що процес створення інтегрованої транспортної 

системи світу є об’єктивним процесом і відбуватиметься не дивлячись на 

включення вітчизняної транспортної системи України чи випадіння з цього 

процесу. На створення інтегрованої транспортної системи світу 

впливатимуть наступні тенденції розвитку економіки: 

По-перше, відбувається помітне збільшення та географічна 

диверсифікація транспортних перевезень товарів і пасажирів, що пов’язано з 

міжнародною орієнтацією виробництва та бізнес-процесів. У той же час 



123 

  

зростають вимоги до якості перевезень та впливу інфраструктури на 

навколишнє середовище. Концептуальні положення сталого розвитку, 

засновані на паритетності відносин “господарство – населення – навколишнє 

середовище”, ставлять нові вимоги до організації перевезень. 

По-друге, наукоємна економіка (інтегральні комунікаційні технології) 

призводить до концептуальних змін функціонально-компонентної та 

організаційно-економічної структур інфраструктури. Інтегральні 

комунікаційні технології все більше використовуються на різних видах 

транспорту, енергетиці, будівництві тощо для того, щоб досягти більшої 

ефективності як фізичних, так й інформаційних і трансакційних потоків. 

Робоча сила високої кваліфікації, близькість розташування підприємств одне 

до одного й інтегральна комунікаційна інфраструктура обумовлюють 

виникнення наукоємних інноваційних кластерів-підприємств. Це, в свою 

чергу, приводить до позитивної взаємодії між матеріальною 

інфраструктурою та наукоємним середовищем. На транспорті отримують 

розвиток “розумні транспортні системи”  (intelligent transport system). 

По-третє, мережева економіка вимагає кращої координації між 

управлінням потоками міжнародного транспорту та міжнародними 

виробничими мережами. Поступово управління транспортними потоками 

стає незалежним видом діяльності, починає широко застосовуватись 

логістика як теоретико-прикладна дисципліна до оптимізації управління 

різними потоками, в тому числі транспортними1. 

Необхідно зазначити, що оцінка інфраструктури й транспортної, в 

тому числі, є одним з обов’язкових елементів розгляду багатьох комплексних 

рейтингів, які розробляються як міжнародними інститутами під 

керівництвом відомих вчених і консалтинговими фірмами (наприклад, AT 

                                                
1 У світі створені та успішно функціонують багато логістичних організацій. Так в США – це Рада 
логістичного менеджменту, Американське товариство з транспортування і логістики, Міжнародне 
товариство з матеріального менеджменту. В Європі до найбільш відомих логістичних організацій належать 
Британське товариство з виробництва та управління запасами, Центр логістики (Іспанія), Інститут логістики 
(Німеччина) та інші. Асоціації логістики існують практично в усіх країнах Західної Європи, їх об’єднує 
Європейська логістична асоціація з штаб-квартирою в Брюсселі.  
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Kearny), так і бізнес-структурами, наприклад глобальною компанією з 

логістичного сервісу DHNL. Охарактеризувати загальний стан транспортної 

інфраструктури України можна через систему міжнародних економічних 

рейтингів, які дають змогу всебічно розглянути місце України в світовій 

транспортній системі та орієнтують її розвиток відповідно до світових вимог. 

Докладніше оцінку міжнародних економічних рейтингів щодо транспорту та 

його інфраструктури викладено в публікації [164]. Постійний моніторинг 

авторитетних міжнародних рейтингів допомагає здійснити порівняльний 

аналіз й оцінку здобутків і втрат в національній економіці й транспортному 

секторі зокрема, виявити недоліки та переваги державної політики щодо 

розвитку транспорту та, на нашу думку, така оцінка має бути включена до 

макроекономічних оцінок сектору на найвищому державному рівні.  

За даними довідника ЦРУ (CIA World Factbook), за розміром дорожньої 

мережі Україна займає 30-те місце серед 191 країн світу, а за довжиною 

магістральних трубопроводів серед 120 країн світу – п’яте місце після США, 

Росії, Канади та КНР, залізниці України у рейтингу Глобальної 

конкурентоспроможності входять у 30-ку найкращих залізниць світу. 

Одним із найцікавіших міжнародних рейтингів, на нашу думку, є 

Глобальний індекс інновацій (Global Innovation Index), який із 2007 р. 

розробляється світовою бізнес-школою INSEAD разом із Всесвітньою 

організацією інтелектуальної власності (the World Intellectual Property 

Organization) і постійно вдосконалюється розробниками. Концепція його 

розрахунку з 2011 р. включає два субіндекси: внутрішнє середовище для 

інновацій і випуск інноваційної продукції в країні. Субіндекс "Внутрішнє 

середовище для інновацій" (Innovation input sub-index) формується із таких 

складових національної економіки, що сприяють інноваційній активності:  

1) інституції; 2) людський капітал і дослідження; 3) інфраструктура; 4) 

ринок; 5) бізнес-середовище.  

Субіндекс "Випуск інноваційної продукції" складається з секцій: вихід 

наукової та творчої продукції.  
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Кожна секція має підсекції, які, в свою чергу, формуються з окремих 

показників-індикаторів (рис. 2.1).  

 
Рис. 2.1 Концепція Глобального індексу інновацій 

Джерело: за даними [165].  

Окрему увагу приділимо сектору "інфраструктура", що містить 

сукупність оригінальних показників, а саме: 1) характеристику 

інформаційних і комунікаційних технологій; 2) енергетику; 3) 

характеристику загальної інфраструктури (табл. 2.1). 

Показник "загальна інфраструктура" у 2011 р. включає в себе як 

характеристику торговельної і транспортної інфраструктури, так і 

показники: валове накопичення капіталу у % від ВВП та оцінку 

екологічних заходів і збереження навколишнього середовища, хоча в 

попередньому звіті "загальну інфраструктуру" визначали лише два 

показники: якість всієї інфраструктури і виробництво електроенергії 

надушу населення. У 2014 році в опцію загальна інфраструктура входять 

три показники: випуск електроенергії, логістика й валове нагромадження 

капіталу. Даний аналіз Глобального індексу інновацій показує падіння 

рейтингу  України  майже  за  всіма показниками опції «Інфраструктура», це  
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Таблиця 2.1 
Оцінка сектора "Інфраструктура України"  

в Глобальному індексі інновацій у 2011, 2014 рр. 

Показник Ранг у 
2011 р. 

Ранг у 
2014 р. 

Інфраструктура 101 107 

Інформаційні і комунікаційні технології (ІКТ)  84 

Активи ІКТ 53  64 

Використання ІКТ  81  87 

Урядовий онлайн-сервіс 58 90 

Електронна участь 47  79 

Енергетика 109   

Випуск електроенергії 48  49 

Споживання електроенергії 51 - 
Енергоефективність: ВВП/на одиницю 
використання енергії  100 - 

Частка відновлювальних джерел енергії 100 - 

Загальна інфраструктура  106 110  
Якість торговельної і транспортної інфраструктури 
(Логістика 2014 р.) 72 66 

Валове нагромадження капіталу, % від ВВП 97 121 

Екологічні заходи і збереження біорізноманіття 73 86 
Джерело: за даними [166].  

 
стосується і субіндексів таких як «інформаційні і комунікаційні технології» 

«валове нагромадження капіталу» (% від ВВП), «екологічні заходи і 

збереження біорізноманіття», лише субіндекс «якість торгівельної та 

транспортної інфраструктури (логістика)» зазнає незначного підняття з 72 до 

66 пунктів. 

Наступним рейтингом, проаналізованим нами з метою оцінки транспорту 

та його інфраструктури, є рейтинг Легкості ведення бізнесу у різних країнах 

– Doing Business [167], який створюється Міжнародною фінансовою 

корпорацією та Світовим банком. Ці ініціативи забезпечують об’єктивні 

оцінки показників регулювання бізнесу та зусиль щодо його відкриття. Doing 

Business презентує кількісні оцінки індикаторів щодо бізнес-регулювання та 
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захисту прав власності, які можна порівняти між 183 країнами за певний 

проміжок часу. Місце України за цим показником покращується останніми 

роками. Якщо у 2012 р. це було 140-ве серед 183 економік світу, який фіксує 

падіння на 4 пункти проти рейтингу 2011 р. із 136-го місця, то вже у 2015 

році Україна зайняла 83 місце проти 87 у 2014 році, і пов’язано це перш за 

все зі спрощенням процедури реєстрації бізнесу.  

Для торговельної активності Doing Business концентрується на 

бюрократичних перепонах, які заважають транскордонному руху товарів і 

спрощенню експортно-імпортних операцій для підприємств малого та 

середнього бізнесу, й оцінюється субіндексом транскордонна торгівля 

(trading across border). Показники, за якими розраховується субіндекс 

транскордонна торгівля, такі: 1) кількість документів і підписів, необхідних 

для здійснення експортно-імпортних операцій, 2) час, який витрачається на 

експорт або імпорт вантажу з/в території/ю країни, 3) вартість експортно-

імпортних операцій. І хоча цей рейтинг напряму не оцінює транспортну 

інфраструктуру України в кількісному та якісному відношенні, оцінка 

тривалості проходження експорту та імпорту в Україні, а також вартість 

експортування та імпортування одного контейнера та кількість необхідних 

документів є ключовими показниками для вантажовідправників і 

вантажотримувачів у межах та поза межами України.  

У табл. 2.2 ці показники наведено в порівнянні з усередненими 

показниками країн Східної Європи та Центральної Азії й країн Організації 

економічного співробітництва та розвитку, які свідчать не на користь 

України. Оцінка показує прогрес лише у скороченні часу здійснення 

експорту з 30  у 2012 р. до 29 днів у 2015 р. та у скороченні часу здійснення 

імпорту з 33 до 28 днів відповідно, проте кількість документів для цих 

операцій лише зростає: для експорту з 6 до 8 та для імпорту з 8 до 9 з 2012 р. 

по 2015 р., вартість ввезення або вивезення контейнеру до/з України також 

здорожчується. 
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Таблиця 2.2 
Показники транскордонної торгівлі в Україні у 2012 р. та 2015 р. за даними рейтингу  

Doing Business Світового банку 

Показник Україна Східна Європа  
і Центральна Азія Країни ОЕСР 

2012 2015 2012 2015 2012 2015 
Кількість документів, необхідних для 
здійснення експорту, од. 6 8  7 7 4 4 

Час здійснення експорту, днів 30 29 27 23 10 10 

Вартість експорту, дол. США/контейнер 1 865 1 880 1 774 2 154 1 032 1080 
Кількість документів, необхідних для 
здійснення імпорту, од. 8 9 8 8 5 4 

Час здійснення імпорту, днів 33 28 29 25 11 9 

Вартість імпорту, дол. США/контейнер 2 155 2455 1 990 2435 1085 1100 
Джерело: за даними [168].  

 

Тривалість і вартість експорту та імпорту в Україні є трохи вищими, ніж 

у країнах Східної Європи та Центральної Азії, та значно вищими за 

аналогічні показники країн ОЕСР, що може пояснити низькі показники 

транзитних вантажопотоків з цих країн, які ідуть в обхід території України. 

Так, показник тривалості здійснення експорту в Україні втричі вищий за 

аналогічний у країнах ОЕСР. Підготовка документів для експорту становить 

22 дні, для імпорту – 20 днів, що є найтривалішим періодом в експортно-

імпортних процедурах (табл. 2.3).  

Митне очищення та технічний контроль становлять: для експорту – 3 дні, 

для імпорту – 7 днів, що є неприпустимим для зовнішньоекономічних і, 

зокрема транзитних, вантажопотоків. Адже сучасні технології митного 

очищення та контролю, наприклад технології сканування, дозволяють зробити 

це за 30–60 хвилин. У свою чергу, такі тривалі періоди оформлення 

експортно-імпортних процедур значно здорожують проходження вантажів 

через або в Україну. Так, за оцінками експертів Світового банку, вартість 

експорту 1 контейнера з України в 1,8 рази дорожча, ніж з країн ОЕСР, 

вартість імпорту – вдвічі дорожча, ніж у країнах ОЕСР. 
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Таблиця 2.3 
Тривалість і вартість експортно-імпортних процедур в Україні  

за оцінками експертів Світового банку 

Експортні процедури Тривалість, днів Вартість, дол. США 

Підготовка документів 22 235 

Митне очищення та технічний контроль 2 250 

Портова та термінальна обробка 3 430 

Внутрішнє транспортування і обробка 3 950 

Усього 30 1,865 

Імпортні процедури   

Підготовка документів 20 255 

Митне очищення та технічний контроль 7 300 

Портова та термінальна обробка 3 600 

Внутрішнє транспортування і обробка 3 1,000 

Усього 33 2,155 
Джерело: за даними Групи Світового банку. 

 
Індекс глобальної конкурентоспроможності (The Global Competitiveness 

Index, GCI), що розробляється Всесвітнім економічним форумом, як 

синтетичний індекс базується на розрахунку рейтингу країн за більш ніж 100 

індикаторами в 12 секторах, а саме таких, як: інституції, інфраструктура, 

макроекономіка, якість освіти та охорони здоров’я, вища освіта та 

перепідготовка кадрів, ефективність товарного ринку, ефективність ринку 

робочої сили, розвиток фінансового ринку, розвиток технологій, розмір 

ринку, простота ведення бізнесу, інновації. Загалом порівняння економік 

різних країн розгортаються в своєрідну діагностичну карту, де у зіставленні з 

іншими країнами оцінюються практично всі складові економічної системи 

[169].  

Згідно з Глобальним звітом конкурентоспроможності [170] для України 

визначено, що у 2014-2015 рр. вона посіла 76 (4,1) місце в світовому 

рейтингу. Загалом за період з 2009 по 2015 можна спостерігати що це місце 

коливається між сьомим та восьмим десятками: 2013-2014 рр. – 84 (4,1). у 

2012-2013 рр. – 73 (4,1), у 2011–2012 рр. - 82 місце (4,0), у 2009–2010 рр. – 82 

місце (4,0).   
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Розглянемо якість інфраструктури, що оцінена субіндексом і входить 

до Індексу глобальної конкурентоспроможності, та є базовим фактором 

конкурентоспроможності. Характеристика інфраструктури надається в 

окремому розділі й оцінюється за декількома показниками, зокрема, за 

якістю автошляхів, якістю залізничної та портової інфраструктур тощо. За 

субіндексом «Інфраструктура» Україна посіла в 2009-2010 рр. 78 місце (зі 

значенням 3,4), а у 2011–2012 рр. – 71 (3,9), у 2013-2014 рр. – 70 (4,4), у 2014-

2015 рр. – 68 (4,2) – табл. 2.4. 
Таблиця 2.4 

Оцінка сектора "Інфраструктура України" в Глобальному індексі 
конкурентоспроможності 

Показник 
Ранг у 
2009– 
2010  

Ранг у 
2011– 
2012  

Ранг у 
2013–
2014 

Ранг у 
2014–
2015 

Інфраструктура  

2,01 Якість інфраструктури в цілому 79 71 ↑ 70 ↑ 75 ↓ 

2,02 Якість автошляхів  125 138 ↓ 144 ↓ 139 ↑ 

2,03 Якість залізничної інфраструктури  30 27 ↑ 25 ↑ 25 = 

2,04 Якість портової інфраструктури  80 96 ↓ 94 ↑ 107 ↓ 
2,05 Якість авіаційної інфраструктури 
(пасажирських перевезень) 101 101 = 105 ↓  

99↑ 
2,06 Доступний кілометраж 
посадкових смуг  60 60 =  

60 = 
 

61 ↓ 
2,07 Якість електропостачання 74 82 ↓ 79 ↑ 69 ↑ 
2,08 Якість стаціонарних телефонних мереж 
(у розрахунку на 100 осіб населення) 44 43 ↑  

37 ↑ 
 

33 ↑ 
2,09 Розвиток мобільних мереж(кількість 
мобільних підключень на 100осіб населення) н/д 44  

43 ↑ 
 

45 ↑ 
Джерело: за даними [171].  

 

Лише один показник вводить нашу країну в тридцятку найкращих – 

показник якості залізничної інфраструктури (кількісні показники, такі як 

довжина, щільність залізничних колій, осьове навантаження дозволяють 

Україні входити в 10–15 найкращих країн): так ранг було підвищено з 30-го у 

2009–2010 рр. до 27-го у 2011–2012 рр., у 2013-2014 рр. й 2014-2015 – до 25-

го. У вкрай незадовільному стані перебуває якість автошляхів, з цієї позиції 

місце було знижено зі 125-го у 2009–2010 рр. до 138-го у 2011–2012 рр., 
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тобто ми опинилися у першій двадцятці країн тільки з кінця рейтингу. Цей 

індекс продовжив падіння і в 2013-2014 рр. до 144 місця й трохи піднявся у 

2014-2015 рр. – до 139. 

Якість портової інфраструктури падає у 2014-2015 р. до 107 місця з 80 у 

2009-2010, незначним чином піднімається якість авіаційної інфраструктури з 

105 до 99 місця, не дивлячись на втрату Україною аеропортів АР Крим у 

2014 році та знищення 5 аеропортів у Луганській та Донецькій областях. 

Доповнюючи існуючі міжнародні рейтинги з визначення індикаторів 

конкурентоспроможності – такі як Легкість ведення бізнесу Світового банку 

та Індекс глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного 

форуму – виникає необхідність оцінити транспортування в Україні за 

комплексним підходом. Необхідно зазначити, що Світовий банк, який 

проводить експертний аналіз за багатьма напрямами діяльності, здійснює 

також оцінку логістики та умов транспортування за країнами. Індекс 

логістичної ефективності Logistics Performance Index, LPI) та (його 

індикатори, що були розраховані спеціалістами-експертами Світового банку, 

пропонує комплексний підхід до оцінки інтегрованого ланцюга постачань у 

країнах світу, а саме – оцінюючи критичні фактори для торговельної 

логістики з оцінкою якості інфраструктури та логістичного сервісу, безпеки 

власності і захисту від крадіжок, прозорості державних процедур, 

макроекономічних умов, підкреслюючи при цьому якість інституцій [172]. 

Цей індекс розраховується шляхом агрегування таких субіндексів:  

1) митниця (customs) – ефективність проходження митних процедур; 

2) інфраструктура (infrastructure) – якість логістичної (транспортної та 

інформаційної) інфраструктури; 

3) міжнародні відвантаження (international shipments) – легкість 

експортних відвантажень; 

4) компетентність (logistics competence) – рівень компетентності 

персоналу місцевого ринку логістичних послуг;  

5) контроль (tracking & tracing) – здатність відстеження поставки; 
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6) логістичні видатки (domestic logistics costs) – внутрішні витрати на 

виконання логістичних операцій; 

7) своєчасність (timeliness) – обов’язковість і надійність місцевих 

контрагентів. 

У методику оцінки рівня торговельної логістики другого (2010 р.) і 

третього (2012 р.) рейтингів були внесені деякі зміни – виключено шостий 

субіндекс "Логістичні видатки", а четвертий субіндекс трансформовано в 

"Якість логістики і компетентність" (Logistics quality and competence).  

Позиціювання України з іншими країнами, що входять до складу СНД 

(колишні країни СРСР), показує, що рейтинги цих країн починаються тільки 

з другої півсотні. Проте, якщо в 2010 р. Україна займала 102 місце, то у 

2012 р. вона піднімається в рейтингу майже наполовину – до 66 та у 2014 – 

до 61 місця (серед 160 країн світу) й має перше місце в цьому рейтингу серед 

країн СНД. Це може свідчити про консенсус та цілеспрямовані дії 

підприємців та державних органів із розвитку транспортно-логістичних 

операцій в Україні, що, на нашу думку, пов’язано насамперед із підвищенням 

обсягів інвестування в об’єкти транспортної інфраструктури у межах 

підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-

2012 ( табл. Е.1). У цій таблиці для кращого порівняння наведено дані країн, 

які займають у рейтингу перші 10 місць в 2010 р., в 2012 р. та у 2014 р. а 

також 10 країн, які в цьому рейтингу займають останні місця. 

Необхідно зазначити що, у порівнянні з європейською, транспортна 

система України виглядає зеркально протилежною. Зокрема, на відміну від 

європейської, де домінує автомобільний транспорт, вітчизняна транспортна 

система характеризується розширеною часткою залізниць в загальній 

структурі вантажообороту та меншою роллю інших видів транспорту (рис. 

2.2).  
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Рис. 2.2 Порівняльна характеристика вантажообороту за видами транспорту ЄС  

(середнє значення за 27 країнами) (лівий графік) та України (правий графік), 2014 р., % 
  
Джерело: складено автором 

 

Такі пропорції обумовлені наступними чинниками: 

- залізниці України належать до «простору 1520», 90% перевезень по 

якому здійснюється трьома країнами: РФ, Україною та Казахстаном, на 

відміну від загальноєвропейського простору, де домінують колії з шириною 

1435 мм. Важка модель залізничного транспорту України дозволяє мати 

більші показники продуктивності вантажних перевезень. Традиційно в 

Україні домінують насипні й навалювальні вантажі, які за технологічною 

специфікою оптимально транспортувати залізничним транспортом. 

Основними об’єктами вантажоперевезення є металопродукція, руди, вугілля, 

кокс, вапняки, будівельні матеріали та зернові; 

- масштабністю вантажів: основні клієнти Укрзалізниці (УЗ), передусім 

металургійні, вугільні, гірничі, аграрні, машинобудівні підприємства, як 

правило, транспортують свою продукцію великими партіями, що в межах 

країни за відсутності облаштованої та зручної системи водних шляхів та 

автомагістралей раціонально організовувати за допомогою залізниць;  

- залізниці є швидким та прямим каналом сполучення з країнами 

пострадянського простору, які займали до недавнього часу значну частку в 
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зовнішньоторговельному обороті України. При цьому, з більшістю з них в 

України відсутні прямі водні канали сполучення; 

- залізничний транспорт є порівняно дешевим способом 

транспортування вантажів, через стримуванням Урядом України тарифів на 

перевезення Укрзалізницею;  

- штучним обмеженням розвитку потенціалу річкового транспорту через 

наявність значних бюрократичних перешкод, неадекватну тарифну політику 

та відсутність стратегії виведення галузі з кризи; 

- різким скороченням за останні 18 років морського та річкового 

торговельного флоту, що обумовлено як виведенням із експлуатації 

старіючих суден, так і переходом багатьох суден під прапори інших країн;   

- відносно низьким попитом на перевезення продукції дрібними 

партіями, високими цінами на пальне, відсутністю якісних доріг, що в 

загальному підсумку стримує розвиток автомобільного транспорту. Варто 

зазначити, що значний внесок вантажообігу автомобільного транспорту 

формують транзитні перевезення; 

- щільність залізниць України наближається до середньої і складає 37,2 

км на 1000 км кв. Сегментація країн за рівнем ВВП на душу населення (по 

паритету купівельної спроможності, в дол. США) та щільністю залізниць в 

обстеженні, проведеному нами, показує, що Україна попадає у 4-й квадрат з 

низьким рівнем ВВП та низькою щільністю – рис. 2.3, 2.4. 

Структурні пропорції вітчизняного транспортного комплексу в 

порівнянні з європейською моделлю в значній мірі є об’єктивними і навряд 

коли-небудь будуть значно зміненими. Це обумовлено як природними 

умовами України, так і специфічною конфігурацією національного 

господарства, інтегруючим та комунікаційним каналом якого можуть 

виступати залізниці.  

Основні показники роботи транспортного комплексу та 

макроекономічних показників у ретроспективі за період 1990-2014 рр. 

дозволяють здійснити наступні узагальнення.  
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Рис. 2.3. Сегментування країн за рівнем ВВП на душу населення і щільності 

залізниць 
Джерело: Розраховано автором на основі даних статистичної бази World Bank. 

 

Індекси показників відносно 1990 року ВВП, промислового 

виробництва, сільськогосподарського виробництва та капвкладень наочно 

зображено на  графіку – рис. 2.5, за період 1990-2014 рр., з аналізу яких 

видно, що в цей період всі показники (валовий внутрішній продукт, 

промислове виробництво, сільськогосподарське виробництво, капітальні 

вкладення) мали схильність до відчутного зменшення до 2000 р. (окрім 

промислового виробництва, яке починає зростати вже у 2000 р.). 

Після 2000 р. починається зростання основних макроекономічних 

показників, дуже близьким до тенденції зміни ВВП є показники обсягів 

промислового виробництва та сільськогосподарського виробництва. 

Наступне зниження ВВП спостерігається протягом 2013-2014 рр., натомість 

показники капвкладень та сільськогосподарського виробництва у цей період 

збільшуються, що пов’язано перш за все з пріоритетом розвитку агробізнесу 
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в Україні та отриманням досить відчутної фінансової допомоги з боку 

західних країн. 

 
Рис. 2.4 Залежність між ВВП на душу населення та щільністю залізниць, країн, що 

досліджені 
 

Джерело: розраховано автором на основі статистики World Bank 

 

Особлива роль на даному етапі відведена транспортному комплексу, який 

обслуговує сільськогосподарське і промислове виробництво, продовжуючи 

виробничий процес в сфері обігу. Динаміка основних показників роботи 

транспортної галузі України в цілому відповідає загальним економічним 

тенденціям. Починаючи з 1990 року загальні об`єми перевезень вантажів і 

пасажирів на всіх видах транспорту України, включаючи трубопровідний, 

зменшились в декілька разів. Динаміку зміни рівня валового внутрішнього 

продукту (ВВП) і роботи транспортного комплексу в 1990-2014 рр. наведено 

на рис.2.6, аналіз даних показує, що з падінням ВВП обсяги транспортної 
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роботи мають аналогічну тенденцію. Зіставлення тенденцій зміни ВВП і 

показників транспортної роботи відображають щільність зв’язків цих 

тенденцій за часом, особливо з вантажообігом. 

 

 

Рис. 2.5 Динаміка індексів ВВП, промислового та сільськогосподарського 
виробництва та капвкладень до їх рівня 1990 року, % 

Джерело: за даними Держстату 

 

За 1990-2000 рр. сумарні показники роботи транспорту зазнають 

зниження: перевезення вантажів скорочується в 4 рази, сумарний 

вантажооборот знижується в 2,6 рази, відправлення пасажирів – в 1,2 рази, 

сумарний пасажирооборот – в 1,6 разів, поступове підвищення зазначених 

показників спостерігається з 2001 року. За період 2000-2010 рр. сумарний 

вантажооборот підвищується в 1,2 рази, сумарний пасажирооборот – в 1,2 

рази. 

У період з 2010 по 2014 рр. показники знов мають спадаючу динаміку, 

проте на цей раз статистичними спостереженнями зафіксоване найбільше 
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падіння показників функціонування транспорту відносно 1990 року, 

вантажооборот до – 32,2%, пасажирооборот – 47,7%. 

 

 

Рис. 2.6 Динаміка індексів ВВП, вантажообігу та пасажирообігу до їх рівня 1990 р. 
Джерело: складено за даними Держстату. 

 

Необхідно зазначити, що структура перевезень в Україні є оптимальною з 

точки зору європейських підходів, проте становлення та інноваційний 

розвиток транспортної галузі залежить від впровадження новітніх технологій 

в промисловості і є по-суті промисловозалежним процесом, в чому Україна 

значно відстає від розвинених країн й країн ЄС зокрема. Транспорт у світі 

стає високотехнологічним, наукоємним та багатофункціональним процесом. 

Вже сьогодні сучасна світова логістика включає в себе елементи виробничої, 

дистриб’юторської та сервісної діяльності.  

Розглянемо, на які транспортні технології спирається розвиток сучасних 

транспортних систем світу в новітній технологічній парадигмі, де на нашу 

думку, переважатимуть не мономодальні, а мультимодальні транспортні 
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технології, а новим базисом при цьому буде інформаційно-технологічна 

парадигма, яка створює нову матеріальну базу для новітньої парадигми. 

 

2.2. Формування інтегрованої транспортної системи світу на основі 

транспортних технологій новітніх техніко-економічних парадигм 

 

2.2.1. Інтелектуалізація транспортних систем світу  

 

Тепер детальніше розглянемо зародження, становлення та формування 

ключових транспортних технологій новітніх технологічних парадигм 

переважно в провідних країнах світу, на основі яких формується інтегрована 

система світу, та які домінують у п’ятій та домінуватимуть у шостій 

технологічних парадигмах.  

Розгляд домінуючих транспортних технологій у технологічних 

парадигмах вимагає послідовного вивчення світового досвіду їхньої 

еволюції, а саме зародження, розвитку та функціонування з метою виявлення 

ключових напрямів розвитку та модернізаційних перетворень у наземних 

транспортних системах та наступного уточнення та ранжування пріоритетів 

транспортної політики в Україні (рис. 2.1).  

 

 
Рис. 2.9 Домінуючі транспортні технології новітньої (шостої) 

технологічної парадигми 
Джерело: розроблено автором 

ДОМІНУЮЧІ ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
НОВІТНЬОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ 

Інтегрована транспортна система світу 
формується на основі: 

1) інтелектуальних транспортних систем  
2) змішаної (мультимодальної) технології 
перевезень; 
3) швидкісних і високошвидкісних перевезень; 
4) транспортної логістики. 
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Концепція "інтелектуалізації" транспорту розглядається в економічно 

розвинених країнах як головний засіб для вирішення транспортних проблем і 

джерело створення нових галузей промисловості. Інтелектуальна 

транспортна система (далі ІТС, з англ. – intelligent transportation system) – це 

інтелектуальна система, що використовує інноваційні розробки в 

моделюванні транспортних систем і регулюванні транспортних потоків, що 

гарантує кінцевим споживачам більшу інформативність і безпеку, а також 

якісно підвищує рівень взаємодії учасників руху порівняно зі звичайними 

транспортними системами.  

Необхідно зазначити, що "розумні системи" є технологічною новацією не 

тільки для транспортних систем, але й для енергетичних, інформаційно-

комунікаційних систем, виробничих процесів тощо.  

Концепція інтелектуальної транспортної системи як інтегрованої системи є 

такою: людина – транспортна інфраструктура – транспортні засоби, з 

максимальним використанням новітніх інформаційно-керуючих та 

телекомунікаційних технологій – рис. 2.10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.10 Місце інформаційно-комунікаційних  технологій в розвитку 
транспорту 

Джерело: за даними [173]. 

Учені визначають, що це інноваційне вирішення проблем транспорту, 

що передбачає створення не систем управління транспортом, а транспортних 

систем, в яких засоби зв'язку, контролю та управління від початку вбудовані 

в транспортні засоби та об'єкти відповідної інфраструктури. Причому 
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можливості управління (прийняття рішень) на основі одержуваної в 

реальному часі інформації в таких системах доступні не тільки транспортним 

операторам, але й усім користувачам транспорту. Світова практика 

розвитку ІТС показує1, що зусилля громадськості, держав, міжнародних 

організацій, а також наукової та бізнес-спільнот сконцентровані на кількох 

ключових проблемах, пов'язаних із використанням наземних транспортних 

інфраструктур: 

• підвищення безпеки дорожнього руху; 

• боротьба з затримками транспортних засобів і заторами в транспортних 

мережах усіх видів транспорту; 

• підвищення продуктивності змішаної (інтермодальної) транспортної 

системи. 

Особливістю глобального розвитку ІТС є концентрація зусиль держав 

на таких напрямах: 

• оснащення автомобільних доріг і транспортних засобів взаємодіючими 

інтелектуальними системами для організації безпечного та ефективного 

використання особистих і комерційних автомобілів; 

• розвиток систем інтермодальних перевезень вантажів і перевезень 

пасажирів громадським транспортом, де вирішуються проблеми управління 

національними або глобальними ланцюгами поставок вантажів, гнучкими 

системами громадського пасажирського транспорту. 

В середині 80-х років XX століття в США, Японії і Європі починаються 

великомасштабні роботи із створення і розвитку ІТС, або систем 

транспортної телематики. Незабаром на ринку з'явилася дешева і доступна 

апаратура супутникових навігаційних систем GPS (США), GLONASS (Росія) 

і що знаходиться в завершальній стадії впровадження європейської системи 

Galileo. 

                                                
1Програма розвитку ІТС у світі визнана як міжнародний проект. Свідченням тому є регулярні всесвітні та європейські 
конгреси з інтелектуальних транспортних систем, які проводяться, починаючи з 1994 р. Очевидно, держава повинна 
взяти на себе відповідальність за мінімальний рівень розвитку транспортної інфраструктури, що дозволить забезпечити 
рівні стартові умови для населення і виробників послуг регіону. Цей мінімальний рівень відповідно до міжнародного 
досвіду можна назвати Мінімальним транспортним стандартом. 
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Транспортна телематика інтенсивно розвивається для усіх видів 

транспорту: наземного, авіаційного, залізничного, водного. Особливо велика 

роль ІТС в рішенні завдань інтермодальності. Проте найбільш комплексні і 

масштабні дослідження в області транспортної телематики проводяться для 

наземного транспорту. Сьогодні найбільш активно розвиваються основні 

базові технології – як для транспортної інфраструктури, так і для транспортних 

засобів – табл. 2.5. 

Уже перші досліди використання бортових інтелектуальних систем 

рухомого складу показали, що вони здатні зменшити кількість дорожньо-

транспортних пригод (ДТП) на 40%, а число ДТП зі смертельним 

результатом – на 50%. Сьогодні в Японії ІТС-обладнання встановлюється як 

обов’язкове на всіх автомобілях вищого і середнього класу. Кінець 90-х років 

минулого століття став у економічно розвинених країнах періодом системної 

інтеграції ІТС. Тенденції розвитку інтелектуальних систем свідчать про 

початок  розробки  національних  архітектур  ІТС, проведення стандартизації 
Таблиця 2.5 

Інтелектуальні системи для інфраструктури та транспортних засобів 

Інфраструктура Транспортні засоби 
автоматизовані системи управління рухом та 
оптимізації транспортного потоку на 
автомагістралях 

системи запобігання зіткнень і 
допомоги водієві  

автоматизоване відстеження комерційних 
вантажівок 

системи повідомлення про зіткненні  

навігація маршруту для транспортних засобів системи допомоги водієві 
електронні системи оплати транспортних послуг система підтримки дистанції в 

щільному транспортному потоці 
управління при надзвичайних обставинах система утримання автомобіля на 

смузі 
управління рухом на основній вуличній мережі система оповіщення водія про те, що 

він може заснути за кермом 
управління ліквідацією наслідків ДТП система запобігання бічних зіткнень 
контроль погоди на автошляхах 
експлуатація автодоріг 

система утримання автомобіля при 
русі по кривій  

управління суспільним транспортом 
інформаційне забезпечення учасників руху про 
дорожні умови 

система виявлення мотоциклістів 
тощо 

Джерело: за даними [174,175].  
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ІТС-сервісів, накопичення досвіду розробки та широкого розгортання 

окремих промислових систем. Урядові органи, в тому числі муніципальні, 

побачили нові можливості систем контролю та управління дорожнім рухом у 

реальному часі. Почали широко реалізовуватися комерційні проекти 

створення подібних систем, різко зросла кількість щоденних операцій 

населення та суб'єктів ринку з їхнім застосуванням. 

Цілями розроблення та просування ІТС є: 

1) створення ефективного інструменту управління транспортною 

галуззю та розвитком нового будівництва в містах/регіонах/країні;  

2) підвищення якості планування і управління транспортного комплексу 

і транспортної інфраструктури;  

3) підвищення якості транспортного обслуговування населення;  

4) підвищення рівня безпеки населення, в тому числі транспортної та 

екологічної.  

За даними компанії "Сітронікс", завданнями створення інтелектуальних 

транспортних систем на регіональному рівні 1 є:  

– збільшення пропускної спроможності міської/регіональної 

транспортної системи; 

– розвиток сектора громадського транспорту, підвищення рівня його 

привабливості; 

– оптимізація роботи дорожніх служб, підвищення ефективності 

реагування на дорожньо-транспортні пригоди; 

– надання керівникам державного управління всіх рівнів необхідної 

інформації для прийняття оперативних і стратегічних рішень у сфері 

транспорту; 

– підвищення безпеки, дисципліни і культури дорожнього руху в 

місті/регіоні; 

                                                
1 За матеріалами засідання експертної групи "Подолання територіальної розрізненості: розвиток транспортної системи, 
зв’язку та інформації" (Москва, 12.05.2011). 
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– зростання інвестиційної привабливості міста/регіону за рахунок 

оптимізації транспортних перевезень і розвитку транспортної 

інфраструктури; 

– підвищення інформованості учасників дорожнього руху; 

– моделювання та оцінка впливу на транспортну систему міста, 

будівництва нових і модернізації існуючих транспортних об'єктів, об'єктів 

житлового та ділового будівництва, схем організації дорожнього руху, а 

також надзвичайних ситуацій. 

Розвиток транспортних систем на основі глибокої інтеграції 

інформаційних і комунікаційних технологій в об'єкти інфраструктури, 

рухомий склад та системи управління дає змогу сформувати завдання на 

глобальному рівні [176]: 

– сформувати єдину інформаційно-комунікаційну мережу, яка 

узгоджено працюватиме з транспортно-логістичною інфраструктурою для 

збільшення ефективності й надійності транспортної системи, інтеграції видів 

транспорту і розширення можливостей споживчого вибору, а також з метою 

забезпечення швидких дій на будь-якій території країни під час природних 

і/або техногенних катастроф; 

– реально інтегрувати транспортну мережу країни в систему 

трансконтинентальних євроазіатських транспортних коридорів; 

– досягти різкого скорочення кількості ДТП з усіма типами 

транспортних засобів; якнайшвидшого надання допомоги жертвам ДТП, а 

також ліквідації наслідків; 

– надати перевізникам і користувачам транспортних систем своєчасну і 

повну інформацію, необхідну для контролю мультимодального переміщення 

вантажу і збільшення ефективності системи, одночасно зменшуючи 

необхідність у новому будівництві об'єктів транспортної інфраструктури; 

– підвищити мобільність населення на основі надання кожному 

громадянину своєчасної та повної інформації, необхідної для планування та 

реалізації своїх поїздок на основі свободи вибору між високоякісним 
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мультимодальним суспільним і особистим транспортом, а також 

колективним використанням автомобіля; 

– створити системи безпеки, які зможуть як виявляти, так і ефективно 

реагувати на кризові ситуації, в тому числі, по відношенню до стихійних  

і антропогенних катастроф, забезпечуючи безперервні перевезення людей  

і вантажів; 

– використовувати нові засоби, технології та інформацію для зниження 

споживання енергії та негативного впливу на навколишнє середовище. 

Розвиток ІТС має стратегічний характер, оскільки загалом визначає 

конкурентоспроможність кожної країни на світовому ринку. Розробки і 

розгортання ІТС в світі вже сьогодні є ефективним інноваційним бізнесом, 

що сприяє вирішенню багатьох соціально-економічних проблем та реалізації 

антикризових заходів. Більше того, як показує досвід вивчення документів 

розвитку транспортних систем, ІТС стали обов’язковими при розробленні 

стратегічних, політичних і програмно-цільових документів розвинених країн. 

Взаємодія держави, бізнесу, наукової спільноти та користувачів 

забезпечується створенням національних і континентальних товариств 

(асоціацій),  таких як ІТС Америка,  ЕРТІКО (ІТС Європа ),  ІТС Японія,  ІТС 

Азія, ІТС Китай, ІТС Австралія, ІТС Арабські країни, ІТС Росія та інші.  

Необхідно зазначити, що Японія однією з перших країн у світі 

приступила до НДДКР з інтелектуальних транспортних систем [177]. 

Офіційно роботу щодо ІТС країна розпочала, коли в 1973 р. була прийнята 

Комплексна система управління автомобільним транспортом. За ці роки 

Японія накопичила істотну базу знань щодо науково-дослідної роботи над 

ІТС. За багатьма позиціями японські напрацювання щодо ІТС випереджають 

інші країни – і щодо баз даних дорожніх карт, і щодо навігаційних систем та 

комунікацій між дорогами і транспортними засобами. У лютому 1995 р. 

Штаб заохочення розвитку передового інформаційно-телекомунікаційного 

суспільства, очолюваний прем'єр-міністром Японії, визначив Базові керівні 

принципи для заохочення розвитку Передового інформаційно-
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телекомунікаційного суспільства. У серпні 1995 р. п'ять урядових органів – 

Національне поліцейське агентство, Міністерство міжнародної торгівлі і 

промисловості, Міністерство транспорту, Міністерство пошти і 

телекомунікацій, Міністерство будівництва – підготували Основні урядові 

керівні принципи для передової інформації та комунікацій у сфері доріг, руху 

і транспортних засобів. У липні 1996 р. п'ять урядових органів склали 

Комплексний план для ІТС в Японії, який є довгостроковим баченням цілей 

ІТС і розробили структуру організації системи для ІТС – Інтелектуальне 

суспільство транспортних засобів, доріг і руху – "ІТС-Японія "). У 1996 р. 

Японія виділила 59,6 млрд. ієн для практичного використання ІТС та 

вдосконалення інфраструктури та 7,4 млрд. ієн для наукових досліджень.  

За такого високого рівня фінансової підтримки були створені умови для 

більш активного просування ІТС, що дозволило їм стати першим справді 

національним проектом. Девіз фази розвитку до 2010 р. був: "Прогрес в ІТС 

та розширена соціальна система – Автоматизована система автомобільних 

доріг – Втілення мрії". У цій фазі, паралельно з розвитком інфраструктури і 

транспортних засобів, юридичні та соціальні системи розширювалися, щоб 

встановити ІТС як соціальну систему для досягнення загальнонаціональних 

ефектів. Фаза розвитку після 2010 р. має назву "Зрілість ІТС - Інноваційний 

розвиток соціальних систем" і є заключним періодом цього проекту. 

Повномасштабне передове інформаційне та телекомунікаційне суспільство 

планувалося створити за допомогою загальнонаціональної оптико-волоконної 

мережі та інноваційних соціальних систем. У цей період автоматизований 

рух був прийнятий в Японії як загальна базова система, що могла 

застосовуватися не тільки для автомобільних доріг, а й для інших 

транспортних систем. Участь уряду у програмі ІТС забезпечувалася 

комунікацією та узгодженням дій п’яти міністерств і політики штабу з 

просування передового інформаційного і телекомунікаційного суспільства. 

Європейський досвід розвитку інтелектуальних транспортних 

систем. Європейський досвід розробки технологічних платформ як форумів, 
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що акумулюють і представляють наукові дослідження та інновації в певному 

секторі та дозволяють розробляти дорожні карти й систематизувати порядок 

денний для дій на рівні ЄС і на національному рівні для підтримки як 

приватними, так і державними суб’єктами фінансуванням в цих секторах в 

подальшому, показує, що, окрім транспорту, ці технології стосуються 

біоекономіки, енергетики, довкілля, інформаційно-комунікаційних 

технологій, виробництва і процесів – табл. 2.6.  
Таблиця 2.6 

Індивідуальні європейські технологічні платформи в деяких секторах 

Біоекономіка Енергетика Довкілля ІКТ Виробництво  
і процеси Транспорт 

EATIP Biofuels  WssTP ARTEMIS  ECTP ACARE 

ETPGAH  EU PV TP  EUROP  ESTEP ERRAC 

Food for Life TPWind   ETP4HPC  ETP SMR ERTRAC 

Forest-based RHC  ENIAC  EuMaT Logictic 

Plants SmartGrids  EPoSS  FTC Waterbone  

FABRE TP SNETP-   Net!Works SusChem ERTICO 

TP Organics ZEP  NEM Nanomedicine  

   NESSI  ETP-SMR   

   Photonics21 Manufuture  

Джерело: за даними [178]. 

Європейська Асоціація учасників ринку інтелектуальних транспортних 

систем ERTICO є однією з найстаріших: вона була створена у 1991 р. і 

представляє собою консорціум, в який входять усі провідні європейські 

виробники, зацікавлені у розвитку ринку інтелектуальних транспортних 

систем, громадські організації, представники різних міністерств і відомств, 

інфраструктурні оператори зв'язку, користувачі та інші організації. 

Незважаючи на те, що ERTICO створена за участю Єврокомісії та міністерств 

транспорту країн – учасниць Євросоюзу, вона є недержавним громадським 
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інститутом, що забезпечує реалізацію політичних рішень, прийнятих 

країнами Євросоюзу на внутрішньому і зовнішніх ринках.  

Головною метою ERTICO є розроблення різних програм, спрямованих 

на розвиток європейських інноваційних технологій у галузі розвитку 

дорожньої інфраструктури, застосування інтелектуальних транспортних 

систем для управління дорожнім рухом, підвищення мобільності населення 

та вантажів, поліпшення якості життя людей, підвищення безпеки на дорогах 

і зниження шкідливого впливу автотранспорту на довкілля. 

Основні принципи введення в дію інтелектуальної транспортної системи 

в ЄС були встановлені Європейським парламентом та Радою Європи 7 липня 

2010 р. в ухваленій Директиві 2010/40/EU [179]. Директива визначає 

значення терміна "інтелектуальні транспортні системи" як програми, в яких 

інформаційні технології застосовані : 

1) до сфери дорожнього руху, включаючи інфраструктуру, транспортні 

засоби, користувачів;  

2) до сфери управління дорожнім рухом і пересуваннями, включаючи 

сполучення з іншими видами транспорту.  

Необхідно визначити та сфокусувати основну мету таких ІТС. 

Насамперед це надання інноваційних послуг у процесі пересування, які 

відносяться до різних видів транспорту та управління рухом і дозволяють 

учасникам дорожнього руху отримувати необхідну інформацію, що 

забезпечує більш безпечне, скоординоване і розумне використання 

транспортних мереж. ITС впроваджує телекомунікації, електроніку та 

інформаційні технології в транспортну техніку для того, щоб планувати, 

створювати, керувати і контролювати транспортні системи. Впровадження 

таких технологій у дорожньому русі поліпшить захист довкілля, 

ефективність, у тому числі доцільність використання енергії, підвищить 

рівень безпеки дорожнього руху, а також громадську безпеку, а, крім того, 

сприятиме функціонуванню внутрішнього ринку шляхом збільшення 

конкурентоспроможності та зайнятості серед держав – членів ЄС.  
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Варто зазначити, що деякі країни ЄС увели в дію деякі складові ITС, але 

оскільки це робилося фрагментарно і не скоординовано, сервісні послуги ITС 

на території ЄС не пов’язані. Час функціонування вже впроваджених засобів 

ІТС залежатиме від часу старіння модернізованих технологій, далі їх 

замінять на сучасніші.  

Для гарантії скоординованої діяльності ITС ЄС повинен ввести умови, 

стандарти і специфікації, якими керуватимуться при впровадженні систем у 

державах – членах ЄС [180], адже окремі країни ЄС почали розробку власних 

стандартів та національних архітектур для ІТС, наприклад Австрія [181]. До 

затвердження цих стандартів і специфікацій Європейська комісія зобов'язана 

перевірити їхню відповідність дванадцяти основним принципам, які також 

визначені у додатку № 2 до Директиви щодо ІТС. До них відносяться: 1) 

ефективність, 2) співвідношення ціни і якості, 3) пропорційність, 4) 

підтримка нерозривності надання послуг, 5) здатність до взаємодії з іншими 

програмами, 6) підтримка сумісності з різними пристроями, 7) відповідність 

вимогам національної інфраструктури і мережевим характеристикам, 8) 

рівноправність при доступі до програми, 9) цілісність і завершеність 

програми, 10) надання якості в сфері реального часу і позиціонування, 11) 

сумісність з різними видами транспорту, 12) відповідність вимогам 

узгодженості з іншими програмами. 

Необхідно відзначити, що окрім принципів стандартизації ITС, 

Директива встановлює необхідні умови для ефективного впровадження ITС 

на всій території ЄС. ЄС виділяє такі пріоритетні напрями для розвитку ITС: 

1) оптимальне використання доріг, дорожнього руху та інформації про рух; 

2) нерозривність управління дорожнім рухом та управління 

перевезеннями вантажів; 

3) безпека дорожнього руху в рамках ITС; 

4) зв'язок транспортного засобу з транспортною інфраструктурою. 

До пріоритетних видів діяльності з розвитку ITС ЄС відносить [182]: 
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1) створення та забезпечення транспортних мереж по всьому ЄС 

службами надання дорожньої інформації; 

2) створення та забезпечення транспортних мереж по всьому ЄС 

службами, що надають інформацію про дорожній рух у режимі реального 

часу; 

3) надання, там, де це можливо, мінімальної універсальної інформації 

про дорожній рух учасникам дорожнього руху безкоштовно; 

4) приведення у відповідність умов функціонування на всій території ЄС 

програми "Терміновий виклик"; 

5) надання безпечних місць для паркування вантажівок і комерційного 

транспорту; 

6) надання служб резервування паркувальних місць для вантажівок і 

комерційного транспорту. 

Також Директива 2010/40/EU зобов'язує Європейську комісію створити 

Європейську раду з інтелектуальних транспортних систем, яка даватиме 

консультації з питань підприємництва та технічного аспекту у сфері 

впровадження та використання ITС. Рада створюється з представників 

компаній, що виробляють та надають послуги ITС, спілок споживачів ITС, 

компаній-операторів транспорту та профспілок, соціальних партнерств, 

місцевої влади та будь-яких інших. 

Крім цього, в Директиві визначаються основні поняття, пов'язані з 

впровадженням ITС, процеси, пов'язані з прийняттям специфікацій і 

стандартів, заходи відповідальності, правила, застосовані до використання 

інформації в ході функціонування ITС, а також положення про звітність 

держав-членів за програмою впровадження ITС перед Європейською 

комісією.  

Також в ЄС наразі ведеться велика робота з вирішення завдань з 

інтероб’єднаності та інтероперабельності різних видів транспорту в 

транспортних коридорах. Так, під інтероперабельністю (сумісністю – 

interoperability) розуміють використання стандартних і сумісних 
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інфраструктур, технологій, зручностей і устаткування, характеристик 

транспортних засобів (розмірів). Це включає технічну та операційну єдність, 

яку транспортні підприємства можуть застосувати для ефективного 

просування послуг "від дверей до дверей". Усе це скорочує кількість різних 

бар'єрів (інституційних, законодавчих, фінансових, фізичних, технічних, 

культурних, політичних) між транспортними системами.  

Ця робота ведеться під керівництвом міжнародних та національних 

професійних організацій за видами транспорту. У результаті активність 

держав у цій сфері обмежується виробленням загальнополітичних і 

системно-архітектурних рішень, технічною та функціональною 

стандартизацією, насамперед стосовно забезпечення ефективних 

мультимодальних перевезень у логістичних ланцюгах постачання вантажів, а 

також стосовно мультимодальних перевезень пасажирів.  

Досвід США щодо розвитку інтелектуальних транспортних 

систем. Міністерством транспорту США у 2008 р. був сформований 

документ "Транспортне бачення на період до 2030 року під девізом 

"Забезпечення особистої свободи та економічної життєздатності мобільної 

нації" [183].  

"Транспортне бачення до 2030 року"1 розглядає стратегічні напрями для 

прийняття інвестиційних рішень і проведення досліджень, деталізуються  

ж вони в стратегічних планах міністерств США. Результатом активного 

п’ятирічного планування діяльності Міністерства транспорту США (The 

United States Department of Transportation’s) є прийняття Стратегічних планів у 

сфері досліджень, розробок та технологій (RD&T Strategic Plan), останній з 

яких був прийнятий на 2013–2018 роки [184] відповідно до вимог Дорожньої 

карти США у ХХІ ст. "Рухаємось вперед в інтересах прогресу" (МАР-21). За 

цією дорожньою картою визначено такі основні цілі для досліджень в галузі 

                                                
1 Як вважає міністр транспорту США Мері Е.Пітерс, "Транспортне бачення на період до 2030 року представляє можливе 
майбутнє нашої транспортної системи, якщо всі ми будемо працювати тільки разом. Наша поточна транспортна модель 
має вузькі місця. Ми потребуємо нових підходів, таких як нові технології, цінова політика залежно від завантаженості і 
більш значні інвестиції приватного сектора, щоб Америка знову почала рухатися. І, нарешті, ми повинні знайти сучасні 
рішення, для викликів мобільності ХХІ століття " 
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транспорту: 1) сприяння безпеці; 2) зменшення заторів і підвищення 

мобільності; 3) охорона навколишнього середовища; 4) збереження існуючих 

транспортних систем; 5) підвищення довговічності та продовження терміну 

служби транспортної інфраструктури; 6) вдосконалення руху товару.  

Стратегічний план на 2013–2018 роки визначає також п’ять стратегічних 

цілей для транспортної системи США.  

1) Безпека: поліпшення здоров'я та безпеки населення за рахунок 

зниження транспортних подій, в яких є загиблі й поранені.  

2) Підтримка функціонального стану транспортних систем: США 

активно підтримує критичну транспортну інфраструктуру в задовільному 

стані.  

3) Економічна конкурентоспроможність: сприяння транспортній 

політиці та інвестиціям, які приносять довготривалі економічні вигоди для 

країни та її громадян. 

4) Придатність транспорту для життя громадян: шляхом інтеграції 

транспортних політики, планів та інвестицій з узгодженням політики 

житлово-економічного розвитку щодо збільшення транспортних вибору і 

доступу транспортних послуг для всіх користувачів. 

5) Екологічна стійкість: поліпшення екологічної політики та інвестиції  

в проекти, які сприяють зменшенню викидів вуглецю та інших шкідливих 

викидів від транспортних (пересувних) джерел. 

Практичне застосування архітектури ІТС підтримується спеціальною 

програмою навчання, орієнтованої як на державні, так і на комерційні 

структури. Архітектура ІТС містить три рівні: два технічних (транспортний і 

комунікаційний) і організаційний. Технічні рівні включають відповідні 

компоненти системи, а організаційний забезпечує їх підтримку і взаємодію. 

На рис. 2.11 показана фізична архітектура ІТС з системною позиції вищого 

рівня, яка включає як транспортний, так і комунікаційний рівні архітектури 

[184, 185]. 
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Транспортний рівень включає 22 взаємопов'язаних підсистеми, 

розподілених за чотирма класами: пасажири, центри управління, 

транспортний засіб і дорога. Комунікаційний рівень показує зв'язки між  

 

 

   

Рис. 2.11 Фізична архітектура ІТС США 
Джерело: за даними [186]. 
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Найбільш цікавим у питанні запровадження інтелектуальних 

транспортних систем є механізми реалізації інноваційної політики 

Міністерства транспорту США. У його структурі була створена 

Адміністрація досліджень та інноваційних технологій (АІВТ), яка координує 

програми досліджень Міністерства транспорту США і відповідає за 

просування і впровадження комплексних технологій. Від імені Міністерства 

транспорту АІВТ здійснює: 

– координацію, аналіз і просування науково-дослідних програм і 

заходів міністерства; 

– просування інноваційних технологій, включаючи інтелектуальні 

транспортні системи (ІТС); 

– виконання всебічних статистичних досліджень та звітності; 

– організацію освіти і навчання у сфері транспорту і пов'язаних з 

транспортом галузях. 

До складу АІВТ входять структурні підрозділи:  

– Бюро транспортної статистики (BTS);  

– інтелектуальні транспортні системи (ITS); 

– Національна транспортна бібліотека (NTL) ;  

– Рада планування досліджень, розробок і технологій (RD & T) ;  

– Інститут безпеки транспорту (TSI);  

– університетські транспортні центри (UTCs);  

– Національний центр транспортних систем ім. Вольпе.  

Бюро транспортної статистики (БТС) засноване як статистичне агентство 

в 1992 р. і виконує такі функції:  

– займається незалежним збором і аналізом статистичних даних;  

– встановлює стандарти для збору даних; 

– володіє спеціальними законними гарантіями щодо конфіденційності 

зібраних даних;  

– має унікальний досвід у сферах статистики, економіки, інформаційної 

технології, географічних інформаційних систем транспорту;  
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– веде обробку, аналіз та публікацію вичерпних даних транспортної 

статистики;  

– управляє Національною транспортною бібліотекою.  

Бюро забезпечує транспортною статистичною інформацією та 

аналітикою Конгрес США, Міністерство транспорту та федеральні агентства, 

уряди штатів, організації міського планування, місцеві уряди, університети, 

приватний сектор і громадськість. 

Інтелектуальні транспортні системи (ІТС) базуються на 16 

технологічних системах, які поділяються на системи інтелектуальної 

інфраструктури та системи інтелектуальних транспортних засобів. АІВТ 

забезпечує стратегічне керівництво та нагляд за програмою Міністерства 

транспорту з інтелектуальних транспортних систем.  

Національна транспортна бібліотека (NTL) створена в 1998 р. Законом 

про транспортну власність у ХХІ ст. (ТЕА-21) і відповідає за забезпечення 

своєчасного доступу до інформації про транспортну політику, транспортні 

дослідження і технології, надає інформацію на запити осіб, які приймають 

рішення на рівні федеральному, штатів та місцевому. Бібліотека здійснює:  

– інформаційне забезпечення освітньої мережі; 

– збір і тривале зберігання в цифровому форматі транспортних 

інформаційних ресурсів;  

– інтегрований пошук і доступ до інформаційних ресурсів, бібліографії, 

стандартів.  

При бібліотеці зібрана бібліографічна база даних, інформаційні послуги 

з пошуку досліджень по транспортній тематиці (ТРІС), яка має веб-версію 

ТРІС-онлайн. База даних ТРІС-онлайн містить понад півмільйона 

найменувань опублікованих досліджень по транспорту, включаючи технічні 

звіти, книги, матеріали слухань, конференцій і журнальні статті. ТРІС 

охоплює планування, фінанси, проектування та будівництво, 

матеріалознавство, екологічні проблеми, безпеку і людські фактори, 



156 

  

експлуатацію автомобільних доріг і залізниць, транзит, морські шляхи і 

авіацію.  

Програма планування та координації досліджень створена для 

максимально ефективного використання міністерством щорічних інвестицій 

в наукові розробки та нові технології в обсязі 1 млрд. дол. США. 

Координуюча діяльність АІВТ переважно контролюється Радою з планування 

досліджень, розробок і технологій – консультативним правлінням під 

головуванням усіх керівників галузевих федеральних адміністрацій.  

Група планування підтримує Раду за допомогою:  

- проведення огляду і координації всіх дослідницьких планів і бюджетів 

міністерства для визначення можливостей і прогалин, а також для 

запобігання дублюванню; 

- періодичної оцінки дослідних програм міністерства на відповідність  

і якість; 

- просування кращих прикладів у проведенні досліджень і передачі 

технологій.  

Завдяки лідерству Ради і створюються стратегічні плани досліджень, 

розробок і технологій міністерства – документи, що визначають напрями 

досліджень міністерства на п’ять фінансових років. У той час, як галузеві 

адміністрації міністерства самостійно проводять дослідження згідно зі своїми 

повноваженнями, робота Ради гарантує, що програми досліджень і 

технологій міністерства об'єднані в єдине ціле і що вони повністю 

відповідають стратегічним цілям міністерства. АІВТ спільно з галузевими 

адміністраціями Міністерства транспорту та іншими департаментами 

федерального уряду керує інтеграцією і координацією комплексних і 

мультимодальних досліджень і розробок для просування передових та 

інноваційних рішень транспортних проблем.  

Перелічимо деякі з них:  

- реалізація технологій дистанційного зондування та супутникової 

інформації для застосування в транспортній інфраструктурі;  
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- управління вантажними потоками в портах, прикордонних пунктах і на 

перевалочних базах, а також у міських районах;  

- повітряна транспортна система наступного покоління;  

- ініціатива безпечного фрахту;  

- розвиток транспортної системи, що працює на водні,  

- управління системами доріг і мостів та оцінка їхнього стану;  

- державна наукова програма сільських доріг;  

- програма інновацій та демонстрація технологій транспортування;  

- розширення бази знань. 

Інститут безпеки транспорту (ІБТ) заснований у 1971 р. Це федеральне 

госпрозрахункове агентство, що розробляє та проводить навчання в сферах 

безпеки, надійності та охорони навколишнього середовища, управління 

ризиками на національному та міжнародному рівнях. Тут навчається понад 

50000 слухачів на рік. АІІТ є головною організацією інституту в рамках 

Міністерства транспорту, яке здійснює керівництво і контроль за бюджетом, 

операційна ж і логістична підтримка надається Аерокосмічним центром. 

Фінансується Інститут шляхом комерційних угод та оплати за навчання.  

Програма університетських транспортних центрів (УТЦ) – найбільша 

університетська програма Міністерства транспорту США, відповідно до якої 

проводяться фундаментальні та прикладні дослідження з метою просування 

американських технологій і досвіду з багатьох дисциплін, підвищення рівня 

освіти. Центри спеціалізовані за видами транспорту і транспортної тематики. 

У 1998 р. Закон про транспортну власність в ХХІ ст. (ТЕА-21) визначив 

освіту як одну з основних цілей, затвердив програму університетських 

транспортних центрів на додаткові шість років і збільшив загальну кількість 

таких центрів до 33. 23 центри визначено в Законі, а 10 повинні бути обрані 

на конкурсній основі, відбуватиметься розширення програми УТЦ до 60 

центрів.  

Центр ім. Вольпе – Національний центр транспортних систем у 

Кембриджі – є міжнародно визнаним центром досвіду у сфері транспорту і 
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логістики , каталізатор інновацій , щорічно виконує проектних робіт на суму 

приблизно в 200 млн. дол. США і є частиною АІІТ при Міністерстві 

транспорту.  

Очевидно, що, починаючи з 80-х років ХІХ ст., США особливо 

наполегливо і систематично просувають інтелектуальні транспортні системи як 

центральну тему дорожньої транспортної політики, коректуючи згідно з цією 

метою свої системи, плани і бюджети. Інтелектуальні транспортні системи як 

пріоритет концентрують у собі інноваційні розробки стосовно навігаційних 

систем, збору електронної оплати на платних дорогах, допомоги безпечному 

водінню, оптимізації управління рухом і підвищення ефективності управління 

дорогами за допомогою побудови інтегрованої системи людей, доріг і 

транспортних засобів, з використанням новітніх технологій зв'язку та обміну 

даними. Головна мета ІТС для США – створення принципово нової 

транспортної системи з метою вирішення дорожніх транспортних проблем 

США. 

Досвід розробки ІТС і надання цьому питанню пріоритету першого 

порядку в США, Японії та Європі дає змогу зробити висновок про те, що цим 

країнам належить ініціатива в піонерних розробках ІТС у глобальному 

масштабі. 

Досвід Російської Федерації щодо розвитку інтелектуальних 

транспортних систем. Сучасний стан ринку ІТС у Росії, а також на 

просторі ЄврАзЕС і СНД визначає розрізненість, фрагментарність, 

відсутність національних стандартів, несистемні контакти (а, практично, 

відсутність таких) із міжнародними асоціаціями. Кожен з видів транспорту 

розвиває свої корпоративні інформаційні системи, спрямовані виключно на 

вирішення внутрішніх завдань, а не на інтеграцію з інформаційними 

системами суміжних видів транспорту [187]. 

Стихійний розвиток локальних і корпоративних систем формує 

середовище, в якому інтеграція в міжнародну інтелектуальну транспортну 

систему, зокрема, в мережу міжнародних транспортних коридорів, може 
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виявитися технічно неможливою. Це наочно підтверджено виступами 

фахівців і матеріалами першого Російського міжнародного конгресу з ІТС, 

що відбувся 7 квітня 2009 р. у Москві. В ухваленій Конгресом резолюції 

зроблено висновок: "Об'єднання всіх видів транспорту в рамках єдиного 

інформаційного поля – завдання вельми актуальне і складне, реалізація якого 

вимагає багаторівневого підходу, починаючи від подолання міжвідомчих 

адміністративних бар'єрів до оптимізації форм перевізних документів".  

Необхідність проведення єдиної державної політики в цьому 

інноваційному напрямі підтверджується загальносвітовою практикою. Надання 

проблемі формування ІТС загальнодержавного статусу було дуже 

актуальним. Як приклад державного підходу до цієї проблеми можна навести 

Республіку Казахстан, де в грудні 2008 р. Міністерство транспорту і 

комунікацій оголосило про залучення міжнародних фірм і місцевих 

консультантів до розроблення пропозицій із розгортання інтелектуальної 

транспортної системи на ключових транспортних коридорах, вироблення 

стратегії та програми впровадження ІТС. Для того удосконалення контролю 

та управління рухом транспортних засобів, а також впровадження системи 

електронного (безпаперового) документообігу потрібно розвинути системи 

навігації та телематики. Постанова № 566 Уряду РК від 27.04.2009 р., що 

затвердила Концепцію розвитку міжнародних транспортних коридорів, 

піднесла цю програму в ранг державної політики. Перші кроки на 

державному рівні в Російській Федерації були зроблені в липні 2009 р. 

Федеральним дорожнім агентством, коли Росавтодор, у рамках плану 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт на 2009–2010 рр., 

оголосив конкурс на розроблення Концепції створення інтелектуальної 

транспортної системи на автомобільних дорогах федерального значення. 

Технічним завданням передбачається розроблення основних принципів 

побудови системи, її складу, структури, функціональних підсистем, основних 

напрямів робіт у сфері створення, використання та розвитку ІТС.  
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Одночасно проводиться робота з розроблення ряду національних 

стандартів щодо систем диспетчерського управління автомобільним та 

міським електричним транспортом, інформаційного супроводу та 

моніторингу міських і приміських автомобільних перевезень небезпечних 

вантажів, підсистем картографічного забезпечення, змісту федеральних 

автомобільних доріг та інформування пасажирів. Як платформа для 

підтримки політики та сприяння зусиллям уряду РФ у формуванні та 

просуванні інтелектуальних транспортних систем в країні, об'єднання 

професійної спільноти для ефективної взаємодії в ході проведення 

досліджень, експертизи та розгортання проектів, формування професійного і 

суспільного консенсусу в сфері ІТС виступає некомерційне партнерство 

"ІТС-Росія", що отримало відповідний мандат учасників першого 

Російського міжнародного конгресу з ІТС. 

Водночас розвиток типових проектних рішень на основі використання 

провідних зарубіжних технологій та інтеграції з існуючими системами є 

цікавим завданням не тільки для державних організацій, що формують 

транспортну політику міста/регіону/країни, але й недержавних організацій, які 

пропонують проектні рішення функціональної та компонентної структур ІТС  

Стандартизація в галузі інтелектуальних транспортних систем. 

Процес міжнародної стандартизації є найважливішим засобом забезпечення 

сумісності окремих систем транспортної телематики. На світовому рівні 

стандартизація здійснюється Міжнародною організацією стандартизації ISO 

(International Standard Organisation), а на європейському рівні - Європейським 

комітетом з стандартизації CEN (Comite Europeen de Normalisation). 

Кожна країна, що є членом цих організацій, має право вносити 

пропозиції щодо розробки нових і вдосконалення існуючих стандартів. 

Стандарти затверджуються на підставі прийнятих міжнародних правил. 

Роботи зі стандартизації в галузі інтелектуальних транспортних систем 

проводяться робочими групами WG (Working Group) в спеціальних 
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технічних комітетах ТС зазначених міжнародних організацій: CEN / TC 278 і 

ISO / TC 204. 

Європейські стандарти CEN більш конкретні і не суперечать стандартам 

ISO, положення яких носять загальний характер. Останнім часом 

спостерігається активне прагнення до гармонізації процесів стандартизації в 

рамках обох міжнародних організацій, ISO і CEN. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що вчені наголошують на тому [188], 

що внаслідок глобалізації, що зачіпає всі сторони життя світового 

співтовариства, необхідні інтеграція та конвергенція сучасних глобальних 

технологій: інформаційних, телекомунікаційних та транспортних. 

Постановка і вирішення завдань для створення мобільного 

високотехнологічної середовища існування з урахуванням вимог екологічної 

безпеки – наступний етап у розвитку глобальних технологій майбутнього й 

інтегрованої транспортної системи зокрема. 

 

2.2.2. Змішані перевезення – пріоритетна транспортна технологія 

Зацікавленість міжнародного співтовариства в міжнародному 

урегулюванні питань, які пов’язані з міжнародною транспортною діяльністю 

із надання послуг змішаного (мультимодального) перевезення вантажів, 

визначилася ще наприкінці ХІХ ст., коли була підписана Бернська 

міжнародна конвенція про залізничні перевезення вантажів 1890 р.1, де 

передбачалася спеціальна форма накладної, за якою можна було оформити 

змішане перевезення вантажу. 

Водночас перша половина ХХ ст. була не досить продуктивною та 

вдалою для міжнародної уніфікації норм, які регулюють змішані перевезення 

вантажів, – адже в 1927 р. відбулася лише Стокгольмська конференція 

Міжнародної торгової палати, де піднімалося питання про необхідність 

                                                
1Ця конвенція послідовно переглядалась у 1928 р., 1938 р. і разом із Бернською "Конвенцією про перевезення 
пасажирів" увійшла до складу єдиної "Конвенції про міжнародні залізничні перевезення" (ЦІМ/КОТІФ – CIM/COTIF) у 
редакції 1980 р. 
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уніфікації таких перевезень [189]. 

У 1969 р. на Токійській конференції Міжнародного морського комітету 

був розроблений проект міжнародної конвенції про змішані перевезення, або 

Токійські правила. Ідеї Токійських правил покладені в основу форм 

транспортних документів, розроблених для оформлення змішаних вантажних 

перевезень такими міжнародними організаціями, як ФІАТА, БІМКО. 

У 1973 р. Міжнародна торгова палата розробила Міжнародні правила 

змішаних перевезень, які також базуються на Токійських правилах. У 1980 р. 

в Женеві було підписано Конвенцію ООН про міжнародні змішані 

перевезення – UN Convention on International Multimodal Transport of Goods 

[190]. 

Змішані перевезення від пункту до пункту, "від дверей до дверей" – 

більш складні та всеоохоплюючі, ніж перевезення, розділені за видами 

транспорту. Водночас вони більш прості для клієнтури, тому що імпортери 

й експортери звертаються до єдиного оператора змішаних перевезень 

вантажів (ОЗП). Тому відправники та отримувачі не повинні домовлятись з 

операторами окремих видів транспорту та перевізниками на кожній окремій 

ланці перевезення.  

Ідея виникнення та правового статусу оператора змішаних перевезень 

була закладена ще в Токійських правилах. Причому існує така типізація ОЗП: 

ОЗП, який експлуатує морські судна; ОЗП, який не експлуатує морські судна; 

ОЗП, який взагалі не експлуатує транспортні засоби [189, 191].  

ОЗП, який експлуатує морські судна (Vessel operator), – найбільш 

розповсюджений тип ОЗП. У цю групу входять як судноплавні компанії, що 

не володіють транспортними засобами інших видів транспорту, так і 

компанії, що володіють рухомим складом і водного, і повітряного, і 

автомобільного транспорту, а також терміналами та контейнерним парком. 

Найбільш надійними вважаються ОЗП останнього типу, наприклад, Меркс-

Силенд (Maersk Sealand). 
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ОЗП, який не експлуатує морські судна (Non vessel combined transport 

operator), – це звичайні перевізники (в т.ч. національні), які оперують 

засобами залізничного, автомобільного й авіаційного транспорту. 

ОЗП, який взагалі не експлуатує транспортні засоби, – це класичні 

експедитори, орієнтовані на надання послуг. 

Необхідно зазначити, що дотепер у науковій фаховій літературі ведеться 

дискусія стосовно понятійного апарату змішаних перевезень вантажів. 

Словосполучення "міжнародні змішані перевезення вантажів" є офіційним 

еквівалентом англійського словосполучення, котре входить у назву Конвенції 

ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів (UN Convention on 

International Multimodal Transport of Goods), що розроблена під егідою 

ЮНКТАД і прийнята консенсусом 24 травня 1980 р. на Конференції 

повноправних представників ООН. Тобто ключовому визначенню 

"multimodal" відповідає термін "змішані". 

У Конвенції змішані перевезення тлумачаться як такі, при здійсненні 

котрих повинні використовуватись принаймні два види транспорту. Крім 

того, є вимога про те, щоб перевезення було оформлене договором змішаного 

перевезення (ДЗМ), який охоплюватиме весь процес такого перевезення. 

Третім критерієм виступає термін "міжнародні", котрий означає, що 

перевезення повинні відбуватись з певного місця в певній країні, де вантажі 

поступають до оператора змішаного перевезення, до обумовленого місця 

доставки в іншій країні. Четвертим критерієм є те, що перевезення 

здійснюється одним оператором, яким може бути перевізник або посередник, 

який відповідає за операцію доставки. Окрім того, оператор змішаного 

перевезення бере на себе відповідальність за весь процес транспортування 

або за його частину (такі перевезення в документах ООН називаються 

роздільні – segmented). До цих критеріїв ще додається наявність наскрізного 

тарифу, що допомагає здійснити перевезення "від дверей до дверей", та 

видача наскрізних документів (мультимодального коносамента, 

мультимодальної накладної). 
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Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів від 24 

травня 1980 р. регулює правовий статус оператора змішаних перевезень і 

встановлює, що договір міжнародного змішаного перевезення називається 

договір СТ (інакше: документ СТ: з англійської – combined transport 

document, або документ на комбіноване/змішане перевезення) [192].  

У сучасній Термінології змішаних перевезень, яка була підготовлена для 

роботи трьох міжурядових організацій – Європейського Союзу (ЄС), 

Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) та Комітету з 

внутрішнього транспорту Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК 

ООН), вживається термін «інтермодальні перевезення»,  підвидами яких є 

комбіновані перевезення і автомобільно-залізничні перевезення [193]. 

Інтермодальні перевезення (Intermodal transport) – це послідовне перевезення 

вантажів двома або більше видами транспорту в одній і тій самій вантажній 

одиниці або в автотранспортному засобі без перевантаження вантажу при 

зміні виду транспорту (без вантажно-розвантажувальних операцій). 

Автомобільно-залізничні перевезення (Road-rail transport) – це комбіновані 

перевезення залізничним і автомобільним транспортом (одним із варіантів 

автомобільно-залізничних перевезень є контрейлерні потяги).  

Отже, в Термінології комбінованих перевезень відбувається 

систематизація перевезень і виділення мультимодальних або змішаних 

перевезень як узагальненого терміну. Під інтермодальними перевезеннями 

маються на увазі комбіновані перевезення, а підвидом комбінованих 

перевезень виступають автомобільно-залізничні, водно-залізничні, водно-

автомобільні перевезення. 

Водночас українськими вченими були здійснені спроби розроблення 

сучасної класифікації комбінованих перевезень [194, 195]. У роботі 

Н.Носової узагальнюючим поняттям є "змішані перевезення", які 

розподіляються на інтегровані та роздільні (сегментні) перевезення. 

Інтегровані перевезення в свою чергу поділяються на мультимодальні, 
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інтермодальні та комбіновані перевезення. Комбіновані перевезення також 

розподіляються на прямі та змішані комбіновані перевезення [196].  

На думку А. Крейніна, змішані перевезення є найбільш широким 

поняттям, у результаті еволюції якого відбуваються певні зміни і розвиток 

отримують інтермодальні перевезення [197]. На його думку, далі 

розвиваються мультимодальні перевезення, що відрізняються від 

інтермодальних тим, що виконуються з покладанням всієї відповідальності на 

організатора перевезення, за наскрізним тарифом і єдиним перевізним 

документом. Хоча насправді термін "мультимодальні перевезення" є 

синонімом до терміну "змішані перевезення", що підтверджується аналізом 

основних документів ООН. 

На нашу думку, ускладнення класифікації змішаних перевезень вантажів, 

котре зроблене, наприклад, у роботі Н. Носової, не відповідає принципам 

доцільності й раціональності та юридично закріпленим нормам, зокрема, 

мультимодальним накладним і мультимодальному коносаменту, розробленим 

міжнародними організаціями ФІАТА та БІМКО у 1998 р. та 1995 р. 

У свою чергу Європейська комісія застосовує більш широкий термін 

"інтермодальність", для того, щоб узагальнити всі аспекти використання 

різних видів транспорту при наданні послуг "від дверей до дверей" як для 

вантажів і пасажирів, а також інтероперабельність та інтеркомунікація – табл. 

2.7. 

Період з початку 1960-х років у промислово розвинених країнах 

характеризується значним зростанням ефективності перевезень. Це 

пояснюється розвитком контейнеризації та змішаних перевезень за участю 

двох та більше видів транспорту, впровадженням досягнень науки та техніки 

в конструюванні суден, вантажно-розвантажувального обладнання, 

матеріально-технічну базу залізниць та автомобільного транспорту, 

визнанням контейнера як транспортного засобу [199]. Аналіз розвитку 

міжнародних змішаних перевезень вантажів дозволяє зробити висновок про 

формування глобалізованої та цілісної системи змішаних перевезень і 
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виділення сегментних ринків змішаних перевезень.  

 
Таблиця 2.7 

Основна характеристика термінів інтермодальної транспортної системи 

Назва терміну Визначення терміну 

Інтермодальність 
транспортної системи 

характеристика системи транспортування, що передбачає 
використання двох або більше видів транспорту для 
перевезення однієї й тієї самої вантажної одиниці або 
вантажного автотранспортного засобу в рамках 
комплексного транспортного ланцюжка (від дверей до 
дверей) без вантажно-розвантажувальних операцій 

Інтероперабельність 
(взаємодія)  

відноситься до використання стандартизованих і 
сумісних технологічної інфраструктури, споруд та 
обладнання, а також характеристик транспортних 
засобів (розміри) і включає в себе технічну та 
експлуатаційну однорідність,  які можуть бути 
застосовані транспортними підприємствами для 
забезпечення ефективного надання послуг в режимі «від 
дверей до дверей». 

Інтеркомунікація 
(взаємозв’язок) 

стосується горизонтальної координації різних видів 
транспорту для отримання комплексного 
обслуговування від дверей до дверей. Передумовою для 
створення такої координації є наявність технологій 
перевалки / передачі, споруд та обладнання, сучасні 
системи спостереження й підготовки освічених кадрів 

Джерело: скадено автором на основі [198]. 

 

Уперше контейнери були використані ще в царській Росії у 1889 р.; далі 

вони широко використовувалися в США та інших країнах, оскільки дали 

можливість створити систему перевезень вантажів, комбінуючи різні види 

транспорту.  

Ще в 20-х рр. ХХ ст. транспорт різних країн почав використовувати 

контейнери різноманітних моделей. Кожна компанія, котра була власником 

транспортних засобів, перевозила лише свої контейнери, в основному 

вантажопідйомністю від 2 до 10 т; єдиних уніфікованих стандартів на той час 

не існувало. Контейнерообіг здійснювався в межах діяльності однієї компанії 

чи країни. Контейнери використовувалися як допоміжний елемент 

пакування, що забезпечував краще зберігання вантажу в процесі перевезень. 

Транспортні засоби, котрі на той час використовувалися при перевезенні 
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контейнерів, не були обладнані засобами для кріплення та безпечного 

використання.  

Із розвитком більш потужних транспортних засобів і продуктивного 

вантажно-розвантажувального обладнання почали збільшуватися габаритні 

розміри та вантажопідйомність контейнерів і контрейлерів. На транспортному 

ринку з’явилися контейнери вантажопідйомністю понад 10 т, їхнє 

виготовлення було уніфіковано в рамках певних стандартів. Поступово 

значення контейнерів змінилося і вони стали важливим елементом 

транспортного обладнання. Обсяги торгівлі постійно зростали і контейнери, 

завантажені готовою продукцією, почали перетинати кордони різних країн. 

При цьому виникли передумови для створення контейнерних транспортних 

мереж (далі – КТМ) у рамках окремих країн, регіонів і навіть континентів. 

Слід зазначити, що при ввезені контейнерів з однієї країни в іншу 

виникали проблеми з причин невідповідності габаритних розмірів, 

вантажопідйомності тощо, їх було незручно перевозити на тих чи інших 

транспортних засобах. Необхідною умовою функціонування КТМ стала 

міжнародна уніфікація і стандартизація технічних пристроїв. В її основу 

покладено модульну систему, що пов’язує розміри контейнерів та парку 

рухомого складу.  

До технічної бази КТМ відносять: контейнерний парк, рухомий склад, 

який використовують для транспортування контейнерів, вантажно-

розвантажувальне обладнання та постійні пристрої.  

У 1961 р. Технічним комітетом 104 Міжнародної організації зі 

стандартизації (ISO – International Organization for Standardization) було 

розроблено стандарти для контейнерів. Контейнери згідно зі стандартом, 

засоби перевезення – залізничні платформи, судна-контейнеровози, 

автомобільні шасі, контейнерні термінали з вантажно-розвантажувальними 

пристроями – це основні елементи міжнародної КТМ. Відповідно до 

міжнародного стандарту вантажний контейнер є одиницею транспортного 

обладнання багаторазового використання, призначеною для перевезення та 
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тимчасового зберігання вантажів без проміжних перевантажень, зручною 

для механізованого завантаження і розвантаження, що за внутрішнім 

обсягом дорівнює куб. м і більше [200].  

Звичайною практикою стали міні- та макротрансконтинентальні 

перевезення, що здійснюються лінійними компаніями, наприклад у США; 

укрупнення дрібних партій вантажів у вигляді контейнерних відправлень; 

більш досконалі методи завантаження контейнерів вантажовідправниками; 

нові комп’ютерні системи спостереження за вантажами протягом усього 

транспортного процесу; спрощені коносаменти та митні процедури. Зокрема, 

став популярним процес укрупнення залізничних та автомобільних 

відправлень, коли порти накопичують необхідну кількість вантажу для 

отримання знижок із тарифних ставок, які встановлюють залізничні та 

автомобільні компанії. Це дозволяло впливати на вантажовідправників з 

метою прив’язати їх до певного порту, відповідно підвищуючи кількість 

вантажів, які надходять до цього порту.  

Проте найбільшу роль у підвищенні ефективності перевезень зіграло 

запровадження контейнерних перевезень та інші нововведення, які призвели 

до створення міжнародної системи змішаних перевезень вантажів (МСЗП). 

Спочатку ця система розвивалася повільно, проте за останні 20–25 років 

змішані перевезення зростають так швидко, що можна зробити висновок про 

перехід від роз’єднаної транспортної системи, в якій окремо існують 

мономодальні перевезення, до системи змішаних або мультимодальних 

перевезень у промислово розвинених країнах, які формують основу 

інтегрованої транспортної системи світу.  

Насамперед це стосується США, де не менше 60% імпортних вантажів, 

які перетинають Тихоокеанське узбережжя країни та призначені для міст на 

схід від р. Міссісіпі, перевозяться в контейнерах. Як важливий фактор 

ефективності змішаних перевезень виступають залізниці. Вивчення досвіду 

США показало, що змішані перевезення з участю морського та залізничного 

транспорту почались із середини 1950 рр. Ключову роль у змішаних 
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перевезеннях з участю морського та залізничного транспорту в США 

відіграють залізничні гіганти заходу країни ("Санта Фе", "Сазерн Пасіфік", 

"Юні нон Пісіфік сістем"), оскільки мінітрансконтинентальні перевезення у 

східному напрямку істотно менші. Спочатку залізниці в США розглядали 

змішані перевезення як допоміжний вид діяльності, тому в масштабі всієї 

системи змішаних перевезень помітних зрушень не відбувалося. Після 

ухвалення Конгресом США спеціального закону, залізниці стали розглядати 

змішані перевезення як окремий вид бізнесу, нове джерело істотних 

прибутків [201]. Вони стали розвивати маркетингову діяльність, намагаючись 

захопити цей вид діяльності у лінійних компаній та вантажовідправників. У 

результаті залізничні компанії закрили тисячі невеликих вантажних рамп і 

перейшли до обробки великої кількості контейнерів лише в декількох 

пунктах – переважно в містах відправки та призначення вантажу. Ці крупні 

спеціалізовані пункти назвали "хаб сентерс". Там формуються спеціальні 

залізничні потяги "трейлер он флет кар/контейнер он флет кар" з 

призначенням в одне чи два міста. Крупні океанські перевізники 

координують рух своїх суден з такими потягами, надаючи їм заповнений 

вантаж, тобто на цьому етапі виникло поняття "залізничні лінійні поїзди".  

У нових умовах залізничні компанії змінюють свою організаційну 

структуру (з’явилися підрозділи змішаних перевезень, відповідальні віце-

президенти тощо). Іншими словами, тепер залізничні компанії в США 

вийшли на новий рівень, ставши рівноправними партнерами зі здійснення 

змішаних перевезень з океанськими перевізниками та вантажовласниками.  

На цьому етапі змінюється стан справ із контролем за вантажами та 

послугами, що надаються вантажовідправникам. Традиційно контроль 

залишався за суднохідними компаніями, котрі здійснювали організацію 

трансконтинентальних перевезень, займалися укрупненням дрібних 

відправлень, домовленостями про умови перевезень і тарифи. З часом, у міру 

розширення своєї участі і перехоплення функції контролю за рухом вантажів у 

США, залізничні компанії почали виступати з позицій рівноправного 
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партнерства. Намагання захопити контроль і конкуренція на цьому ринку 

перевезень між суднохідними та залізничними компаніями, 

вантажовідправниками пояснюється тим, що контролювання руху вантажів 

означає контролювання частки цього ринку та власних прибутків. Певний 

контроль намагаються зберегти і вантажовласники. Змішані перевезення для 

них привабливі не тільки через єдину відповідальність, наскрізну фрахтову 

ставку, а й через гнучкість та можливість застосовувати різні варіанти 

перевезень. Однією зі складних проблем є сумісність обладнання. У зв’язку з 

тим, що Конгрес США дозволив своїм автотранспортним компаніям 

використовувати великі трейлери (довжиною 48 футів, шириною 102 

дюйми), це дає їм пільгу при виплаті федерального податку (Закон 1982 р. 

Surface Transportation Assistance Act). Нові трейлери мають значно більший 

об’єм – на 43% більший порівняно зі стандартними 40-футовими морськими 

контейнерами і на 35% більший за високі морські контейнери. При 

внутрішньому сполученні вантажовласники у США надають перевагу новим 

трейлерам і отримують їх від автотранспортних компаній. 

Якщо на стандартній залізничній платформі поміщається два 40-футових 

контейнери або 45-футових залізничних трейлери, то 48-футовий контейнер 

– лише один. Тобто деякий час автотранспортні компанії мали переваги в 

перевезеннях порівняно з залізницями. При цьому виникає питання, чи 

залишатиметься морський контейнер елементом системи змішаних 

перевезень у США, чи його рейс завершиться в порту, а вантажі 

перевантажуватимуть у нові висококубатурні трейлери. Хоча, можливо, така 

технологія підходить лише для окремих вантажів, бо перевантаження 

виключає оптимальний рух вантажів у змішаному сполученні, уповільнює 

їхню доставку, збільшує транспортні витрати і тому не отримує широкого 

розповсюдження. Проте в деяких випадках додатковий об’єм 

компенсуватиме економічні недоліки.  

Сьогодні ключовим фактором у розвитку змішаних перевезень 

незалежно від конкретного обладнання є те, що залізничні компанії 
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забезпечують рух спеціального рухомого складу в змішаному сполученні на 

великі відстані без їхнього расформування та затримок. Великі обсяги 

вантажів транспортуються коридорами, які обслуговують кругові поїзди зі 

спеціалізованим обладнанням, наприклад, вагонами із завантаженням у два 

яруси. Це зумовлює централізацію капіталів залізничних компаній шляхом 

їхнього злиття, кооперування.  

Незважаючи на певні досягнення в змішаних перевезеннях, загалом 

залізничний транспорт США практично перебуває у стані застою. 

Найближчими роками залізничні компанії повинні інвестувати мільярди 

доларів США тільки на заміну парку застарілих локомотивів і вагонів, 

необхідно створювати високошвидкісні інтегровані потяги для масових 

вантажів.  

Розвиток змішаних перевезень у країнах ЄС. Якщо подивитися на 

розвиток змішаних перевезень у країнах ЄС, то побачимо, що змішані 

перевезення істотно змінили структуру перевезень вантажів, унаслідок чого 

найбільший обсяг (без урахування трубопровідного транспорту) припав на 

автомобільний транспорт, частка якого коливається від 73,7% у 2000 р. до 

75,4 % - у 2013 р. в загальному обсязі перевезень, на залізничний транспорт 

припадало 19,7% - у 2000 й 17,8% - у 2013 р., і на внутрішні водні шляхи – 

6,5 й 6,7% відповідно [202]. Більше того за період з 1970 по 2010 рр. в Європі 

була створена європейська інтермодальна транспортна система на основі 

змішаної технології перевезень, якої до того не існувало [203].  

Питання розвитку змішаних перевезень в ЄС є надзвичайно актуальним 

[204], насамперед, про це свідчить той факт, що більшу частину Білої книги 

Комісії, присвяченої транспортній політиці Європейського Союзу до 2010 

року, займали саме вони. Біла книга 2001 року мала сприяти цілям зміщення 

балансу між видами перевезень. Метою політики Комісії щодо змішаних 

перевезень була підтримка ефективних перевезень вантажів "від дверей до 

дверей" із використанням в ланцюгу вантажного перевезення двох або більше 

видів транспорту.  
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Як відомо, кожен із видів транспорту має свої переваги, серед яких – 

номінальна місткість, високий рівень безпеки, зручність, низьке 

енергоспоживання, низький рівень забруднення навколишнього середовища. 

Змішані перевезення дозволяють кожному з видів транспорту відігравати 

свою роль у побудові ланцюга перевезень, який у комплексі є ефективнішим, 

дешевшим та екологічно раціональнішим. 

З метою зменшення навантаження на автотранспортні перевезення та 

розвитку змішаних перевезень залізницею, внутрішніми водними шляхами та 

морським транспортом 7 грудня 1992 року Рада ЄС ухвалила Директиву 

92/106/ЄЕС "Щодо встановлення загальних правил для деяких видів 

змішаних перевезень вантажів між країнами-членами" [205], яка 

застосовується до міжнародних операцій із перевезення вантажів. Там дається 

визначення поняття змішаних перевезень, яке в контексті директиви включає 

в себе перевезення вантажів між державами-членами, де перша або остання 

частина перевезення здійснюється автотранспортом, а інша – залізницею або 

внутрішніми водними шляхами чи морем. У директиві зазначається, що всі 

перевізники, які відповідають вимогам доступу до ринку перевезень вантажів 

між країнами-членами, у контексті операцій зі змішаних перевезень між 

країнами-членами, що здійснюють дорожні перевезення на першому або 

останньому етапі дорожніх перевезень, є складовою частиною операцій зі 

змішаних перевезень, які здійснюються з перетином кордонів або без них. 

Директива зобов'язує Комісію раз на два роки готувати доповіді Раді ЄС 

щодо розвитку змішаних перевезень. 

Серйозність намірів розвивати змішані перевезення відображається також 

в Рішенні Європейської Комісії (93/45/ЄЕС) від 22 грудня 1992 р. щодо 

надання фінансової допомоги експериментальним схемам змішаних 

перевезень. Вже з назви зрозуміло, що Комісія вирішила надавати фінансову 

допомогу експериментальним схемам змішаних перевезень, які здійснюються 

на вже існуючих шляхах або на таких, що лише створюються, і метою яких є: 

покращення організації та діяльності змішаних перевезень на цих шляхах; 
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об'єднання перевізників в єдиний ланцюжок перевезення; оцінка можливості 

ефективно здійснювати комбіновані перевезення, що порівняно  

з автомобільним перевезенням могли би бути конкурентоспроможними і 

економічно доцільними. 

Основоположним документом у системі змішаних перевезень є Рішення 

Ради ЄС 93/628/ ЄЕС [206], яке створює транс’європейську мережу змішаних 

перевезень. Рішення визначає, що транс’європейська мережа змішаних 

перевезень складається з залізничних шляхів та внутрішніх водних шляхів, які 

разом з автомобільними шляхами є предметом найвищої важливості для 

перевезень на великі відстані і утворюють зв'язки між всіма державами-

членами. До транспортної мережі включаються також об'єкти для 

перевантаження між залізничним, внутрішнім водним, автодорожнім та 

морським видами транспорту. 

У Спільній позиції № 24/98 від 17 березня 1998 р. Рада ЄС, з метою 

прийняття Регламенту стосовно надання фінансової допомоги Співтовариства 

діям інноваційного характеру, що сприяють розвитку змішаних перевезень, 

беручи до уваги пропозиції Комісії, думку Економічного та Соціального 

комітетів, Комітету регіонів, зазначила: зважаючи на досвід застосування 

Рішення Комісії (93/45/ЄЕС) очевидно, що дії Співтовариства в цій сфері є 

дуже корисними. Рада ЄС іще раз підкреслила важливість підвищення 

конкурентоспроможності змішаних перевезень з метою створення 

альтернативи автомобільним перевезенням, які є прийнятними для 

користувачів. 14 жовтня 1998 р. Рада ЄС прийняла Регламент № 2196/98 [207] 

щодо надання фінансової допомоги Співтовариства діям інноваційного 

характеру, що сприяють розвитку змішаних перевезень. Регламент встановлює 

механізм надання фінансової допомоги експериментальним схемам, які 

покликані сприяти розвитку змішаних перевезень (програма-Пакт). Програма 

була розрахована на період з 1997 р. по 2001 р. і її метою було: збільшення 

конкурентоспроможності змішаних перевезень як в аспекті вартості, так і в 

аспекті якості надання таких послуг порівняно з автодорожнім транспортом; 
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збільшення використання передових технологій у секторі змішаних 

перевезень; збільшення обсягів змішаних перевезень. Ці дії мали відповідати 

основним напрямам, визначеним для розвитку транс'європейської 

транспортної мережі. Результатом дії програми були значні поліпшення в 

зміщенні акцентів перевезень до змішаних, що привело до значного 

розвантаження автошляхів і збільшення привабливості та 

конкурентоспроможності змішаних перевезень. 

22 липня 2003 р. Рада ЄС і Європарламент прийняли програму "Марко 

Поло", що діяла з 2003 р. по 2006 р. і мала на меті зменшити обсяг 

автодорожніх перевезень за рахунок збільшення міжнародних перевезень 

морським, залізничним та внутрішнім водним транспортом. До 2003 р. (з 

1997 р. по 2001 р.) з цією метою діяла програма РАСТ (експериментальні 

заходи щодо змішаних перевезень). 14 липня 2004 р. Комісія запропонувала 

наступну програму – "Марко Поло 2", що мала за мету започаткувати нову 

регуляторну політику, яка має бути погоджена з Європейським Парламентом 

та Радою ЄС. Ця програма враховує досвід роботи програм РАСТ та "Марко 

Поло" і є як значно більшою за розміром, так і ширша змістовно. Відповідно 

до принципів ринкової економіки Співтовариство підтримує лише дії, які за 

прогнозом принесуть результат у короткий або середній строки. 

7 квітня 2003 р. Комісія запропонувала рамкову Директиву 

Європейського парламенту та Ради ЄС щодо стандартизації та гармонізації 

вантажних пристроїв при змішаних перевезеннях. Метою цього заходу є 

зменшення неефективності змішаних перевезень, викликане різними 

розмірами контейнерів, які використовуються для перевезень в Європі. 

Одним із важливих документів, спрямованих на гармонізацію 

політики держав – членів ЄС у сфері змішаних перевезень, є Консолідована 

резолюція Європейської конференції міністрів транспорту № 2002/2 щодо 

змішаних перевезень. Резолюція зазначає, що змішані перевезення є 

альтернативою дорожнім перевезенням у майбутній системі перевезень, яка 

має відповідати економічним вимогам та вимогам із захисту навколишнього 
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середовища. Резолюція також зазначає існуючі проблеми в галузі змішаних 

перевезень, а саме: невдачі у встановленні і застосуванні справжньої вартості 

перевезень, що перешкоджає конкуренції на користь дорожніх перевезень за 

рахунок змішаних, які могли би бути більш безпечним засобом здійснення 

перевезень для навколишнього середовища, адже вони включають 

залізничний транспорт, внутрішній водний транспорт та/або незначні 

перевезення морем; потребу в розвитку не лише змішаних перевезень 

залізницею та дорогою, але й внутрішніми водними шляхами та на незначні 

відстані морем, а також терміналів та портів між цими видами транспорту; 

проблеми з приміщеннями та устаткуванням терміналів, передачею вантажів 

між різними видами транспорту (включаючи розміри вантажу при змішаних 

перевезеннях), загальним часом транспортування та вчасністю, 

адміністративними формальностями та правилами (включаючи перетин 

кордонів), кожна з яких впливає на якість обслуговування; загальна 

відсутність конкурентоспроможності як щодо якості, так і щодо вартості/цін. 

Актуальність розвитку змішаних перевезень вантажів у наступному 

технологічному укладі підтверджується тим, що її винесено в якості одного з 

ключових пріоритетів Білої книги ЄС по транспорту 2011 р. [208], де 

прописано необхідність подальшого розвитку мультимодальних (змішаних) 

вантажних коридорів для існування стійкої опорної транспортної мережі 

шляхом: 

подальшого створення опорної мережі вантажних коридорів, в об’єкти 

якої будуть залучатися синхронізовані інвестиції для підтримки ефективних 

інноваційних мультимодальних транспортних послуг, у т.ч. залізничних 

послуг на середні та далекі відстані; 

підтримки мультимодальних перевезень, стимулювання інтеграції 

внутрішніх водних шляхів у загальноєвропейську транспорту систему та 

сприяння екологічним інноваціям у сфері вантажних перевезень; 

підтримки запровадження нових транспортних засобів і суден та їхньої 

модернізації. 
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Іще один аспект змішаних перевезень потребує свого розгляду. Це 

система організації змішаних перевезень та управління ними. У розвинених 

країнах ця система і дотепер має істотні недоліки. До них відноситься швидке 

зростання кількості організацій та компаній, які пропонують ті або інші 

послуги зі змішаних перевезень. Подібні компанії, не здійснюючи 

необхідних капіталовкладень і не маючи необхідної кваліфікації, не є 

фінансово стійкими, проте розраховують на отримання прибутків за умов 

сприятливої кон’юнктури і при зміні ситуації швидко банкрутують та 

самоліквідовуються У результаті їхньої діяльності вантажовідправники 

повинні двічі сплачувати фрахт за транспортування вантажів: один раз, 

наприклад, експедитору, а вдруге – судновласнику, який затримує вантаж, 

оскільки йому не перерахував фрахт експедитор, який зазнав банкрутства. 

Тому необхідність максимізації ефективності системи змішаних перевезень 

вантажів в умовах конкуренції та вимог вантажовласників стає серйозним 

фактором для скорочення кількості їхніх учасників та розвитку партнерства.  

Істотну роль у створенні ефективних систем змішаних перевезень та 

управління ними повинні відіграти порти, що не тільки надають матеріально-

технічну базу для здійснення змішаних перевезень, але й є своєрідним 

елементом управління, забезпечуючи умови для взаємодії різних видів 

транспорту. І в цих проблемах першість необхідно віддати транспортно-

логістичним технологіями – як таким, що здатні вирішувати та інтегрувати 

управління ланцюгами поставок товарів у технології змішаних перевезень. 

Слід також враховувати, що проекти щодо розвитку змішаних  

перевезень уже розпочато і в Україні. Так, починаючи з квітня 2003 р., між 

Києвом і Славкувом курсує спеціальний потяг "Ярослав", який перевозить 

вантажівки за спрощеною схемою митного контролю та погодженим 

тарифом і графіком проходження маршруту (лише 2003 р. перевезено понад 

1300 вантажівок. Тариф на перевезення однієї становить 338 дол. [209]). 

Інший контрейлерний маршрут, що формується на теренах України і 

пролягає до країн Прибалтики, – "Вікінг", за яким перевозять в основному 
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великовантажні контейнери переважно з товарами народного споживання та 

комплектуючими для Литви й Білорусі між Одесою/Іллічівськом та Клайпедою.  

Окрім того, у 2006 р. було здійснено перші вантажні перевезення між 

Україною та Німеччиною з використанням уніфікованої накладної 

ЦІМ/УМЗВС (Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення, яка 

була прийнята на 34-й сесії міністрів транспорту Організації співробітництва 

залізниць (ОСЗ), 13–15 червня в Софії). Запровадження подібного 

транзитного документу, за словами генерального директора Укрзалізниці, 

дозволить наблизити транспортні системи Сходу та Заходу, сприятиме 

інтеграції залізниць України в європейську транспортну систему, сприятиме 

зміцненню позицій України на транспортному ринку Європи. Таке 

нововведення дозволяє спростити процедуру перетину кордону, прискорити 

швидкість товароруху, а також підвищити ефективність товарообороту. З 

уведенням єдиної уніфікованої накладної зменшуються транспортні витрати, 

адже до введення накладної ЦІМ при оформленні документів відповідним 

фірмам із кожного вагона доводилося платити 25 євро. 

З розширенням ЄС на схід дедалі актуальнішим стає питання створення 

в Європі міжнародних логістичних центрів, наприклад, на кордоні Україна –

Угорщина, з угорської сторони відбувається розбудова транспортно-

логістичного центру в районі Захоні. Транспортно-логістичний центр міг би 

сприяти організації швидкісних перевезень, а також загалом ефективнішому 

використанню залізничного коридору Транссиб – Україна – Німеччина, який 

забезпечує скорочення строку доставки вантажів з Азії до Європи втричі 

порівняно з морським варіантом (з 40–44 до 11–12 діб).  

Для того щоб перевірити гіпотезу про необхідність і вигідність розвитку 

змішаних технологій в Україні, скористуємось мережевими моделями. 

Мережеві моделі – важливий клас оптимізаційних задач, що мають 

точки перетину із календарним плануванням. Завдання сітьового планування 

загалом зводяться до побудови раціонального плану проведення складного 

комплексу робіт, що складають окремі елементарні взаємообумовлені 
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операції. Взаємообумовленість робіт визначається тим, що виконання деяких 

з них не можна почати раніше, ніж будуть завершені певні попередні 

операції. Основним матеріалом для мережевого планування є структурна 

таблиця комплексу робіт, що містить: 

- перелік елементарних робіт комплексу; 

- перелік робіт, на яких базуються елементарні роботи; 

- час виконання кожної роботи. 

Розглянутий алгоритм планування змішаних перевезень (Додаток З) 

дозволяє одержати на кінцевому етапі найбільш оптимальний з погляду 

обраного критерію спосіб доставки вантажів, під яким розуміється вибір не 

тільки виду транспорту, але й складу логістичних посередників, що 

залучаються до виконання перевезення. Необхідно враховувати, що 

ефективність різних варіантів доставки може варіюватися протягом усього 

періоду виконання договірних зобов'язань, тому розглянуті, але не 

реалізовані варіанти переважно варто не відкидати, а залишати як резервні 

(наприклад, за допомогою формування бази даних варіантів доставки). 

Наприклад, необхідно здійснити перевезення 20-футового контейнера з 

Берліну (Німеччина) до центрального складу в Києві (Україна). У табл. 2.8 

наведені можливі маршрути доставки, отримані за результатами дослідження 

діяльності ряду великих експедиторських компаній Києва. При цьому варто 

враховувати, що для маршрутів 1 і 3 автотранспорт використовується при 

доставці вантажу по Києву від складу тимчасового зберігання (СТЗ) до 

центрального складу. 
Таблиця 2.8 

Коротка характеристика варіантів доставки 
Номер маршруту Характеристика Види транспорту 

1 Берлін – Київ Автомобільний 

2 Берлін – Київ звичайним 
вантажним потягом Залізничний 

3 Берлін – Київ 
контрейлерним потягом 

Змішана технологія доставки: автомобіль + 
контрейлерний потяг 

Джерело: складено автором 
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Аналізуючи маршрути доставки з обліком додаткових нетранспортних (не 

пов’язаних із транспортуванням) складових, можна побудувати мережевий 

графік, що представляє собою альтернативні шляхи доставки (рис. 2.12). З 

огляду на те, що кількість варіантів схем доставки визначає кількість значень 

параметрів, у розглянутому прикладі їх буде п’ятнадцять. 

 
Рис. 2.12 Мережевий графік схем доставки вантажів за маршрутом  

Берлін – Київ 
Джерело: складено автором 
 

Охарактеризуємо роботи, що включаються в мережевий графік, а також 

параметри «час» і «вартість» для кожної з них (табл. 2.9). 

Параметри «час» і «вартість» для кожної схеми доставки визначаються 

як сума відповідних значень, а параметр приведеної вартості – за формулою 

(З.2, Додаток З). При цьому приймемо, що середня банківська ставка за 

короткостроковими валютними кредитами дорівнює 12% у рік, а для 

визначення величини Свант. скористаємося даними митної статистики. Так, 

під час перевезення в 20-футовому контейнері середня вартість вантажу 

становить 20 тис. дол. США. Однак відповідно до митної статистики вартість 

транзитних товарів, котра декларується іноземними вантажовласниками, 

становить близько 5 тис. дол. США за 1 т. При середньому завантаженні 20-

футового контейнера близько 10 т середня вартість товарів у транзитних 

контейнерах становитиме 50 тис. дол. США. Приймемо для проведених 

розрахунків для 20-футового контейнера вартість на рівні Свант = 35 тис. у.е. 

Значення параметрів за кожним варіантом доставки приведені в табл. 2.10. 
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Таблиця 2.9 

Роботи із доставки вантажів* у напрямку Берлін – Київ 

№ 
роботи Характеристика роботи Вартість, 

дол. США Час, діб 

1  2 Замитнення вантажу в Берліні 200 1,0 

2  3 Оформлення документів і завантаження на 
автомобіль-контейнеровоз 

200 1,0 

2  4 Оформлення документів і завантаження на 
залізничний потяг 

50 3,0 

2  5 Оформлення документів і завантаження на роуд-
трейлер 

120 0,5 

5  6 Завантаження роуд-трейлера на контрейлерний 
потяг 

20 0,5 

3  7 Транспортування до кордону Німечина – Польща  
 

1,0 

7  8 Проходження кордону Німеччина –Польща 

8  9 Транспортування до кордону Польща – Україна 

9 10 Випуск автомобіля власними силами  
з митною гарантією 

50 2 

9 11 Випуск автомобіля експедитором  300 1 

9 12 Випуск автомобіля під гарантію митного 
перевізника 

- 0,5 

4 13 Доставка до Києва (транзитом територією Польщі) 
до складу тимчасового зберігання 

500 1,5 

6 13 Доставка до Києва транзитом територією 
Німеччини, Польщі до складу тимчасового 
зберігання на території ТЛЦ (Київ) 

150 1 

10 13 

Доставка до Києва (склад тимчасового зберігання) 

1400 0,5 

11 13 1500 0,5 

12 13 1600 0,5 

13 14 Митне очищення митним брокером ТЛЦ 50 1,5 

13 15 Розвантаження на складі тимчасового зберігання 100 1,0 

15 16 Митне очищення власними силами 150 3,0 

15 17 Митне очищення митним брокером 300 1,5 

14 18 

Доставка по Києву від складу тимчасового 
зберігання до термінала вантажоотримувача 

50 0,5 

16 18 50 0,5 

17 18 50 0,5 

 
Джерело: складено автором 
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Таблиця 2.10 
 Результати розрахунків параметрів для різних схем доставки  

№ маршруту Схема доставки Час Т, днів Вартість С, дол. 
США 

Приведена 
вартість С*, у.о. 

1(1) 1,2,3,7,8,9,10,13,14,18 7,5 1950 39116,2 
1(2) 1,2,3,7,8,9,11,13,14,18 10,5 2490 40602,66 
1(3) 1,2,3,7,8,9,12,13,14,18 6 2100 38830,02 
1(4) 1,2,3,7,8,9,10,13,15,16, 

18 10 2150 40081,91 
1(5) 1,2,3,7,8,9,10,13,15,17, 

18 7,5 2200 39380,85 
1(6) 1,2,3,7,8,9,11,13, 15,16, 

18 8 2400 39743,24 
1(7) 1,2,3,7,8,9,11,13,15,17, 

18 6,5 2550 39450,56 
1(8) 1,2,3,7,8,9,12,13, 15,16, 

18 8,5 2300 39787,81 
1(9) 1,2,3,7,8,9,12,13, 15,17, 

18 7 2450 39495,22 
2(10) 1,2,4,13,14,18 6 800 37469,4 
2(11) 1,2,4,13,15,16,18 10 1050 38895,1 
2(12) 1,2,4,13,15,17,18 8,5 1200 38614,44 
3(13) 1,2,5,6,13,14,18 5 590 36967,73 
3(14) 1,2,5,6,13,15,16,18 7,5 790 37888,19 
3(15) 1,2,5,6,13,15,17,18 6 940 37615,93 

Джерело: розраховано автором 
 

Аналіз результатів розрахунків показує, що при транспортуванні 20-

футового контейнера найбільш сприятливим маршрутом доставки за 

параметрами «час», «вартість» і «приведена вартість» буде маршрут № 13 за 

такою схемою: замитнення вантажу в Берліні – оформлення документів і 

завантаження на роуд-трейлер – завантаження роуд-трейлера на 

контрейлерний потяг – доставка до Києва транзитом територією Німеччини, 

Польщі до складу тимчасового зберігання на території ТЛЦ – митне 

очищення митним брокером ТЛЦ – доставка по Києву від складу 

тимчасового зберігання до термінала вантажоотримувача. 

У випадку, коли критерії мають однакове значення, скористаємось 

критеріями прийняття рішень в умовах невизначеності. У нашому випадку 

ми користуємось цими критеріями для верифікації отриманих даних. 

Для отримання співставних результатів приводимо параметри у відносний 
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вигляд, поділивши елементи кожного стовпчика на його мінімальне значення 

(табл. 2.11).  
Таблиця 2.11  

Відносні значення параметрів за маршрутом Берлін – Київ 

№ маршрут Схема доставки 
Відносні значення параметрів 

Час Т, днів Вартість С, дол. 
США 

Приведена 
вартість С*, у.о. 

1(1) 1,2,3,7,8,9,10,13,14,18 1,5 3,305 1,058128 
1(2) 1,2,3,7,8,9,11,13,14,18 2,1 4,220 1,098338 
1(3) 1,2,3,7,8,9,12,13,14,18 1,2 3,559 1,050386 
1(4) 1,2,3,7,8,9,10,13,15,16, 18 2,0 3,644 1,084251 
1(5) 1,2,3,7,8,9,10,13,15,17, 18 1,5 3,729 1,065287 
1(6) 1,2,3,7,8,9,11,13, 15,16, 18 1,6 4,068 1,07509 
1(7) 1,2,3,7,8,9,11,13,15,17, 18 1,3 4,322 1,067172 
1(8) 1,2,3,7,8,9,12,13, 15,16, 18 1,7 3,898 1,076295 
1(9) 1,2,3,7,8,9,12,13, 15,17, 18 1,4 4,153 1,068381 

2(10) 1,2,4,13,14,18 1,2 1,356 1,01358 
2(11) 1,2,4,13,15,16,18 2,0 1,780 1,052147 
2(12) 1,2,4,13,15,17,18 1,7 2,034 1,044555 
3(13) 1,2,5,6,13,14,18 1,0 1,000 1,00001 
3(14) 1,2,5,6,13,15,16,18 1,5 1,339 1,024909 
3(15) 1,2,5,6,13,15,17,18 1,2 1,593 1,017544 

Джерело: розраховано автором 

Для параметрів, які ми розглядаємо, визначимо значення критеріїв в 

умовах невизначеності, результати розрахунків наведено в табл. 2.12. 

Критерій Лапласа. Всі стани природи Si(i=1,n) приймаються 

рівноймовірними. Імовірність qi визначається за формулою (Додаток З, 

формула З.3) і дорівнюватиме qi=1/3. Для першого маршруту доставки 

знайдемо за формулою (Додаток З, формула З.4) середнє арифметичне 

значення втрат М1=1/3* (1,5+3,305+1,058128) =1,9544, аналогічним чином 

визначаємо Мі для всіх інших маршрутів. Мінімальне значення Мі 

відповідатиме найкращому варіанту доставки. 

Для критерію Вальда на першому етапі варто визначити найбільший 

елемент в кожному рядку. Для першого маршруту найбільше значення 

3,3051, для другого – 4,2203. 

 



183 

  

Таблиця 2.12 

Вибір схеми доставки за критеріями прийняття рішень  

№ маршруту,j Критерій  
Лапласа, Mj(R) 

Критерій  
Вальда,  
max (Vij) 

Критерй Севіджа,  
max (rji) 

Критерій Гурвіца,  
a minVji+(1-a)maxVji 

1(1) 1,9544 3,3051 2,3051 2,1816 

1(2) 2,4729 4,2203 3,2203 2,6593 

1(3) 1,9366 3,5593 2,5593 2,3049 

1(4) 2,2428 3,6441 2,6441 2,3642 

1(5) 2,0980 3,7288 2,7288 2,3971 

1(6) 2,2476 4,0678 3,0678 2,5714 

1(7) 2,2297 4,3220 3,3220 2,6946 

1(8) 2,2249 3,8983 2,8983 2,4873 

1(9) 2,2070 4,1525 3,1525 2,6105 

2(10) 1,1898 1,3559 0,3559 1,1848 

2(11) 1,6106 1,7797 0,7797 1,4159 

2(12) 1,5928 2,0339 1,0339 1,5392 

3(13) 1,0001 1,0001 0,0000 1,0001 

3(14) 1,2880 1,3390 0,3390 1,1819 

3(15) 1,2703 1,5932 0,5932 1,3054 

Мінімальне значення 1,0001 1,0001 0,0000 1,0001 
Джерело: розраховано автором 

 

Критерій Севіджа базується на використання матриці ризиків, елементи 

якої визначаються за формулою (З.7, дотаток З), і потім з них вибирається 

найбільший. Для першого варіанта доставки: r11= 1,5 -1= 0,5; r12= 3,305 – 1 = 

2,305; r13= 1,058128– 1 = 0,058128 максимальне значення – 2,305.  

Для визначення варіанта доставки за критерієм Гурвіца слід знайти 

суму добутків найменшого та найбільшого значень на коефіцієнт довіри а 

= 0,5. Для першого варіанта 0,5*1,5+0,5*3,305 = 2,1816.  

Відповідно до отриманого результату та його верифікації, слід вибрати 

третій варіант доставки за тринадцятим маршрутом, тобто використати 

прямий контрейлерний потяг Берлін – Київ із залученням митного брокера на 

території транспортно-логістичного центру для проведення митного 

очищення в Києві. 



184 

  

2.2.3.  Високошвидкісні залізничні технології новітніх технологічних 

парадигм 

 

Факт зародження залізничного транспорту у ХІХ ст. створює підґрунтя 

для віднесення його до технології минулих технологічних парадигм 

(укладів), проте останні 30-35 років його розвитку спростовують це 

твердження й дозволяють віднести високошвидкісні залізничні перевеезення  

до однієї з провідних технологій нової парадигми. 

Значення залізничного транспорту зросло з появою парового двигуна та 

бурхливим залізничним будівництвом у всьому світі, що підтверджується 

статистичними даними стосовно динаміки зростання довжини залізничних 

доріг, починаючи з 1830-х років ХІХ ст., і виводить залізничний транспорт у 

лідери транспортних технологій уже в другому технологічному укладі. 

Більше того, залізничні перевезення залишаються провідними у третьому, 

четвертому і п’ятому технологічному укладах. На нашу думку, їхнє значення 

у шостому технологічному укладі лише зростатиме, проте майбутнє – за 

високошвидкісними залізничними перевезеннями, інфраструктура для яких 

вперше в світі була побудована в Японії.  

У світі застосовується така класифікація швидкісних і високошвидкісних 

залізниць для перевезення пасажирів за трьома категоріями максимальної 

швидкості руху потягів [210, C. 10-11]: 

– перша категорія – 200–250 км/год.; 

– друга категорія – 250–350 км/год.; 

– третя категорія – понад 350 км/год. 

За критерієм використання рухомого складу запропонована класифікація 

за трьома категоріями: 

– перша категорія – для діапазону 200–250 км/год. – дизель-поїзди з 

електричною тягою (наприклад британські HST), електропоїзди з вагонів із 

нахиленими кузовами (наприклад, шведські Х 2000, італійські Pendolino, 

іспанські Talgo), електропоїзди (наприклад американські Metro Liner); 
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– друга категорія – для діапазону 250–350 км/год. – електропоїзди з 

вагонів без нахилу кузову (наприклад, японські Синкансен, французькі TVG, 

німецькі JCE); 

– третя категорія – для діапазону понад 350 км/год. – поїзди на магнітному 

підвісі із застосуванням надпровідних магнітів та лінійних двигунів, що 

рухаються без застосування сил зчеплення між колесами та рейками 

(наприклад, японські Maglev та німецькі Transrapid), які досягли швидкості 552 

км/год., проте поки що не вийшли за межі експерименту, експлуатація ж цих 

рейок розрахована на максимальну швидкість пасажирських поїздів у 

500 км/год. 

Короткий огляд розвитку залізниць у світі показує, що звичайні залізничні 

шляхи, котрі спочатку почали будувати в Англії, отримали своє 

розповсюдження у всьому світі. Темп їхнього приросту до першої світової 

війни був надзвичайно інтенсивним. Світова залізнична мережа у тис. км 

становила: у 1836 р.– 2,4; у 1846 р.– 15,9; у 1856 р.–67,0;  у 1866 р.– 146,0; у 

1876 р.– 295,0; у 1886 р.– 490,0; у 1896 р.–705,0; у 1916 р.– 1145,3 (табл. 2.13).  
Таблиця 2.13 

Динаміка зміни довжини мережі залізниць в світі, тис. км 

Країна 1830 1840 1850 1870 1890 1916 1922 1991 2006 2014 

Європа 0,3 3,4 24 105,7 218,6 339,6 350 354,4 нд нд 

Америка 0,1 5,6 15,9 94 332,3 587,6 592,4 466,3 нд нд 
Азія 0 0 0 8 39,5 133,5 148,1 277,3 нд нд 
Африка 0 0 0 1,9 9,5 48,2 49,5 86,9 нд нд 
Австралія    1,8 18,9 36,4 47,4 50 нд нд 
Усього  0,4 9 39,9 211,4 618,8 1145,3 1187,5 1234,9 1370,0 1122,6 

Джерело: складено за даними: [211, С. 19, 190–193, 212].  

 

Після цього зростання мережі уповільнилось, а з середини 50-х років 

ХХ ст. загальна протяжність мережі залізних доріг у тис. км, почала 

зменшуватись: у 1937 р.– 1260,4; у 1955 р.– 1295,3; у 1985 р.– 1145,1. Проте у 
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1991 р. загальна довжина залізниць становила 1234 тис. км, у 2006-2013 рр. 

збільшившись у світі до 1370 тис. км. 

Спочатку залізничне будівництво зосередилося в найбільш розвинених 

країнах – Великій Британії, Франції, Німеччині, Сполучених Штатах 

Америки. У 60-х роках XIX ст. на ці чотири країни припадало приблизно 

90% усієї залізничної мережі світу і велика частина її приросту. Вже тоді 

вражали темпи будівництва залізниць у США, де з 1850 р. по 1860 р. було 

побудовано 34,8 тис. км нових ліній. У 60-х роках XIX ст. після скасування 

кріпосного права значно зросли обсяги залізничного будівництва в Росії – з 

1860 р. по 1870 р. вона посіла друге місце після США щодо введення нових 

ліній. Дедалі більше розширювалося будівництво залізниць в Азії, Африці, 

Австралії. За десятиліття – з 1860 р. по 1870 р. – значно зросла мережа 

залізниць у Великій Британії, Німеччині, Франції, Австро-Угорщині, Італії, 

Іспанії, Бельгії, Швеції. 

У 1908 р. протяжність залізниць земної кулі перевищила 1 млн км. У 

кінці XIX – на початку XX ст. темпи приросту довжини залізниць у Європі 

починають поступово знижуватися – позначається насичення територій 

багатьох країн залізничними лініями. Колоніальні країни розгорнули 

будівництво залізниць у своїх колоніях – головним чином для вивозу з них 

сировини, тому більшість тих залізниць будувалися від місць видобутку 

корисних копалин до морських портів. У період 1910–1916 рр.. залізнична 

мережа Європи зросла на 24764 км. Тим часом Росія збільшила свою мережу 

на 22,6%, а США – на 7,9%. Більш детальний аналіз і досвід розвитку 

залізничного транспортного транспорту наведено в праці Є. Сотникова [211]. 

Як зростала мережа залізниць у різних частинах світу та частку кожної 

частини світу в період від початку будівництва залізниць до 2006 р., можна 

побачити на рис. 2.13 та 2.14. 
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Рис. 2.13 Динаміка довжини мережі залізних доріг, тис.км 

Джерело: [211]. 

 

 
Рис. 2.14 Динаміка частки частин світу у загальній 

довжині мережі залізниць, % 
 

Джерело: складено за даними [211, 212].  
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Рис. 2.15 Динаміка довжини звичайних залізничних ліній в деяких країнах 

Джерело: складено за даними [211, 212]. 

 

На рис. 2.15 чітко видно зменшення довжини залізниць у деяких країнах 

у період з 1991 р. по 2010 р. Натомість починає зростати довжина 

високошвидкісних ліній як перспективної технології, яка в світі ще не 

ввійшла у фазу піднесення, проте в деяких країнах починає домінувати, 

наприклад, у Китаї, Японії, Франції, Німеччині, США – табл. 2.14. 

Очевидно, що перспективи розвитку залізниць пов’язані з тим, що 

залізничний транспорт є більш безпечним для довкілля. Підтвердженням 

цього є планування нарощення мережі високошвидкісного сполучення в 

деяких країнах – рис. 2.16. 

Фінансування нового будівництва залізниць в планетарному масштабі 

оцінені в звіті Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) 

"Потреби стратегічної транспортної інфраструктури до 2030 р." (Strategic 
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Таблиця 2.14 

Довжина високошвидкісних залізничних магістралей (ВШМ)  
у світі (на 11.01.2011 р.) 

Країна Довжина ВШМ в 
експлуатації, км 

Довжина ВШМ на стадії 
будівництва та експлуатації, км 

Усього  
в країні, км 

Китай  4837 6696 15054 

Іспанія  1963 1781 3744 

Японія 1906 590 2496 

Франція 1872 234 2106 

Німеччина 1032 378 1410 

Італія 923 0 923 

Туреччина 235 510 745 

Південна Корея 330 82 412 

США 362 0 362 

Тайвань 345 0 345 

Нідерланди 120 0 120 

Велика Британія 113 0 113 

Фінляндія  60 0 60 

 
Джерело: [214, C. 192].  

 

Transport Infrastrucrure needs to 2030) [215] (табл. 2.15) по країнах, в 

Глобальну сімку (Global 7) входять країни США, Японія, Канада, Німеччина, 

Італія, Великобританія, Франція, Велика п’ятірка - країни БРІІКС (Бразилія, 

Російська Федерація, Індія, Індонезія, Китай). 

 

 
Рис. 2.16 Заплановані обсяги будівництва залізничних доріг  

на період до 2025 р., тис. км 
 
Джерело: [216, C. 21.]  
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Таблиця 2.15 

Потреби в інвестиціях на глобальну залізничну інфраструктуру,  
2009-2030, млрд дол. США  

Регіон світу 

Щорічні потреби на будівництво 
залізниць та їх  

обслуговування 

Агреговані потреби на будівництво  
залізниць та їх обслуговування* 

2009-2015 2015-2030 2009-2015 2015-2030 2009-2030 

Велика сімка 
(G 7)  37 55 260 830 1090 

Інші країни 
ОЕСР  30 65 207 950 1160 

Країни не 
члени ОЕСР 5 7 37 105 140 

Велика 
п’ятірка - 
країни БРІІКС 

55 140 390 2090 2480 

Всього  130 270 920 4060 5000 
*"Будівництво залізниць та їх обслуговування" включає "нові інвестиції" та капітальні витрати на 

"обслуговування" 
Джерело: [217, С. 56. ]  

 

Історичний досвід свідчить про те, що перша високошвидкісна залізниця 

запрацювала в Японії [210, 218], що було обумовлено загостренням 

транспортної ситуації вздовж східного узбережжя острова Хонсю через 

високу інтенсивність пасажирських перевезень між найбільшими містами 

країни Токіо і Осакою. Адміністрація японських залізниць дуже швидко (за 

1956–1958 рр.) створила проект високошвидкісної залізниці між цими 

містами, а її будівництво почалося в 1959 р. У 1964 р. перша в світі 

високошвидкісна лінія була запущена в експлуатацію (протяжність цієї траси 

Токайдо становила 515,4 км, а максимально допустима швидкість потягів – 

210 км/год.). Приріст обсягу виконаних на лінії пасажирських перевезень 

дуже швидко зростав: з 1964 р. по 1965 р. – 11 млн пасажирів, з 1966 р. по 

1967 р. – 43,8 млн пасажирів, з 1971 р. по 1972 р. – 85,4 млн пасажирів (облік 

вівся з 1 квітня по 31 березня). Через три роки дорога почала приносити 

прибуток, а у 1971 р. вийшла на повну окупність.  

З цього часу мережа стала загальнонаціональною. На лінії Такайдо 

допускається рух зі швидкістю 270 км/год., на лініях Тохоку та Дзоецу – 275 
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км/год., а на лінії Саньйо – 300 км/год. У середньому на одного мешканця 

Японії припадає 2,27 поїздки високошвидкісними залізницями, а у країнах 

ЄС – 0,38 [219]. 

Японія продовжує розвивати високошвидкісні залізничні сполучення.  

Корпорація залізничного будівництва Японії (JRCC) веде будівництво ліній 

та залишається власником інфраструктури. Пасажирські компанії –оператори 

перевезень займаються залізничними перевезеннями і несуть 

відповідальність за поточний стан колії та за менеджмент, а також платять 

корпорації JRCC за використання інфраструктури. Проте керівництво 

японської Центральної залізничної компанії вважає: щоб успішно 

конкурувати з авіатранспортом на найбільш інтенсивному пасажирському 

напрямку Токіо–Осака, необхідно збільшити щільність руху з 11 до 15 

поїздів на годину і перейти на режим роботи міського метрополітену. 

За найновішими даними Мінтрансу Росії, на найближче десятиліття 

намічена реалізація глобального проекту розвитку – залізничного 

сполучення між Японією та Росією (яке зв’яже острови Сахалін та 

Хоккайдо через протоку Лаперуза) [220], що може сприяти як збільшенню 

товарообігу до 33,2 млн т на рік, так і збільшенню транзиту контейнерів до 

4–6 млн ТЕУ з Японії в Європу1. 

Високошвидкісні перевезення визнані пріоритетною технологією і в 

Китаї [221], де констатували, що пропускна спроможність залізниць на ряді 

напрямків наближається до вичерпання, збільшення різниці у швидкості руху 

вантажних і пасажирських потягів призводить до погіршення ситуації. Тому 

існує необхідність у радикальній реструктуризації транспортного 

обслуговування, відповідно до якого рух пасажирських потягів 

концентруватиметься на одних лініях, а вантажних – на інших. На думку 

Шпень Чи Юнь, дійсного члена Академії наук Китаю та Китайської технічної 

                                                
1 Острови Хоккайдо і Хонсю з’єднані найдовшим у світі 54-кілометровим підводним тунелем Сейкан з 1988 р. Поки що 
сьогодні проблемою номер один, яка широко дискутується в Росії, є проект мостового переходу між материковою 
Росією та островом Сахалін, що прискорить соціально-економічний розвиток Сахалінської області. 
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академії, швидкісне сполучення є ключем до прискорення науково-

технічного прогресу на залізницях. 

У 2012 р. було оприлюднено інформацію про те, що Китай займає друге 

місце в світі за довжиною залізничної мережі після США –  91,0 тис.  км і за 

довжиною швидкісних і високошвидкісних ліній випереджає Японію та 

Європу – на 01.12.2012 р. загальна протяжність таких доріг у КНР – 

9,3 тис. км й на початок 2014 р. – 15,4 тис. км [222]. Швидкісні та 

високошвидкісні залізниці Китаю включають модернізовані звичайні лінії, 

нові лінії, побудовані спеціально для руху високошвидкісних потягів, а 

також перші в світі комерційні лінії для руху потягів на магнітній подушці. 

Плановий підхід до будівництва високошвидкісних ліній і підтримка 

держави із застосуванням спеціальних заходів стимулювання 

передбачають, що до кінця 2015 р. сумарний показник довжини 

високошвидкісної мережі збільшиться і становитиме 18,0 тис. км [223], 

причому Китай використовує угоди про передачу технологій від успішних 

світових виробників високошвидкісної техніки для залізниць – Alstom 

(Франція), Сіменс (Німеччина), Хітачі-Кавасакі (Японія), Бомбардьє 

(Канада), які намагаються забезпечити свою присутність на ринках країн зі 

зростаючою економікою. Але імпортуючи зарубіжні технології, Китай 

намагається на їхній основі розробити власні технологічні інновації, 

наприклад, потяги серії CRH-380A, на яких встановлено рекорд швидкості 

для високошвидкісних доріг Китаю – близько 500 км/год. 

Звичайно, що такі масштабні плани із розвитку високошвидкісних 

перевезень у Китаї через високу капіталомісткість проектів зазнають 

фінансових проблем. Тому вони в основному фінансуються за рахунок 

державних банків Китаю і державних фінансових інститутів, які позичають 

гроші Міністерству залізничного транспорту Китаю і регіональній владі. У 

період з 2006 по 2010 р. МЗТ Китаю через свій фінансовий інститут China 

Rail Investment Corp, взяла на себе фінансові зобов’язання загальною сумою 
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понад 1 трлн китайських юанів (близько 150 млрд дол. США в цінах 2010 р.) 

[224]. 

China Rail Investment Corp також частково вдалася до поповнення коштів 

за рахунок часткового IPO. Навесні 2010 р. China Rail Investment Corp 

продала 4,5% частку в залізничній магістралі Пекін-Шанхай Банку Китаю за 

6,6 млрд юанів і 4,5% частку – приватним інвесторам на загальну суму 6 

млрд. юанів. У підсумку у власності China Rail Investment Corp збереглося 

56,2% на цю лінію. Станом на 2010 р. облігації China Rail Investment Corp. 

оцінювалися інвесторами як відносно безпечні, оскільки вони забезпечені 

активами (основними засобами залізниць), а також контролюються 

китайським урядом [225]. 

Велике капітальне підприємство, яким є будівництво настільки 

розгалуженої мережі високошвидкісних залізниць, потребує значних витрат 

для обслуговування та виплати боргів за рахунок вартості проїзду та інших 

джерел прибутку: реклами, оренди тощо. Незважаючи на значний успіх 

нових доріг серед пасажирів і великий пасажиропотік, усі побудовані лінії в 

перші роки свого існування зазнали збитків. Експерти відзначають, що пік 

платежів за боргами для Міністерства залізничного транспорту настане вже у 

2015-2016 рр., причому деякі економісти пропонують підвищити рівень 

субсидування залізниць, інші ж економісти побоюються, що це призведе 

тільки до погіршення ситуації. Наразі МЗТ КНР робить зусилля для 

поліпшення якості управління фінансами нових залізниць Китаю [226].  

До програми високошвидкісного руху долучилася й Росія [227], проте її 

плани щодо створення високошвидкісних залізничних ліній для перевезення 

пасажирів зі швидкістю до 350 км/год. згідно зі Стратегією розвитку 

залізничного транспорту до 2030 р. виглядають менш амбітно, ніж 

європейських держав, а тим більше Китаю. Стратегія передбачає будівництво 

всього 1500 км таких ліній.  

Однією з оптимальних схем будівництва високошвидкісних 

залізничних магістралей у Росії обрано (рекомендовану в світі) концепцію 
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контракту життєвого циклу (КЖЦ). Контракт життєвого циклу передбачає 

обрання за єдиним конкурсом підрядника, що повинен забезпечити 

проектування, будівництво, фінансування й експлуатацію протягом усього 

життєвого циклу об'єктів інфраструктури, що входять до високошвидкісної 

залізничної магістралі (приблизно 30 років). Замовник в особі державного 

партнера оплачуватиме сервіс магістралі, що надається за цим контрактом, 

періодичними платежами протягом зазначеного строку. Державний партнер 

може також компенсувати частину витрат на будівництво інфраструктури. 

Позитивні ефекти від реалізації проектів високошвидкісної залізничної 

магістралі не обмежуються прямими ефектами від розвитку національної 

транспортної системи.  

Прагнення України досягти рівня європейських стандартів вимагають 

від дослідника обов’язково розглядати ці стандарти, порівнюючи та 

вибудовуючи концептуальні основи для наближення до них України. Тому у 

нашому дослідженні необхідно розглянути основні аспекти формування 

високошвидкісної транс’європейської залізничної мережі, яке розпочато 

значно пізніше, ніж в Японії та окремих країнах Європи (наприклад Франції).  

Високошвидкісні залізничні перевезення в Європі. Вивчення 

європейської транспортної політики показує пріоритетність саме залізничних 

перевезень. Також однією з цілей Білої книги ЄС по транспорту до 2050 р. 

(що є Стратегією розвитку транспорту ЄС на довгострокову перспективу) є 

рішення підняти обсяги перевезень вантажів на залізничному транспорт із 8 

до 18% до 2030 року в країнах ЄС [228] (які в Україні є на рівні 25% – 

середній показник за останні 11 років). Адже проблеми зростання загальної 

автомобілізації європейських країн негативно позначаються не тільки на 

транспортній ситуації, а й на стані довкілля – рис. 2.17.  
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Рис. 2.17 Рівень автомобілізації країн ЄС  

(кількість легкових автомобілів на 1000 мешканців) 
Джерело: за даними Євростату [229].  

 

Формування спільної транспортної політики стосовно розвитку 

високошвидкісних перевезень в Європі та її втілення в практику офіційно 

розпочинається у 1985 р., коли Комісія з транспорту європейських 

співтовариств (ЄС) висунула ряд важливих пропозицій щодо організації 

високошвидкісного сполучення в Європі. Це відбулось через рік після 

початку роботи TGV – французької мережі швидкісних електропоїздів, 

розробленої компанією GEC-Alsthom (зараз Alstom) і нині управляється 

національним французьким оператором залізниць SNCF. Перша лінія TGV 

була відкрита у 1981 р. між Парижем і Ліоном [230]. Але вже сьогодні 27 

міст Європи з населенням більше 1 млн чол. зв’язані високошвидкісними 

лініями й дослідження останніх років показують, що 70-80 % 

пасажиропотоку в найближчий час займуть саме залізниці. 

Спочатку пропозиції про об'єднання високошвидкісних ліній в єдину 

мережу стосувалися лише магістралей, що будувалися за планами 

французького оператора SNCF, проте незабаром з’явилися й міжнародні 

проекти. Робоча група спеціалістів Міжнародного союзу залізниць і 
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Співтовариства європейських залізниць у 1989 р. розробила Пропозиції щодо 

Європейської високошвидкісної мережі. На базі цих пропозицій Рада 

міністрів ЄС утворила робочу групу високого рівня "Висока швидкість", 

куди входили представники країн – членів ЄС, залізничних компаній, 

підприємств, що випускають залізничну техніку, та інших зацікавлених 

компаній. Основними завданнями цього дослідження були: 

– розроблення середньострокових та довгострокових прогнозів розвитку 

мережі; 

– оцінка соціально-економічних і фінансових наслідків від швидкісних 

сполучень; 

– вимоги до гармонізації швидкісного рухомого складу та супутніх систем. 

Підсумком роботи групи високого рівня став звіт "Європейська мережа 

високошвидкісних потягів" та генеральний план із розвитку 

високошвидкісних залізниць в Європі до 2010 р. (затверджений 

17.12.1990 р.), куди увійшли 14 коридорів з 15 вузлами,будівництво яких 

отримало найвищий пріоритет та схвалення міністерств транспорту 12 країн. 

Концепція розвитку транс'європейської мережі була ратифікована у лютому 

1992 р. Маастрихтським договором. У вересні 1996 р. була опублікована 

Директива ЄС щодо розвитку транс’європейської мережі, стосовно 

залізничного транспорту вона включала плани створення до 2010 р. єдиної 

мережі тодішніх 12 країн – членів ЄС, у тому числі мережі змішаних 

сполучень, що буде розглядатися. Розвиток швидкісних сполучень 

розглядався як один із ключових факторів розвитку Європейського Союзу та 

досягнення економічної, соціальної та культурної єдності в новому 

європейському просторі без внутрішніх кордонів між країнами. 

Необхідно зазначити, що спочатку розвиток основних систем (в Іспанії, 

Франції, Італії та Німеччині) відбувався на суто національній основі, і, 

використовувана технологія, заснована на класичних залізничних принципах, 

була несумісною з іншими технологіями. Ці події не сприяли стратегіям 

інтеграції транспортних систем пасажирського транспорту ЄС, розвитку 
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стійких транспортних рішень та відкриттю ринків для конкуруючих 

операторів. Експерти відзначають, що протягом десятків років Європейський 

Союз прагнув створити законодавство з питань контролю за розробкою 

нових високошвидкісних ліній і стандартизувати мережу так, щоб досягти 

сумісності з іншими технологіями та запропонувати конкурентоспроможні 

перевезення [231]. З 1985 р., коли почали інтенсивно розвиватися швидкісні 

залізничні сполучення в Європі, обсяги перевезень, що припадають на ці 

сполучення, збільшилися приблизно в 5 разів. Це головним чином 

пояснюється розширенням мережі цих сполучень: загальна довжина колій, 

що входять до їх складу, збільшилася практично втричі. Проте спільне 

законодавство для розвитку сумісних високошвидкісних перевезень 

з’явилось пізніше. 

Детальніші дані зі скорочення часу поїздок щодо денних швидкісних 

міжнародних сполучень наведені у табл. 2.16. 
Таблиця 2.16 

Скорочення тривалості поїздки у міжнародних денних швидкісних  
залізничних сполученнях 

Маршрут Довжина, 
км 

Тривалість поїздки Маршрутна швидкість, 
км/год. 

2000 р. 2005 р. 2000 р. 2005 р. 

Париж – Брюссель 314 1 год. 25 хв. 1 год. 25 хв. 222 222 

Париж – Лондон 494 3 год. 2 год. 30 хв. 165 198 

Париж – Амстердам 540 4 год. 13 хв. 3 год. 15 хв. 128 166 

Париж – Цюрих 614 6 год. 05 хв. 3 год. 15 хв. 101 190 

Париж – Мілан 821 7 год. 4 год. 15 хв. 117 193 

Брюссель – Бордо 957 6 год. 06 хв. 3 год. 50 хв. 157 250 

Брюссель – Монпельє 1087 6 год. 08 хв. 4 год. 45 хв. 177 229 

Лондон – Бур-Сен-Моріс 1222 8 год. 8 год. 152 152 

Брюссель – Ніцца 1455 9 год. 20 хв. 8 год. 156 182 

Джерело: за даними [232].  

 

За останні 20 років Західна Європа стала одним зі світових лідерів у 

розвитку високошвидкісних ліній. Це безумовно відбувається завдяки 
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довгостроковій транспортній стратегії, але тепер директиви ЄС регулюють 

специфікацію всіх нових залізничних розробок на стандартних чи 

високошвидкісних лініях по Європейському Союзу, меншою мірою вони 

затверджені сусідніми державами1. 

Основними нормативними документами ЄС у сфері технічного 

регулювання на залізничному транспорті є Директиви 96/48/ЄС 

(транс’європейські високошвидкісні залізничні системи) та 2001/16/ЄС 

(транс’європейські стандартні залізничні системи).  

Дві основні розбіжності між директивами щодо швидкісних та 

звичайних залізничних ліній полягають у тому, що остання 

розповсюджується на значно більшу за протяжністю частку мережі та її 

реалізація повинна проходити поетапно. Питання про режим використання 

звичайних (не швидкісних) залізниць не втрачає своєї актуальності з 

розвитком швидкісних. У наш час на багатьох напрямках вантажні та 

пасажирські перевезення стримуються через необхідність переходу на іншу 

систему сигналізації та тягового електропостачання. Заміна локомотивів при 

перетині державних кордонів значно стримує просування поїздів.  

Директива щодо розвитку стандартних залізничних систем спрямована 

на спрощення руху потягів через кордони національних залізничних мереж 

європейських країн [233, 234].  

Ці директиви встановлюють базові вимоги, що стосуються 

інтероперабельних (експлуатаційно сумісних) високошвидкісних і 

традиційних залізничних ліній і їхніх підсистем:  

1) структурних підсистем,  

2) інфраструктури,  

3) енергопостачання,  

4) системи управління і сигналізації 

5) здійснення перевезень і управління ними,  

6) рухомого складу,  
                                                
1За Угодою про асоціацію між Україною і ЄС в Україні необхідно прийняти 12 директив щодо залізничного транспорту. 
Аналіз позитивних та негативних наслідків наведено в п.5.3. 
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7) експлуатаційних підсистем, технічного обслуговування і ремонту, 

8) систем обробки і передачі даних для пасажирських і вантажних 

перевезень.  

До кожної з цих підсистем розроблено технічні специфікації (ТSI) 

інтероперабельності: всього їх шість і вони покривають вісім основних 

підсистем залізничного транспорту. Наприклад, технічна специфікація 

інтероперабельності підсистеми "Інфраструктура" транс’європейської 

залізничної мережі затверджена Рішенням Комісії ЄС від 30 травня 2002 р. 

730-735/2002 відповідно до ст. 6, абзацу 1 Директиви 96/48/EС [235]. Мета 

цих стандартів – забезпечення можливості операторам поїздів користуватися 

будь-якою лінією, без перешкод, із безпечним розподілом пропускної 

спроможності, а також забезпечення для всіх операторів транспорту 

однакового доступу до залізничної інфраструктури. Це стосується як 

фінансової сторони – всі оператори повинні сплачувати за доступ за 

однаковим тарифом, так і розкладу, де доступ надається всім операторам на 

рівних правах, без надання привілею підприємствам-операторам (які часто 

фінансуються державою) [236]. 

Наступною оновленою директивою щодо інтероперабельності була 

Директива 2008/57/ЄС "Про оперативну сумісність/інтероперабельність 

залізничних систем у межах Співтовариства", яка відмінила дві попередні 

директиви, проте технічні специфікації (ТSI), порядок їх розробки та 

введення в експлуатацію структурних підсистем залізниць залишаються 

діючими. За графіком імплементації директив у законодавство України 

відповідно до парафованої Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, має бути 

впроваджена саме остання директива щодо інтероперабельності та технічні 

специфікації (ТSI), розроблені раніше. 

Розглянемо декілька успішних європейських проектів із прокладення 

високошвидкісних залізничних ліній. 

Eurostar – залізнична мережа, що з'єднує Лондон і графство Кент у 

Великій Британії з містами Париж і Лілль у Франції і Брюсселем у Бельгії. 
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Поїзди Eurostar перетинають Ла-Манш через Євротунель. Перший потяг 

Eurostar почав експлуатуватися у 1994 р. За короткий строк роботи потягу 

60% пасажирів, які на напрямі Лондон-Париж, що був одним із найбільш 

завантажених у Європі, користувалися повітряним транспортом, вибрали 

послуги Eurostar. Поїзд Eurostar по суті є подовженим TGV, пристосованим 

для експлуатації у Великій Британії і Євротунелі під Ла-Маншем. Основними 

відмінностями поїзда є: менший обсяг вагона, який відповідає британському 

стандарту на габарити рухомого складу залізниць, створені у Великій 

Британії асинхронні тягові двигуни і поліпшена система пожежобезпеки на 

випадок загоряння в тунелі. 

Thalys. Потяги компанії Thalys курсують між крупними містами 

чотирьох країн – Франції, Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Швидкісний 

рух діє тільки між Парижем та Брюсселем (310 км за 1 год. 25 хв.), інша 

частина мережі зараз реконструюється та поступово вводиться до 

експлуатації. Потяги слідують як спеціально виділеними високошвидкісними 

лініями, так і стандартними шляхами, надалі планується повністю перейти на 

високошвидкісні лінії, через Кельн до Франкфурта-на-Майні. Перешкодою 

цьому є недостатнє живлення контактної мережі в Німеччині ( 15 кВ). Час у 

дорозі з Брюсселя до Парижа зазвичай становить 82 хвилини (відстань 

приблизно 300 км), від Лілля до Парижа – 50 хвилин (відстань 184 км). 

Максимально допустима швидкість (залежить від типу колії) становить 300 

км на годину. Потяги LGV дозволяють компаніям Air France, Northwest 

Airlines, American Airlines  і SkyTeam надавати послуги в аеропортах Парижа, 

Брюсселя, Амстердама і Антверпену.  

Rhealys. У проекті Rhealys беруть участь Франція, Германія, Люксембург 

та Швейцарія. Після відкриття у 2006 р. лінії TGV Ost, тривалість поїздки між 

Парижем та Франкфуртом-на-Майні становить 3 год. 35 хв., до Страсбурга – 2 

год. 20 хв., до Люксембурга 2 год. 15 хв., до Цюриха – 4 год. 30 хв. Новими та 

реконструйованими лініями, які розраховані на швидкість руху 250 км/год., а 
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на деяких ділянках – 320 км/год., з’єднані такі промислові центри, як Париж, 

Страсбург, Менц, Саарбрюккен, Мангейм та Карлсрує. 

Rail-Baltica (Рейл-Балтика). За попередньою угодою Міністерства 

шляхів сполучень Німеччини та країн Балтії – Естонії, Латвії та Литви почали 

розглядати питання стосовно будівництва Балтійської швидкісної магістралі 

Rail Baltica у 2002 р.[237]. Особливість цього проекту в тому, що в 

прибалтійських країнах буде прокладено колію європейської (нормальної) 

ширини 1435 мм, а сам проект включений у число пріоритетних проектів ЄС, 

наприклад, у програму 2007–2013 років Європейських комунікаційних мереж 

(TEN-T). Його вивчення та реалізація на 50% співфінансується з бюджету 

TEN-T, і на 50% – із бюджету кожної країни, що бере в ньому участь. Загальні 

витрати на вивчення проекту обчислюються в 396000 євро (вартість 

розроблення техніко-економічного обґрунтування реалізації проекту 

оцінюється приблизно в 1 млн євро). Запроектована прокладка швидкісної 

електрифікованої залізничної колії протяжністю 550 км від Таллінна через 

Ригу та Вільнюс до кордону з Польщею. Швидкість руху пасажирських 

потягів сягатиме 200 км/год., вантажних – 140 км/год. Перша ділянка нової 

лінії була відкрита у 2011 р. на ділянці між Моцкавою та Шяштокаєм 

довжиною 7 км. 

До викликів, що стоять перед проектом Rail Baltica, відносяться 

відмінності в регулюванні й різна ширина залізничної колії в країнах, що 

беруть участь у проекті, адже відомо, що Естонія відмовилась переходити на 

європейську колію і залишила ширину колії 1520 і цьому проекті. Водночас 

Литва запропонувала включити до мережі Вільнюс [238], хоча раніше 

узгоджений проект проходив через Каунас.  

Альтернативним проектом щодо розвитку широкої колії 1520 мм у 

західну Європу є проект, що проходитиме через Україну, а саме по маршруту 

Ужгород – Кошице – Братислава (Словаччина) – Відень (Австрія), 

ініційований флагманом простору 1520 Російськими залізницями (РЖД) у 

2006 р. Спочатку будівництво оцінювалося в 4,7 млрд євро, далі – в 6,3 млрд 
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євро. Проте навіть попри значні витрати проект був визнаний вигідним, 

оскільки до 2050 р. він дозволить залучати як мінімум 16 млн т вантажів 

щорічно [239]. Новий залізничний шлях проходитиме вздовж наявних шляхів 

європейської колії, таким чином буде створено суміщену (комбіновану) 

колію, яка дасть змогу створити транспортний транс’євразійський коридор 

від Тихого океану до Західної Європи, скоротивши час доставки вантажів з 

30 до 14 діб. 

У випадку регіонального лідерства у Східній Європі Україна може 

запропонувати ЄС привабливі транспортні проекти: модернізувати і 

продовжити колію 1435 на свою територію разом зі створенням транспортно-

логістичного центру на своїй території. Адже зараз на території України є 

невеликі ділянки європейської колії з боку західного кордону (тобто 

суміщеної або комбінованої колії), які заходять на територію Закарпатської 

області: Чоп – Батьово – Мукачево (близько 40 км, лінія електрифікована) й 

Батьово – Королево – Дяково (близько 80 км); Волинської області: польський 

кордон – Ковель (60 км); Львівської області: польський кордон – Мостиська 

(близько 15 км) і польський кодон – Хирів (10 км). 

Окрім цього, Україна і Польща могли б об’єднати зусилля у створенні 

спільного інтермодального терміналу з перевалки вантажів і таким чином 

забезпечити надійним вантажопотоком свої комбіновані (у випадку Польщі – 

ширококолійні) залізничні лінії. 

Одним з інструментів популяризації високошвидкісних залізничних 

перевезень є міжнародні конгреси із високошвидкісного залізничного 

транспорту, де виступають із доповідями провідні світові залізничні 

оператори світу та проводяться виставки провідних виробників залізничної 

техніки для високошвидкісних перевезень. Перший такий міжнародний 

конгрес відбувся у 1992 р. у Брюсселі (Бельгія), другий – у 1995 р. у Ліллі 

(Франція), третій – у 1998 р. у Берліні (Німеччина), четвертий – у 2002 р. у 

Мадриді (Іспанія), п’ятий – у 2005 р. у Мілані (Італія), шостий – у 2008 р. в 

Амстердамі (Нідерланди), сьомий – у 2010 р. у Пекіні (Китай), восьмий – у 
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2012 р. у Філадельфії (США) [240]. На цих конгресах обговорювалися такі 

основні проблеми: внесок високошвидкісного руху (ВШР) у збільшення 

мобільності населення; збереження навколишнього середовища; ВШР як 

рухома сила розвитку глобального ринку залізничної індустрії; Європейська 

високошвидкісна мережа –очікування, реальність та перспективи;  

високошвидкісні залізниці та авіатранспорт – конкуренція та взаємодія; 

фінансування нового будівництва та соціально-економічний ефект ВШМ 

(високошвидкісних магістралей); розвиток нових технологій на транспорті та 

перспективи впровадження магнітного підвісу. 

Сучасні технології шостого технологічного укладу віддають перевагу 

залізничному транспорту – задля створення та розвитку мережі швидкісних 

залізничних сполучень у різних країнах. В України є багато причин цей 

процес розвивати. Наприклад, автори дослідження [241] виділяють такі: 

– найважливішим фактором у сучасних умовах є скорочення до 50% 

витрат часу пасажирів на поїздки, що значною мірою впливає на якість 

транспортного обслуговування; 

– залізниці спроможні організовувати масові перевезення пасажирів із 

достатньо високою швидкістю, які є дешевшими, безпечнішими та 

комфортнішими порівняно з іншими видами транспорту; 

– в багатьох розвинених країнах пасажири стали надавати перевагу 

поїздкам на швидкісних поїздах замість звичайних, на які був великий попит 

до цього часу; 

– питоме споживання енергії залізницями значною мірою менше 

порівняно з іншими видами транспорту; 

– залізниця більш ефективно використовує територію, адже під час 

будівництва залізничних колій немає необхідності займати значні земельні 

площі, як при будівництві автомобільних шляхів або сучасних аеродромів; 

– пересічення на одному рівні швидкісної залізничної колії та звичайної 

не допускається, а в окремих випадках вони прокладаються окремо від 

вантажних, унаслідок чого збільшується безпека руху поїздів; 
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– залізниці сприяють розвитку таких додаткових сфер діяльності, як 

туризм, будівництво нових житлових районів, створення рекреаційних, 

торговельних зон тощо. 

Докладно процеси інституційної та технологічної модернізації 

залізничного транспорту в Європі та Україні розглядатимуться в наступних 

двох розділах, а саме в Розділі 3 розглядатиметься транспортна політика 

Європи, засади лібералізації залізничного транспорту та нові форми 

довгострокового державного регулювання залізничного транспорту. 

Проблеми техніко-технологічної модернізації, підвищення продуктивності 

роботи вітчизняних залізниць, а також структурні процеси реформування 

галузі та напрями коадаптації залізничних систем України та країн Європи 

розроблено та викладено в Розділі 4. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Позиціювання транспорту та його інфраструктури України через 

міжнародні економічні рейтинги та в порівнянні з іншими країнами світу та 

Європи показує що: 

- якість вітчизняної транспортної та логістичної інфраструктури знаходиться 

вкрай незадовільному стані, це стосується якості автошляхів, портової та авіаційної 

інфраструктури. Так, відповідно до розрахунків Індексу глобальної 

конкурентоспроможності Україна знаходиться в третій півсотні за цими 

показниками. Дещо краще є ситуація з  оцінкою показників якості залізничної 

інфраструктури, якості стаціонарних телефонних мереж (у розрахунку на 100 осіб 

населення) та розвитку мобільних мереж (кількість мобільних підключень на 100  

осіб населення); 

- позиціювання України за Індексом логістичної ефективності показує, що вона 

починає займати свої рейтинги тільки з другої півсотні. Проте якщо у 2010 р. 

Україна займала 102 місце, то у 2012 році – вона піднімається в рейтингу майже 

наполовину до 66 й у 2014 до 61 місця, що, на нашу думку, пов’язано насамперед з 
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інтенсифікацією реалізації та завершенням деяких транспортних проектів в межах 

підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012 у 

2009-2013 роках;  

- тривалість та вартість експорту та імпорту в Україні є вищою ніж в країнах 

Східної Європи та Центральної Азії та є значно вищими за аналогічні показники 

країн ОЕСР, що може пояснити низькі показники транзитних вантажопотоків з цих 

країн, які йдуть в обхід території України. Так, показник тривалості здійснення 

експорту в Україні в 3 рази вищий за аналогічний в країнах ОЕСР. Підготовка 

документів для експорту складає 22 дні, для імпорту – 20 днів, що є найтривалішим 

періодом в експортно-імпортних процедурах. 

2. Саме тому, одним з основних підходів, який необхідно впроваджувати в 

Україні з метою поліпшення умов транскордонної торгівлі, на що вказує оцінка 

Легкості ведення бізнесу в Україні (Doing Business), а саме експортно-імпортних 

операцій, спрощення транзиту, інтеграції України в світову та європейську 

транспортну систему є запровадження комплексного транспортно-логістичного 

підходу до перевезень через оновлену на основі сучасних інновацій вітчизняну 

транспортну систему на засадах широкої європеїзації. 

3. Дослідження еволюції формування сучасної інтегрованої транспортної 

системи світу, показує наступне: якщо в перших чотирьох технопарадигмах 

домінують окремі види транспорту, то вже в п’ятій та шостій – на перше місце 

виходять змішані перевезення, що інтегрують окремі види транспорту в 

єдину транспортно-технологічну систему із застосуванням логістики, 

інтелектуалізації, технології високошвидкісного руху, нових видів рухомого 

складу, що особливо чітко і переконливо простежується в розвинених 

країнах Заходу, що вимагає розробки концепції технологічних перетворень в 

Україні із застосуванням досвіду розвинених країн. 

4. Інтелектуалізація транспортних систем як пріоритетна технологія 

концентрує у собі інноваційні розробки стосовно навігаційних систем, збору 

електронної оплати на платних дорогах, допомоги безпечному водінню, 

оптимізації управління рухом і підвищення ефективності управління 
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дорогами за допомогою побудови інтегрованої системи людей, доріг і 

транспортних засобів, з використанням новітніх технологій зв'язку та обміну 

даними. 

5. Провідну роль у підвищенні ефективності перевезень в світі зіграло 

запровадження контейнерних перевезень, які призвели до створення 

міжнародної системи змішаних перевезень вантажів (МСЗП). Спочатку ця 

система розвивалася повільно, проте за останні 20–25 років змішані 

перевезення зростають так швидко, що можна зробити висновок про перехід 

від роз’єднаної транспортної системи до системи змішаних перевезень у 

промислово розвинених країнах. Для того, щоб перевірити гіпотезу про 

необхідність розвитку змішаних технологій в Україні було використано 

мережеве моделювання. Перевірка гіпотези про розвиток змішаної технології 

перевезень в Україні на основі мережевої моделі, показала пріоритетність 

розвитку змішаних технологій доставки вантажів за схемою «автомобіль + 

контрейлерний потяг». Відповідно до отриманого результату та його 

верифікації, слід вибрати третій варіант доставки за тринадцятим 

маршрутом, тобто використати прямий контрейлерний потяг Берлін – Київ із 

залученням митного брокера на території транспортно-логістичного центру 

для проведення митного очищення в Києві. 

6. Послідовне дослідження еволюції розвитку європейської мережі 

змішаних перевезень показує, що транс’європейська мережа змішаних 

перевезень складається з залізничних шляхів та внутрішніх водних шляхів, 

які разом з автомобільними шляхами є предметом найвищої важливості для 

перевезень на великі відстані і утворюють зв'язки між всіма державами-

членами ЄС. До транспортної мережі включаються також об'єкти для 

перевантаження між залізничним, внутрішнім водним, автодорожнім та 

морським видами транспорту. Акцент на змішані перевезення є 

альтернативою дорожнім перевезенням у майбутній системі перевезень, яка 

має відповідати економічним вимогам та вимогам із захисту навколишнього 

середовища. 
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7. Обгрунтовано, що високошвидкісні перевезення залізничного 

транспорту починають домінувати з кінця ХХ століття й вже технологія 

високошвидкісних залізничних перевезень виходить в лідери перевезень 

пасажирів в Японії, Франції, Китаї, створюючи конкуренцію в далекому 

сполученні авіаційному транспорту. За останні 20 років Західна Європа стала 

одним зі світових лідерів у розвитку високошвидкісних ліній, що 

відбувається завдяки довгостроковій транспортній стратегії, але тепер 

директиви ЄС регулюють специфікацію всіх нових залізничних розробок на 

стандартних чи високошвидкісних лініях по Європейському Союзу, меншою 

мірою вони затверджені сусідніми державами.  

8. На сучасному етапі відбувається інтеграція та конвергенція сучасних 

глобальних технологій: інформаційних, телекомунікаційних, 

високошвидкісних та транспортних. Постановка і вирішення завдань для 

створення мобільного високотехнологічного середовища існування з 

урахуванням вимог екологічної безпеки – наступний етап у розвитку 

глобальних технологій майбутнього й інтегрованої транспортної системи 

світу зокрема, що визначатиме пріоритети модернізації та подальшого 

розвитку транспортних систем в Україні на довгострокову перспективу. 
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РОЗДІЛ 3  

ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  

3.1.  Формування єдиного транспортного простору та лібералізація 

ринків ЄС 

 

 

Транспортна політика Європейського Союзу наразі є визначальною для 

формування пріоритетів транспортної політики України з огляду на 

важливість імплементації основних положень Угоди про асоціацію ЄС та 

України.  

Положення про спільну транспортну політику об’єднаної Європи були 

викладені ще в Римському договорі 1957 р. про утворення Європейського 

енергетичного співтовариства (ЄЕС), проте контроль над транспортною 

політикою на наднаціональний рівень було передано лише після 

Лісабонського договору – Договору про функціонування Європейського 

союзу 1986 р., 91-а стаття якого встановлює: 1) спільні правила для 

міжнародних транспортних перевезень, 2) умови, за якими нерезиденти, що 

здійснюють транспортні послуги, можуть здійснювати їх на території 

держави-члена, 3) заходи щодо підвищення безпеки перевезень [242], що 

було початком лібералізації транспортної сфери.  

Реальна лібералізація на транспорті відбувалась повільніше або скоріше 

в залежності від виду транспорту. У 1987 р. був прийнятий перший 

авіаційний пакет нормативних документів про часткову лібералізацію авіації, 

у 1990 – другий, у 1992 – третій пакет по лібералізації, в ході імплементації 

яких були відмінені всі комерційні обмеження для всіх авіаліній в межах ЄС, 

створивши таким чином вільний конкурентний ринок авіації як вантажної, 

так і пасажирської. Відкриття національних ринків морських перевезень 

відбулось тільки для каботажних перевезень для всіх операторів 
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транспортних країн-членів (відповідно до Регламентів Ради ЄЕС1986 р.: № 

4055/86, 4056/86, 4057/86, 4087/86), тому що морські перевезення з правової 

точки зори є зовнішніми і регулюються міжнародним правом. Внутрішні 

річкові перевезення з 2000 р. (Директива 96/75/ЄЕС) повністю лібералізовані. 

Лібералізація ринків залізничних перевезень розпочалась з перших 

основоположних директив 1991 р. та 1995 р., після чого Комісія ЄС прийняла 

Білу книгу «Стратегія відновлення життєздатності залізниць у країнах 

Європейського співтовариства» [243], де містяться конкретні пропозиції 

щодо вертикальної сепарації між управлінням інфраструктурою та наданням 

транспортних послуг. Необхідно зазначити, що процес структурного 

реформування в країнах ЄС буде розглянуто детально в наступних 

параграфах цього розділу.  

Ринок автомобільних перевезень було лібералізовано з 1988 р., спочатку 

були зняті національні  дозвільні документи та квоти на перевезення, потім 

була ліквідована система перевірки вантажів на внутрішніх кордонах, було 

введено єдиний ліміт на максимальну вагу вантажних автомобілів і нарешті 

з’явилась єдина «ліцензія Співтовариства», що має оновлюватися кожні 5 

років й забезпечує доступ національних операторів до єдиного внутрішнього 

ринку автотранспортних послуг. Після такої лібералізації, що була проведена 

на всіх видах транспорту ЄС, з’явились умови, по-перше, для 

інфраструктурної інтеграції – тобто об’єднання національних інфраструктур 

в спільний транспортних простір, і, по-друге – для розроблення спільних 

стандартів по безпеці та забезпеченню екологічної стійкості (безпечності) 

транспорту.  

Проте не зважаючи на процеси лібералізації, розвиток транспортної 

системи ЄС супроводжується рядом серйозних проблем, що значно 

знижують її ефективність. До них у першу чергу необхідно віднести: 

1)транспортну перевантаженість окремих територій і напрямків, насамперед 

– автомобільних магістралей, деяких ділянок залізничної мережі, міських 

доріг, аеропортів тощо, що викликає істотні економічні втрати й зниження 
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якості життя населення, а також одночасне погіршення транспортного 

забезпечення ряду периферійних територій;  2) транспортну аварійність; 3) 

шкідливий вплив на навколишнє середовище, здоров'я населення, клімат; 4) 

значне споживання не відновлювальних ресурсів (нафтопродуктів).  

Проблема транспортної перевантаженості окремих територій і напрямків 

уперше з усією гостротою постала в Європі на початку 90-х років минулого 

століття. Сьогодні постійні транспортні витрати несе близько 10% дорожньої 

мережі держав ЄС, близько 20% їхньої залізничної мережі. Значні затримки 

рейсів відзначаються в 16 найбільших аеропортах ЄС. 

Зростання перевантаження й відповідне збільшення транспортних 

заторів є основною причиною зниження ефективності функціонування 

загальноєвропейської транспортної системи, її збільшення числа й 

значимості ДТП. Зі зростанням кількості заторів безпосередньо пов'язане і 

збільшення негативного впливу транспорту на довкілля, здоров'я населення, 

клімат планети. 

Стійкий розвиток транспорту і будівництво транс’європейських 

транспортних коридорів стали пріоритетами спільної транспортної політики, 

що було відображено у Білій книзі 2001 р. «Європейська транспортна 

політика на період до 2010 року – час вирішувати» [244] та у Білій книзі 

2011 р. на період до 2050 р. «Дорожня карта зі створення єдиного 

європейського транспортного простору – шлях до конкурентоспроможної та 

ресурсоефективної транспортної системи»  [245].  

З метою зниження перевантаження транспортної інфраструктури і 

пов'язаних з нею негативних соціально-економічних наслідків, а також 

загального підвищення ефективності та конкурентоспроможності 

транспортного сектора Європейська транспортна політика до 2020 року 

передбачає вирішення таких основних завдань, що докладно розглянуті в 

[246]: 

– зміна співвідношення між різними видами транспорту;  
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– розвиток взаємодії між різними видами транспорту, інтермодальних 

перевезень;  

– усунення природних перешкод (бар'єрів), що негативно позначаються 

на збільшенні перевезень за рахунок розвитку магістральної транспортної 

мережі й удосконалення керування рухом на ній;  

– фінансування розвитку транспортної інфраструктури;  

– реалізація комплексу заходів щодо підвищення безпеки транспорту 

(насамперед безпеки дорожнього руху);  

– створення ефективних механізмів платності користування 

транспортною інфраструктурою, що забезпечують компенсацію повних 

витрат суспільства;  

– удосконалення функціонування пасажирського транспорту ("транспорт 

із людським обличчям");  

– удосконалення систем міського транспорту й підвищення 

"стабільності" їхнього функціонування;  

– вживання заходів, спрямованих на "пом'якшення" можливих 

негативних наслідків розширення Євросоюзу;  

– підвищення ролі Євросоюзу у формуванні механізмів міжнародної 

транспортної політики.  

Розглянемо деякі з цих пріоритетів, наприклад, якими заходами можуть 

бути досягнена зміна співвідношення між видами транспорту в ЄС. 

Основною ідеєю цього завдання є необхідність усунення таких 

дисбалансів: 

– між розвитком автомобільних і повітряних перевезень;  

– між залізничним транспортом і водними (морськими й річковий) 

видами транспорту.  

Залізничний транспорт і водні види транспорту є найбільш 

екологічними, безпечними і найменш ресурсомісткими в європейській 

транспортній системі, хоча їхня частка у ній не досить вагома  
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Для зміни співвідношення у використанні видів транспорту в ЄС 

передбачається: 

– встановити регульовану конкуренцію між видами транспорту;  

– сприяти встановленню максимальної взаємодії між видами транспорту 

(створення інтермодальності).  

Встановлення регульованої конкуренції припускає вирішення наступних 

завдань в політиці ЄС – табл. 3.1. 

У той же час, фінансування розвитку та удосконалювання транспортної 

інфраструктури залишається у ЄС однією з найбільш серйозних проблем. 

Бюджетні джерела (національні бюджети, бюджет Співтовариства, місцеві 

бюджети) досить обмежені й не забезпечують повністю потреби реалізації 

інфраструктурних проектів. Через це транспортна політика ЄС передбачає: 

– вибірковість фінансування транспортних проектів (насамперед кошти 

ЄС виділятимуться на проекти, спрямовані на розвиток інтермодальності, на 

поєднання відповідних транспортних інфраструктур, на підвищення безпеки 

руху);  

– залучення приватних інвесторів і створення компаній зі змішаним 

(приватно-державним) капіталом;  

– компенсацію витрат і одержання доходів від нових капіталомістких 

проектів за рахунок надходження плати за проїзд конкуруючими 

маршрутами (після їхньої амортизації). У випадку реалізації подібної схеми 

фінансовий тягар ліг би на користувачів транспорту (включаючи транзитний 

транспорт і транспорт, що прибуває з інших країн), замість традиційного 

фінансування за рахунок податків, котрі стягують з місцевого населення та 

місцевих підприємців у пересічних країнах і регіонах;  

– можливість використання коштів, які одержують як плату за 

користування інфраструктурою одного виду транспорту (наприклад, плата за 

проїзд автомагістралями), і які б акумулювалися у спеціальних національних 

і місцевих фондах, для фінансування інфраструктурних проектів на інших 

видах транспорту. 
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Таблиця 3.1 

Заходи щодо досягнення регульованої конкуренції та створення  
інтермодальності в ЄС 

Автодорожній комплекс Залізничний транспорт Авіаційний 
транспорт 

Змішані 
(мультимодальні) 

перевезення 
 удосконалення і підвищення 

конкурентоспроможності 
автодорожнього комплексу 

створення конкурентного 
ринку залізничних 

перевезень, у т.ч. на 
транс'європейській 

вантажній залізничній 
мережі, відкриття 

національних ринків 
вантажоперевезень для 

каботажу 

стримування насичення 
повітряного простору 

усунення "вузьких 
місць" у системі 

внутрішніх водних 
комунікацій; 

уведення 
високоефективних 

навігаційних 
допоміжних і 

комунікаційних систем 
на річковому та 

морському транспорті; 
розвиток і поліпшення якості 
дорожньої мережі (особливо в 

периферійних районах) 

директивна гармонізація 
технічних вимог до всіх 

компонентів 
високошвидкісних і 

звичайних залізничних 
мереж, 

створення системи 
забезпечення безпеки та 
універсальності руху на 

рівні ЄС 

посилення інтеграції в 
сфері контролю 

повітряного руху 

стандартизація 
технічних 

специфікацій для всієї 
річкової системи ЄС; 

 

заходи щодо стимулювання 
вдосконалення структури 

автотранспортного бізнесу, а 
також логістики й керування 

поступове відкриття 
ринку міжнародних 

перевезень, 
 

 

створення єдиного 
загальноєвропейського 
повітряного простору 

(однакові вимоги і 
правила для всіх тих, хто 

перетинає повітряний 
простір ЄС) 

гармонізація прав на 
водіння судів у ЄС; 

гармонізація норм, що 
стосуються тривалості 
відпочинку команди 

судна; 
 

введення єдиних обмежувальних і 
соціальних норм у ЄС 

(нормування праці та відпочинку 
водіїв; уведення єдиного 

"посвідчення водія"; гармонізація 
заборони руху вантажного 

автотранспорту у вихідні; загальні 
програми підготовки водіїв) 

підвищення якості 
залізничних послуг і 

збільшення заходів щодо 
захисту прав користувачів, 

 

створення системи 
нагляду, інспекції та 

штрафів 

розвиток логістичних 
технологій в 

інтермодальному 
ланцюжку, уніфікація 
"стикувальних вузлів"; 

 

жорсткість і уніфікація системи 
контролю й штрафів (уведення 

однакового тлумачення, виконання 
і контролю транспортного 

законодавства, гармонізація 
штрафів і умов затримки 

транспортних засобів, збільшення 
кількості перевірок, 

систематичний обмін 
інформацією) 

оптимізація використання 
інфраструктури 

залізничного транспорту, 
включаючи поділ 

вантажного й 
пасажирського руху (або за 

часом, або створюючи 
окрему шляхову мережу), 

удосконалення послуг 
залізничного транспорту, 

підвищення їхньої якості за 
такими критеріями, як 
точність, надійність і 

швидкість, з метою їхнього 
наближення до рівня, який 

забезпечується 
автотранспортом 

уведення ліцензії ЄС для 
авіадиспетчерів, 

організація соціального 
диспуту з працівниками 

галузі 
 

оптимізації пропускної 
здатності та рівня 

використання аеропортів 
 

заходи щодо 
стандартизації 

вантажних ємностей 
(контейнерів, кузовів-

контейнерів) 

Джерело: Складено на основі [247]. 
 

Плата за користування транспортною інфраструктурою повинна: 
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– поширюватися на всі види транспорту й обчислюватися з огляду на 

єдині принципи;  

– дозволяти встановити рівновагу між витратами суспільства (зовнішні 

витрати плюс видатки на інфраструктуру) і доходами, що одержує суспіль-

ство при стягненні плати;  

– розроблятися таким чином, щоб уникнути різкого збільшення 

оподаткування (включаючи транспортні витрати) в економіці загалом. 

Наприклад, підвищення експлуатаційних видатків можна уникнути за 

рахунок зниження діючих податків, таких як податок на працю, або шляхом 

спрямування одержуваного прибутку на фінансування розвитку 

інфраструктури.  

З метою підвищення ролі ЄС у формуванні механізмів міжнародної 

транспортної  політики, а також для підтримки процесу прийняття рішень, 

акумуляції та розповсюдження технічних та інших експертних знань та 

інформації щодо втілення на практиці транспортної політики ЄС було 

створено нові інститути – агентства, діяльність яких, на думку деяких 

дослідників, регламентує інституціональну структуру галузевого 

регулювання, і водночас ускладнює взаємовідносини між державами-

членами. Докладніше про роль цих агентств у праці [248]. Ці інститути, 

функції яких зосереджені  на задачах наукового й технічного характеру, в 

транспортній сфері зокрема, – Європейське агентство з питань авіаційної 

безпеки – ЄААБ [249], Європейське агентство морської безпеки – ЄАМБ 

[250], Європейське залізничне агентство – ЄЗА [251], сприяють також 

нормативному зближенню держав, що не є членами цієї організації. 

Найбільш істотно на формування національної транспортної політики 

країн–членів ЄС і залучених до процесу європеїзації впливають такі 

загальні тенденції європейської інтеграції в галузі транспорту:  

– гармонізація законодавчих норм, що регламентують транспортну 

діяльність; перехід від системи двосторонніх угод в організації перевезень 

між окремими державами до єдиної нормативно-правової системи;  
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– випереджальний розвиток основних комунікацій і об'єктів 

інфраструктури транспорту, що забезпечують трансконтинентальні 

сполучення;  

– забезпечення виконання єдиних європейських технічних стандартів на 

автомобільних і залізничних магістралях, що мають увійти до 

загальноєвропейської транспортної системи;  

– перенесення центру ваги на розвиток видів транспорту, найбільш 

сприятливих для навколишнього середовища (залізничний транспорт, 

водний транспорт, змішані перевезення за участю цих видів);  

– жорсткі стандарти у сфері екологічного впливу транспорту;  

–  економічне дерегулювання; поступова відмова від системи квот, а 

також від тарифних та інших обмежень комерційної діяльності підприємств 

різних видів транспорту;  

– чітке законодавче або договірне закріплення зобов'язань, взятих на 

себе транспортними підприємствами, що мають статус громадських 

перевізників. 

Розглянемо більш детально основні механізми та оцінку підходів до 

структурного реформування залізничного транспорту в ЄС та окремих 

країнах-членах. 

 

3.1.1. Структурне реформування залізничного транспорту в країнах 
ЄС 

 

Необхідно зазначити, що у більшості розвинених країн відбуваються 

реформи залізничного транспорту. В розвинених країнах реформи 

продовжуються і практично в жодній країні вони не завершені, дискутуються 

їхні етапи та перспективи. З крупних економік лише Китай, Індія і Туреччина 

не приступали до масштабних перетворень, хоча деякі інституційні 

нововведення мають місце. При цьому здебільшого вивчено досвід 



216 

  

європейський (включаючи ЄС в цілому, Велику Британію та Швецію, з одного 

боку, і Німеччину – з іншого) та північноамериканський (США, Канада, 

Мексика) (табл. 3.2). 
Таблиця 3.2 

Структура ринку залізничних перевезень і його учасники,  
умови конкуренції і види регулювання 

Структура Що регулюється Власники Конкуренція Приклади 
Вертикальна 
інтеграція і 
дезінтеграція 
одночасно 

Плата за 
використання 
залізничними 
шляхами 

Інфраструктура: 
приватна. 
Оператори: 
приватні і/або 
державні 

Інтермодальна і внутрімодальна 
(паралельна, наскрізна, 
орендаторів з орендаторами, 
орендаторів з володарем) 

США, Канада, 
Японія,  

Вертикальне 
розділення / відкритий 
доступ 

Умови доступу 
користувачів 

Інфраструктура і 
оператори: приватна 
або 
приватна/державна 

Інтермодальна і внутрімодальна 
(орендатори з орендаторами, 
орендатори з володарями, а 
також через ексклюзивні 
франшизи для послуг, що 
супроводжуються соціальною 
підтримкою) 

Модель ЄС, 
окремих країн – 
членів ЄС, 
Австралія 

Вертикально-
інтегрована монополія  

Плата, що береться 
з кінцевих 
споживачів 

Інфраструктура і 
оператор: держава 

Інтермодальна Китай, Індія, 
Туреччина, 
Білорусь 
Німеччина, Росія 

Джерело: за даними [252]. 

 

Отже, моделі реформування та управління залізничним транспортом 

можна розділити на три основні типи:  

– по-перше, американська модель, яка припускає наявність декількох 

вертикально інтегрованих компаній, що оперують на своїх інфраструктурах, з 

виділенням пасажирських перевезень в окрему компанію. Ця модель 

функціонує в США, Канаді, Японії1. Американські фахівці вважають 

недоцільним поділ єдиної залізниці на компанії з перевезень та управління 

інфраструктурою, з огляду на те, що взаємозв'язок експлуатації та 

інфраструктури виключно тісний. У США відбувається процес укрупнення 

залізничних компаній у результаті злиття і поглинання дрібних компаній, що 

сприяє посиленню їхніх позицій у конкурентній боротьбі з іншими видами 

транспорту.  

                                                
1 Деякі вчені залізниці Японію відносять до четвертої форми структурної організації, називаючи її 
горизонтальною сепарацією, наприклад: Журавлёва Н.А., Карчик В.Г. Системный подход к формировнаию 
эффективной модели железнодорожной отрасли // Экономика железных дорог. – 2014. - №5. – С. 11-27. 
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– по-друге, європейська модель, яка передбачає відокремлення 

управління інфраструктурою від операторів або перевізників або 

вертикальну дезінтеграцію. 

– по-третє, вертикально-інтегрований холдинг, по типу залізниць Китаю, 

Індії, Туреччини, Білорусі. 

Фактором, який посилив процес реформування європейських залізниць, 

стало прийняття Програми створення єдиного внутрішнього ринку 

Європейського Союзу (ЄС), яка передбачає дерегулювання європейських 

транспортних ринків і стосується насамперед перевезень у міжнародних 

сполученнях, а також прийняття Директиви ЄС 91/440, в якій передбачено 

розділення функцій утримання інфраструктури залізниць та організації 

експлуатаційної роботи. Основні положення Директиви зводяться до того, що 

оздоровлення економіки залізниць можливо тільки при посиленні їх позицій 

на транспортному ринку і при створенні таких умов, щоб нерентабельні галузі 

залізничного господарства, що виконують соціально значимі функції, 

отримували підтримку зацікавлених сторін, у тому числі держави.  

Дослідження спонукальних мотивів та причин проведення 

реформування в залізничній галузі в межах ЄС (через запровадження 

спільної транспортної політики, яка закріплюється в Білих книгах та 

директивах ЄС) показує, що основними проблемними питаннями, на які 

направлені ініційовані залізничні пакети в ЄС, починаючи з 1991 року, були: 

недостатня ефективність залізничних перевезень в межах ЄС та незадовільна 

конкурентоспроможність залізничного транспорту в порівнянні з іншими 

видами транспорту. До речі, вирішення цих проблем залишається актуальним 

і для четвертого залізничного пакету, направленого на підвищення 

ефективності та конкурентоспроможності залізничного транспорту в країнах 

ЄС. 

Аналіз ефективності залізничного транспорту в межах ЄС показує, що 

частка залізничного транспорту у загальному вантажообороті в країнах ЄС (в 

середньому по 27 країнах) складає у 2000 р. – тобто на початку активного 
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впровадження положень директив ЄС в залізничній галузі – 20 %, а через 10 

років у 2010 р. (після впровадження директив) відбулось скорочення 

показника – до 17%. В Україні вантажооборот залізничного транспорту без 

урахування трубопровідного транспорту складає 80%, як це було показано в 

попередньому параграфі. Також однією з цілей Білої книги ЄС по транспорту 

до 2050 р., що є Стратегією розвитку транспорту ЄС на довгострокову 

перспективу, є рішення підняти обсяги перевезень вантажів на залізничному 

транспорті  з 8 до 18% в 2030 році в країнах ЄС, які в Україні є на рівні 29% 

(середній показник за останні 3 роки). 

Аналіз конкурентоспроможності залізничного транспорту ЄС показує, 

що відповідно до залізничних директив, до 2006 р. очікувалося істотне 

підвищення конкуренції в сегменті вантажних перевезень залізничного 

транспорту, а до 2010 – повна лібералізація сфери європейського 

пасажирського сполучення. Тим не менш, багато із запланованого 

залишилося невиконаним досі. Фактично єдиний внутрішній ринок 

залізничних перевезень в ЄС так і не створений, і сектор продовжує втрачати 

конкурентоспроможність перед автомобільним та авіаційним транспортом, 

не дивлячись на всі декларативні імперативи щодо екологічності цього виду 

транспорту для навколишнього середовища і т.п. 

Основні залізничні пакети та їх направленість наведено в табл. 3.3. 

Не зважаючи на те, що не всі завдання вдалося втілити, ЄС є послідовним 

у транспортній політиці, що направлена на реструктуризацію та розвиток 

конкуренції на залізничному транспорті. Ключове значення наразі має 

Директива 2012/34/EU "Встановлення єдиного залізничного ринку" та 

"Четвертий залізничний пакет" від 2012 р. У них сформульовано, що 

основний прогрес було досягнуто в стабілізації позиції залізниць ЄС на 

транспортному ринку. Однак зазначається, що раніше встановлених цілей не 

досягнуто в повному обсязі внаслідок уповільнення або неповноти 

впровадження залізничної реформи в національне законодавство країн ЄС. 

Подальше впровадження реформи направлено на : інституційне розділення, а  
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Таблиця 3.3 

Основні директиви Європейського Союзу стосовно залізничного транспорту 

Законодавчі акти 
в сфері 

залізничного 
транспорту в ЄС 

Основні директиви, 
регламенти. 

Направленість 
основних директив 

Роки 
впровадження 
законодавчих 

актів в 
країнах-членах 

ЄС 

Термін 
впровад-
ження, 
років 

1 2 3 4 5 
Римський договір 
Директиви  
1991 – 1995 років 

1. Директива Ради 91/440/ЄЕС 
від 29 липня 1991 року про 
розвиток залізниць 
Співтовариства 
2. Директива Ради 
№ 95/18/ЄС від 19 червня 
1995 року про ліцензування 
залізничних підприємств 
 

Розділення між 
операторською 
діяльністю й 
управлінням 
інфраструктурою 
(проте не визначено в 
межах якої 
організаційної моделі) 

1991-2001 10 

Перший пакет 
«залізничної 
інфраструктури»  
Пакет був 
прийнятий у 
лютому 2001 р. Він 
складається з трьох 
директив, що 
поліпшують і 
оновлюють існуюче 
на той момент 
законодавство 

1. Директива 2001/12/ЄС 
змінює директиву 91/440/ЄEС 
«розвиток залізниць 
співтовариства» оновлюючи 
її. 
2. Директива 2001/13/ЄС 
змінює директиву 95/18/ЄС 
«ліцензії ж / д підприємств», 
3. Директива 2001/14/ЄС 
стосується розподілу і 
тарифікації можливостей 
інфраструктури та 
сертифікації в галузі безпеки 
 

Повне розділення між 
"wheel and steel" 
("колесами та сталлю")  
– операторською 
діяльністю й 
управлінням 
інфраструктурою 

2001-2004 3 

Другий залізничний 
пакет ЄС і 
директиви 
«безпека» і 
«інтероперабельні-
сть». Пакет був 
прийнятий в 2004 р. 
З подальшим його 
застосуванням у 
2006 р. Він 
стосується 
прискорення 
будівництва 
європейської ж/д 
мережі 
 

1. Регламент 881/2004/ЄС про 
створення Європейського 
Залізничного Агентства, яке 
знаходиться в Валансьєні. 
2. Директива 2004/51/ЄС 
«розвиток залізниць 
співтовариства» змінює 
директиву 91/440/ЄЕС та 
умови використання і доступу 
до інфраструктури. 
3. Директиви 2004/49/ЄС 
«безпека» і 2004/50/ЄС 
«інтероперабельність» 

Директиви «безпека» і 
«інтероперабельність», 
які є ключовими 
законодавчими 
текстами для сучасного 
залізничного світу 

2004-2007 3 

Третій залізничний 
пакет ЄС і 
директива 
«машиністи» 
3-й пакет, прийнятий 
в 2007 р., з 
відстрочкою 
застосування до 
2010 р. 
 

1. Директива 2007/58/ЄC 
«Залізниці Євросоюзу» з 
оновленнями 
2. Директива 2007/59/ЄC, 
визначальна сертифікацію 
машиністів 
3. Регламент 1371/2007/ЄC 
про права пасажирів: право на 
інформацію, доступ до PMR, 
відшкодування у разі 
затримок у розкладі 

Направлений на 
створення 
конкурентного ринку 
послуг пасажирських 
перевезень 

2007-2012 5 
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Продовження табл. 3.3 
1 2 3 4 5 

Четвертий 
залізничний пакет 
ЄС 
Єврокомісія з 
транспорту, 
приймаючи цей 
документ, ставить 
за мету відкриття 
внутрішніх ринків 
залізничних 
перевезень та 
проведення низки 
реформ галузі. 
Зміни мають 
торкнутися 
ключових сфер: 
стандартів, 
підвищення якості 
послуг, 
структурних 
реформи та 
поліпшення 
професійних 
навичок персоналу 

 У числі першочергових 
завдань документ 
визначив повне 
розділення управління 
інфраструктурою і 
операторського 
бізнесу, а також 
приватизацію 
залізничних мереж. 
У підсумку країни ЄС 
повинні будуть 
відмовитися від 
холдингової моделі 
управління галуззю. 
Європейське 
залізничне агентство 
видаватиме дозволи на 
використання 
локомотивів, рухомого 
складу і єдині 
сертифікати для 
операторів ринку. 
Очікується, що 
повністю внутрішні 
ринки пасажирських 
залізничних перевезень 
в ЄС відкриються в 
кінці 2019 року. Зараз 
відкриті ринки лише 
Швеції і 
Великобританії. У 
Німеччині, Австрії, 
Італії, Чехії та 
Нідерландах - частково 

2012 – 2019 7 

Джерело: складено за [253]. 
 

не на системи роздільного обліку, повне відкриття національних ринків 

пасажирських перевезень (у 2007 р. були відкриті ринки перевезень вантажів, 

у 2010 р. – ринки міжнародних пасажирських перевезень); сприяння 

конкуренції на ринку для таких послуг, які можуть бути за рахунок 

відкритого доступу і конкуренції за ринок (через франшизи) для соціальних 

послуг; подальший розвиток взаємної функціональної сумісності залізниць 

ЄС і акцентування уваги на питання безпеки. 

Необхідно зазначити, що Єврокомісія активно впливає на процеси 

реформування – як шляхом направлення спеціальних "листів занепокоєності" 

(24 листи у червні 2008 р.), так і через звернення до суду на тих, хто не реагує 

належним чином. У 2010 р. звернення до Європейського суду було здійснено 



221 

  

стосовно 13 країн, включаючи Австрію, Чехію, Німеччину, Грецію, Францію, 

Угорщину, Ірландію, Італію, Люксембург, Польщу, Португалію, Словенію, 

Іспанію.  

Зафіксовані проблеми, приблизно однакові: відсутність незалежності 

управління інфраструктурою і проблеми плати за доступ; відсутність 

незалежності й достатності компетенції регулятора; відсутність чіткого 

розділення між управлінням інфраструктурою та іншими залізничними 

підприємствами. У п’яти випадках (Польща, Чехія, Словенія, Люксембург і 

Франція) Європейський суд погодився з обвинуваченням Єврокомісії щодо 

порушення європейського законодавства. Прогрес стосовно скорочення 

кількості країн (з 24 до 13), які не відповідали встановленим вимогам,  

очевидний. При цьому решта країн становить близько 70% вантажного і 

пасажирського трафіку ЄС. При цьому масштаб проблем може бути ще 

більшим, оскільки ряд країн, таких як Австрія і Німеччина, є основними 

транзитерами.  

Якщо звернутись до технічної ефективності, то вертикальне розділення 

генерує додаткові витрати, через це окремі країни ЄС намагаються його 

уникнути або обійти в інший спосіб. До цих витрат відносяться трансакційні 

витрати, що пов’язані з договірними відносинами між операторами та 

менеджерами інфраструктури, тоді як у залізничних вертикально 

інтегрованих компаніях таких витрат немає. Інші витрати можуть бути 

обумовлені локальними ускладненнями через неузгодженість операторів і 

менеджерів інфраструктури. Дослідження цих факторів більшою мірою 

носять академічний характер, а їх результати можуть не враховувати всієї 

складності питань, що виникають на практиці.  

Відповідно до дослідження Ван де Вельде з колегами (2012) [254], 

додаткові витрати на розділення є нижчими для залізниць з низькою 

щільністю і вищими – із високою. Стверджується також, що зростання 

витрат, викликаних різновекторністю дій учасників ринку, перевищує 

зростання прямих експлуатаційних затрат. Експерти наполягають, що повні 
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додаткові затрати в залізничній галузі ЄС можуть становити 5,8 млрд євро в 

рік за відсутності супутніх вигод. Висновок їх такий, що країни повинні мати 

свободу структурного вибору і зробити його залежно від обставин. 

Однак експерти ОЕСР [255] підкреслюють, що більшість подібних 

досліджень орієнтовані на оцінку додаткових витрат, тоді як мало хто 

розглядає додаткові вигоди, пов’язані з вертикальною дезінтеграцією. 

Витрати влади на забезпечення регіональних і міжрегіональних перевезень 

знизились із 20 до 50% через належним чином організовані тендери (а форма 

конкуренції за ринок взагалі можлива тільки у випадку вертикальної 

дезінтеграції) і ця додаткова користь може бути набагато вища, ніж додаткові 

витрати. Експерти ОЕСР також звертають увагу на ще одну очевидну вигоду 

від скорочення перехресного субсидіювання, що обумовлено приходом в 

залізничну галузь приватного бізнесу, що має більшу ефективність, ніж 

державний (публічний).  

Табл. 3.4 демонструє кількість приватних перевізників у окремих країнах 

на вантажних та пасажирських ринках перевезень ЄС. 

Таблиця 3.4 

Приватні перевізники в обсягах перевезень пасажирів і вантажів  
залізничним транспортом у країнах ЄС 

Країна ЄС 
Кількість приватних  

перевізників, од. 

Питома вага  
перевізників на ринках 

перевезень, % 

Частка залізничного транспорту 
на ринках перевезень 

вантажів пасажирів 
вантажів пасажирів усього вантажів пасажирів 2001 2008 2001 2008 

Австрія Н.д. Н.д. 18 17 0 29,6 27,4 9,7 11,1 
Бельгія Н.д. Н.д. 6 10 0 10,4 12,8 6,2 7,2 
Болгарія 6 0 6 29 0 36,7 20,5 6,5 4,1 
Угорщина 0 20 20 90 0 13,3 12,3 28,1 20,6 
Німеччина Н.д. Н.д. 247 25 12 18,6 22,2 7,6 8,6 
Данія 2 2 4 100 9 8,2 8,7 9,0 9,4 
Італія 16 14 30 20 0 10,6 11,7 5,4 5,7 
Латвія Н.д. Н.д. 2 20 0 72,6 61,3 8,0 5,3 
Литва 0 0 0 0 0 48,3 41,9 2,5 1,0 
Голландія 26 5 31 100 12 3,4 4,9 9,4 9,7 
Норвегія Н.д. Н.д. 9  13 16,0 15,0 5,0 5,1 
Польща Н.д. Н.д. 67 30 5  30,0 6,9 6,2 
Джерело:  за даними [256]. 

 

Незважаючи на реформування залізничного транспорту в країнах 

Європи, частка пасажирських залізничних перевезень у структурі транспорту 
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для 15 старих членів ЄС із середини 1980-х років по 2013 р. залишилась 

незмінною – на рівні 7%. Частка пасажирських перевезень у 10 нових членів 

знизилась з 30% у середині 1980-х до 7% у 2013 р.. Реструктуризація не 

поліпшила положення залізничного транспорту, але, можливо, без 

вертикальної дезінтеграції показники були б значно нижчими. 

На вантажному ринку перевезень тенденції в цілому аналогічні. У 15 

старих членів частка залізничних вантажних перевезень у структурі 

транспорту знизилась з 25% у середині 1980-х до 13% у 2013 р. У 10 нових 

членів частка в 2011 р. становила близько 23%, перевищуючи показники 

"старих" членів ЄС, але падіння з середини 1980-х відбулось з більш 

високого рівня – 70%. Вища частка десяти нових членів ЄС пояснюються 

тим, що залізничні системи Естонії, Латвії, Литви і Польщі щільно зв’язані з 

залізницями Росії і України, частка залізничного транспорту в яких досягає 

70–80% у структурі перевезень усіма видами транспорту (без урахування 

трубопроводів). 

Розглянемо особливості досвіду реформування залізниць деяких країн 

Європи [257, 258, 259]: старих країн – членів ЄС (Франції, Швеції, Великої 

Британії, Німеччини) та нових країн – членів ЄС (Польщі, Чехії та Румунії). 

Франція. Процес реформування французьких залізниць почався у 

1997 р., коли був ухвалений закон, який передбачав реалізацію двох 

основних елементів реформи:  

по-перше, новостворене відомство Reseau Ferre de France (RFF) стає 

власником залізничної мережі і несе відповідальність за її інфраструктуру, 

хоча функції управління залишаються у державної залізничної компанії – 

Національного товариства залізниць Франції (SNCF);  

по-друге, відповідальність за регіональні пасажирські сполучення 

передається на рівень місцевої влади шести провінцій з правом 

розпоряджатися наданими державою відповідними фінансовими ресурсами.  

Реформа передбачала збереження цілісності державної компанії SNCF, її 

відповідальності за залізничні перевезення, керування рухом і поточне 
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утримання інфраструктури мережі. Водночас створення RFF більш чітко 

фіксує відповідальність держави за інфраструктуру, залишаючи функції 

фінансування її розвитку за державою. Таким чином, держава в особі RFF 

звільняє SNCF від фінансових проблем, пов'язаних з інвестиціями в розвиток 

інфраструктури (у тому числі і від старих боргів). Реформа передбачає чітке 

формулювання умов, при дотриманні яких SNCF виконує соціально 

необхідні функції, і особливо перевезення пасажирів у регіональних 

сполученнях. Закон визначає порядок компенсації державою витрат, 

пов'язаних із соціальними зобов'язаннями.  

SNCF виконує перевезення як єдиний користувач мережі RFF, здійснює 

технічне обслуговування транспортних засобів та пристроїв безпеки мережі. 

Таким чином, реформа зберігає традиційний вигляд національної залізничної 

системи Франції: статус SNCF як єдиного органа, що відповідає за 

експлуатацію транспортних сполучень та управління інфраструктурою; 

державний характер підприємств, що займаються експлуатацією та поточним 

утриманням мережі.  

Національне товариство залізниць Франції (SNCF) займається тільки 

організаційною стороною вантажних і пасажирських перевезень та має 

платити RFF за користування інфраструктурою. Водночас частина цих 

коштів повертається SNCF, яке займається поточним утриманням мережі. 

Такий порядок зменшує ступінь поділу залізниці на інфраструктурну та 

експлуатаційну частини [257, 258].  

RFF здійснює вибір об'єктів інвестування та фінансування, оплачує 

послуги SNCF у частині управління інфраструктурою відповідно до умов 

угоди; визначає ступінь і форми відповідальності SNCF з управління 

інфраструктурою і розміри плати за користування інфраструктурою і 

займається зборами цих коштів. RFF несе відповідальність за модернізацію і 

розвиток інфраструктури національної залізничної мережі, є її власником; 

відповідає за пріоритетність інвестиційних проектів та їх фінансування.  



225 

  

Проблема, пов'язана з реалізацією у Франції цієї моделі реформування, 

полягає в тому, що SNCF залишається монополістом, при цьому не 

передбачено право допуску до мережі третіх сторін. У цьому плані 

французька модель суперечить Директиві ЄС 91/440 і політиці Європейської 

комісії щодо модернізації залізниць. 

Швеція. У рамках європейської моделі реформування, близької до 

французької, звертає на себе увагу досвід Швеції, яка першою в Європі 

здійснила реформу залізниць. В основу реформи покладено поділ сфер 

інфраструктури та експлуатації. Державні залізниці Швеції (SJ) розділені на 

дві компанії. Одна з них займається питаннями розвитку та утримання 

інфраструктури (BV),  інша (SJ)– власне експлуатацією. Обидві компанії 

залишаються у державній власності, але працюють на комерційній основі 

[259].  

BV несе відповідальність за управління інфраструктурою та поточне 

утримання її об'єктів, а також за реконструкцію і модернізацію мережі за 

рахунок державних дотацій. BV надає інфраструктуру у користування 

експлуатаційним підприємствам, у тому числі SJ, за певну плату. Цих 

доходів недостатньо для відшкодування всіх витрат з утримання 

інфраструктури. SJ покриває лише близько 26% загальних витрат на 

інфраструктуру.  

Експлуатаційна компанія SJ формально не приватизована, але працює як 

самостійне підприємство з отриманням прибутку зі своєї діяльності. SJ має 

право встановлювати тарифи та визначати порядок використання ресурсів. SJ 

– монополіст на вантажні та пасажирські перевезення основною мережею 

залізничних ліній, яка в 1978 р. була відокремлена від регіональної. Сторонні 

транспортні компанії можуть виконувати вантажні перевезення за 

фіксованими маршрутами і пасажирські перевезення на регіональній мережі. 

Права експлуатації регіональних ліній належать організованим у 1978 р. 

адміністраціям пасажирських перевезень провінцій. Вони замовляють 

транспортне обслуговування SJ або залучають до місцевих і приміських 
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перевезень інші компанії, причому як альтернатива залізничним сполученням 

у разі доцільності можуть організовуватися автобусні. Таким чином, 

створюється конкуренція між транспортними підприємствами, які 

претендують на замовлення. Для фінансування транспортних витрат регіони 

отримують державну дотацію, яка раніше виділялась тільки SJ. Надалі 

витрати на утримання інфраструктури регіональних ліній будуть 

відшкодовуватися за рахунок плати за користування нею.  

У результаті реформи фінансове становище залізниць Швеції значно 

покращилося. Експлуатаційні витрати і чисельність персоналу знижувалися 

щорічно. Значно підвищилася якість послуг пасажирських і вантажних 

перевезень, що дозволило SJ посилити свої позиції на транспортному ринку, 

особливо на дальніх пасажирських сполученнях.  

Підвищився також якісний рівень перевезень у приміському сполученні, 

які виконуються SJ. При цьому, хоча основний обсяг регіональних 

перевезень місцева влада все ж передала SJ, за оцінкою експертів, 

конкурсний принцип або конкуренція за право на дотації перевезень у 

приміському сполученні сприяє економії 30–40% витрат.  

Таким чином, шведська модель реформи залізниць ґрунтується на двох 

принципах – комерціалізації діяльності державних залізниць і можливості 

виходу на ринок транспортних послуг нових підприємств (тобто створення 

елементів конкуренції). 

Велика Британія. У найбільш послідовному, "радикальному" варіанті 

"європейська модель" реалізується в ході реформи залізниць у Великій 

Британії. Серед заявлених цілей реформи залізничного транспорту – зняти 

надмірне фінансове навантаження на держбюджет. Незважаючи на істотне 

зниження субсидій у результаті проведення реформи, їх обсяг на десятиліття 

з 2006 по 2016 рр. запланований у розмірі 10 млрд. фунтів стерлінгів. 

Одночасно передбачалася ліквідація громіздкої структури управління галуззю. 

Нарешті, однією з причин реформи послужили ідеологічні міркування, а саме 
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прагнення на хвилі "лібералізму" подолати післявоєнні "елементи 

соціалізму" у британській економіці. 

Реформа здійснювалась за такими напрямами:  

–відділення інфраструктури від операційної діяльності шляхом 

створення компанії, що володіє всіма залізничними коліями і станціями, але 

не займається їх експлуатацією;  

– організація торгів за франшизу на пасажирські перевезення;  

– продаж лізингових компаній – власників рухомого складу 

пасажирських перевезень;  

–продаж підприємств, зайнятих вантажними перевезеннями;  

– продаж інших компаній залізничної галузі.  

Незважаючи на підвищення ефективності роботи залізниць Великої 

Британії та збільшення обсягів перевезень, відзначається ряд негативних 

явищ.  

Перш за все, це тенденція до перетворення державної монополії на 

приватну. У ході процесу концентрації власності і капіталу відбувається 

укрупнення організаційних структур.  

По-друге, в результаті конкурентної боротьби контроль над вантажними 

та поштовими перевезеннями перейшов до іноземних (американських) 

компаній.  

По-третє, приватизація галузі та її реструктуризація не дозволили 

вирішити проблему інвестування в розвиток інфраструктури залізниць. 

Німеччина. Цікавим є досвід реформування залізничного транспорту  

у Німеччині, яке почалося у 1994 р. після об’єднання Західної та Східної 

Німеччини. До реформи залізниці Західної Німеччини – Deutsche Bundesbahn 

(DB) були державним підприємством, яке не відрізнялося гнучкістю 

управління. Залізниці Східної Німеччини – Deutsche Reichsbahn (DR) також 

займали монопольне положення на транспортному ринку, що не сприяло 

їхньому розвитку.  
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Після другої світової війни пріоритет мав розвиток автомобільного 

транспорту Німеччини, у результаті чого у1950–1990 рр. частка залізниць 

Західної Німеччини DB у вантажних перевезеннях знизилася з 56 до 21%,  

у пасажирських – з 36 до 6%. Заборгованість DB зросла з 13,9 млрд. DM 

у 1970 р. до 47 млрд. DM у 1990 р. Несприятливий стан залізниць 

характеризувався недостатньою орієнтацією на ринок, високо витратними 

виробничими процесами, значними обмеженнями у трудових відносинах, 

мінімальною прозорістю системи економічних показників, відсутністю 

реального бюджету і обліку витрат. Результатом цього стали незадовільний 

рівень обслуговування, низька продуктивність праці, дефіцит інвестицій і 

невиправдано висока потреба у державному фінансуванні.  

Реформі залізниць Німеччини передували рекомендації ЄС, який вважає 

можливим розвиток залізниць за умови їх реструктуризації, тобто 

відокремлення комерційної сфери, яка займається виключно перевезеннями 

та інфраструктурою і державної сфери, до компетенції якої відносяться 

регуляторна й управлінська діяльність. Тому для здійснення комерційної 

діяльності був створений холдинг Deutsche Bahn AG . Федеральне бюро 

залізниць займається державною сферою (управління персоналом, боргами 

та нерухомим майном). 

На другому етапі реформи (1999 р.) були створені п'ять акціонерних 

товариств, які входять до складу холдингу Deutsche Bahn AG : 

DB Reise & Touristik AG–перевезення пасажирів в далекому сполученні;  

DB Regio AG – приміські перевезення пасажирів;  

DB Cargo AG–вантажні перевезення; 

DB Netz AG– інфраструктура;  

DB Station & Service AG – обслуговування станцій. 

На третьому етапі (з 2004 р.) холдинг, можливо, буде ліквідований, а 

акціонерні компанії інфраструктури та експлуатації стануть самостійними. 

Одночасно залізнична мережа стане відкритою для користування нею 
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третіми сторонами за встановлену плату. Заборгованості будуть віднесені до 

компетенції Федеральної адміністрації залізничного майна (BEV). 

Реформа спрямована на перетворення державних залізниць Німеччини 

(DB і DR) на ринково орієнтоване підприємство і передбачає такі напрями:  

– поділ завдань, які залишаються у сфері держави, і підприємницьких 

завдань для забезпечення фінансової незалежності та посилення конку-

рентоспроможності;  

– об'єднання майна DB і DR в особливу структуру "Майно федеральних 

залізниць" (BEV);  

– виокремлення із майна державних залізниць складової, яка 

використовується для підприємницької діяльності, та її передача DBAG, який 

(холдинг) тим самим звільняється від рішень, що обмежують конкуренцію,  

а також від регулюючих заходів політичного характеру, які не відповідають 

ринковим умовам;  

– можливу подальшу ліквідацію холдингової компанії та створення 

самостійних акціонерних товариств інфраструктури, приміських 

пасажирських перевезень, пасажирських перевезень дальнього сполучення і 

вантажних;  

– відкриття доступу до користування залізничною мережею для третіх 

осіб;  

– передачу відповідальності за виконання пасажирських перевезень  

у приміських сполученнях і відповідних витрат до управління земель, 

регіоналізація приміських сполучень;  

– звільнення DBAG від старих боргових зобов’язань і передача цих 

зобов’язань BEV;  

– прийняття федеральними властями додаткових зобов'язань перед 

DBAG через менш високу продуктивність праці колишніх DR;  

– прийняття федеральними властями додаткових інвестиційних 

зобов'язань з модернізації колишніх DR.  
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Унаслідок реформ відбулося збільшення обсягу перевезень, а 

продуктивність праці персоналу, який займається перевезеннями, зросла 

майже у 4 рази. DRDeutsche Bahn у 2010 р. перевезла 1,95 млрд пасажирів  

і 415,4 млн т вантажів. Дохід за 2010 р. становив 34,410 млрд євро, чистий 

прибуток – 1,058 млрд євро. Федеральне фінансування проектів залізничного 

транспорту зменшилось з 20,4 млрд євро у 1994 р. до 15,3 млрд євро у 2008 р. 

Відбулась лібералізація ринку транспортних послуг, що зумовило зростання 

конкуренції. 

Польща. На початку 90-х рр. ХХ ст. унаслідок започаткування процесів 

переходу від планової економіки до ринкової в Польщі значно погіршилась 

загальноекономічна ситуація. У 1993 р. скорочення вантажних перевезень 

проти рівня 1988 р. становило 50%, пасажирських – 45% [257,258].  

Ухвалені закони про залізничний транспорт і про структурну реформу 

залізниць дозволили польським залізницям самостійно встановлювати 

тарифи на вантажні та пасажирські перевезення (за винятком окремих 

тарифів, що регулюються державою) та заклали правові передумови стосовно 

питань управління майном залізниць, їх фінансування та підтримки за 

рахунок держави. 

У1997 р. закон про залізничний транспорт був посилений транспортним 

пакетом Директив ЄС,через що протягом наступного року було здійснено 

структурну трансформацію державного підприємства "Державні залізниці 

Польщі" РКР із розподілом його на три фінансово незалежні сектори за 

основними видами діяльності: 

– пасажирських перевезень, до якого увійшло 24 експлуатаційні 

підрозділи; 

– вантажних перевезень, який включив 39 підрозділів; 

– інфраструктурний, який у складі восьми регіональних служб об'єднав 

45 експлуатаційних підрозділів. 
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Подальший етап реорганізації РКР пов'язаний з ухваленням у 2000 р. 

закону "Про комерціалізацію, реструктуризацію та приватизацію Державного 

підприємства "Державні залізниці Польщі". 

На залізничному транспорті було створено холдингову структуру – РКР 

Group, яка базується на взаємодії материнської та дочірніх компаній. 

Материнською компанією є Польська державна акціонерна компанія 

залізничного транспорту (далі – РКР JSC). 

До функцій РКР JSC відноситься: 

–підвищення якості системи управління залізничним транспортом; 

– забезпечення процесів реструктуризації, в тому числі створення 

філіалів за видами діяльності залізничного транспорту;– управління 

фінансовою ліквідністю холдингових структур; 

– підготовка окремих холдингових структур до приватизації. 

До складу холдингової групи, крім РКР JSC, входило 10 компаній, які 

відносяться до таких сфер діяльності: пасажирські перевезення, вантажні 

перевезення, інфраструктура. 

До останнього часу управління залізничним транспортом базувалося на 

так званій "французькій" моделі, згідно з якою всі організаційно-господарські 

відносини будувались шляхом укладання договорів з урядом Польщі 

(міністерствами фінансів та інфраструктури). 

Ця модель не виправдала себе, тому наразі Польщею здійснюється 

чергова трансформація залізничної системи під нову "німецьку" модель. 

Наразі реалізується план остаточної організаційної та фінансово-майнової 

реструктуризації, проведення приватизації польського залізничного 

транспорту. 

Аналіз показує, що процес реформування залізничного транспорту 

Польщі супроводжується скороченням обсягів бюджетного фінансування 

діяльності залізничного транспорту. Понад 30% обсягу бюджетного 

фінансування залізничного транспорту було спрямовано на інвестиційні 
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проекти, 70%витрачено на цілі, що не пов'язані з інвестиціями, в тому числі, 

на підтримку збиткових пасажирських перевезень.  

Аналізуючи структуру джерел фінансування інвестиційних витрат, 

можна відзначити, що суттєво зросла питома вага кредитів міжнародних 

банків та допомоги ЄС. Одночасно зменшилася питома вага фінансування за 

рахунок власних та бюджетних коштів. Така ситуація свідчить про 

зацікавленість міжнародних організацій у пришвидшенні інтеграції 

залізничного транспорту Польщі до європейської транспортної мережі. 

Процес реформування залізничного транспорту супроводжувався досить 

суттєвим вивільненням працівників. Досвід Польщі, яка запроваджує 

програми більш раннього виходу на пенсію працівників, різноманітні схеми 

освіти та перепідготовки, програми підтримки створення нового бізнесу із 

залученням фінансової допомоги ЄС, може бути корисним і для України при 

вирішенні проблем соціальної напруженості, пов'язаних із звільненням 

працівників галузі. 

У результаті реформи створено холдингову структуру на чолі з 

Польською державною акціонерною компанією залізничного транспорту. 

Фінансова самостійність усіх структур холдингу забезпечила відкритість та 

прозорість фінансових потоків та взаєморозрахунків між усіма учасниками 

транспортного процесу, чим заклала на майбутнє передумови до підвищення 

ефективності діяльності залізничного транспорту [258]. 

Важливою складовою реформування стало збереження державної 

форми власності на інфраструктуру поряд із відкритістю до 

приватизаційних процесів інших структур холдингу. Польські залізниці 

залишаються досить залежними від допомоги держави, розраховуючи на 

значні бюджетні дотації та компенсацію понесених збитків унаслідок 

законодавчо затверджених пільг та утримання нерентабельних сполучень 

на окремих залізничних лініях. 
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Чехія. Основним суб'єктом залізничного транспорту Чехії є державне 

підприємство "Залізниці Чехії". За характером діяльності "Залізниці Чехії" – 

це транспортна організація, яка є: 

– менеджером інфраструктури; 

– оператором вантажних та пасажирських перевезень; 

– організацією, що надає широкий перелік супутніх послуг. 

Закон про залізничний транспорт Чехії, побудований з урахуванням 

вимог Директиви ЄС 440/91, заклав правові передумови для здійснення 

організаційного відділення інфраструктури від експлуатаційної діяльності 

та залучення приватних підприємств для надання неосновних транспортних 

послуг [257, 258]. 

Разом із тим зазначений Закон не встановив чіткої відповідальності 

держави за стан інфраструктури та фінансування збиткових приміських 

перевезень. Ситуацію виправили лише доповнення, прийняті до нього у 

2001 р. 

Тарифи на пропускну спроможність, які приватні оператори сплачують 

державним "Залізницям Чехії" за користування інфраструктурою, є 

надзвичайно низькими і не дозволяють компенсувати понесені витрати. 

Фактично всі витрати на підтримку інфраструктури беруть на себе державні 

"Залізниці Чехії". 

Методом державного регулювання діяльності залізничного транспорту є 

видача ліцензій на надання транспортних послуг, яка здійснюється 

Державним бюро залізниць Чехії. Процес реформування залізничного 

транспорту Чехії характеризується досить м'якими вимогами, що 

висуваються до приватних компаній-операторів. Разом із тим процес доступу 

операторів до інфраструктури не можна назвати задовільним, оскільки 

структурні підрозділи єдиної структури залізниць Чехії займаються і 

експлуатацією інфраструктури, і надають послуги з перевезень, і видають 

ліцензії недержавним операторам на здійснення перевезень. 
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На частку приватних компаній-операторів припадає 25% ринку 

вантажних перевезень. Недержавні компанії також починають освоювати 

ринок пасажирських перевезень.Таким чином, реформування залізничного 

транспорту Чехії здійснюється за вертикальним розподілом з елементами 

часткової приватизації. Основним суб'єктом залізничного транспорту Чехії є 

державне підприємство "Залізниці Чехії", яке управляє інфраструктурою та 

здійснює вантажні та пасажирські перевезення. 

Конкуренція у транспортній галузі Чехії має певні вади – 

невідпрацьована тарифна система ставить державне підприємство "Залізниці 

Чехії" у найбільш невигідні умови, перекладаючи на нього практично весь 

тягар затрат на утримання інфраструктури. 

Румунія. Реформа залізниць Румунії почалася у 1998 р., коли залізниці 

розділилися на п'ять незалежних компаній державної форми власності за 

основними видами діяльності: 

– обслуговування інфраструктури; 

– пасажирські перевезення; 

– вантажні перевезення; 

–управління надлишковими ресурсами; 

– адміністративно-фінансова. 

Регулювання залізничним транспортом здійснюється спеціально 

створеним відомством – директоратом залізниць, функціями якого є: 

– розроблення стратегії розвитку залізничного транспорту; 

– формулювання пропозицій щодо змін чинних нормативно-правових 

документів відповідно до вимог ЄС та укладених міжнародних угод; 

– укладання щорічних контрактів з компаніями інфраструктури та 

пасажирських перевезень; 

– визначення джерел фінансування крупних інвестиційних проектів. 

Функції регулювання питань безпеки, ліцензування діяльності 

компаній-операторів належать іншій незалежній структурі – Romanian 

Rail Authority. Держава бере активну участь у фінансуванні пасажирських 
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перевезень – питома вага державних коштів в обсязі доходів державної 

пасажирської компанії становить близько 50%. 

Компанія – оператор інфраструктури також отримує дотації з 

бюджету. Окрім фінансової допомоги, держава виступає гарантом по 

міжнародних позиках крупних інвестиційних проектів залізничного 

транспорту. Основну частину витрат на утримання та експлуатацію 

інфраструктури покривають компанії – оператори вантажних (31%) та 

пасажирських перевезень (28%). Розмір плати за інфраструктуру 

визначається щорічно у ході переговорів між компанією інфраструктури та 

операторами. 

Подальший розвиток залізничного транспорту вбачається у 

започаткуванні приватизаційних процесів. Одночасно цьому передує 

вирішення цілого комплексу питань, до яких належить: 

– досягнення оптимального рівня фінансування пасажирських 

перевезень та інфраструктури загального користування; 

– уточнення механізму розрахунку величини оплати за користування 

інфраструктурою; 

– модернізація системи бухгалтерського обліку. 

Процес реформування залізничного транспорту Румунії враховує вимоги 

ЄС і здійснюється шляхом вертикального розподілу. У країні створені 

незалежні структури з регулювання та ліцензування діяльності залізничного 

транспорту. Держава здійснює суттєву фінансову підтримку збиткових 

місцевих перевезень та субсидує компанію із обслуговування 

інфраструктури. 

 

3.1.2. Методичні підходи до визначення рівня лібералізації 

залізничного транспорту 
 

З метою співставлення результатів лібералізації залізничного 

транспорту в різноманітних національних концепціях періодично 
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проводяться порівняльні аналізи – інститутами ЄС або національними 

перевізниками. Через необхідність обробки значної кількості інформації та 

ресурсоємність досліджень такі дослідження проводяться з залученням 

наукових організацій та консалтингових фірм таких як IBM, The Boston 

Consulting Group, Steer Davies Gleave. 

В якості одного з найбільш повних досліджень стану європейських 

залізничних ринків варто відзначити роботу, проведену під керівництвом 

проф., доктора К. Кірхнера Університету ім. Гумбольтів та фірмою ІВМ на 

замовлення німецької компанії Дойче Бан АГ [260, 261, 262]. Робота «Індекс 

лібералізації» є намаганням авторів розробки узагальненого інструментарію 

для проведення порівняльного аналізу стадій процесів реформування в 

країнах Європи. Перше дослідження проведене у 2002 році, було 

сфокусовано на 15-ти країнах-членах ЄС, а також Норвегії і Швейцарії, що не 

є членами ЄС. У дослідженні чітко визначено особливості національних 

процесів лібералізації та виокремлено їх слабкі сторони. Отримані результати 

було систематизовано, й після цього була розроблена єдина система 

критеріїв, що дозволяють здійснити висновки про відносний рівень 

відкритості ринку в країнах, що досліджуються1. 

В якості одного з основних результатів дослідження необхідно назвати 

розробку трьох порівняльних індексів. Перший з них LEX-індекс порівнює 

оцінку відкритості доступу на формальному, нормативно-правовому рівні 

(law in the books). Другий індекс – ACCESS – дає відносну характеристику 

рівня фактичної відкритості доступу до національного ринку залізничних 

перевезень (law in action). Ці два індекси є складовими компонентами 

підсумкового показника, а саме рівня лібералізації – LIB – табл.3.5. 

Третій індекс СОМ, дещо відрізняється від попередніх. Якщо індекси 

LEX і ACCESS відображують розпочатий процес лібералізації в різних 

країнах, то індекс СОМ намагається описати результуючий стан ринку 

                                                
1 До недоліків досліджень К.Кірхнера відносять те, що автор фіксує увагу на показниках внутрівидової 
конкуренції і не враховує міжвидову, досить суттєву. 
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залізничних перевезень (market performance), що залежить не тільки від 

процесів лібералізації, але й від багатьох інших факторів, таких, як 

наприклад, інтермодальна конкуренція – табл.3.6.  
Таблиця 3.5 

Складові елементи індексу лібералізації залізниць ЄС (2011 р.) 

LEX-індекс (20% загального індексу LIB) 
(25% в 2002, 30% в 2004, 20% в 2007) 

Організаційні структури 25  
Незалежність підприємства від держави (майно, бюджет і т.д.)  5 
Ступінь вертикальної сепарації - інфраструктура/перевезення  80 
Ступінь горизонтальної сепарації – вантаж./пас. перевезення  15 

Регулювання доступу до ринку  45  
Доступ для іноземних операторів  40 
Доступ для національних операторів  40 
Доступ до інфраструктурних потужностей  20 

Компетенції органу регулювання 30  
Загальні аспекти органу регулювання (існування органу - для України)  30 
Сфера регулювання   30 
Повноваження органу регулювання  40 

ACCESS-індекс (80% загального індексу LIB) 
(50% в 2002, 70% в 2004, 80% в 2007) 

Інформаційні бар’єри 5  
Тривалість отримання інформації  40 
Якість загальної інформації, що надається  30 
Якість персональної інформації, що надається  30 

Адміністративні бар’єри 20  
Ліцензія  35 
Сертифікат безпеки  25 
Сертифікація рухомого складу  40 

Операційні бар’єри 45  
Умови доступу до колії  25 
Системи живлення інфраструктури  50 
Інші послуги  25 

Частка доступного внутрішнього ринку 25  
Методи заохочення договорів перевезення  20 
Дотримання положень прозорості  10 
Відсоток доступного ринку для операторів  70 

Послуги продажу квитків на пасажирські перевезення 5  
Оренда простору в місцях продажу квитків  50 
Доступ до послуг продажу  50 

100% 
Джерело: за даними [261, 262]. 
 

Це дослідження використовується як різноманітними залізничними 

компаніями, так і інститутами ЄС, наприклад, Транспортною Радою 
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Європейського Парламенту або Генеральною дирекцією по енергії та 

транспорту Комісії ЄС. 

Таким чином, результати табл. 3.7 показують динаміку показників у 2002, 

2004, 2007 і 2011 рр.. LIB-індексу, що складається з LEX та ACCESS-індексів 

(з метою оцінки того, як директиви ЄС були закріплені в національних 

законодавствах та яке вони знайшли відображення в механізмах регулювання 

і застосування в частині доступу до системи) та СОМ-індексу, що оцінює 

рівень конкуренції на ринку залізничних перевезень (по розділенню 

вантажних та пасажирських перевезеннях, кількості та частці на ринку нових 

операторів тощо).  
Таблиця 3.6 

Складові елементи індексу СОМ за дослідженням К. Кірхнера, 2011 р. 

COM- індекс (не включається в розрахунок LIB-індексу) (25% в 2002, не включено в  2004, 2007 і 2011) 
Розділення вантажних і пасажирських перевезень 20  

Розділення за видами сполучень для вантажних перевезень (2001 - 2008)  40 
Розділення за видами сполучень для пасажирських перевезень (2001 - 

2008)  40 

Частка розділення для вантажних перевезень 2008  10 
Частка розділення для пасажирських перевезень 2008  10 

Кількість зовнішніх операторів 20  
Сертифіковані оператори по відношенню до довжини мережі  40 
Частка активних операторів до сертифікованих  50 
Частка активних операторів, що надають послуги пасажирських перевезень  10 

Ринкова частка зовнішніх операторів 60  
Ринкова частка зовнішніх операторів за продуктивністю роботи  75 
Збільшення частки ринку зовнішніх операторів за період  25 
 100%  

Джерело: за даними [261, 262]. 
 
 

У відповідності до індексу LIB 2004 року рівень відкритості ринків 

залізничних перевезень було представлено таким чином. У першу групу 

країн входили країни, в яких процес лібералізації відбувається досить 

успішно: Велика Британія, Швеція, Німеччина, Нідерланди, Данія, Італія, 

Швейцарія та Португалія. У відповідно до обраних критеріїв країни досягли 

рівня 600 пунктів і вище. Такий рейтинг говорить на думку авторів про те, 

що лібералізаційний процес в цих країнах відповідає параметрам, що 

закладені в основних директивах ЄС. Окрім цього в цих країнах створено 
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сприятливі умови доступу до ринку (на законодавчому рівні, де-юре), так і 

фактично (де-факто) – рис. 3.1. 

Друга група була утворена такими країнами як Норвегія, Австрія, Польща, 

Чехія, Фінляндія, Литва, Люксембург, Бельгія, Словаччина, Франція і ця 

група досягла скромніших успіхів.  За шкалою LIB рейтинг даних країн 

коливається від 300 до 600 пунктів, тобто необхідні процеси лібералізації 

проходять із затримкою та потребують більш радикальних заходів. Значну 

цікавість викликає склад цієї групи, так деякі країни які нещодавно 

приєднались до ЄС змогли швидше досягнути результатів в процесі 

лібералізації: Польща, Чехія і Литва. Відповідно до цієї методики 

дослідження процеси лібералізації були більш розвинені в цих країнах ніж в 

Бельгії та Франції. 

В третю групу увійшли країни, які набрали не більше 300 пунктів, і 

відповідно до класифікації вони отримали позначку «процеси не розпочаті» 

(pending departure). До цієї групи відносились Естонія, Латвія, Греція, 

Ірландія та Іспанія, що свідчить про найвищі бар’єри для зовнішніх 

операторів на залізничному ринку цих країн. 

Ці результати досить цікаво порівняти з результатами 2011 року. Першу 

групу складають ті самі країни – Велика Британія, Швеція, Німеччина, 

Нідерланди, Данія – окрім цього до групи лідерів приєднується Австрія з 

результатом 800 пунктів і вище. Натомість Італія, Швейцарія та Португалія 

входять в групу від 600 до 799 пунктів. Очолює цю групу Бельгія; Франція 

знаходиться на останньому місці. Окрім цього друга група країн є 

найчисельнішою, і в неї входять країни, які нещодавно приєднались до ЄС, а 

саме Чехія, Словаччина, Польща, Естонія, Румунія, Болгарія, Угорщина, 

Словенія. Остання група є мало чисельною, до неї увійшли країни Литва, 

Греція, Латвія, Люксембург, Іспанія та Ірландія. Проте за визначенням 

дослідження в цій групі процеси вже розпочаті, проте вони відбуваються із 

затримкою (delayed). 



240 

   

Таблиця 3.7 
 

Індекси доступу до інфраструктури залізниць і створення конкуренції на ринках перевезень пасажирів і вантажів залізничним 
транспортом у деяких країнах ЄС 

 
Показник LIB-індекс LEX-індекс (ступінь 

імплементації директив ЄС в 
національну законодавчу 

систему країн) 

ACCESS-індекс (реальна 
ступінь доступу до системи) 

COM-індекс (рівень 
конкуренції на ринку 

залізничних перевезень) 
Разом по вантажних і 

пасажирських перевезеннях 
2007 2011 

Країна 2002 2004 2007 2011 вант. пас. вант. пас. 2002 2004 2007 2011 2002 2004 2007 2011 2002 2004 2007 2011 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Велика 
Британія 805 781 827 865 848 798 862 852 960 940 969 980 740 715 791 837 780 580 793 866 

Німеччина 760 728 826 842 844 809 875 814 840 750 905 935 840 720 807 819 520 505 565 615 
Швеція 760 729 825 872 908 742 896 855 800 680 857 960 760 760 817 850 720 510 633 577 
Нідерланди 720 695 809 817 887 732 884 779 760 670 865 887 820 710 795 799 460 455 509 680 
Австрія 430 579 788 806 852 727 873 761 680 530 819 895 410 600 781 784 240 232 349 575 
Данія 720 693 788 825 811 757 851 808 860 790 821 925 770 650 780 800 480 390 498 655 
Швейцарія 650 677 757 741 848 662 850 680 600 605 670 678 770 710 778 756 440 495 459 509 
Польща  549 739 737 786 692 826 699  600 783 803  530 728 720  175 490 518 

Чехія  549 738 738 798 679 783 705  530 839 786  560 713 726  215 279 422 

Джерело: за даними [263]. 
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Рис. 3.1 Динаміка індексу LIB для країн ЄС, Норвегії та Швейцарії у 2002, 2004, 2007 та 2011 роках 
Джерело: За даними [263]. 
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Таким чином маємо наступні результати цього дослідження. У 

більшості країн Східної Європи дозволено транспортне обслуговування 

національного ринку пасажирських перевезень комерційними зовнішніми 

операторами, однак, у Східній Європі поки що немає зовнішніх операторів, 

що пропонують ці послуги. Можна виділити чотири групи країн: 1) перша 

група – країни, в яких ринок є закритим для комерційних перевезень 

пасажирів іншими операторами; 2) друга група – ринок є відкритим, проте 

на ринку нема комерційних пасажирських перевезень; 3) третя група – 

відкритий ринок, на якому присутні зовнішні комерційні оператори інших 

країн; 4) Австрія і Чехія – чиста конкуренція – зовнішні оператори 

здійснюють перевезення пасажирів всередині країни – рис. 3.2. 
 
 
 
 

 
Рис.3.2 Класифікація країн Європи за відкритістю ринку комерційних 

пасажирських перевезень 
 

Джерело: За даними [263]. 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/projects/list_of_projects/projects_uk.htm
http://zakon2.rada.gov.ua/laws
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Відповідно до оцінки LEX-індексу в ЄС можна ідентифікувати три 

організаційні кластери регуляторних органів для залізничного транспорту: 1) 

спеціальний регуляторний орган (Британія, Бельгія, Німеччина, Данія, 

Греція, Франція, Люксембург, Австрія, Італія, Нідерланди); 2) регуляторний 

орган із залізничним управлінням (Болгарія, Чехія, Словаччина, Фінляндія, 

Угорщина, Литва, Норвегія, Польща, Португалія, Швейцарія, Швеція); 3) 

регуляторний орган в профільному Міністерстві (Латвія, Естонія, Ірландія, 

Румунія, Словенія, Іспанія) – рис. 3.3. 

 

 

Рис. 3.3 Класифікація країн Європи за наявністю регуляторних органів для 
залізничного транспорту 

 

Джерело: За даними [263]. 

 

У Європі можна виділити три різні організаційні моделі поділу між 

операційною діяльністю та інфраструктурою – рис. 3.4, а саме:  
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1) повна сепарація – окрема компанія, що регулюється окремим 

менеджментом (Швеція, Норвегія, Фінляндія, Британія, Данія, Нідерланди, 

Іспанія, Португалія, Румунія, Болгарія, Греція, Словаччина); 

2) інтеграційна модель – юридично і функціонально розділення на 

керування інфраструктурою та операційною діяльністю, проте розташована 

в одній холдинговій компанії, якою володіє один власник (Австрія, Бельгія, 

Словенія, Німеччина, Естонія, Угорщина, Італія, Литва, Латвія, Польща, 

Італія, Люксембург, Ірландія.); 

3) гібридна модель – незалежна інфраструктурна компанія, яка 

делегувала певні повноваження чинному оператору (Франція, Чехія). 
 

 
 

Рис. 3.4 Класифікація країн Європи за організаційною моделлю функціонування 
залізничного транспорту 

 

Джерело: За даними [263]. 
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 3.2. Нові форми довгострокового державного регулювання 

залізничного транспорту в ЄС 

 

Транспортна політика Європейського співтовариства передбачає 

розробку й оптимізацію транспортної інфраструктури, забезпечення 

раціонального управління інфраструктурою з точки зору якості, надійності, 

гнучкості і орієнтації на клієнта. Це вимагає мобілізації належних джерел 

фінансування. 

Забезпечення залізничною інфраструктурою є ключовою вимогою для 

створення конкурентоспроможного обслуговування ринку залізничним 

транспортом. 

У розвитку інфраструктури задіяні два основні гравці: держава, зазвичай 

національний уряд, який володіє інфраструктурою, і менеджмент залізничної 

інфраструктури. Відповідно до національного законодавства вони повинні 

приймати рішення про сферу охоплення та характер розвитку 

інфраструктури та відповідних фінансових ресурсах в рамках узгодженого 

підходу. 

Держава повинна приймати рішення: 

- про довгострокові потреби в інфраструктурі всіх видів транспорту в 

рамках транспортної політики відповідно до потреб майбутніх користувачів; 

- про параметри рівня якості інфраструктури і протяжності залізничної 

мережі.  

Витрати держав - членів ЄС становлять понад 28% вартості залізничного 

обслуговування. Надходження від зборів з користувачів покривають лише 

близько 30-50% витрат. ЄС бере участь головним чином у питаннях 

спільного фінансування транспортної інфраструктури в рамках бюджетних 

зобов'язань з будівництва та модернізації інфраструктури транс'європейської 

залізничної мережі (TEN-Т). 
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У багатьох випадках держави-члени ЄС відіграють домінуючу роль у 

забезпеченні фінансової стабільності управління залізничною 

інфраструктурою. Менеджмент залізничної інфраструктури повинен 

забезпечувати покриття значної частини експлуатаційних витрат за рахунок 

власних або державних коштів. Це обумовлює постановку питання про 

взаємодію між органами державної влади та менеджментом інфраструктури. 

Правові рамки в Європейському союзі:  

- встановлюють вимоги до управління безпекою; 

- вимагають формування стимулів до скорочення витрат і підвищення 

доходів. Витрати повинні скорочуватися за умови належного дотримання 

вимог безпеки, підтримання та підвищення якості інфраструктури; 

- допускають можливість моніторингу інфраструктури та стану її 

безпеки шляхом використання заходів регулювання та (або) договірних 

відносин, відомих як багаторічні контракти. Такі контракти укладаються 

принаймні на три роки, тобто на більший термін, ніж традиційні щорічні 

бюджети. Умови контракту та структура виплат повинні визначатися 

заздалегідь і дотримуватися протягом усього контракту . 

Єврокомісія вважає корисним продовження практики встановлення 

взаємовідносин держав-членів ЄС з керуючими інфраструктурою на 

контрактній основі для фінансування технічного обслуговування і 

модернізації залізничної інфраструктури. 

Основні положення директив ЄС у галузі залізничного транспорту 

включають такі вимоги: 

- держави - члени ЄС повинні вжити заходів, необхідних для розвитку 

їх національної залізничної інфраструктури. Вони можуть надавати 

керуючим інфраструктурою фінансування відповідно до поставлених 

завдань, визначати фінансові потреби, зокрема, для нових інвестицій. 

Управляючі інфраструктурою повинні розробити бізнес-план для 

забезпечення фінансової стійкості та обґрунтованості фінансових вкладень; 
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- держави - члени ЄС зобов'язані забезпечувати фінансову 

збалансованість інфраструктури протягом розумного періоду часу. Це 

включає в себе всі види діяльності, навіть якщо вони не стосуються 

безпосереднього обслуговування інфраструктури; 

- фінансові надходження від держави мають бути транспарантними і не 

приводити до залежності менеджменту інфраструктури від держави; 

- забороняється нецільове використання державних коштів; 

- менеджмент інфраструктури зобов'язаний публікувати звіти про 

прибутки і збитки з виділенням діяльності з управління інфраструктурою; 

- менеджмент інфраструктури зобов'язаний забезпечувати 

продуктивність інфраструктури; 

- правил державної допомоги повинні дотримуватися держави-члени 

ЄС, які уклали багаторічні контракти з менеджментом залізничної 

інфраструктури (табл. 3.8): Австрія, Бельгія, Болгарія, Ірландія, Італія, 

Румунія, Великобританія, Данія, Іспанія, Німеччина, Польща, Франція, 

Нідерланди, Швейцарія. 

Основні аспекти багаторічного контракту. Багаторічний контракт - 

угода між державою і менеджментом інфраструктури строком, принаймні, на 

три роки згідно зі ст. 6 Директиви 2001/14/ЕС. Предмет контракту повинен 

охопити всі аспекти розвитку інфраструктури, включаючи її обслуговування 

(експлуатацію) і модернізацію. Питання будівництва нової інфраструктури 

мають бути відображені в інформаційних цілях у зв'язку з тим, що ця 

діяльність зазвичай фінансується і здійснюється згідно з окремими 

контрактами. 

Багаторічні контракти повинні включати орієнтовані на користувача 

мету роботи інфраструктури у формі якісних критеріїв та індикаторів. 

Контракт повинен визначати незалежний орган (який у більшості 

випадків буде регулятивним органом). Цей орган має контролювати 
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виконання контракту, мати доступ до інформації щодо мережі і бути в змозі 

вимагати всю іншу необхідну інформацію від обох договірних сторін. 

Фінансовий план, узгоджений в багаторічному контракті, має визначити 

різні джерела фінансування в кожному календарному році протягом усього 

терміну дії контракту; бути сумісним з бізнес-планом менеджменту 

інфраструктури; забезпечити доходи і витрати у сфері державних 

зобов'язань; врівноважити потоки готівки для всіх дій менеджменту 

інфраструктури. 

Контракт встановлює зобов'язання менеджменту інфраструктури - рух 

поїздів, задоволеність споживача, виробнича потужність мережі, обсяги 

діяльності, рівень безпеки і захист навколишнього середовища. Багаторічний 

контракт повинен встановити обов’язки менеджменту інфраструктури з 

ведення регістра інфраструктури, має містити інформацію щодо 

спроможності, умов і здатності активів. У ньому повинна міститися сучасна 

інформація про дати набуття і вибуття активів, цінності активів, дії з 

обслуговування інфраструктури. 

Тривалість контракту слід синхронізувати з бізнес-планом менеджера 

інфраструктури, концесією або ліцензією. У разі якщо держава вирішує 

змінити умови або структуру поточного контракту, дані зміни повинні бути 

відображені у багаторічному контракті. 

У контракті повинні бути передбачені необхідні дії кожної сторони, 

якщо будь-яка зі сторін не в змозі виконати свої договірні зобов'язання  

Експлуатація та модернізація залізничних мереж здорожує, якщо ними 

знехтували і вони були відкладені у попередніх роках, як це мало місце в 

деяких європейських країнах. Тому держава і менеджмент інфраструктури 

повинні також надолужити існуюче відставання (недофінансування) на 

початку контракту і встановити відповідні зобов'язання та компенсаційні 

заходи. Необхідні додаткові фонди повинні бути асигновані окремо: або  
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 Таблиця 3.8 

Умови багаторічних контрактів європейських держав з менеджментом 
залізничної інфраструктури 

Країна Угода/контракт, 
державний орган 

Термін 
дії, 

років 

Витрати, що покриваються 
державою 

Частка 
покриття 
повних 
розходів 

інфраструкту
ри за рахунок 
держави, % 

Основні вимоги держави 
(цілі, індикатори і т. п. ) 

1 2 3 4 5 6 
Австрія Контракт на 

фінансування і надання 
послуг між Федерацією 

і компанією з 
обслуговування 

інфраструктури у складі 
Холдингу австрійських 
федеральних залізниць 

6 Прямі субсидії з 
федерального бюджету для 
забезпечення операційної 

беззбитковості 

27 Модернізація, дотримання 
технічних стандартів, 

надійність експлуатації, 
якість послуг 

інфраструктури, швидкість, 
розміри мережі 

Бельгія Контракт на управління 
залізничною 

інфраструктурою 

2 Витрати на модернізацію, 
інвестиційні витрати і 

частину витрат на 
обслуговування 

20 Компанія повинна 
підтримувати здатність всіх 
своїх ліній на тому ж рівні, 

що і на початку її контракту, 
і завершити виконання 

контракту з вибором зміни 
тарифів згідно з придбаним 

рівнем якості 

Болгарія Довгострокові угоди 
між компанією (SRIC) і 

державою 

5 Будівництво, операції 
обслуговування 

(експлуатація), мобілізаційна 
готовність 

65 Операційна швидкість, 
здатність, розмір мережі 

Ірландія Немає даних Немає 
даних 

Повні витрати. Нові 
інвестиції - за рахунок 

фондів ЄС 

100 Рівень безпеки, індикатори 
роботи 

Італія Міністерство 
інфраструктури і 

транспорту 
 

5 Нові інвестиції, 
обслуговування та 

модернізація 

16 Ефективність витрат (при 
тих же витратах підвищення 

рівня надійності, 
придатності та безпеки 
послуг інфраструктури) 

Румунія Міністерство 
транспорту, будівництва 

та туризму 

4 Організація руху, зарплата в 
експлуатації, модернізація та 

інвестиції 

52 Технічна швидкість, 
виконання графіка, 

ефективність 

Данія Міністерство транс-
порту 

14 Технічна швидкість, 
виконання графіка, 

ефективність 

66 Допустима швидкість, 
здатність, розмір мережі, 

графік, технічні стандарти 

Польща Міністерство 
транспорту та 
будівництва 

3 Повні витрати на 
експлуатацію, частина 

витрат на модернізацію та 
інвестиції 

81 Немає даних 

Німеччина Уряд Німеччини 5 Експлуатація та інвестиції 60 Якість мережі, станцій і 
електропостачання 

Франція Немає даних 4 Експлуатація та інвестиції 63 Немає даних 
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 Продовження табл. 3.8 
1 2 3 4 5 6 

Нідерланди Концесія 10 Модернізація та інвестиції 20 Ключові показники 
ефективності 

Швейцарія Угода про роботу 
(двосторонній договір 

між Швейцарською 
Конфедерацією та 
швейцарськими 

залізницями SBB) 

4 Частина витрат на 
експлуатацію та нові 

інвестиції 

25 Індикатори безпеки 
(нещасні випадки), кількість 

залізничних переїздів на 
мережі, затримки у 
виконанні графіка, 

викликані інфраструктурою, 
прибутковість 1 т*км 

Джерело: за даними [263, 264]. 

 

згідно багаторічного контракту, або як частина окремої угоди, укладеної 

одночасно. 

Так, за результатами залізничної реформи у Франції за власником 

інфраструктури (RFF) були закріплені наступні завдання [263]: 

– утримання, ремонт і заміна елементів залізничної інфраструктури з 

метою її більш ефективного і безпечного використання; 

– розробка критеріїв вибору інфраструктурних проектів для здійснення 

інвестицій (у т. ч. укладання угод з контрагентами); 

– управління іншим майном (управління залізничною інфраструктурою 

здійснює компанія SNCF); 

– обслуговування боргу компанії і пошук додаткових джерел 

фінансування; 

– укладання офіційних угод з державними уповноваженими органами 

щодо розвитку інфраструктури залізниць. 

– основні джерела фінансування діяльності власника інфраструктури: 

– плата за доступ до інфраструктури; 

– державне фінансування (у вигляді грантів); 

– позикове фінансування; 

– надходження від співфінансування інфраструктурних проектів. 

Укрупнена схема фінансування компанії RFF представлена на рис. 3.5. 
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З метою реалізації великих інфраструктурних проектів в галузі 

транспорту урядом було створено Агентство з фінансування транспортної 

інфраструктури (AFITF), на яке покладені такі функції: 

– розробка необхідної документації щодо інфраструктурних проектів; 

– вибір джерел фінансування проекту; 

– моніторинг виконання інфраструктурних проектів. 

Ключовою угодою про порядок і розміри державного фінансування 

залізничного транспорту у Франції є Угода про підвищення ефективності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.5 Модель фінансування залізничної інфраструктури Франції 
Джерело: За даними [264]. 

 

Дана угода була укладена між RFF та урядом Франції з метою більш 

ефективного планування дохідних надходжень компанії - власника 

інфраструктури, а також для виконання спільних розпоряджень і 

рекомендацій Євросоюзу стосовно реформування залізничного транспорту. 

В якості основних напрямків модернізації виділені чотири області: 
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– поліпшення якості маршрутів і комерційних результатів діяльності 

RFF; 

– модернізація та розвиток залізничної інфраструктури; 

– підвищення операційної ефективності; 

– підвищення капіталомісткості і досягнення прибутковості RFF.  

Кожне зобов'язання в угоді детально описано у вигляді дій, які 

необхідно вжити RFF в позначеному періоді. Всього в угоді передбачено 33 

дії, частина з яких містить якісні показники (наприклад, «поліпшення 

відносин з користувачами інфраструктури»), інші - кількісні показники. 

Наприклад: 

Дія № 7. У період 2008-2012 рр. RFF зобов'язується оновити 3340 км 

шляху вартістю 7,3 млрд євро; 

Дія № 8. Розвиток програми безпеки: модернізація 50 переїздів, 

підвищення доступності (250 переходів), дотримання технічних стандартів 

(скорочення 1250 джерел шуму); 

Дія № 9. Зниження показника середніх витрат на заміну 1 км шляхів на 

15%; 

Дія № 18. RFF виконує всі взяті на себе зобов'язання за угодами і 

дотримується календарний план виконання робіт (дотримання термінів по 

90% всіх великих інфраструктурних проектів); 

Дія № 19. Проведення активної політики з управління майном, зокрема: 

досягти виручки від продажу і використання майна в розмірі більше 1,2 млрд 

євро, як доходи від здачі майна в оренду - 100 млн євро; 

Дія № 20. Впровадження економічної моделі повного покриття витрат за 

рахунок власних джерел доходу (комерційні доходи). У разі нестачі 

комерційних доходів ефективно використовувати державні гранти. 

Необхідні фінансові показники: 

- чистий прибуток - більше 300 млн євро; 

- грошовий потік - більше 2,7 млрд євро на рік. 
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Дія № 21. Загальна сума витрат на інфраструктуру - 6,2 млрд євро, з них 

60% має покриватися за рахунок комерційного прибутку (без урахування 

державних грантів); 

Дія № 22 . Досягти таких основних фінансових показників (з 2011 р.): 

- виручка - 4 млрд євро; 

- операційний прибуток - 2 млрд євро; 

- чистий прибуток - 2 млрд євро; 

- чистий грошовий потік - 2,7 млрд євро. 

Дія № 23. Основні показники бізнес плану і плану комерційної 

діяльності: 

- ремонт 800 км шляху щорічно; 

- інвестиції в інфраструктуру - 1,5 млрд євро в 2010 р. і 1,8 млрд євро в 

2012 р. 

Угода, укладена між власником залізничної інфраструктури у Франції та 

урядом Франції, містить ряд дій, які повинен вжити власник інфраструктури, 

формалізованих в натуральних і кількісних показниках діяльності (табл. 3.9). 

У Німеччині з 1994 р. компанії-власники інфраструктури надають 

послуги всім перевізникам і ввели єдиний тариф за користування 

інфраструктурою. 

Основні регулюючі органи: 

Міністерство транспорту, будівництва і міського розвитку (BMVBS); 

Федеральне мережеве агентство (BNetzA); 

Федеральне залізничне агентство (ЕВА).  

Міністерство транспорту, будівництва і міського розвитку (BMVBS) 

відповідально за підготовку Федерального плану розвитку транспортної 

інфраструктури (BVWP) і розподіл бюджетних коштів. Воно також здійснює 

основний контроль над залізничною галуззю Німеччини. 

Федеральне мережеве агентство (BNetzA) - незалежний 

адміністративний орган, що знаходиться в підпорядкуванні Міністерства. 
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Таблиця 3.9 

Контрольні показники залізничної інфраструктури у Франції 
Розділ Показник 

Поліпшення якості 
маршрутів і комерційних 
результатів діяльності 
RFF 

Натуральні показники 

Модернізація та розвиток 
залізничної 
інфраструктури 

Кілометри шляхів до заміни (із зазначенням вартості робіт);  
кількість переїздів і переходів, що вимагають модернізації; 
середні витрати на заміну 1 км шляху; дотримання термінів 
виконання проектів (дотримання календарних планів на 90% 
всіх великих інфраструктурних проектів); сума виручки від 
продажу і використання майна, а також від здачі майна в 
оренду 

Підвищення операційної 
ефективності 

Показники фінансової стійкості (сума чистого прибутку і 
чистий грошовий потік); обсяг капіталовкладень і відсоток 
покриття капіталовкладень за рахунок власних коштів; основні 
фінансові показники (виручка, операційний прибуток, чистий 
прибуток і чистий грошовий потік); кілометри відремонтованих 
шляхів (щорічно) 

Підвищення 
капіталомісткості і 
досягнення 
прибутковості RFF 

Натуральні показники 

Джерело: за даними [264]. 

 

економіки відповідно із загальним Законом про залізничний транспорт (AEG) 

і доповнює його Указом про регулювання використання залізничної 

інфраструктури, Федеральне мережеве агентство несе відповідальність за 

регулювання рівноправного доступу до інфраструктури та здійснює контроль 

над тарифами за доступ до інфраструктури, стежить за складанням розкладу. 

Федеральне залізничне агентство (ЕВА) - незалежний державний орган, 

регулюючий залізничну галузь у Німеччині. Агентство знаходиться під 

контролем Міністерства транспорту, будівництва і міського розвитку 

(BMVBS), у даний час в обов'язки ЕВА входить моніторинг наступних 

напрямків: відділення послуг інфраструктури від транспортних послуг з 

перевезення; цільове та ефективне використання державних субсидій; якість і 
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безпеку залізничного транспорту. Схема регулювання залізничної 

інфраструктури Німеччини представлена на рис. 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.6 Схема регулювання залізничної інфраструктури Німеччини 

Джерело: за даними [264]. 

Згідно з Основним законом Федеральної Республіки Німеччини 

(Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland) федеральна залізнична 

інфраструктура повинна залишатися у власності у держави. У сфері 

відповідальності уряду - будівництво, підтримка та експлуатація 

федеральних залізниць. 

Закон про залізничний транспорт визначає: обов'язки залізничних 

компаній; повноваження органів, контролюючих залізничну галузь; процес 

планування будівництва та розвитку залізничної інфраструктури. 

Основним документом при плануванні інвестицій в залізничну 

інфраструктуру Німеччини є Федеральний план розвитку транспортної 

інфраструктури. Перший план після об'єднання Німеччини (1990 р.) 

датується 1992р. У 2003 р. вийшла оновлена версія плану, що враховує 

розширену систему оцінки проектів в галузі транспортної інфраструктури. У 

нову систему додані елементи з оцінки територіального впливу і ризику для 

навколишнього середовища. 
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У даний час, виходячи з можливостей бюджету, уряд робить основний 

акцент на підтримці існуючої інфраструктури. Згідно з оцінкою DB AG, 

потреба в інвестиціях на заміну основних засобів існуючої мережі в 

довгостроковій перспективі буде становити 2,5 млрд євро щорічно. 

Основні напрямки фінансування існуючої інфраструктури: модернізація 

систем сигналізації та контролю, зняття швидкісних обмежень, позбавлення 

«вузьких місць» в інфраструктурі та реконструкція окремих ліній. 

Закон про розвиток державних залізниць (BSchwAG) встановлює 

п'ятирічний термін планування і регламентує процес залізничного 

планування: визначає, об'єкти, на які поширюється план; визначає період 

планування; визначає процедуру надання звітності; вказує основні джерела, з 

яких відбувається фінансування інфраструктури; містить перелік 

затверджених до реалізації проектів з Федерального плану розвитку 

транспортної інфраструктури BVWP. 

Згідно § 8 Закону Федеральний уряд, виходячи з доступних бюджетних 

коштів, фінансує нове будівництво, розвиток і заміну зношених основних 

фондів. При цьому 20% інвестицій повинні йти на інфраструктуру, що 

використовується для місцевих перевезень. Витрати з утримання та 

поточного ремонту шляхів Федеральні залізниці несуть самостійно. 

У 2009 р. DB AG і держава (в особі Федерального міністерства 

транспорту, будівництва і міського розвитку (BMVBS) і Федерального 

міністерства фінансів (BMF)) підписали Угоду по послугах і фінансуванню 

(LuFV), яке реформував процес субсидування існуючої інфраструктури. Його 

метою є підвищення передбачуваності, ефективності та прозорості інвестицій 

на заміну, поточний ремонт і обслуговування залізничної інфраструктури. 

Дана угода визначає щорічне фінансування на заміну зношених 

основних фондів у розмірі 2,5 млрд євро, які повинні розподілятися 

наступним чином: 88 %, або 2,2 млрд євро - DB Netz AG; 10 %, або 250 млн 

євро - DB Station & Service AG; 2 %, або 50 млн євро - DB Energie GmbH. В 
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угоді також вказується, що безпосередньо залізниці повинні щорічно 

витрачати на обслуговування та поточний ремонт 1-1,25 млрд євро. 

Відображення використання коштів у внутрішній звітності операторів 

інфраструктури підлягає перевірці аудитором інфраструктури, який 

призначається Федеральним урядом. 

Відповідно до угоди по послугах і фінансуванню (LuFV) і §4 (1) Закону 

про залізничний транспорт оператори зобов'язуються утримувати 

інфраструктуру в повністю працездатному стані. Цей факт щорічно 

підтверджується в звіті про стан і розвиток інфраструктури (IZB). У даному 

звіті оператори повинні підтвердити, що досягнуті: цільові значення 

обов'язкових показників якості; мінімальний розмір фінансування на заміну 

зношених основних фондів (2,5 млрд євро); мінімальний розмір фінансування 

обслуговування та поточного ремонту (1 - 1,25 млрд євро). 

Держава має право відкликати інфраструктурні гранти в повному обсязі 

або частково, якщо оператори не досягли перерахованих вище цілей. 

Величина повернення залежить від того наскільки звітні показники 

відхилилися від нормативних значень.Уряд може утриматися від відкликання 

гранту, якщо порушення викликані обставинами, не залежними ні від 

операторів, ні від DB AG. 

Щорічно до 30 квітня інфраструктурні оператори готують і надають у 

Федеральне залізничне агентство звіт про стан і розвиток інфраструктури 

(IZB), в якому наводяться значення обов'язкових показників якості. Як самі 

показники, так і їх цільові значення попередньо узгоджуються між дорогами і 

державою. Якщо операторам не вдається досягти цільових значень 

показників, держава має право відкликати гранти повністю або частково. 

Для власника залізничної інфраструктури в Німеччині встановлено ряд 

кількісних показників (табл. 3.10). 

Таким чином, проведений аналіз нових форм довгострокового 

регулювання залізничної галузі в Німеччині та Франції показує існування  
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Таблиця 3.10 

Контрольні показники залізничної інфраструктури в Німеччині 
Розділ Показник 

Операційна 
ефективність  

Теоретична втрата часу в дорозі - виражається в хвилинах і 
являє собою різницю фактичного і планового часу , необхідного 
для проходження ділянки шляху; геометрія шляху - загальне 
стандартне відхилення сигналу - представляючи собою 
відношення відхилення сигналу, зчитуваного спеціальними 
вимірювальними приладами, до стандартного значення 
відхилення ; функціональність платформ - визначається як 
добуток суми значень проміжних показників (висота платформи, 
ступінь доступності платформи, захист  від негоди) на ваговий 
коефіцієнт значущості платформи; надійність енергопостачання 
- розраховується як частка від ділення різниці кількості енергії 
за звітний період і дефіциту енергії за звітний період на кількість 
енергії за звітний період 

Фінансові 
показники 

Мінімальний розмір фінансування заміни зношених основних 
фондів (в даний час - 2,5 млрд євро); мінімальний розмір 
фінансування обслуговування та поточного ремонту (нині - 1-
1,25 млрд євро) 

Джерело: за даними [264]. 

 

чітких інституційних відносин між державою, власником та управляючим 

інфраструктурними об’єктами, що обумовлюються існуванням таких 

договірних форм як мережевий контракт. Безумовно такі підходи 

обумовлюють інституціоналізацію відносин в Україні за європейськими 

підходами, що створює сприятливе підгрунтя для вибору найкращих практик 

та моделей модернізації й їх адаптації в Україні у зв’язку з тільки розпочатим 

процесом структурного реформування на залізничному транспорті, що 

розглянуто автором у наступному Розділі 4.  

 

Висновки до Розділу 3.  

 

1. Транспортна політика ЄС пройшла шлях від лібералізації ринків 

перевезень за видами транспорту до ідеї регульованої конкуренції, а саме до 

розробки єдиних стандартів, ліцензій, сертифікації, уніфікації технічного 
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регулювання тощо, що є наразі ключовим. Аналіз процесів структурного 

реформування залізничного транспорту показав що, у жодній країні ЄС 

процеси реформування залізничного транспорту ще не завершені.  

2. Основними причинами, за яких у 1991 р. було розпочато 

реформування, є слабкі позиції залізничного транспорту в міжвидовій 

конкуренції, що відображається у низькій частці залізничного транспорту в 

структурі транспортних перевезень. Але незважаючи на реформування 

залізничного транспорту в країнах ЄС, частка пасажирських залізничних 

перевезень у структурі транспорту для 15 старих членів ЄС із середини 1980-

х років по 2013 р. залишилась незмінною – на рівні 7%. Частка пасажирських 

перевезень у 10 нових членів знизилась з 30% у середині 1980-х до 7% у 2013 

р; на вантажному ринку перевезень ЄС тенденції загалом аналогічні. У 15 

старих членів частка залізничних вантажних перевезень у структурі 

транспорту знизилась з 25% у середині 1980-х до 13% у 2013 р. У 10 нових 

членів частка в 2011 р. становила близько 23%, перевищуючи показники 

"старих" членів ЄС, але падіння з середини 1980-х відбулося з вищого рівня – 

70%. Вища частка десяти нових членів ЄС пояснюється тим, що залізничні 

системи Естонії, Латвії, Литви і Польщі щільно зв’язані з залізницями 

України і Росії, де частка залізничного транспорту у структурі перевезень 

всіма видами транспорту (без урахування трубопроводів) в останні десять-

п’ятнадцять років становить 70–80%; 

3. Найбільш вагомою для країн ЄС наразі є Директива 2012/34/EU 

"Встановлення єдиного залізничного ринку" та "Четвертий залізничний 

пакет". Однак раніше встановлені цілі (Першого, Другого та Третього 

залізничних пакетів) не досягнуто в повному обсязі внаслідок уповільнення 

або неповноти впровадження залізничної реформи в національне 

законодавство країн ЄС. Подальше впровадження реформи спрямовано на: 

інституційне розділення, а не на системи роздільного обліку, повне відкриття 

національних ринків пасажирських перевезень (у 2007 р. були відкриті ринки 



 

 

260

 

перевезень вантажів, у 2010 р. – ринки міжнародних пасажирських 

перевезень); сприяння конкуренції на ринку для таких послуг, які можуть 

існувати за рахунок відкритого доступу і конкуренції за ринок (через 

франшизи); подальший розвиток взаємної функціональної сумісності 

залізниць ЄС і акцентування уваги на питаннях безпеки. 

4. У відповідності до політики ЄС по гармонізації правового поля окремі 

країни-члени ЄС зобов’язуються відображати вимоги і положення директив 

ЄС щодо лібералізації у національному праві. Такий підхід є дійсним для всіх 

країн європейського економічного простору. Швейцарія, що зв’язана з ЄС 

двусторонніми угодами також бере участь в процесі лібералізації й вносить у 

національне законодавство загальноєвропейські зміни. Необхідно зазначити, 

що вказаний процес вирівнювання правового поля проводиться саме по 

принципу гармонізації.  У зв’язку з відсутністю досвіду структурного 

реформування європейські спеціалісти не пішли шляхом директивного 

нівелювання національних законодавств. Обраний принцип гармонізації 

визначив рамкові умови, але й залишив державам можливість вирішувати 

задачу по роздержавленню у відповідності з місцевими умовами та 

локальними уявленнями про оптимальність методів. 

5. Дослідження рівня лібералізації в країнах ЄС, Швейцарії та Норвегії 

(що не є членами ЄС) дозволяє виділити три різні зрізи цього рівня. По-

перше, країни Європи відрізняються за ступінню відкритості внутрішнього 

ринку для зовнішніх операторів на ринку залізничних пасажирських 

перевезень. Так, в цьому плані можна виділити чотири різні групи за 

ступінню відкритості: країни, ринок яких закритий для зовнішніх операторів; 

країни, ринок яких є відкритим юридично, проте фактично на ринку не 

присутні зовнішні оператори; країни, в яких присутні зовнішні оператори; та 

Австрія та Чехія – дві країни, ринок яких повністю контролюється 

зовнішніми операторами. 

6. Другий зріз лібералізації представляють три організаційні кластери 

регуляторних органів для залізничного транспорту: по-перше, країни, що 
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мають окремий спеціальний регуляторний орган для залізничного 

транспорту; по-друге, країни, в яких регуляторний орган містить 

департамент (або іншу структуру) із залізничним управлінням; по-третє, 

країни, регуляторний орган залізничного транспорту яких є в структурі в 

профільного Міністерства. 

7. Третій зріз лібералізації представляє організаційна модель управління 

залізничним транспортом. За цією класифікаційною ознакою в Європі можна 

виділити три типи організаційних моделей: перша – повна сепарація або 

розділення між управлінням інфраструктурою та операційною діяльністю на 

окремі компанії; друга – розділення між управлінням інфраструктурою та 

операціною діяльністю, проте в межах єдиного вертикально-інтегрованого 

холдингу; третя – гібридна модель (Франція та Чехія),  за якої існує окрема 

інфраструктурна компанія, що делегує окремі повноваження операційній 

компанії. 
8. Нові форми довгострокового державного регулювання транспорту в 

країнах ЄС представляють собою підходи засновані на конкретних і чітких 

розподілах повноважень між державою, як власником інфраструктури, так і 

менеджментом інфраструктурою, що нею управляє. Багаторічний контракт –  

є прикладом оформлення довгострокових взаємовідносин між державою і 

менеджментом інфраструктури строком, принаймні, на три роки згідно зі ст. 

6 Директиви 2001/14/ЕС. Предмет контракту повинен охопити всі аспекти 

розвитку інфраструктури, включаючи її обслуговування (експлуатацію) і 

модернізацію. 

Це показує необхідність вдосконалення концептуальних, організаційно-

правових та методичних основ довгострокового державного регулювання 

залізничної галузі в Україні.  



 

 

262

 

РОЗДІЛ 4 

НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 

УКРАЇНИ (на прикладі залізничного транспорту) 

 
4.1. Структурне реформування залізничного транспорту в Україні 

 

 

 

У Розділі 4 особлива увага приділена модернізації залізничних 

транспортних систем України, обумовлена насамперед необхідністю 

реформування організаційної моделі залізничного транспорту, виведення 

залізниць України на новий технологічний рівень розвитку та адаптації до 

вимог "залізничних пакетів" ЄС. Також на сьогодні зростає розуміння 

необхідності інтеграції та коадаптації технічних стандартів у роботі наземних 

транспортних систем України та ЄС й, насамперед, залізничного транспорту, 

що представлені різними правовим регулюванням та технічними 

параметрами (в т.ч. шириною колії: 1520 та 1435 мм). Використання 

стандартизованих інтероперабельних систем управлінням рухом потягів 

потребує нового вирішення проблем ширини колії, ув’язування 

інфраструктури простору-1520, до якого входить Україна, з європейською 

системою залізничної інфраструктури-1435, та, відповідно, двох правових 

систем, сформованих під керівництвом Міжнародних організацій ОСЗ та 

ОТІФ. Цей аспект актуалізується у зв’язку з підписанням Угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом1 та розглядатиметься в параграфі 4.4. 

щодо інституційної модернізації залізничного транспорту України [265].  

Дослідження показують, що більшість вчених дотримуються думки про 

необхідність врахування особливостей транспортної галузі при 
                                                
121 березня 2014 р. Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію. Підписання 
економічної частини Угоди відбулось 27 червня 2014 р. у Брюсселі в рамках саміту ЄС. Адже, Україна і ЄС 
планували підписати Угоду про асоціацію ще на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі 29 листопада 
2013 р., проте за тиждень до підписання український уряд призупинив процес євроінтеграці. [Електронний 
ресурс].– Доступний з : http://economics.unian.ua/finance/933607-ukrajina-ta-es-pidpisali-ugodu-pro-asotsiatsiyu-
v-povnomu-obsyazi.html 
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запровадженні ринкових відносин при її реформуванні. Саме ці особливості 

В. Олефір і співавтори розглядають як базові передумови реформ [266]: по-

перше, серед підприємств транспорту і зв’язку є велика кількість природних 

монополістів, реформування яких потребує особливих підходів; по-друге, 

галузь "транспорт і зв’язок" має велике значення для здійснення державою 

своїх функцій, що помітно обмежує можливості приватизації в цій сфері. Так, 

згідно із Законом України "Про приватизацію державного майна" від 

4.03.1992 р. № 2163-ХІІ, заборонено приватизацію автомобільних доріг, 

магістральних залізничних ліній, магістральних газо- та нафтопроводів, 

міського електротранспорту, метрополітену, причалів усіх категорій тощо1. 

По-третє, серед підприємств транспорту і зв’язку присутня відносно велика 

кількість надвеликих, технологічно неподільних господарських комплексів, 

функціонування і розвиток яких потребують великих капіталовкладень. По-

четверте, послуги транспорту і зв’язку належать також до соціальних послуг 

першої необхідності і тому потребують державного регулювання. 

Особливості транспорту, на думку авторів,наклали певний відбиток на хід 

приватизації у цій сфері, який можна умовно розділити на два етапи.  

На першому етапі, який припадає на 1992–2000 рр., відбувалась 

приватизація малих і середніх підприємств, а також акціонування великих 

майнових комплексів і природних монополістів. На другому етапі, починаючи 

з 2000 р. і до сьогодні, розпочалась приватизація великих майнових 

                                                
1 Ст. 5. 2. Приватизації не підлягають об’єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства. г) 
об’єкти, які забезпечують життєдіяльність держави в цілому: …автомобільні дороги, крім тих, що належать підприємствам 
(до першого розгалуження їх за межами території цих підприємств); магістральні залізничні лінії загального користування 
{Абзац дев'ятий пункту "г" частини другої статті 5 в редакції Закону № 4442-VI від 23.02.2012}; метрополітен, міський 
електротранспорт; майно, що забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське 
(оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі; атомні електростанції, 
гідроелектростанції з греблями, що забезпечують водопостачання споживачам та проведення гідромеліоративних робіт; 
магістральні нафто- і газопроводи та магістральний трубопровідний транспорт, що обслуговують потреби держави в 
цілому, підземні нафто- та газосховища; об’єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст, інших населених пунктів, 
включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов’язані з постачанням споживачам води, газу, тепла, а також відведенням 
і очищенням стічних вод; акваторії морських портів, гідротехнічні споруди, об’єкти портової інфраструктури загального 
користування, засоби навігаційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських 
шляхів, системи управління рухом суден, інформаційні системи, навчальний та гідрографічний флот, майнові комплекси 
судноплавних інспекцій; {Абзац шістнадцятий пункту "г" частини другої статті 5 в редакції Закону № 4709-VI від 
17.05.2012} аеродроми та аеродромні об’єкти (злітно-посадкові смуги, руліжні доріжки, перони, системи посадки, наземні 
засоби зв’язку, навігації, спостереження, інші елементи аеродромів, що забезпечують безпеку польотів): Закон України 
“Про приватизацію державного майна” від 04.03.1992 № 2163-XII [Електронний ресурс]. – Доступний з : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2163-12 
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комплексів транспорту і зв’язку. Так, в окремих природних монополіях, 

таких як Укрзалізниця, цей процес мав затяжний характер на початковому 

етапі. Коротко розглянемо історію початкового етапу структурного 

реформування Укрзалізниці.  

Розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції Державної програми 

реформування залізничного транспорту" від 27 грудня 2006 р. № 651-р було 

передбачено створення державної акціонерної компанії (ДАК), 100 відсотків 

акцій якої належатимуть державі. Існування ж "корпоративної моделі 

забезпечить органічне поєднання централізованого управління галуззю з 

ринковим механізмом господарювання, що відповідає принципам, визначеним 

Законом України "Про управління об'єктами державної власності" [267]. 

Проте вже в цьому розпорядженні передбачалася підготовка пропозицій про 

внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної 

власності, що не підлягають приватизації"  та інших законодавчих актів.  

Реформування передбачалося провести у три етапи. На першому етапі 

(2007–2008 рр.) було заплановано створення законодавчої бази, необхідної 

для проведення реформування, розмежування функцій державного 

управління та управління господарською діяльністю. На другому етапі 

реформування (2008–2010 рр.) мали б вирішуватись питання щодо: 

виведення зі складу залізниць підрозділів, які здійснюють вантажні та 

пасажирські перевезення, здійснюють ремонт вагонів, колій, споруд та інших 

об'єктів; створення умов для поступового зменшення обсягу перехресного 

субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних; проведення 

попереднього фінансово-економічного та організаційно-правового аналізу з 

метою визначення можливості та доцільності подальшого утворення дочірніх 

підприємств Компанії, в тому числі з перевезення пасажирів та вантажів; 

розроблення основних принципів утворення за участю органів місцевого 

самоврядування та суб'єктів господарювання різних форм власності 

компаній, що здійснюють приміські пасажирські перевезення тощо. 



 

 

265

 

На третьому етапі реформування (2011–2015 рр.) було заплановано 

проведення повного розмежування функцій з управління об'єктами 

інфраструктури залізниць і перевезеннями, що відповідало основній Директиві 

Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 р. про розвиток залізниць Співтовариства 

щодо розмежування управління інфраструктурою та перевізною діяльністю. 

Державна програми реформування залізничного транспорту була 

затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1390 від 16 

грудня 2009 р., пріоритетними напрямами реформування в ній було 

визначено: по-перше, розмежування в системі залізничного транспорту 

природно-монопольного та конкурентного секторів, створення умов для 

демонополізації окремих сфер діяльності та розвитку конкуренції, 

забезпечення доступності інфраструктури для користувачів; по-друге, 

створення єдиного суб’єкта господарювання на базі Укрзалізниці, залізниць 

та інших підпорядкованих їй підприємств, організацій, розмежування 

господарських функцій і функцій державного управління; по-третє, 

вдосконалення системи тарифів на послуги залізничного транспорту. 

Проте, на думку Н.Гриценко [268], ця Програма також була лише 

проектом, "попередньою версією", після якої було ухвалено Державну 

цільову програму реформування залізничного транспорту на період до 2019 

року, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України № 1106 від 26 

жовтня 2011 року. Згідно з цим документом було передбачено створення 

державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального 

користування як національного перевізника вантажів та пасажирів на ринку 

транспортних послуг, у господарстві якого перебуватимуть об’єкти 

інфраструктури залізничного транспорту. 

23.02.2012 був ухвалений Закон України № 4442-VI "Про особливості 

утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту 

загального користування", у якому були визначені правові, економічні та 

організаційні особливості утворення такого публічного акціонерного 
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товариства, де 100 відсотків акцій належать державі, проте треба зазначити, 

що подібне акціонерне товариство було тільки задеклароване. З ухваленням 

Постанови КМУ від 25.06.2014 р. № 200 "Про утворення публічного 

акціонерного товариства "Українська залізниця"" процес реформування 

перейшов у дієву фазу.  

Реформування системи залізничного транспорту наразі є об’єктивною 

необхідністю і першим кроком на шляху інституціональної адаптації 

залізничного транспорту України до стандартів ЄС, а також застосування 

прозорих ринкових механізмів. Реформування насамперед вимагає якісного 

удосконалення законодавчої бази і організаційної структури, для чого 

необхідний системний, комплексний підхід. Доцільним видається надання 

можливості вийти на ринок залізничних перевезень приватним компаніям 

(необхідні ліцензії, доступ до залізних колій та мереж тощо) [269, 272]. При 

цьому зазначається [270], що Україні вдалося дуже довго відтягувати процес 

реального реформування залізниць, хоча в більшості країн СНД цей процес 

було розпочато наприкінці ХХ ст. і результати цього структурного 

реформування вже можна спостерігати. 

Необхідно зазначити, що в ході тривалих наукових дискусій1 стосовно 

напрямів реформування залізничного транспорту в Україні та застосування 

зарубіжного досвіду було випрацьовано таку концепцію, яка чітко 

проглядається на схемі етапів життєвого циклу природних монополій (ПМ, 

до яких належить Укрзалізниця) [271] (рис.4.1).  

                                                
1Кількість захищених дисертацій, пов’язаних з тематикою реформування на залізничному транспорті, доволі 
обширна. Назвемо найбільш змачимі: Мукмінова Т.А. Удосконалення управління залізничним транспортом 
України (2002), Макаренко М.В. Організаційно-економічні основи рестуктуризації залізничного транспорту 
України (2004), Череватенко О.М. Економічний механізм трансформації відносин власності на залізничному 
транспорті в умовах реформування галузі (2008), Бараш Ю.С. Реструктуризація залізничного транспорту України 
в умовах ринку (2008), Гриценко Н.В. Реформування залізничного транспорту України (2009), Котик В.В. 
Реформування та реструктуризація структури управління залізничного транспорту України (2010), Нескуба Т.В. 
Стратегія підприємства залізничного транспорту в умовах реформування галузі (2010), Шевченко С.Ю. Державне 
регулювання інвестиційної діяльності на залізничному транспорті України в умовах його реформування (2010), 
Ейтутіс Г.Д. Стратегія реформування залізниць України на основі регіоналізації транспортного обслуговування 
(2010), Якименко Н.В. Методологічні аспекти управління процесами забезпечення економічного зростання 
залізничного транспорту України (2013) тощо. 
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Рис. 4.1 Етапи життєвого циклу природних монополій 

Джерело: [ 271, С.5, 272, C.5]  

 

На думку вчених, природна монополія – це галузь, що володіє 

рідкісними невідтворювальними ресурсами або має довгострокові середні 

витрати, які залежать від масштабів виробництва і досягають мінімуму при 

обслуговуванні ринку однією фірмою. 

На сьогодні в Україні відбувається формування конкурентного 

середовища в сфері залізничних вантажних перевезень, тобто спостерігається 

другий етап життєвого циклу ПМ, коли сфера експлуатації вже перебуває  

в конкурентному полі, створюються компанії-оператори, які мають власні 

або орендовані вагони, що використовуються для забезпечення інтересів 
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власних фінансово-виробничих груп або потреб інших вантажовласників. 

Природна монополія у сфері залізничних перевезень вантажів частково 

втрачається. Отже, розподіл видів діяльності Укрзалізниці за ступенем 

монополізації на кожному з етапів життєвого циклу природних монополій 

може виглядати таким чином [273] (рис. 4.2). 
 

 
Рис. 4.2 Розподіл основних функцій та видів господарської діяльності  

залежно від ступеня монополізації на кожному з етапів реформи 
Джерело: [273, С.19]  
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заводів, будівельні 
роботи і продукція 
заводів, що раніше 

входили до стуктури 
Укрзалізниці 

2 ЕТАП 
часткова передача 
функції державної 

управління Міністерству 
інфраструктури 

1 ЕТАП 
функція державного 

управління + 
управління 

господарською 
діяльністю 
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– запровадження директив ЄС щодо залізничного транспорту, що 

прописані в Угоді про асоціацію між ЄС та Україною, підписаною 2014 р; 

– відділення регульованих та нерегульованих видів діяльності (моно-

польного сектора від потенційно конкурентного) в організаційному та 

економічному відношенні. Поки що при фактичному визначенні сфери 

вантажних перевезень як конкурентного сектора, Укрзалізниця, як власник 

інфраструктури, користується необмеженими повноваженнями щодо інших 

суб’єктів підприємництва на цьому ринку: 

– реорганізації потенційно конкуруючих сегментів; встановлення 

цивільно-правової відповідальності всіх учасників монопольного ринку, а 

також умов їхньої взаємодії; 

– приведення інвестиційного процесу у відповідність до вимог ринку; 

– вдосконалення механізму встановлення тарифів на перевезення та 

прийняття Правил недискримінаційного доступу до інфраструктури. 

Хоча у цих наукових пошуках та намаганнях розв’язати проблему щодо 

найкращого способу реформування залізничного транспорту Україні були й 

альтернативні варіанти, наприклад такий, що пропонував у своїй роботі 

Г. Ейтутіс, а це пропозиції щодо формування цілеорієнтовних об¢єктів 

залізниць залежно від районів тяжіння промислових підприємств, пропускної 

і провізної спроможності залізничної дільниці, застосування принципів 

оптимізації вантажоперевезень, скорочення відстаней та витрат на 

перевезення та нагальна доцільність створення галузево-регіонального 

управління, стрижнем якого має бути організація (на базі шести залізниць і 27 

дирекцій залізничних перевезень) 12 регіональних підприємств, діяльність 

яких повинна кореспондуватися з відповідними економічними районами, з 

якими узгоджено галузеві та регіональні інтереси, виокремлено регуляторів 

забезпечення оптимальної конкуренції на ринку вантажних перевезень, що 

примушують залізниці і власників вантажних вагонів підвищувати якість 

послуг, скорочувати власні витрати, застосовувати гнучку тарифну політику 
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[274]. Незважаючи на альтернативні думки, в Україні розпочинаються 

реальні процеси реформування залізниць. 

З одного боку, незавершеність структурних перетворень у залізничній 

галузі України стримує приплив нових інвестицій, впровадження інновацій –

з іншого боку, цей процес має відбуватись у фарватері європейської 

транспортної політики і запровадженням відповідних директив і 

регламентів, що містяться в підписаній Угоді. 

На нашу думку, необхідно дотримуватись наступних рекомендацій щодо 

завершення розпочатого процесу структурного реформування залізничного 

транспорту: 

1. Завершити роботу щодо організації діяльності публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця», створеного на базі Укрзалізниці, 

залізниць та інших підприємств залізничного транспорту на виконання 

рішення Закону України «Про особливості утворення публічного 

акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» 

та відповідно до Програми діяльності Уряду на 2015 рік, а також, 

враховуючи зобов’язання України відповідно до статті 368 Угоди про 

асоціацію та Директиви Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 року про 

розвиток залізниць Співтовариства, що дозволить забезпечити розмежування 

функцій державного та господарського управління галуззю, стане 

передумовою структурних перетворень з метою утворення вертикально-

інтегрованої системи управління всередині ПАТ «Українська залізниця», 

підвищить ефективність управління залізничним транспортом. 

2. Прийняти Верховною Радою Закон України «Про державне 

регулювання у сфері транспорту», що, відповідно до розробленого 

законопроекту, передбачає створення державного незалежного органу 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту 

та Закон України «Про залізничний транспорт», що, відповідно до нової 

редакції має забезпечити підвищення ефективності державного управління та 
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регулювання, формування на залізничному транспорті сучасних ринкових 

відносин та підвищення конкурентоспроможності, підвищення інвестиційної 

привабливості, якості залізничних транспортних послуг та безпеки при 

користуванні залізничним транспортом. 

3. Розробити та затвердити постанову КМУ «Про затвердження Правил 

рівноправного доступу до інфраструктури залізничного транспорту 

загального користування», що дозволить суб’єктам господарювання 

забезпечити рівноправний доступ до залізничних колій для здійснення 

діяльності із перевезень вантажів і пасажирів на конкурентних засадах. 

4. Переглянути галузеву Стратегію розвитку залізничного транспорту з 

метою узгодження з іншими документами стратегічного розвитку 

залізничного транспорту шляхом пролонгації терміну її дії на період до 2030 

року, уточнення стратегічних завдань розвитку, окреслення шляхів 

довгострокового розвитку для ефективного росту та підвищення 

конкурентоспроможності залізничного транспорту.  

5. Прийняти Верховною Радою нову редакцію Закону України «Про 

залізничний транспорт» після його доопрацювання з врахуванням зауважень 

представників бізнесу щодо тарифної політики, механізмів інвестування в 

об’єкти інфраструктури тощо для відпрацювання спірних питань, що 

створить передумови для лібералізації ринку залізничних перевезень та 

залучення інвестицій, впровадить поняття замовлень на соціальні 

перевезення і введе в дію нові принципи формування тарифів. 

6. Розробити галузеву програму з охорони навколишнього 

середовища з врахуванням європейських директив, – Директиви 

2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про 

безпеку залізниць у Співтоваристві та Директиви № 2008/68/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року про перевезення 

небезпечних вантажів наземним транспортом, які вимагають зміни підходів 

до екологічної безпеки на залізничному транспорті, а також на основі 
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вивчення та систематизації досвіду вітчизняних і європейських залізниць у 

природоохоронній сфері. 

 

4.2. Техніко-технологічні фактори розвитку залізничного транспорту 
 
 
Протягом останніх років спостерігається повільна, проте стала динаміка 

зменшення питомої ваги залізничного транспорту в перевезенні вантажів. У 

2007 році питома вага залізничного транспорту в загальній структурі 

перевезення вантажів склала 26 %, а у 2014 – 23,8 %. Це обумовлено як суто 

технічними чинниками (дефіцит рухомого та тягового складу; 

непрогнозована тарифна політика Укрзалізниці; низька якість послуг, що 

надаються Укрзалізницею), так і недосконалістю державної політики 

(неефективна система управління залізничним транспортом; штучне 

обмеження доступу приватних компаній до здійснення залізничних 

перевезень тощо). 

Тенденції подальшого старіння та зношування основних засобів 

транспорту були характерні для залізничного транспорту, адже стан 

основних засобів є чинником ендогенного характеру, що негативно впливає 

на розвиток транспорту України та внутрішнього ринку транспортних послуг 

і насамперед національного залізничного перевізника Укрзалізниці.  

У 2011-2014 р. зношування локомотивного парку Укрзалізниці досягло 

80%, а саме: зношування тепловозного парку – 97%, а електровозів – 90%. У 

країні нараховується 2447 тепловозів, але експлуатується лише 1454, з 1863 

електровозів експлуатується лише 1271. Середній вік магістральних та 

маневрових тепловозів 24 та 29 років, електровозів – 36 років.  Тільки в 

найближчі роки з експлуатації, у зв’язку із зношуванням, доведеться вивести 

195 електровозів(у 2011 р. – 181) і 340 тепловозів. При цьому, як свідчить 

статистика, план оновлення локомотивного парку систематично не 

виконується. За останні два роки замість 172 одиниць рухомого складу 
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придбали лише 49, що ставить під сумнів змогу забезпечення внутрішнього 

ринку транспортними послугами. Крім того, розвиток внутрішнього ринку 

транспортних послуг стримується через зношування міського рухомого 

складу: електропоїздів – 80,3%,дизель-поїздів – 93,1%. Також на забезпечення 

транспортних послуг великий вплив має кількість та якість вагонного парку. 

На сьогодні Укрзалізниця (без приватних операторів) має парк чисельністю у 

120 тис. вантажних вагонів, з них 99,3% вироблені до 1990 р., понад 80% 

вичерпали свій нормативний строк служби. За період 1995–2010 рр. кількість 

усіх видів залізничного рухомого складу зменшилася через старіння та 

виведення його з експлуатації, особливо це спостерігається на динаміці 

показників наявності вантажних та пасажирських вагонів (табл. 4.1).  
Таблиця 4.1 

Динаміка рухомого складу залізничного транспорту України 
за 1995–2013 рр., тис. од. 

Показник 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 

Тепловози 4,0 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 

Електровози 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 

Вантажні вагони ... 185,7 171,5 163,6 149,8 150,3 146,9 146,9 131,6 131,6 120,6 125,2 116,1 
З них  
криті ... 21,0 20,6 19,8 18,9 18,3 17,8 17,8 14,9 14,9 12,0 10 8 

платформи ... 16,2 15,5 14,4 13,5 12,5 11,9 11,9 9,7 9,7 8,6 6,9 6,2 

піввагони ... 82,5 78,9 75,4 65,0 64,4 63,3 63,3 62,8 62,8 59,6 58,3 52,9 

цистерни ... 17,8 16,0 15,2 14,5 14,3 13,9 13,9 11,0 11,0 9,6 10,5 10,2 

Рефрижератори ... 4,1 2,0 1,5 1,3 1,1 0,9 0,9 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 

Пасажирські вагони 11,1 9,0 8,3 8,2 8,1 7,9 7,8 7,8 7,7 7,6 7,3 7,2 7,1 

Джерело: за даними Державної служби статистики України. 
 
До 2000 р. темпи падіння обсягів перевезень перевищували темпи 

старіння й виведення з експлуатації основних фондів, особливо їх активної 

частини – рухомого складу. Наразі резерви залізниць у цьому напрямі 

вичерпані. Ситуація ускладнюється тим, що зношування рухомого складу, 

строк експлуатації якого становить 25–30 років, досягає в середньому 

88%. Це призводить до збільшення витрат на його ремонт, 

енергозбереження та безпеку руху – проти нормативних більше ніж удвічі  
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(табл. 4.2 та 4.3). 

Таблиця 4.2 

Наявність тягового рухомого складу залізниць України 

Найменування 
тягового рухомого 

складу 

Наявність, од. 

на 01.01.1990 р. на 01.01.2011 р. 

усього у т. ч. амортизовано усього у т. ч. 
амортизовано Потрібно 

Тепловози 4210 817 2488 1530 1990 

Електровози 1910 312 1819 1209 1750 
Секції 
електропоїздів 1512 315 1521 825 1500 

Дизель-поїзди 287 47 165 121 130 

Джерело: за даними Укрзалізниці 
Таблиця 4.3 

Показники зношування та оновлення рухомого складу залізниць України 

Найменування 
тягового рухомого 

складу 

Строк експлуатації Фактичне середньорічне  
оновлення, од. Нормативний Ступінь спрацювання, % 

років на 01.01. 
1990 р. 

на 01.01. 
2011 р. 

1987– 
1990 рр. 

1992–
2000 рр. 2001–2010 рр. 

Тепловози 20 58,3 93 162 4,5 0,3 

Електровози 30 59,3 89 70 3,7 8,1 
Секції 
електропоїздів 28 66,4 80 40 13,0 27,9 

Дизель-поїзди 20 62,0 97 9 0,5 3,1 

Джерело: за даними Укрзалізниці 
 

У найближчі три роки весь парк вантажних електровозів серії ВЛ8 

потребуватиме списання за строком служби, технічним станом і критерієм 

безпеки. Тому планується збільшити обсяги придбання нових локомотивів 

за рахунок щорічного виділення відповідного фінансування, що 

здійснюватиметься відповідно до Програми оновлення локомотивного парку 

залізниць України на 2012–2016 рр., що затверджена Постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 840.  

Наразі відпрацювали встановлений заводами-виробниками нормативний 

строк служби 75% локомотивів. Темпи старіння локомотивного парку 

залізниць України значно перевищують темпи придбання нових сучасних 

зразків тягового рухомого складу внаслідок щорічного недостатнього 
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фінансування для відповідного оновлення. У Програмі оновлення 

локомотивного парку залізниць України на 2012–2016 рр. передбачається 

придбання 509 локомотивів і виділення на ці потреби 28674,63 млн грн. до 

2016 року. 

Водночас існує потреба створення нового типоряду уніфікованих 

магістральних електровозів різної потужності та швидкості руху для 

залізниць, що дозволить ефективніше використовувати їх у вантажному та 

пасажирському русі. При цьому нові технічні рішення, реалізовані в 

конструкціях електровозів нового покоління, повинні забезпечувати 

підвищення продуктивності локомотивів не менше ніж на 20%, зниження 

питомих витрат енергоресурсів не менше ніж на 20%, зменшення 

енерговитрат на власні потреби до 5–7%, збільшення пробігів між технічними 

обслуговуваннями (ТО) і поточними ремонтами (ПР) не менше ніж на 50%, 

підвищення ресурсу бандажів колісних пар по пробігу до 1 млн км, 

забезпечення строку служби несних металоконструкцій локомотивів – до 40 

років, зниження експлуатаційних витрат на ТО і ПР – не менш ніж на 40%, 

підвищення загального рівня безпеки руху поїздів, забезпечення оптимальних 

умов праці для локомотивних бригад і ремонтного персоналу, повне 

врахування в конструкціях нових електровозів вимог чинних стандартів з 

охорони праці і екології.  

Слід зазначити, що в розвинених державах світу за цей же період часу 

змінилося вже 2–3 покоління тягового рухомого складу. Більшість рухомого 

складу, який сьогодні працює на залізницях України, за якісними показниками 

значно гірший від сучасного зарубіжного, порівняно з ними має вищі витрати 

на утримання при експлуатації. Відсутність сучасних мікропроцесорних 

систем управління та діагностики, асинхронного тягового приводу, сучасних 

систем охолодження тягових електричних машин та рекуперації енергії 

знижує його ефективність на 20–30% порівняно із зарубіжними зразками, а 
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використання застарілих конструкційних рішень призводить до зниження 

надійності та збільшення витрат на утримання рухомого складу. 

Таке становище склалося внаслідок відсутності необхідного обсягу 

фінансування впродовж 1992–2011 рр. на оновлення тягового рухомого 

складу. 

У такому ж стані перебуває вагонне господарство. Задоволення потреб у 

вантажному рухомому складі здійснювалося насамперед за рахунок 

покращення використання наявного парку та поповнення гостродефіцитного 

рухомого складу шляхом переобладнання критих вагонів і платформ у 

піввагони та мінераловозів і цементовозів у вагони для перевезення сипучих 

вантажів. 

Середньорічна кількість несправних вагонів із урахуванням власних та 

вагонів приватної власності в Україні у 2010 р. становила 14380 вагонів, або 

16,3% від їх загального парку. 

Для часткового вирішення цієї проблеми на залізницях запроваджено 

обстеження кожної одиниці рухомого складу, яка відпрацювала нормативний 

встановлений строк служби, і після відповідного висновку наукових установ 

здійснюється проведення капітально-відновлювального ремонту з 

подовженням строку експлуатації на 10–15 років. 

Однак цього недостатньо для того, щоб забезпечити зростаючі потреби у 

перевезеннях. Більше того, до 2015 р. значна частина рухомого складу 

відпрацює вже подовжений строк експлуатації і буде списана через загрозу 

руйнування з причини втоми та деградації металу.  

Діючий рівень тарифів на перевезення покриває лише експлуатаційні 

витрати та потреби у ремонтах. Навіть на модернізацію рухомого складу з 

подовженням строку служби повною мірою цих коштів не вистачає. Якщо не 

оновлювати наявний парк рухомого складу, то найближчим часом буде 

досягнута критична межа безпеки експлуатації майже всього рухомого складу. 

Неспроможність залізниць задовольнити потребу у перевезеннях 
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негативно вплине на конкурентоспроможність вітчизняних залізничних 

перевізників, а також на всю економіку України та її національну безпеку. 

У комплексному вирішенні нагальної проблеми оновлення залізничного 

рухомого складу і проведення капітальних ремонтів із подовженням строку 

експлуатації та модернізація існуючого рухомого складу, а також проста 

заміна зношеного рухомого складу на новий (спроектований понад 

півстоліття тому), для деяких видів (переважно локомотивів) і типів 

рухомого складу можуть розглядатися не більше, ніж допоміжні заходи. 

Таким чином, пріоритетом в оновленні рухомого складу повинно стати 

забезпечення залізниць України рухомим складом переважно нового 

покоління. Це дозволить покращити техніко-економічні показники діяльності 

залізничного транспорту, поліпшити безпеку та зручність перевезень, 

підвищити конкурентоспроможність залізниць України, здійснити прорив у 

підвищенні ефективності роботи галузі. 

Вирішення цього завдання вимагає комплексу заходів щодо оновлення 

рухомого складу та розроблення прогнозів діяльності залізничного 

транспорту у перспективному періоді. Для забезпечення високих техніко-

економічних показників тягового рухомого складу (ТРС) сучасного й 

перспективного покоління необхідне використання в їхніх конструкціях нових 

технічних рішень і матеріалів, що відповідають сучасним вимогам 

експлуатації та вимогам на віддалену перспективу (докладно [275]). 

Створення та освоєння виробництва вантажного рухомого складу 

нового покоління та його складових частин повинне базуватися на таких 

принципах: підвищення швидкості доставки вантажів; підвищення 

транспортної та екологічної безпеки; підвищення збереження вантажів; 

застосування при виробництві вантажних вагонів нових матеріалів із 

кращими технічними характеристиками, а також комплектуючих підвищеної 

надійності. Несні конструкції рухомого складу нового покоління порівняно з 

існуючими аналогами повинні забезпечувати: підвищення продуктивності на 
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18–20%; можливість збільшення осьового навантаження до 25,0 тс; 

зменшення питомої металомісткості конструкції не менше ніж на 10%; 

економію енерговитрат на експлуатацію до 20%;  економію експлуатаційних 

витрат не менше ніж на 5%;  збільшення строку служби вагону, його 

основних деталей та вузлів  у 1,5–2 рази; збільшення міжремонтного пробігу 

основних деталей і вузлів, у т.ч. буксових підшипників зі 100 до 1 млн км; 

скорочення частоти надходження вагонів і поточний позаплановий ремонт з 

3,5 до 0,3 рази на рік [276]. 

На внутрішніх лініях і в міжнародних транспортних коридорах повинна 

забезпечуватися фактична швидкість руху до 120 км/год. Для вантажних 

вагонів, що використовуються на прискорених маршрутах, планується 

конструкційна швидкість до 140 км/год. Вантажні вагони нового покоління 

повинні у повному обсязі забезпечити вимоги щодо їхньої надійності. Крім 

того, питома собівартість виготовлення повинна бути знижена не менше ніж 

на 10%, підвищена безпека руху, ймовірність відмов зменшена утричі), 

суттєво підвищений рівень механізації праці на навантажувально-

розвантажувальних роботах (з 45 до 70%). При цьому всі нові вагони, 

призначені для використання на залізницях України та СНД, повинні бути 

придатні для руху зі швидкістю 120 км/год. Для великотоннажних вагонів 

конструктивна швидкість може становити 100 км/год. Вагони швидкісних 

поїздів міжнародних транспортних коридорів повинні відповідати усім 

вимогам щодо вагонів типу "Схід – Захід". 

Розширення та зростання різноманітності видів пасажирських 

перевезень і пасажиропотоків через соціально-економічні зміни, що 

відбуваються в країні, упровадження денних пасажирських поїздів, 

підвищення їх швидкості руху потребують наявності у вагонному парку 

залізниць різних типів пасажирських вагонів. Конструкція пасажирських 

вагонів повинна відповідати сучасним санітарно-гігієнічним вимогам, 

забезпечувати пасажирам під час поїздки комфортні умови, сприяти 
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підвищенню рівня їх обслуговування і не допускати негативного впливу на 

довкілля, одночасно позитивно впливаючи на економічні показники 

експлуатації пасажирських поїздів. 

Вирішення проблеми оновлення рухомого складу на основі забезпечення 

залізниць рухомим складом переважно нового покоління, із суттєво 

покращеними техніко-технологічними параметрами характеризує якісні 

зміни локомотивного парку у перспективному періоді. 

Наразі інфраструктура залізничного транспорту, яка до 1991 р. 

забезпечувала майже вдвічі більші обсяги перевезень, застаріла і значною 

мірою втрачає працездатність. Унаслідок цього обмежується швидкість руху 

поїздів, створюється реальна загроза безпеці перевезень пасажирів, 

виникнення техногенних катастроф. Наявність значних резервів перевізних 

потужностей залізниць створила сталу суспільну думку про їхню 

невичерпність. 

Залізнична мережа України включає шість залізниць – Львівську, 

Південно-Західну, Донецьку, Одеську, Придніпровську, Південну. 

Експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування 

становить 21,9 тис. км. На початок 1990 р. частка електрифікованих 

залізничних колій становила 8,1 тис. км, або 38% від загальної довжини, на 

початок 2013 р. довжина електрифікованих колій становить 10,2 тис. км, або 

47%. Третина колій (33%) є двоколійними або багатоколійними, і цей 

показник не змінюється вже декілька десятиріч, і 62%, або 13,4 тис. км, 

залізничних колій також обладнані автоблокуванням. Характеристика 

залізничних шляхів сполучення наведена в табл. 4.4.  

Електрифікація колії – це нова,  порівняно з тепловою тягою, технологія 

перевезень, котра має ряд переваг; на початку 1940 р. – частка 

електрифікованих колій в Україні перебувала на рівні 0,2% від загальної 

довжини мережі (20,1 тис. км) – через 70 років у 2010 р. їхня частка від 

загальної структури досягла 47% за дуже незначної зміни загальної довжини. 
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Таблиця 4.4 

Характеристика залізничних шляхів сполучення, тис. км 

Показник 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 
Колії загального користування, в т.ч. 
електрифікованих, тис. км 8,1 8,5 9,1 9,4 9,9 10,0 10,2 

% від загальної довжини 36 38 41 43 45 47 47 
дизелепальних (неелектрифікованих), 
тис. км 14,7 14,2 13,2 12,6 11,8 11,6 11,4 

% від загальної довжини 64 62 59 57 55 53 53 
двоколійних, багатоколійних  
дільниць, тис. км 7,6 7,5 7,3 7,2 7,3 7,4 7,4 

% від загальної довжини 33 33 33 33 34 34 34 
обладнаних автоблокуванням, 
тис. км 14,1 13,5 13,5 13,4 13,4 13,4 13,4 

% від загальної довжини 62 62 60 61 62 62 62 

Джерело: за даними Держстату України 
 

При електрифікації зростає швидкість руху та вага поїзда, разом із тим – і 

пропускна здатність залізниць, що є не менш важливим фактом. Також 

значно покращується екологічний стан у районі проходження залізниць. За 

рахунок зменшення шумових навантажень покращуються умови 

життєдіяльності людей, які живуть чи перебувають біля колій, а також 

покращуються умови праці залізничників. Загалом електрифікація залізниць 

дає змогу підвищити конкурентоспроможність пасажирських залізничних 

перевезень – як зараз, так і у стратегічний перспективі, а також зменшити 

збитковість пасажироперевезень за рахунок уведення денних поїздів та 

інтенсифікації використання рухомого складу.   

Програма електрифікації залізниць України на 2008-2020 рр., якою 

передбачалось розмежування вантажного і пасажирського сполучення на 

лінії Львів–Київ (в рамках створення загально мережевого швидкісного 

пасажирського коридору Схід–Захід), була виконана менш ніж на 15 %.  

Основними перешкодами на шляху її реалізації виявились: 1) 

загострення дефіциту фінансових ресурсів; 2) зниження обсягів російського 

транзиту; 3) геополітичні зміни в країні (відпав кримський напрямок, 

заблоковано розвиток донецького вузла тощо). В результаті, відбулося 
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зміщення акцентів електрифікації та залучення альтернативного транзиту з 

країн Європи, Білорусії, Молдови. 

Нова програма електрифікації залізниць України на 2015-2020 роки, 

передбачає електрифікацію понад 860 км колії на Одеській, Львівській, 

Південно-Західній та Придніпровській магістралях. Пріоритетними 

напрямками визначено: розвиток в напрямку Білорусії та електрифікація 

портових спрямувань, до 2020 року Укрзалізницею заплановано п’ять 

основних проектів з електрифікації залізничної мережі, що потребують 

пошуку нових джерел фінансування. 

Порівнюючи транспортні системи країн Європи та СНД з Україною, 

необхідно зазначити таке. Показник довжини залізничних колій в Україні на 

початок 2015 р. можна порівняти з Польщею – 22,5 і 23,2 тис. км. У Франції 

він дорівнює 31,8, Німеччині – 38,1 тис. км. Серед країн Східної Європи 

найвищий показник довжини залізничних колій у Румунії – 11,4 тис. км (рис. 

4.3).  

 
Рис. 4.3 Динаміка довжини залізничної інфраструктури  

в деяких країнах Європи 
Джерело: за даними Держстату України 
 

Довжина електрифікованих залізничних колій у всіх країнах Європи зростає 
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відповідно до довжини залізничних колій, що пов’язано з розвитком 

європейських транспортних коридорів та пріоритетністю розвитку 

залізничного транспорту як екологічно чистого виду. 

Найбільша щільність залізничних колій (км на 10 тис. мешканців) 

спостерігається у країнах Східної Європи – Чехії, Угорщині, Словаччині 

(табл. 4.5). Значення цього показника в Україні близькі до Болгарії, Румунії. 

Серед країн СНД близьким по значенню є показник Молдови та Вірменії.  

Таблиця 4.5 

Щільність шляхів сполучення України порівняно  
з країнами Європи та СНД 

Країна 
Довжина 

залізничних 
колій,тис. км 

у тому числі 
електрифікованих 

Щільність залізничних колій загального 
користування 

км на 10 тис. 
мешканців км на 1000 кв. км 

Україна 22,5 8,9 4,5 37 

Країни Європи*      

Австрія 5,6 3,4 7,0 68 

Болгарія 4,3 2,7 5,2 39 

Чеська Республіка 9,4 2,9 9,1 119 

Франція 31,8 14,1 5,4 58 

Німеччина 38,1 18,9 4,6 107 

Угорщина 8,0 2,7 8,0 86 

Польща 23,2 11,6 6,0 71 

Румунія 11,4 3,9 5,0 48 

Словаччина 3,7 1,5 6,9 75 

Швейцарія 2,9 2,9 4,1 70 

Країни СНД**     

Азербайджан 2,1 Нд 2,7 24 

Вірменія 0,9  2,4 30 

Білорусь 5,5  5,4 26 

Грузія 1,6  3,0 23 

Казахстан 13,6  8,8 5 

Киргизстан 0,4  0,9 2 

Молдова 1,1  3,1 32 

Росія 86,0  5,9 5 

Таджикистан 0,5  8,1 4 

Узбекистан 3,5  1,5 8 

Джерело: розраховано за даним Держстату України 
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Щільність залізничних колій на 1 тис. кв. км найвища у Чехії, Німеччині, 

Угорщині. Україна має найнижчий показник серед країн Європи, але 

найвищий – серед країн СНД. 

Проведений аналіз стану рухомого складу та інфраструктури залізничного 

транспорту засвідчує, що основними причинами є: 

– заниження більш ніж у 4 рази порівняно з ринковою вартістю основних 

виробничих засобів, що призвело до відповідного скорочення амортизаційних 

відрахувань, штучного підвищення прибутків і, відповідно, податків; 

– недостатня інвестиційна привабливість галузі, що обмежує можливість 

залучення іноземних та приватних інвестицій;  

– збитковість пасажирських перевезень, яка за останні 10 років 

збільшилась у 3,5 рази. Це є наслідком перехресного субсидіювання, 

неефективної структури перевезень, неоптимального використання 

приміського транспорту, низьких пасажирських тарифів, які регулюються 

органами державної та місцевої влади, а також наявністю пільг на проїзд для 

25 категорій громадян. Через відсутність відпрацьованого механізму 

компенсації рівень відшкодування збитків у 2006–2010 рр. становив лише 2–

4% від їхнього загального обсягу; 

– недостатній рівень інвестиційної складової у тарифах на вантажні 

перевезення, які у середньому удвічі нижчі, ніж у країнах СНД, і в 3–5 разів 

нижчі, ніж у країнах Європи1; 

– зростання вартості продукції, що споживається залізничним тран-

спортом, у розмірах, які в 1,5–2 рази перевищували рівень підвищення 

тарифів;  

– відсутність державної підтримки інноваційного розвитку галузі. 

 Розроблені нами рекомедації щодо техніко-технологічної модернізації 

залізничного транспорту передбачають наступні заходи: 

                                                
1 При цьому рентабельність вантажних перевезень становить 40–60% залежно від класу вантажу, що 
перевозиться. 
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1. Ініціювати перегляд Програми оновлення локомотивного парку 

залізниць України на 2012-2016 роки з метою визначення рівня її виконання 

та з можливістю подовження терміну дії із збереженням основного змісту та 

внесенням доповнень відповідно до потреб галузі. 

2. Прискорення оновлення локомотивного парку залізничного транспорту 

України новітніми зразками, що відповідають сучасним вимогам й нададуть 

можливість підвищити їх продуктивність з одночасним зменшенням 

енергозатрат та значно подовжити терміни експлуатації. 

3. Здійснення модернізації наявного парку на основі застосування якісно 

нових технічних рішень, що суттєво підвищують економічність локомотива і 

подовжують термін його служби з подальшим сервісним обслуговуванням 

модернізованих машин. 

4. Відновлення локомотивного парку різними видами ремонту (зі 

встановленими сучасними електронними приладами обліку електроенергії), в 

т.ч. проведення капітальних ремонтів в умовах депо та спеціалізованих 

заводів з метою збільшення міжремонтних пробігів, вивчення можливості 

подовження терміну служби ряду моделей локомотивів та активне втілення в 

життя розробок вітчизняних підприємств.  

5. Сформувати державне замовлення на рухомий склад нового покоління 

для пасажирських перевезень на вітчизняних підприємствах задля підтримки 

українського виробника. 

6. Сформувати та реалізувати державну політику, направлену на 

підтримку вітчизняного виробника, одним з головних завдань якої є 

закріплення на законодавчому рівні пріоритетного виділення коштів 

державного бюджету на оновлення рухомого складу залізничного транспорту 

та державна підтримка отримання довгострокового банківського 

кредитування за доступними відсотками. 
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4.3 Продуктивність залізничного транспорту та напрями її 
підвищення 

 
 

Оцінка технічного стану інфраструктури залізниць і рухомого складу 

показує, що Україна відстає від європейських країн, натомість Укрзалізниця 

знаходить можливості в забезпеченні потрібних обсягів вантажних та 

пасажирських перевезень. Так, за обсягами вантажних перевезень залізниці 

України посідають четверте місце серед країн Міжнародного союзу залізниць 

(МСЗ), поступаючись тільки залізницям Росії, Казахстану, Естонії. 

Вантажонапруженість українських залізниць у 2–5 разів перевищує 

відповідний показник розвинених європейських країн. Залізниці України 

значно переважають європейські залізниці за певними основними 

показниками (вага поїздів, провізна спроможність, кількість вагонів), проте 

за дільничною швидкістю руху вони у 2–3 рази програють європейським 

залізницям. Ці показники певною мірою характеризують ефективність 

перевезень залізничним транспортом, але більш комплексними показниками 

ефективності перевезень є показники продуктивності залізниць.  

На своїй 66-й сесії робоча група щодо залізничного транспорту 

Європейської економічної комісії оприлюднила інформацію щодо 

продуктивності залізничного транспорту Організації співтовариства 

залізниць (ОСЗ) та Міжнародного союзу залізниць (МСЗ) [277]. У 

коментарях щодо різниці в значеннях показників продуктивності по країнах, 

зазначалося, що технічні, економічні, географічні та інші умови кожної з 

країн значною мірою відображаються у показниках продуктивності. 

Запропонований робочою групою матеріал представляє значний науковий та 

практичний інтерес для порівняльного аналізу продуктивності українських 

залізниць із залізницями інших країн. Показники, за якими проводився аналіз 

продуктивності залізниць, наведено в табл. 4.6.  
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Таблиця 4.6 

Кількісні показники продуктивності залізничного транспорту 
№ Показник Одиниці виміру 
1. Продуктивність праці (високошвидкісний − 

звичайний залізничний транспорт) 
1) кількість робітників / протяжність задіяної 
мережі,км 

2. Продуктивність праці (високошвидкісний − 
звичайний залізничний транспорт) 

2) т-км нетто / кількість робітників + пас-км/ 
кількість робітників 

3. Продуктивність вантажних перевезень 
в розрахунку на 1 км мережі 

1) т-км брутто (нетто) /  
протяжність мережі, км 

4. Продуктивність вантажних перевезень 
в розрахунку на 1 робітника 

2) т-км брутто (нетто) / робітник 

5. Продуктивність пасажирських  
перевезень:  
в розрахунку на 1 км мережі 

1) пас-км / протяжність мережі 

6. Продуктивність пасажирських  
перевезень:  
в розрахунку на 1 робітника 

2) пас-км / робітник 

7. Ефективність транспортного  
сполучення 

т-км нетто+пас-км / протяжність мережі 

8. Продуктивність локомотивів т-км брутто на 1 локомотив 
9. Продуктивність вагонів т-км нетто на 1 вагон 

10. Продуктивність залізничних ліній пас. поїздо-км + вант. поїздо-км / протяжність 
мережі 

Джерело: за даними Міжнародного союзу залізниць 
 

Практично у кожної країни показники продуктивності по різних 

позиціях доволі різняться, і це має свої пояснення. Дається взнаки, по-перше, 

різниця в структурі перевезень вантажних та пасажирських перевезень, по-

друге, різні протяжність і щільність мережі, кліматичні особливості та 

профіль рельєфу місцевості, по-третє, не співпадає структура номенклатури 

вантажів, по-четверте, відрізняється організація управління залізничними 

дорогами та багато інших факторів, які не можна визначити статистично, 

проте вони дають змогу зробити припущення щодо їхнього впливу на 

продуктивність залізничних доріг. 

У поясненні МСЗ щодо методології розрахунків продуктивності праці 

різних країн якоюсь мірою є спроба визначення об’єктивності цих оцінок. З 

огляду на це у дослідженні ці застереження прийняті апріорі, однак вважаємо 

за необхідне привести сучасну систему розрахунків оцінки продуктивності за 

окремими господарствами залізниць України з метою визначення їх 

методичних основ розрахунків цих показників на українських залізницях. 
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В Україні показники оцінки продуктивності праці розраховуються по 

окремих господарствах (службах) залізниці (табл. 4.7). 
Таблиця 4.7 

Показники оцінки продуктивності праці на окремих господарствах (службах) 
залізниці 

Господарство Показник 
Локомотивне  
господарство 

Кількість т-км брутто, що в середньому приходиться на одного робітника 
експлуатаційного штату 

Вагонне господарство Кількість вагоно-кілометрів, що в середньому приходиться на одного 
робітника із експлуатації; кількість випущених з ремонту вагонів у 
приведених одиницях на одного робітника 

Господарство  
перевезень 

Кількість приведених т-км, що приходяться на одного робітника із 
експлуатації 

Господарство колії Кількість т-км брутто, що приходяться в середньому на одного робітника 
експлуатаційного штату 

Господарство сигналізації, 
зв'язку та обчислювальної 
техніки 

Кількість технічних одиниць, що приходяться на одного робітника 
експлуатаційного штату 

Господарство вантажної та 
комерційної роботи 

Кількість тарифних т-км, що приходяться на одного робітника із 
експлуатації 

Господарство енергопостачання Кількість т-км брутто, а)що виконується електричною тягою на 
електрифікованих лініях, б)що приходяться на одного робітника із 
експлуатації 

Джерело: за даними Укрзалізниці 

 
Продуктивність праці у локомотивних депо розраховують щодо 

експлуатаційної діяльності, ремонтної діяльності й у цілому по депо. 

Продуктивність праці працівників, зайнятих на експлуатаційній (поїзний) 

роботі й у цілому по депо, визначають розподілом т-км брутто в межах роботи 

локомотивних бригад відповідно на середньооблікову чисельність на 

експлуатаційній роботі і на середньооблікову чисельність працівників 

локомотивного депо. Продуктивність праці на ремонтній роботі розраховують 

розподілом обсягу ремонту рухомого складу в приведених одиницях ремонту 

на середньооблікову чисельність працівників, зайнятих ремонтом локомотивів. 

Продуктивність праці працівників вагонного депо визначається 

розподілом кількості приведених вагонів, що пройшли через пункти 

технічного огляду, на середньооблікову чисельність працівників 

експлуатаційного контингенту. Продуктивність праці працівників у 

пасажирських і рефрижераторних депо вимірюють у вагоно-кілометрах на 

всьому шляху проходження, що приходиться на одного працівника 
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експлуатаційного контингенту. Продуктивність праці у дистанціях 

сигналізації і зв'язку визначають як відношення обсягу робіт, вираженого 

через трудомісткість технічного обслуговування в технічних одиницях, до 

чисельності працівників, зайнятих на експлуатації; продуктивність праці 

працівників експлуатаційного штату дистанцій електропостачання – як 

кількість приведених об'єктів обслуговування (технічних одиниць) чи 

величину доходів у розрахунку на одного працівника. Також розраховують 

продуктивність праці для працівників найважливіших професій. Наприклад, 

продуктивність праці машиністів локомотивів вимірюється в т-км брутто, а 

кондукторських бригад – в поїздо-км. 

Методологія нашого дослідження продуктивності залізниць така. За 

основу аналізу був прийнятий загальновідомий метод бальної оцінки, який 

широко застосовується в міжнародній практиці для визначення рейтингових 

оцінок та в основу якого покладено розрахунок місця кожної країни серед 

інших країн. Критерієм оцінки є рівень того чи іншого показника 

продуктивності, а місце країни визначається за показником, який має 

найкращий рівень у натуральному вимірі. Наприклад, якщо за 

продуктивністю локомотивів, яка вимірюється в т-км брутто на 1 локомотив, 

показник найвищий, то він оцінюється як перше місце серед інших. Так, 

США за цим показником має значення 180 792,73 т-км брутто на 1 

локомотив, що відповідає п’ятому місцю серед інших країн. У цьому разі цей 

показник оцінюється у 5 балів. Таким чином послідовно оцінюються всі 

показники продуктивності залізниць. Отже, чим менша сумарна оцінка 

показників продуктивності, тим вищий рейтинг країни серед інших країн. 

Теоретично сума балів за 10 показниками може бути найкращою, якщо за 

всіма показниками країна має перше місце та сума балів становитиме 10. 

Зважаючи на це, в основу визначення місця країни за продуктивністю 

залізниць покладено критерій мінімально отриманої суми балів країни за 

усіма показниками. Проте цей підхід не відноситься до показника "кількість 
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працівників на 1 км мережі". Місце країни за цим показником визначається 

так, що чим менше працюючих на 1 км мережі, тим вища бальна оцінка та 

вище місце серед інших країн (тобто не за більшим номінальним значенням, 

а за меншим). Вихідна інформація за основними показниками 

продуктивності залізниць наведена в Додатку К.  

Для поглибленого аналізу за бальною оцінкою та визначення рейтингу 

країн були відібрані 20 кращих із них. До аналізу показників не включалися 

країни, щодо яких немає інформації стосовно одного чи більшої кількості 

показників. Однак, якщо ці країни за сукупністю показників не входять у 20 

кращих країн, але за окремими показниками мають результати вищі, ніж ті 

країни, що за сумарним рейтингом увійшли до найкращих, при детальному 

аналізі їх беруть до уваги як країни, що можуть слугувати орієнтиром для 

Україні стосовно підвищення рівня показників продуктивності залізниць. 

Країни згруповані за географічною ознакою та їх приналежністю до тих 

чи інших інтеграційних угрупувань. З огляду на це виділено три групи країн: 

перша – країни СНД, друга – країни ЄС та Європи, третя – країни, що не 

входять у першу та другу групи за географічною ознакою або інтеграційною 

спільністю, але беруть участь у діяльності Міжнародного союзу залізниць. 

За цими ознаками у двадцятку кращих залізничних доріг МСЗ входять: 

перша група – Росія, Україна, Казахстан, Білорусь, Естонія, Литва, 

Латвія (всього 7 країн); 

друга група – Ізраїль, США, Канада (всього 3 країни); 

третя група – Австрія, Німеччина, Швейцарія, Фінляндія, Італія, Іспанія, 

Словенія, Бельгія, Португалія, Франція (всього 10 країн). 

У підсумковому аналізі перші місця (з першого до четвертого) займають 

країни колишнього Радянського Союзу (країни першої групи): Росія, Казахстан, 

Естонія, Україна. Далі йдуть країни другої групи – Ізраїль, США, Канада. 

Країни ЄС та Європи займають місця з сьомого по двадцяте. Загалом цей аналіз 

відноситься до сукупної бальної оцінки місця різних груп країн та окремих 
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країн, але він не дає відповіді на запитання щодо визначеності напрямів 

модернізації залізничних перевезень.  

Загальне місце України за сукупною бальною оцінкою досить високе –  

четверте серед країн МСЗ. Але ця оцінка не дає відповіді на запитання, за 

якими показниками продуктивності вітчизняні залізниці відстають від інших 

країн та які модернізаційні заходи необхідно здійснити для подолання цих 

недоліків. Повніше розуміння місця українських доріг та розроблення 

напрямів заходів щодо удосконалення їхньої діяльності на основі модернізації 

можливі лише при детальному аналізі кожного показника продуктивності. 

Складові продуктивності залізничного транспорту, що формують їх 

загальну оцінку та місце кожної країни серед інших нерівноцінно відбивають 

рівень їхнього впливу на загальний результат. Саме тому аналіз початкових 

даних має велике значення для розуміння того, яким чином та за рахунок 

чого кожна з країн займає своє місце у загальній системі оцінок. Далі постає 

завдання виокремити значення кожного показника продуктивності 

залізничного транспорту та знайти обґрунтування його впливу на 

результуючу оцінку. Загальна бальна оцінка та рейтинг країн, що були 

проаналізовані за показниками продуктивності залізниць, наведена у табл. 

4.8. 

Перший аналізований нами показник – це продуктивність праці, при 

аналізі якого необхідно враховувати, що вимірюється він двома показниками: 

1) кількість робітників на 1 км мережі та 2) пас-км+ т-км на 1 робітника. За 

кількістю робітників на 1 км мережі Україна посідає 26 місце (5,44 

працівника на 1 км мережі). Розрив між трьома кращими показниками –

Канади (0,7 робітника на 1 км мережі), Швеції та США (0,76 робітника на 1 

км мережі) – становить у середньому 7,4 рази. Водночас розрив за цим 

показником між країнами, що перебувають на останніх місцях, та Україною 

становить лише 2,7 рази. Ці дані, з одного боку, дають привід для висновків, 

що Україна має здійснити відповідні заходи щодо скорочення кількості 
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робітників на 1 км мережі, а з іншого – виявити причини цього явища та 

запропонувати шляхи щодо застосування організаційно-економічних та 

техніко-технологічних механізмів і заходів для скорочення чисельності 

працівників за рахунок модернізації обслуговування залізничних мереж і 

підвищення продуктивності праці (табл. 4.9). 
Таблиця 4.8 

Рейтинг країн Міжнародного союзу залізниць (МСЗ) на основі  
сукупної бальної оцінки за продуктивністю залізниць 

Країна Кількість балів Місце серед 
країн МСЗ Країна Кількість балів Місце серед 

країн МСЗ 
Росія 86 1 Хорватія 282 26 
Казахстан 96 2 Македонія 287 27 
Естонія 103 3 Азербайджан 289 28 
Україна  104 4 Румунія 319 29 
Ізраїль  136 5 Сербія 326 30 
Канада 159 6 Люксембург 327 31 
Австрія  161 7 Киргизія 331 32 
Німеччина 162 8 Болгарія 334 33 
Білорусь 166 9 Таджикистан 339 34 
Словенія 175 10 Боснія 352 35 
Швейцарія 178 11 Молдова 373 36 
Литва 181 12 Вірменія 386 37 
Іспанія 184 13 Албанія 394 38 
США 189 14 Велика Британія  154 39 
Фінляндія 189 15 Швеція 206 40 
Італія 192 16 Нідерланди 236 41 
Латвія 207 17 Грузія 246 42 
Бельгія 210 18 Данія 254 43 
Португалія 210 19 Словаччина 296 44 
Франція 219 20 Ірландія 299 45 
Польща 226 21 Туркменістан 319 46 
Чехія 230 22 Греція 388 47 
Узбекистан 242 23 Норвегія 415 48 
Угорщина 273 24 Чорногорія 419 49 
Туреччина 278 25    

Джерело: розраховано за даними МСЗ 
 

Другий показник продуктивності праці має агрегований характер і 

розраховується як сума пас-км та т-км у розрахунку на 1 робітника. 

Орієнтуючись на цей показник, Україна досить суттєво відстає від першого 

місця, яке займає США з показником 14408 на 1 робітника: хоча за цим 

показником вона і займає шосте місце в загальному рейтингу, розрив становить 

6,3 рази (табл. 4.10). 
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Таблиця 4.9 
Продуктивність праці, розрахована як кількість працівників на 1 км мережі 

Країна Фактичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Країна Фактичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Країна Фактичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Канада 0,7 1 Хорватія 4,78 17 Болгарія 7,16 33 
Швеція 0,76 2 Чехія 4,81 18 Чорногорія 7,23 34 

США 0,76 3 Вірменія 4,84 19 
Боснія і 
Герцеговина 7,3 35 

Греція 1,57 4 Нідерланди 4,85 20 Німнччина 7,48 36 
Фінляндія 1,69 5 Сербія 4,99 21 Швейцарія 8,54 37 
Ізраїль 1,74 6 Угорщина 5,13 22 Словаччина 8,83 38 
Іспанія 2,07 7 Румунія 5,14 23 Австрія 9,01 39 
Ірландія 2,08 8 Данія 5,16 24 Бельгія 10,34 40 
Македонія 2,15 9 Польща 5,43 25 Молдова 11,24 41 
Велика 
Британія 2,44 10 Україна 5,44 26 Киргизія 11,99 42 
Португалія 2,46 11 Литва 5,66 27 Азербайджан 12,51 43 
Естонія 2,54 12 Росія 5,86 28 Таджикистан 12,99 44 
Франція 2,6 13 Туркменістан 6,1 29 Узбекистан 13 45 
Грузія 4,47 14 Словенія 6,11 30 Білорусь 14,05 46 
Албанія 4,49 15 Латвія 6,33 31 Люксембург 14,55 47 
Італія 4,73 16 Казахстан 6,58 32    

Джерело: розраховано за даними МСЗ 
 

Розрив за цим показником між Канадою, Росією, Естонією та 

Казахстаном становить, відповідно, 3,86, 1,9, 1,4 та 1,07 рази. Всі залізничні 

дороги цих країн орієнтовані на вантажні перевезення, котрі в структурі 

перевезень становлять від 99,6 до 93,2%. 

Цим можна пояснити те, що країни, де переважають вантажні 

перевезення, займають за цим показником перші п’ять місць по бальній 

оцінці серед інших країн. В Україні структура перевезень більш 

збалансована, вантажоперевезення займають 81,3%, а пасажирські – 18,7%. 

Беручи до уваги, що як вантажні, так і пасажирські перевезення 

здійснюються одними й тими ж мережами, а середня вага вантажних поїздів 

у 3–5 разів більша, ніж пасажирських, можна знайти деякі пояснення щодо 

відставання продуктивності праці між п’ятьма першими країнами та 

Україною. Але цим не пояснити відставання щодо продуктивності праці на 1 

робітника у вантажних перевезеннях між США, Канадою та Росією, що 
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становлять від 7,8 до 2,2 рази. Проте не можна робити висновків, наскільки 

суттєво Україна відстає від США та інших країн, не проаналізувавши 

структури цього показника, який складається з суми таких показників: 

продуктивності пасажирських перевезень на 1 робітника та продуктивності 

вантажних перевезень на 1 робітника. Тим більше, якщо у структурі 

перевезень у певній країні переважають вантажні перевезення, то 

продуктивність вантажоперевезень на 1 робітника буде значно більшою, ніж 

продуктивність пасажирських перевезень, що в підсумку відобразиться на 

сукупному показникові продуктивності праці на 1 робітника. 

 
Таблиця 4.10  

Продуктивність праці, розрахована як пас-км+т-км на 1 робітника 

Країна Фактичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Країна Фактичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Країна Фактичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

США 14408,47 1 Італія 749,72 18 Хорватія 335,38 34 
Канада 8789,68 2 Австрія 735,79 19 Словаччина 311,25 35 
Росія 4300,67 3 Німеччина 731,65 20 Румунія 254,57 36 
Естонія 3251,0 4 Туркменістан 726,47 21 Сербія 199,63 37 
Казахстан 2450,4 5 Білорусь 698,73 22 Болгарія 173,5 38 

Україна 2273,99 6 Франція 693,5 23 Боснія і 
Герцеговина 171,47 39 

Ізраїль 1693,33 7 Данія 673,18 24 Киргизія 167,4 40 
Литва 1393,7 8 Словенія 546,13 25 Угорщина 160,78 41 
Фінляндія 1370,9 9 Польща 467,68 26 Греція 134,5 42 
Велика 
Британія 1360,2 10 Норвегія 466,1 27 Люксембург 134 43 

Латвія 1104,83 11 Узбекистан 457,95 28 Молдова 110,69 44 
Нідерланди 1096,57 12 Македонія 453,33 29 Таджикистан 105,13 45 
Швейцарія 1031,41 13 Ірландія 442,25 30 Вірменія 99 46 
Грузія 983,29 14 Бельгія 434,68 31 Албанія 41,05 47 
Швеція 929,47 15 Чехія 406,02 32 Чорногорія 0 48 
Іспанія 925,96 16 Азербайджан 352,58 33 Туреччина 0 49 
Португалія 824,86 17  
Джерело: розраховано за даними МСЗ  

Тому для дослідження процесу формування цього показника необхідно 

робити структурний аналіз щодо продуктивності вантажних та пасажирських 

перевезень. 

Проаналізуємо першу складову – продуктивність пасажирських 

перевезень, яка розрахована як пас-км на 1 робітника. За цим показником 
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Україна займає 13 місце та відстає від першого рейтингового місця, яке 

займає Велика Британія у 3,2 рази (табл. 4.11).  
Таблиця 4.11 

Продуктивність пасажирських перевезень, пас-км на 1 робітника 

Країна Фактичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Країна Фактичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Країна Фактичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Велика  
Британія 1360,2 1 Австрія 227 18 США 55,34 34 

Ізраїль 1103,33 2 Казахстан 165,57 19 Узбекистан 52,82 35 
Нідерланди 1096,57 3 Польща 146,87 20 Литва 50,6 36 
Швеція 929,47 4 Чехія 144,02 21 Канада 36,32 37 
Іспанія 682,33 5 Угорщина 139,4 22 Азербайджан 35,27 38 
Данія 673,18 6 Хорватія 134 23 Молдова 32,46 39 
Швейцарія 601,54 7 Естонія 124 24 Сербія 29,58 40 
Франція 546,43 8 Словенія 108,4 25 Киргизія 19,8 41 
Португалія 531,14 9 Македонія 103,33 26 Албанія 16,84 42 
Італія 508,79 10 Білорусь 98,42 27 Вірменія 12,5 43 

Норвегія 466,1 11 Туркменістан 95,32 28 Боснія і Гер-
цеговина 7,87 44 

Україна 425,76 12 Румунія 94,73 29 Латвія 6,92 45 
Ірландія 419,25 13 Грузія 93,57 30 Таджикистан 4,13 46 
Фінляндія 395,9 14 Люксембург 86,75 31 Греція 0 47 
Німеччина 311,83 15 Болгарія 71,79 32 Чорногорія 0 48 
Бельгія 283,97 16 Слова кия 71,59 33 Туреччина 0 49 
Росія 278,06 17 

Джерело: розраховано за даними МСЗ 
 

Водночас за продуктивністю пасажирських перевезень на 1 робітника  

в пас-км США займає лише 34 місце і відстає від України в 7,7 рази. При 

цьому необхідно враховувати, що в США пасажирські перевезення 

залізничним транспортом вкрай непопулярні: обсяги вантажних перевезень у 

США становлять 99,6%, а пасажирських лише – 0,4%. Водночас в Україні 

пропорції між вантажними та пасажирськими перевезеннями становлять 81,3 

і 18,7%. Беручи до уваги, що в пасажирських перевезеннях задіяні 

працівники обслуговування пасажирів, провідники, контролери, працівники 

ресторанного обслуговування, можна зробити висновок, що розрив між 

продуктивністю праці між США та Україною за показником продуктивності 

пасажирських перевезень на 1 робітника не настільки великий. 
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Порівняльний аналіз продуктивності вантажних перевезень, 

розрахований у т-км на 1 км мережі свідчить, що в Україні вона становить 

10048 т-км на 1 км мережі, а в США – 10930 т-км на 1 км мережі, тобто 

вантажонапруженість на 1 км мережі майже однакова, причому коефіцієнт 

розбіжності між Україною та США – лише 1,08 рази (табл. 4.12).  
Таблиця 4.12 

Продуктивність вантажних перевезень, т-км на 1 км мережі 

Країна Фактичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Країна Фактичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Країна Фактичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Росія 23581,44 1 Словаччина 2117,34 18 Болгарія 727,85 34 
Казахстан 15029,19 2 Киргизія 1769,78 19 Португалія 723,43 35 
США 10930,05 3 Польща 1742,31 20 Люксембург 687,27 36 
Україна 10047,96 4 Фінляндія 1647,24 21 Іспанія 504,73 37 
Білорусь 8431,96 5 Бельгія 1558,41 22 Вірменія 418,89 38 
Естонія 7946,63 6 Таджикистан 1311,69 23 Франція 382,69 39 
Литва 7601,02 7 Чехія 1259,08 24 Греція 210,82 40 
Латвія 6945,18 8 Боснія і 

Герцеговина 
1194,74 25 Угорщина 109,74 41 

Канада 6142,6 9 Італія 1139,69 26 Албанія 108,75 42 
Узбекистан 5267,61 10 Туреччина 1139,46 27 Ірландія 47,94 43 
Австрія 4584,04 11 Ізраїль 1027,08 28 Данія 0 44 
Грузія 3977,01 12 Хорватія 961,79 29 Чорногорія 0 45 
Азербайджан 3968,25 13 Молдова 879 30 Нідерланди 0 46 
Туркменістан 3849,76 14 Сербія 848,25 31 Норвегія 0 47 
Швейцарія 3669,47 15 Румунія 821,66 32 Швеція 0 48 
Німеччина 3138,64 16 Македонія 751,07 33 Велика 

Британія 
0 49 

Словенія 2673,45 17 
Джерело: розраховано за даними МСЗ 

 
Проте за продуктивністю вантажних перевезень, розрахованою на 1 

робітника, Україна займає лише шосте місце після США, Канади, Росії, 

Естонії та Казахстану. Причому розрив між США та Україною досить 

значний (14353,1 проти 1848,2), ми відстаємо в 7,7 рази (табл. 4.13). 

Таке відставання від країн першої п’ятірки можна пояснити проблемами 

вітчизняних залізниць, до яких відноситься фізичне та моральне зношування 

тягового рухомого складу та інфраструктури і невідповідність їхніх техніко-

економічних характеристик сучасним вимогам. 
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Більшість тягового рухомого складу українських залізниць побудовано 

згідно з технічними вимогами минулого століття. Переважна кількість 

локомотивів за технічним станом вимагає на технічне обслуговування і 

ремонт на 40–60% більше витрат, має низьку економічність порівняно із 

 
Таблиця 4.13 

Продуктивність вантажних перевезень, т-км на 1 робітника 

Країна Фактичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Країна 
Фак-
тичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Країна 
Фак-
тичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

США 14353,13 1 Узбекистан 405,13 18 Греція 134,5 34 
Канада 8753,37 2 Македонія 350 19 Болгарія 101,71 35 
Росія 4022,62 3 Польща 320,81 20 Таджикистан 101 36 
Естонія 3127 4 Азербайджан 317,31 21 Вірменія 86,5 37 
Казахстан 2284,82 5 Португалія 293,71 22 Молдова 78,23 38 
Україна 1848,23 6 Чехія 262 23 Люксембург 47,25 39 
Литва 1343,1 7 Іспанія 243,63 24 Албанія 24,21 40 
Латвія 1097,92 8 Італія 240,93 25 Ірландія 23 41 
Фінляндія 975 9 Словаччина 239,66 26 Угорщина 21,39 42 
Грузія 889,71 10 Хорватія 201,38 27 Данія 0 43 
Туркменістан 631,16 11 Сербія 170,05 28 Чорногорія 0 44 

Білорусь 600,31 12 Боснія і 
Герцеговина 163,6 29 Нідерланди 0 45 

Ізраїль 590 13 Румунія 159,84 30 Норвегія 0 46 
Австрія 508,79 14 Бельгія 150,7 31 Швеція 0 47 
Словенія 437,73 15 Киргизія 147,6 32 Туреччина 0 48 
Швейцарія 429,87 16 Франція 147,07 33 Велика Британія 0 49 
Німеччина 419,82 17       

Джерело: розраховано за даними МСЗ 
 

сучасними світовими параметрами. Більшість локомотивного парку за своїми 

технічними характеристиками не може забезпечити рух вантажних і 

пасажирських поїздів відповідно до 120 і 160 км/год. 

На сьогодні повністю амортизовано 80% тягового рухомого складу. 

Темпи старіння основних засобів значно перевищують темпи придбання 

сучасного рухомого складу внаслідок щорічного дефіциту коштів для 

оновлення.  
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Для підвищення продуктивності вантажних перевезень на одного 

робітника та наближення до показників кращих країн МСЗ у вантажних 

перевезеннях необхідно провести модернізацію рухомого складу та істотно 

підвищити техніко-економічні показники його експлуатації. Зокрема 

необхідно: у сфері вантажних перевезень підвищити швидкість доставки до 

100–120 км/год., у сфері пасажирських перевезень – до 160 км/год., а у 

перспективі до 250 км/год. Для цього необхідно кардинально оновити 

залізничні лінії та рухомий склад, підвищити його ефективність. 

Наступним важливим показником продуктивності залізниць є 

ефективність транспортного сполучення, розрахована як т-км нетто + 

пас-км на 1 км мережі. За цим показником вітчизняні залізничні дороги 

займають третє місце. Але цей показник є агрегованим і складається з двох 

показників – продуктивності вантажних перевезень в т-км на 1 км мережі та 

продуктивності пасажирських перевезень у пас-км на 1 км мережі (табл. 

4.14). 

Якщо розглядати цей агрегований показник за складовими, то за 

продуктивністю вантажних перевезень на 1 км мережі Україна займає 

четверте місце, а за продуктивністю пасажирських перевезень – лише восьме. 

Тому для обґрунтування напрямів модернізації мережі необхідно розглядати 

кожну складову агрегованого показника та визначати шляхи їх підвищення за 

рахунок організаційно-економічної та техніко-технологічної модернізації. 

Аналіз складових показника ефективності транспортного сполучення, а саме 

продуктивності пасажирських перевезень вітчизняних доріг свідчить, що за 

цим показником Україна (2314 пас-км/1км) відстає від найкращого показника 

– Нідерландів (5319 пас-км/1км) – у 2,3 рази. Брати за орієнтир Нідерланди за 

цим показником навряд чи можна, тому що немає даних для порівняння з 

другою складовою ефективності транспортної мережі – продуктивністю 

вантажних перевезень на 1 км мережі. 
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Таблиця 4.14 

Ефективність транспортного сполучення, т-км нетто+пас-км на 1 км мережі 

Країна Фактичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Країна Фактичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Країна Фактичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Росія 25211,46 1 Грузія 4395,27 18 Хорватія 1601,76 34 
Казахстан 16118,3 2 Італія 3546,5 19 Таджикистан 1365,26 35 
Україна 12362,64 3 Данія 3474,89 20 Румунія 1308,62 36 

США 10972,19 4 Словенія 3335,5 21 Боснія і 
Герцеговина 1252,19 37 

Білорусь 9814,3 5 Велика 
Британія 3313,67 22 Молдова 1243,73 38 

Швейцарія 8804,37 6 Ізраїль 2947,78 23 Болгарія 1241,64 39 
Естонія 8261,75 7 Словаччина 2749,86 24 Сербія 995,8 40 
Литва 7887,38 8 Польща 2539,95 25 Македонія 972,82 41 
Латвія 6988,93 9 Фінляндія 2316,1 26 Ірландія 921,83 42 
Австрія 6629,29 10 Португалія 2031,67 27 Угорщина 824,94 43 
Канада 6168,09 11 Киргизія 2007,19 28 Швеція 709,45 44 
Узбекистан 5954,37 12 Чехія 1951,2 29 Вірменія 479,42 45 
Німеччина 5469,96 13 Люксембург 1949,09 30 Греція 210,82 46 
Нідерланди 5319,47 14 Іспанія 1918,29 31 Албанія 184,4 47 
Бельгія 4494,97 15 Франція 1804,56 32 Чорногорія 0 48 
Туркменістан 4431,14 16 Туреччина 1711,8 33 Норвегія 0 49 
Азербайджан 4409,33 17  

Джерело: розраховано за даними МСЗ. 

 

Повні статистичні дані є щодо Швейцарії, яка перебуває на другому місці 

за пасажирськими перевезеннями на 1 км мережі (показник Швейцарії – 5134 

пас-км/1км, України – 2314 пас-км/1 км мережі). Різниця у цих показниках 

майже така ж, як з Нідерландами – у 2,2 рази. Водночас різниця продуктивності 

вантажних перевезень у т-км на 1 км мережі суттєво відрізняється. Якщо в 

Україні вона становить 10047 т-км, то у Швейцарії – 3669 т-км, або в 2,7 рази 

менша. 

З цього виходить, що для підвищення продуктивності на 1 км мережі за 

пасажирськими перевезеннями необхідно впровадити заходи щодо їх 

модернізації пасажирських перевезень. Для забезпечення підвищення 

продуктивності пасажирських перевезень надалі необхідне придбання 

сучасного пасажирського рухомого складу, який відповідатиме світовим 
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вимогам щодо безпеки руху, комфорту та енергозбереження, здатності до 

підвищення швидкості руху пасажирських поїздів до 250 км/год. 

Хоча за показником продуктивності локомотивів у т-км брутто на 1 

локомотив українські залізниці й перебувають у першій двадцятці країн 

МСЗ, проте дещо програють країнам, котрі посідають за ним перші місця 

(табл. 4.15). Продуктивність локомотивів Казахстану порівняно з цим 

показником України більша у 2,3 рази. Такі країни, як Канада, Естонія, США, 

Словенія, Іспанія та Латвія також випереджають Україну. Хоча необхідно 

відзначити, що досить економічно потужні країни, такі як Німеччина, 

Австрія, Бельгія, Ізраїль та Франція за цим показником у середньому 

відстають від України у 1,6 рази. Аналіз свідчить, що Україні необхідно 

вживати заходів щодо його підвищення. Не можна вважати цей показник 

критичним, але необхідно визнати, що пріоритетним напрямом модернізації є 

покращення технічного стану локомотивного господарства залізниць 

України. 
Таблиця 4.15 

Продуктивність локомотивів, т-км брутто на 1 локомотив  

Країна Фактичні дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Країна Фактичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Країна Фактичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Казахстан 233277,94 1 Франція 54451,78 18 Люксембург 12817,31 34 
Канада 198563,5 2 Швеція 44259,26 19 Вірменія 12390,63 35 
Естонія 190066,67 3 Азербайджан 41594,97 20 Португалія 10489,8 36 
Словенія 187316,46 4 Туреччина 40615,13 21 Чорногорія 9181,82 37 
США 180792,73 5 Киргизія 33133,33 22 Швейцарія 8604,59 38 
Узбекистан 141473,86 6 Хорватія 32588 23 Албанія 2581,82 39 
Росія 122000,00 7 Польща 29864,94 24 Італія 593,38 40 
Білорусь 121694,41 8 Чехія 26212,59 25 Данія 0 41 
Латвія 118882,65 9 Угорщина 26186,82 26 Грузія 0 42 
Іспанія 110334,46 10 Сербія 26066,67 27 Греція 0 43 

Україна 102758,24 11 Таджикистан 25451,61 28 Ірландія 0 44 
Литва 97794,01 12 Македонія 23396,23 29 Нідерланди 0 45 
Німеччина 75968,04 13 Болгарія 20566,79 30 Норвегія 0 46 
Австрія 68051,39 14 Молдова 20138,16 31 Словаччина 0 47 
Бельгія 67298,48 15 Румунія 19151,58 32 Туркменістан 0 48 

Ізраїль 63845,24 16 Боснія і 
Герцеговина 14059,88 33 Велика Британія 0 49 

Фінляндія 62350,84 17    
Джерело: розраховано за даними МСЗ 
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За показником продуктивності вагонів, розрахованої у т-км на 1 вагон 

українські залізниці більше відстають від кращих країн (Україна перебуває 

на 12 місці), ніж за продуктивністю локомотивів (табл. 4.16). Причому серед 

країн, що випередили Україну, п’ять країн колишнього Радянського Союзу 

(Росія, Латвія, Казахстан, Естонія, Білорусь), вагонне господарство яких за 

своїми технічними характеристиками близьке до вітчизняних залізниць. 

Загалом показник продуктивності вагонів України відрізняється від 

аналогічного показника Росії, яка перебуває на першому місці, майже у 8 

разів. Беручи це до уваги, одним із напрямів підвищення продуктивності 

вагонів є розробка організаційно-економічних та технологічних заходів щодо 

модернізації продуктивності вагонного господарства.  
Таблиця 4.16 

Продуктивність вагонів,т-км нетто на 1 вагон 

Країна Фактичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Країна Фактичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Країна Фактичні 
дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Росія 9468,5 1 Туркменістан 848,99 18 Таджикистан 299,48 34 

Угорщина 8697,92 2 Австрія 807,52 19 Боснія і 
Герцеговина 270,98 35 

США 5931,9 3 Італія 676,77 20 Болгарія 253,77 36 
Канада 4768,11 4 Португалія 643,71 21 Ірландія 183,27 37 
Латвія 2182,01 5 Туреччина 615,09 22 Вірменія 182,11 38 
Казахстан 2132,29 6 Іспанія 547,19 23 Греція 170,36 39 
Естонія 2114,27 7 Польща 503,69 24 Молдова 128,43 40 
Білорусь 1740,62 8 Бельгія 480,19 25 Румунія 121,96 41 
Ізраїль 1517,14 9 Грузія 477,57 26 Албанія 85,66 42 
Швейцарія 1490,9 10 Македонія 458,92 27 Люксембург 48,52 43 
Литва 1453,89 11 Словаччина 452,07 28 Данія 0 44 

Україна 1184,59 12 Чехія 434,82 29 Чорногорія 0 45 
Словенія 1022,42 13 Киргизія 414,84 30 Нідерланди 0 46 
Німеччина 972,01 14 Хорватія 392,27 31 Норвегія 0 47 
Фінляндія 931,77 15 Сербія 380,52 32 Швеція 0 48 
Узбекистан 924,41 16 Азербайджан 376,94 33 Велика Британія 0 49 
Франція 902,27 17 
Джерело: розраховано за даними МСЗ 

В Україні продуктивність залізничних ліній, що розраховується як 

пасажирські поїздо-км + вантажні поїздо-км на 1 км мережі, становить 20,42, 

що у 5,4 рази більша, ніж у США (3,66), і відповідно Україна займає за цим 

показником дев’яте місце, натомість США – 38-ме (табл. 4.17).  
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Сукупна бальна оцінка продуктивності залізниць України (по 

Укрзалізниці загалом), здійснена на основі статистичних даних МСЗ, 

свідчить про досить високий рейтинг нашої країни серед найкращих країн, 

які виокремлені в результаті статистичної вибірки. За сукупної бальною 

оцінкою показників продуктивності залізниць Україна займає четверте місце, 

пропустивши вперед лише Росію, Казахстан та Естонію. Об’єктивно оцінити 

проблеми та шляхи подальшого модернізаційного розвитку вітчизняних 

залізниць дає можливість детальний аналіз представлених показників.  
 

Таблиця 4.17 

Продуктивність залізничних доріг,поїздо-км пас+поїздо-км вант на 1 км мережі 

Країна Факти-
чні дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Країна Факти-
чні дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Країна Фактичн
і дані 

Місце 
серед 
країн 
МСЗ 

Швейцарія 52,59 1 Словаччина 12,02 18 Боснія і 
Герцеговина 4,82 34 

Нідерланди 39,26 2 Казахстан 10,7 19 Латвія 4,32 35 
Данія 34,79 3 Ізраїль 10,17 20 Туреччина 4,07 36 
Велика Британія 31,79 4 Хорватія 9,47 21 Македонія 3,99 37 
Австрія 29,78 5 Польща 8,99 22 США 3,66 38 
Люксембург 26,87 6 Ірландія 8,82 23 Молдова 2,82 39 
Німеччина 26,27 7 Фінляндія 8,62 24 Киргизія 2,57 40 
Бельгія 24,15 8 Естонія 8,59 25 Албанія 2,03 41 
Україна 20,42 9 Литва 8,13 26 Канада 1,99 42 
Італія 17,28 10 Болгарія 7,74 27 Таджикистан 1,52 43 
Росія 16,81 11 Франція 7,58 28 Чорногорія 1,49 44 
Словенія 15,81 12 Румунія 7,4 29 Вірменія 0 45 
Чехія 15,69 13 Азербайджан 5,79 30 Грузія 0 46 
Угорщина 13,88 14 Сербія 5,43 31 Греція 0 47 
Португалія 13,18 15 Узбекистан 5,15 32 Норвегія 0 48 
Іспанія 13,1 16 Швеція 5,05 33 Туркменістан 0 49 
Білорусь 12,03 17 

Джерело: розраховано за даними МСЗ 

Так, за показником продуктивність праці, розрахованим за кількістю 

працівників на 1 км мережі, Україна перебуває на 26 місці та за показником 

продуктивності праці, що розрахована як сума пас-км та т-км в розрахунку 

на 1 робітника – на 6 місці; за показником продуктивність вантажних 

перевезень (т-км на 1 км мережі) – на четвертому місці, продуктивність 

пасажирських перевезень (пас-км на 1  км мережі)  –  на восьмому місці,  за 
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ефективністю транспортного сполучення (т-км + пас-км на 1 км мережі) – 

на третьому місці, за продуктивністю вантажних перевезень (т-км на 1  

робітника) – на шостому місці та продуктивністю пасажирських перевезень 

(пас-км на 1 робітника) – на 12 місці.  

Зношування тягового та рухомого складу українських залізниць 

обумовлює не досить високі показники продуктивності локомотивів (т-км 

на 1 локомотив) і продуктивності вагонів (т-км на 1 вагон). За цими 

показниками Україна хоч і займає досить високі місця серед країн МСЗ, 

відповідно 11 та 12 місця, але присутній великий розрив між країнами-

лідерами. 

Так, за продуктивністю локомотивів розрив між Казахстаном та 

Україною становить 2,2 рази, за продуктивністю вагонів розрив з Росією – 

майже у 8 разів. Причому необхідно відзначити, що техніко-технологічні 

показники рухомого складу українських залізниць подібні до показників 

країн колишнього СРСР, проте вони вже починають відставати за віковою 

структурою та зношуванням, що і відбивається на показниках 

продуктивності. 

Продуктивність залізничних ліній у пасажирських поїздо-км + 

вантажних поїздо-км на 1 км мережі в Україні досить велика. Українські 

залізниці займають дев’яте місце серед країн МСЗ, але за цим показником 

майже у 2,6 рази відстають від Швейцарії, яка за цим показником має перше 

місце. Водночас вантажо- та пасажиронапруженість залізниць США (які 

переважають Україну щодо таких показників, як продуктивність праці, 

продуктивність вантажних перевезень, продуктивність локомотивів та 

продуктивність вагонів) становить лише 3,3 поїздо-км пас. та поїздо-км вант. 

на 1 км мережі, що у 5,6 рази менша за українські дороги. 

Проте на сьогодні ані за організаційним, ані фінансовим станом укра-

їнські залізниці не мають умов для комплексної модернізації з метою 

прискорення перевезень вантажів та пасажирів. Не можна створювати 
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новітні технічно-технологічні зразки тягового та вагонного парку у відриві 

від модернізації інфраструктури. Фрагментарність усунення тих чи інших 

перепон розвитку залізниць не приведе до їх ефективного функціонування. 

Тільки послідовна, виважена політика їх розвитку може зумовити нові 

якісні зміни й підвищити продуктивність функціонування. Тому постає 

завдання поєднання організаційно-економічних та техніко-технологічних 

заходів щодо реалізації цих процесів для досягнення максимально 

можливої продуктивності залізничного транспорту за рахунок комплексної 

та послідовної модернізації усіх процесів транспортування вантажів та 

пасажирів. 

Продуктивність залізниць України. За загальною бальною оцінкою 

перше місце по продуктивності займає Одеська залізниця й лише на 2 бали 

від неї відстає Південно-Західна залізниця. Більш вагомий розрив між 

першими двома та Придніпровською залізницею, що становить відповідно 10 

та 8 балів. Південна, Донецька та Львівська залізниці займають за загальною 

оцінкою продуктивності відповідно 4, 5 та 6 місце, причому ці залізниці 

практично за жодним з показників продуктивності не піднімаються вище 3 

місця (табл. 4.18).  

Для аналізу показники продуктивності були згруповані за наступними 

ознаками: 

- продуктивність залізниць, що розрахована на 1 км розгорнутої колії 

(продуктивність праці, що розрахована як кількість робітників на 1 км 

розгорнутої  колії, ефективність транспортного сполучення, тис. т∙км + 2х 

пас.км на 1 км  розгорнутої колії, продуктивність вантажних перевезень в 

тис. т∙км на 1 км розгорнутої колії, продуктивність пасажирських перевезень 

в тис.пас.∙км на 1 км. розгорнутої колії);  

- продуктивність залізниць, що розрахована на 1 працівника 

(продуктивність праці, що розрахована в тис. т∙км + 2х пас.∙км на 1 



 

Таблиця 4.18  

Рейтинг залізниць на основі бальної оцінки за продуктивністю, 2012 р. 
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вантажних перевезень 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Донецька 2,35 6 899 5 13702 3 760 4 1253 5 139 5 16206 4 1029 5 3200 6 34,3 6 49 5 

Придніпр

овська 1,85 3 1382 3 14605 2 966 2 3145 2 208 3 20896 1 1288 4 4877 4 37,4 4 28 3 

Південна 1,88 4 904 4 7749 5 569 5 2276 3 167 4 12301 5 1522 3 4444 5 40,0 2 40 4 

Південно-
Західна 1,75 2 1542 2 10841 4 915 3 3713 1 627 1 18266 3 1952 1 7427 2 47,1 1 20 2 

Одеська 1,74 1 1846 1 15937 1 1495 1 1871 4 351 2 19679 2 1608 2 8224 1 39,8 3 18 1 

Львівська 2,0 5 689 6 4441 6 430 6 1235 6 119 6 6911 6 973 6 5049 3 34,5 5 55 6 

Укрзаліз

ниця 1,91  1210  11212  856  2249  269  14673  1395  5309  38,8    

Джерело:  Розраховано автором за даними Укрзалізниці 



 

 

- працівника, продуктивність вантажних перевезень, тис. т∙км на 1 

працівника, продуктивність пасажирських перевезень, 2х тис. пас.∙км на 1 

працівника); 

- продуктивність рухомого складу (продуктивність локомотива, тис.т∙км 

брутто, продуктивність вагона, тис.т∙км нетто); 

- дільнична швидкість (середня дільнична швидкість, км/год.). 

Проаналізуємо отримані результати. Продуктивність залізниць, що 

розрахована 1 км розгорнутої колії. За продуктивністю праці працівників 

залізниць, що вимірюється як кількість робітників на 1 км мережі, майже 

однакові показники мають Одеська та Південно-Західна залізниці з 

показниками 1,74 та 1,75 працівника на 1 км колії (рис. 4.4). За ними йдуть 

Придніпровська та Південна залізниці з кількістю працівників 1,85 та 1,83. 

П’яте та шосте місце займають Львівська та Донецька залізниці – 2,0, 2,35 

працівника на 1 км колії. 

 

  
Рис. 4.4 Продуктивність праці на  залізницях, кількість робітників на 1 км 

розгорнутої  колії 

Джерело: розраховано автором на основі даних Укрзалізниці 
 

У якійсь мірі кількість працівників на 1 км колії на Львівській та 

Донецькій залізницях можна було б обґрунтувати необхідністю підвищеної 

потреби в ремонтних та модернізаційних роботах у зв’язку з підвищеним 
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зносом верхнього полотна (за рахунок більшої ніж на інших дорогах 

інтенсивністю та вантажонапруженістю колій). Однак, за цим показником 

Львівська та Донецька залізниці не входять до числа лідерів та займають 

відповідно четверте та шосте місця. Наприклад, Львівська залізниця, маючи 

двох працівників на 1 км колії, відстає за вантажонапруженістю колій від 

Одеської, що має перше місце за цим показником у 3,3 рази. 

Не проглядається закономірність між чисельністю робітників на 1 км 

колії та вантажонапруженістю й на інших залізницях. Так, Одеська залізниця, 

маючи кращий показник за чисельністю працюючих на 1 км колії, має й 

найвищий показник по вантажонапруженості на 1 км колії, який дорівнює 

11309 тис. т∙км + пас.∙км. 

У той же час Донецька та Південна залізниці, маючи майже співставні 

показники вантажонапруженості колій, відповідно 6896 та 6943 тис. т∙км + 

пас.∙км, задіють на обслуговуванні 1 км колій 2,35 та 1,88 робітника 

відповідно. 

Одеська, Придніпровська та Південно-Західна залізниці входять в трійку 

доріг, що мають лідерство як за показниками вантажонапруженості, так й за 

показниками чисельності робітників на 1 км колій. Це може свідчити, що 

технічний стан колій цих залізниць знаходиться на більш високому рівні, ніж 

на інших дорогах, та дозволяє їм з меншою кількістю експлуатаційного 

штату колійного господарства забезпечувати вищу, ніж у інших залізниць, 

ефективність використання мережі. 

Розрахунки свідчать, що в разі досягнення Донецькою та Львівською 

залізницями рівня кращих показників чисельності робітників на 1 км колії, 

вони зможуть оптимізувати чисельність свого контингенту по Донецькій 

залізниці з 10100 робітників до 7500, Львівській – з 11100 робітників до 9700. 

Одним з найважливіших показників продуктивності залізниць є 

ефективність транспортного сполучення, що розрахована в тис т·км + 2х 

пас.км на 1 км  розгорнутої колії. За цим показником серед залізниць 

України перше місце займає Придніпровська залізниця, яка має ефективність 
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використання мережі на рівні 20896 тис. т∙км + пас.∙км на 1 км розгорнутої 

колії. Друге та третє місця з вагомими результатами 19679 тис т∙км + пас.∙км 

та 18266 тис. км + пас.∙км займають, відповідно, Одеська та Південно-Західна 

залізниці. Ефективність використання мережі Донецької, Південної та 

Львівської залізниць, що займають четверте, п’яте та шосте місця відповідно, 

складає 77,5, 58,8 та 33,1% від ефективності Придніпровської залізниці. 

Необхідно зазначити, що цей показник є сумою показників: продуктивність 

вантажних перевезень та продуктивність пасажирських перевезень на 1 км 

розгорнутої колії. 

За продуктивністю вантажних перевезень на 1 км розгорнутої колії (рис. 

4.5) перше місце займає Одеська залізниця, друге – Придніпровська, третє – 

Донецька. Далі йдуть Південно-Західна, Південна та Львівська залізниці.  

 
Рис. 4.5   Продуктивність вантажних та пасажирських перевезень  

тис т·км+пас.·км за залізницями України на 1 км розгорнутої колії 
Джерело: розраховано автором на основі даних Укрзалізниці 

 
Дещо інша тенденція проглядається у ефективності використання 

залізничної мережі у пасажирських перевезеннях. Найбільш інтенсивно 

використовується залізнична мережа у цьому напрямку Південно-Західною 
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залізницею, яка займає перше місце. Друге та третє займає Придніпровська 

та Південна залізниці; наступні місця займають Одеська, Донецька та 

Львівська залізниці.  

Продуктивність залізниць, що розрахована на 1 працівника. За 

продуктивністю праці, що розрахована в тис. т·км + 2х пас.·км на 1 

працівника  (рис. 4.6) перше місце займає Одеська залізниця з результатом 

1846 тис. (т·км + пас.·км), друге – Південно-Західна залізниця (у якої 

продуктивність становить 1542 тис. (т·км + пас.·км), третє – Придніпровська 

залізниця (1382 тис. (т·км + пас.·км). Ці залізниці мають показники більші за 

тисячу т·км + пас.·км та значно випереджають Південну, Донецьку та 

Львівську залізниці, які займають відповідно 4, 5 й 6 місця та не досягають 

1000 т·км + пас.·км. Так відставання Львівської залізниці від Одеської, яка 

має перше місце, має розрив у 2,7 рази. По відношенню до Південно-Західної 

залізниці це співвідношення становить 2,2 рази, Придніпровської – 2,0 рази. 

 
Рис. 4.6  Продуктивність праці вантажних та пасажирських перевезень, тис. 

т·км + пас.·км на 1 працівника залізниць 
Джерело: розраховано автором на основі даних Укрзалізниці 

 
 

Такий результат цілком закономірний, тому що за показниками 

вантажообігу ці залізниці займають три перші місця серед українських 

залізниць. Продуктивність праці 1 працівника по Одеській залізниці 

формується на 81% за рахунок продуктивності вантажних перевезень, 

Південно-Західній на 63%, та Придніпровській на 69,8%, 
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За продуктивністю вантажних перевезень на 1 працівника (рис. 4.7) 

розподіл місць дещо відрізняється від попередньої оцінки. Одеська залізниця 

утримує перше місце за цим показником, на друге місце виходить 

Придніпровська залізниця, а Південно-Західна замикає трійку кращих 

залізниць за цим показником, останні три місця займають залізниці у такій 

послідовності: Південна, Донецька, Львівська. 
 

 
 

Рис. 4.7  Продуктивність вантажних перевезень, тис. т·км на 1 працівника 
Джерело: розраховано автором на основі даних Укрзалізниці 

 
 

На відміну від сукупної оцінки місць залізниць за продуктивністю на 1 

працівника (вантажні+пасажирські), місця за продуктивністю 

пасажирських перевезень (рис. 4.8) – розподілені наступним чином – перше 

місце займає Південно-Західна залізниця, друге – Одеська, третє місце – 

Придніпровська. Три останні місця традиційно займають Південна, Донецька 

та Львівська залізниці. 
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Рис. 4.8  Продуктивність пасажирських перевезень, 2х тис. пас.·км. на 1 працівника 

Джерело: розраховано автором на основі даних Укрзалізниці 
 
 

Особливістю формування цього показника є те, що його кількісне 

значення у Південно-Західній залізниці значно вище, ніж не тільки у 

залізниць, що займають останні місця, але й у Одеській дороги, що займає 

друге місце. Розрив між показниками на цих залізницях становить майже у 

два рази. Такий розрив цілком закономірний, враховуючи те, що за 

пасажирообігом Південно-Західна залізниця у 2,2 рази перевищує показник 

Одеської залізниці. До того ж за показником відправлення пасажирів вона 

випереджає Одеську залізницю у 3,4 рази. Відставання Львівської залізниці, 

що займає останнє місце становить майже 5,3 рази. 

Продуктивність рухомого складу. Комплексними якісними 

показниками використання рухомого складу є відповідно продуктивність 

локомотивів та продуктивність вагонів. За показником продуктивності 

локомотивів (рис. 4.9) найкращою є Південно-Західна залізниця із значенням 

1952 тис. т·км брутто. Далі йдуть Одеська та Південна залізниці з 

результатами 1608 та 1522 тис. т·км брутто. Місця з четвертого по шосте 

розподіляються  таким чином – Придніпровська, Донецька, Львівська. 
 
 

 
Рис. 4.9  Продуктивність локомотива за залізницями України, тис.· т·км брутто 

Джерело: розраховано автором на основі даних Укрзалізниці 
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Основними складовими результату продуктивності локомотивів є 

середня вага вантажного поїзда та середньодобовий пробіг локомотива. 

Південно-Західна залізниця за показником середньої ваги вантажного поїзда 

займає третє місце серед інших доріг та перше за середньодобовим пробігом 

локомотива. Одеська залізниця за вищезазначеними показниками займає 

відповідно четверте та друге місця, Південна залізниця – друге та третє. 

При аналізі формування місця залізниць за середньодобовою 

продуктивністю локомотива простежується наступна тенденція: місце 

залізниці відповідає місцю за показником середньодобового пробігу 

локомотива. Ранжування залізниць, що займають три перші місця 

співпадають з їх місцем за цим показником. 

Сила впливу середньодобового пробігу локомотива на результуючий 

показник підтверджується розрахунками по Південно-Західній залізниці. При 

збільшенні середньої ваги вантажного поїзда на 1 т продуктивність 

локомотива збільшується на 584 т. У той же час збільшення 

середньодобового пробігу локомотива на 1 км дає приріст у 3513 т. 

Співвідношення впливу складових показника продуктивності локомотива 

(середньої ваги вантажного поїзда до середньодобового пробігу) становить 1 

до 6 або 0,036% до 0,218%. Порядок цього співвідношення характерний й для 

інших залізниць з варіацією значень від 6,4 до 8,0. 

Не зважаючи на те, що Південно-Західна та Одеська залізниці посідають 

перші місця за продуктивністю локомотивів, необхідно відзначити, що за 

показником середньої ваги вантажного поїзда, вони знаходяться лише на 

третьому та четвертому місцях та не мають провідних позицій. Для них 

орієнтиром подальшого розвитку може служити Придніпровська залізниця, 

що займає перше місце. 

За показником продуктивності вагона (рис. 4.10) перші два місця, з 

досить великим розривом (від 797 тис. т·км до 5024 тис. т·км брутто,  та від 

2378 до 4227 тис. т·км брутто), займають Одеська та Південно-Західна 
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залізниці. На третьому місці – Львівська залізниця, далі йдуть 

Придніпровська, Південна та Донецька. 

 

 

 
 

Рис. 4.10  Продуктивність вагона за залізницями України, тис.· т·км нетто 
Джерело: розраховано автором на основі даних Укрзалізниці 

 
Дільнична швидкість. Важливим показником є швидкість доставки 

вантажів споживачу. У практиці визначення якісних показників 

продуктивності залізниць для оцінки швидкості доставки застосовується 

показник дільничної швидкості, який відбиває середню швидкість 

рухупоїздів на дільниці з урахуванням часу стоянок поїздів на технічних та 

проміжних станціях, світлофорах. За цим показником (рис. 4.11) Південно-

Західна залізниця впевнено займає  перше місце з результатом 47,1 км/год., 

Південна та Одеська залізниці більш ніж на 7 км/год. відстають від неї та 

займають друге та третє місця. На рівні нижче середньої по Укрзалізниці 

дільнична швидкість Придніпровської – 37,4 км/год., Львівської – 34,5 

км/год. та Донецької – 34,3 км/год. залізниці. 

Аналізуючи показники, які впливають на дільничну швидкість 

перевезення вантажів, не можна зробити висновки, що саме їх вплив став 

домінуючим в формуванні місця кожної залізниці за цим показником. Так, за 

простоєм вагонів на одній технічній станції, лідер за дільничною швидкістю 

Південно-Західна залізниця знаходиться на третьому місці, за часом 
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затримок біля світлофорів – на четвертому. Технічна озброєність Південно-

Західної залізниці теж не має значних переваг в порівнянні з іншими 

 

 
Рис. 4.11  Середня дільнична швидкість, км/год. 

Джерело: розраховано автором на основі даних Укрзалізниці. 
 

залізницями. За експлуатаційною довжиною електрифікованих дільниць вона 

посідає третє місце, за довжиною ліній обладнаних автоблокуванням та 

диспетчерською централізацією – четверте. 

За переліченими показниками Одеська залізниця займає більш високе 

місце, але це не дало їй змоги випередити Південно-Західну залізницю. Так 

за технічними простоями вона займає перше місце, за довжиною ліній 

обладнаних автоблокуванням та диспетчерською централізацією – друге. 

По іншим залізницям також не проглядається ніякої взаємозалежності 

між вищезазначеними показниками та дільничною швидкістю перевезень. На 

наш погляд, визначення факторів впливу на дільничну швидкість лежать в 

площині аналізу не економічних, а техніко-технологічних показників. Аналіз 

показників впливу на дільничну швидкість буде зроблено в подальших 

дослідженнях. 

Задля більш повного розуміння процесів формування кількісних 

характеристик показників продуктивності залізниць, на наш погляд, 

необхідно доповнити загальну бальну оцінку продуктивності залізниць 
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порівняльним аналізом основних показників діяльності залізниць, що 

впливають на продуктивність, та їх рейтингом. Результати такого 

порівняльного аналізу наведені в таблиці 4.19. Порівняльний аналіз зроблено 

з градацією основних показників на об’ємні (навантаження вагонів, робота 

вагонів,..) та якісні (середня вага вантажного поїзда,  середньодобовий пробіг 

локомотива,…) показники перевізної роботи. 

Здійснений аналіз виявив наступне. По-перше, немає дуже разючої 

різниці за якісними показниками між залізницями, такими як обіг вантажного 

вагона, простоїв вагонів на одній технічній станції, простоїв вагонів під 

однією вантажною операцією. Наприклад, хоча Донецька залізниця 

поступається Одеській та Південно-Західній за загальним пробігом вагонів, 

відповідно у 1,8 та 1,4 рази, але в 1,5 рази перевищує загальний пробіг 

вагонів Львівської залізниці, що займає третє місце. Також Донецька дорога 

поступається Одеській в 1,6 рази за пробігом навантажених вагонів, 

Південно-Західній – в 1,3 рази. Крім того, можна вважати, що на негативний 

вплив на середньодобову продуктивність вагона впливає менша серед інших 

доріг середня технічна та дільнична швидкості.  

За об’ємними показниками перше місце займає Придніпровська 

залізниця з сумою балів 28. Всього на 1 бал відстає від неї Південно-Західна. 

Третє місце у Одеській залізниці з 32 балами. Розрив між першою трійкою та 

іншими залізницями доволі великий й становить від 13 до 39 балів. 

Придніпровська залізниця, займаючи перше місце за бальною оцінкою 

об’ємних показників, за жодним з показників не має першого місця, але її 

діяльність характеризується стабільними результатами за об’ємними 

показниками. За всіма показниками цієї групи залізниця знаходиться в 

рамках другого, третього місця. 

Південно-Західна залізниця, займаючи друге місце за об’ємними 

показниками, має лідируючи позиції за показниками пасажирських 

перевезень (відправлення пасажирів та пасажирообіг). Одеська залізниця  



 

Таблиця 4.19 
Порівняльний аналіз та бальна оцінка основних показників діяльності залізничних доріг, що впливають на продуктивність 

 
 Донецька Придніпровська Південна Південно-Західна Одеська Львівська 

 показник місце показник місце показник місце показник місце показник місце показник місце 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Об’ємні показники  

Навантаження вагонів, ваг. 6087 1 4805 2 1373 4 1622 3 1337 5 1030 6 
Робота вагонів, ваг. 9627 1 8733 2 4200 5 5377 4 7389 3 3101 6 
Відправлення вантажів, тис. т 142576 1 115334 2 31606 4 36597 3 29666 5 22120 6 
Вивантаження вагонів, ваг. 5561 1 3281 3 874 6 1108 4 4257 2 910 5 
Тарифний вантажообіг, млн. т·км 32441 4 46853 3 21805 5 47417 2 63396 1 19808 6 
Приведена продукція, млн. т·км 49115 4 65463 3 31422 5 71009 2 81635 1 29259 6 
Відправлення пасажирів, тис. чол.  51167 5 76302 2 65601 3 127159 1 33481 6 63697 4 
Паса жирообіг, млн. пас.·км 3516 6 10090 2 6404 4 16239 1 7442 3 5509 5 
Експлуатаційний вантажообіг, млн. т·км 
нетто 38894 4 47239 2 21156 5 45762 3 61856 1 19868 6 

Експлуатаційний вантажообіг, млн. т·км 
брутто 68425 4 92935 3 45401 5 97077 2 116059 1 41189 6 
Експлуатаційний вантажообіг 
вантажоперевезень в русі, млн. т·км 
брутто 

63606 4 77362 2 36145 5 75827 3 102941 1 34562 6 

Експлуатаційний вантажообіг 
пасажироперевезень в русі, млн. т·км 
брутто 

3480 6 14456 2 7357 4 18030 1 11218 3 6512 5 

Сума балів за об’ємними показниками  41  28  55  29  32  67 
Місце  4  1  5  2  3  6 
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Продовження табл.4.19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Якісні показники 
Середня вага вантажного поїзда, тонн 
брутто 3314 5 3638 1 3542 2 3513 3 3391 4 2965 6 

Середньодобовий пробіг локомотива, км 396 6 457 4 510 3 584 1 523 2 432 5 
Середньотехнічна швидкість, км/год. 38,6 6 44,6 4 46,9 2 52,1 1 45,2 3 43,7 5 
Середня дільнична швидкість, км/год. 34,3 6 37,4 4 40,0 2 47,1 1 39,8 3 34,5 5 
Середньодобова продуктивність 
локомотива, тис. т·км брутто 1029 5 1288 4 1522 3 1952 1 1608 2 973 6 
Середньодобова продуктивність вагона, 
т·км нетто 3200 6 4877 4 4444 5 7427 2 8224 1 5049 3 

Сума балів за якісними показниками  34  21  17  9  15  30 
місце  6  4  3  1  2  5 
Сума балів, всього  75  49  72  38  47  97 
Місце  5  3  4  1  2  6 

Джерело: розраховано автором. 
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займає перші місця в усіх напрямках експлуатаційного вантажообігу 

(вантажообіг нетто, брутто, в русі брутто). 

За напрямком діяльності по навантаженню, вивантаженню, 

відправленню вантажів та роботи вагонів перші місця займає Донецька 

залізниця, що дає їй змогу займати четверте місце в сукупному рейтингу.  

Південна залізниця за своїми показниками не підіймається вище 

четвертого місця й цілком закономірно посідає п’яте місце. Цілком 

обґрунтоване й шосте місце, яке займає Львівська залізниця. З дванадцяти 

об’ємних показників по восьми вона має найгірші показники. 

Щодо якісних показників, то тут перше місце за Південно-Західною 

залізницею, яка з шести показників має перше місце за чотирма показниками, 

які характеризують використання рухомого складу (середньодобовий пробіг 

локомотива, середньотехнічна швидкість, середня дільнична швидкість, 

середньодобова продуктивність локомотива).  

Одеська залізниця, що займає друге місце, має кращий здобуток лише за 

середньодобовою продуктивністю вагона. Південна залізниця посідає третє 

місце за рахунок стабільності майже всіх якісних показників (окрім 

продуктивності вагона), які знаходяться на рівні другого та третього місць. 

Придніпровська залізниця має кращий показник за середньою вагою 

вантажного поїзда, але по всіх інших показниках займає четверте місце, що й 

визначило її місце як четверте. 

До здобутків Львівської залізниці можна віднести третє місце за 

продуктивністю вагона, за іншими показниками вона займає п’яті та шості 

місця. За загальним підсумком вона на п’ятому місці. Останнє місце за 

якісними показниками займає Донецька залізниця. 

Проведений аналіз свідчить, що за загальною оцінкою продуктивності, 

об’ємних та якісних показників місця розподілились наступним чином: 

Південно-Західна, Одеська, Придніпровська, Південна, Донецька, Львівська. 
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4.4. Інституціональне забезпечення коадаптації залізничних 

транспортних систем України та ЄС 

 
Підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною (далі Угода) має на 

меті забезпечити імплементацію у національне законодавство дванадцяти 

нормативно-правових актів щодо залізничного транспорту, з яких стосовно: 

доступу до ринку та інфраструктури – 3 директиви та 1 регламент, 

технічних умов, стандартів та техніки безпеки – 4 директиви, 

стандартизації рахунків та статистики – 1 директива (1969 р.), 

комбінованих перевезень – 1 директива, пасажирських перевезень – 2 

регламенти (див. додаток XXXI до глави 7 "Транспорт" розділу V 

"Економічна і галузева співпраця" Угоди) (табл. К.2).  У зв’язку з цим 

виникає необхідність: 1) аналізу та співставлення директив з чинним 

законодавством України, 2) вивчення організаційно-економічних умов 

залізничного транспорту, за яких відбуватиметься ця імплементація за умов 

підписання Угоди, та 3) систематизація позитивних та негативних наслідків 

цієї імплементації. 

Аналіз впровадження цих директив ЄС у вітчизняні нормативно-правові 

акти у разі підписання Угоди дозволяє виокремити такі позитивні наслідки 

для залізничного транспорту [278]. 

По-перше, це можливість імпорту нових технологій і технічних рішень 

для модернізації та технічного переоснащення рухомого складу й колійного 

господарства залізничного транспорту за умов науково-технічного 

співробітництва з країнами ЄС, що мають досвід у розвитку 

швидкісного та високошвидкісного руху. Відомо, що залізниці України 

відстають від західноєвропейських за параметрами швидкості, підвищення 

якої дасть змогу Укрзалізниці зберегти передові позиції у сфері пасажирських 

і вантажних перевезень. Основними проблемами при цьому є кардинальне 

підвищення технічного рівня інфраструктури залізниць, організація 

виробництва швидкісного рухомого складу та іншої залізничної техніки, 



 

 

319

створення нових комп’ютерних систем, засобів передачі енергії, інформації, 

освоєння нових матеріалів, що зумовлює потребу в розвитку не тільки 

транспортної, а й інших галузей економіки, насамперед машинобудування, 

металургії, виробництва засобів автоматики та обчислювальної техніки, 

будівельної індустрії, що може позитивно відобразитися на сукупному 

попиті та валовому випуску цих галузей вітчизняної промисловості.  

Проте в цьому питанні є застереження. Загальновідомо те, що останніми 

роками основним стримуючим чинником розвитку залізничного транспорту та 

ринку його послуг в Україні було подальше старіння рухомого складу й 

українські залізниці вкрай потребують оновлення та модернізації, в тому 

числі закупівлі рухомого складу (показники зношування основних фондів 

досягають 90%). Проте відповідно до Додатка І Угоди про асоціацію 

запровадження базових увізних ставок на поставки до ЄС товарів групи 

86 Класифікатора видів економічної діяльності (група 86 – залізничні або 

трамвайні локомотиви, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та 

пристрої для залізничних або трамвайних колій та їх частини; механічне (у 

тому числі електромеханічне) сигналізаційне обладнання всіх видів) на рівні 

1,7 ставить вітчизняне машинобудування залізничного транспорту в жорсткі 

умови, адже базова ввізна ставка на поставки товарів цієї ж групи з ЄС 

до України є нульовою. Тобто підписуючи Угоду про асоціацію з ЄС, ми 

відкриваємо шлях на свій ринок для європейського виробника рухомого 

складу залізничного транспорту, при цьому абсолютно не захищаючи 

власного.  

По-друге, це підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 

залізничного транспорту завдяки приєднанню до сучасного технічного 

регулювання в країнах ЄС. Основи сучасного технічного регулювання в 

країнах ЄС визначаються принципами Нового підходу до технічної 

гармонізації і стандартів, прийнятого у 1985 р., і Глобального підходу до 

технічних умов, випробувань та сертифікації, прийнятого у 1989 р. в Європі. 

Новий і Глобальний підходи реалізуються через європейські директиви. 
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Основними нормативними документами ЄС у сфері технічного регулювання 

на залізничному транспорті є Директиви 96/48/ЄС (високошвидкісні 

залізничні системи) та 2001/16/ЄС (транс’європейські стандартні залізничні 

системи). Ці директиви встановлюють базові вимоги стосовно 

інтероперабельних (експлуатаційно сумісних) високошвидкісних і 

традиційних залізничних ліній і їх підсистем: структурних підсистем, 

інфраструктури, енергопостачання, системи управління та сигналізації, 

здійснення перевезень і управління ними, рухомого складу, експлуатаційних 

підсистем, технічного обслуговування і ремонту, систем обробки і передачі 

даних для пасажирських і вантажних перевезень. До кожної з цих підсистем 

розроблено технічні специфікації (ТSI) інтероперабельності, яких всього 

шість і які покривають вісім основних підсистем залізничного транспорту. 

Наприклад, зазначена технічна специфікація інтероперабельності підсистеми 

"Інфраструктура" транс’європейської залізничної мережі затверджена 

Рішенням Комісії ЄС від 30 травня 2002 р. 730-735/2002 відповідно до статті 

6, абзац 1 директиви 96/48/EС.  

Наступною оновленою директивою щодо інтероперабельності була 

Директива 2008/57/ЄС "Про оперативну сумісність/інтероперабельність 

залізничних систем у межах Співтовариства", яка відмінила дві попередні 

директиви, проте технічні специфікації (ТSI), порядок їх розробки та 

введення в експлуатацію структурних підсистем залізниць залишаються 

діючими. За нашим графіком імплементації директив в законодавство 

України має бути впроваджена саме остання директива щодо 

інтероперабельності та технічні специфікації (ТSI), розроблені раніше. 

У цьому питанні також є застереження. У межах Митного союзу 

розпочалася масштабна робота із розроблення єдиного технічного 

регулювання у сфері залізничного транспорту для країн МС, що буде 

здійснено на базі саме європейської трирівневої моделі технічного 

регулювання (міжнародні норми, норми ЄС, національні норми до заміни їх 

нормами ЄС), що реалізована в Директиві ЄС 2008/57/ЄС щодо 
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інтероперабельності. Враховуючи те, що українські залізниці входять до 

простору 1520, логічно було б приймати технічне регулювання спільно з 

країнами МС. Проте цей процес буде уповільнюватись через підписання 

Угоди про асоціацію. 

По-третє, підвищення стандартів щодо умов безпеки перевезень 

пасажирів залізничним транспортом. Відомо, що в Європі більш жорсткі 

принципи і норми відшкодувань при загибелі чи пораненні пасажирів. Проте 

навіть після приєднання України до КОТІФ (Закон України від 5.06.2003 р.), 

Україна залишила за собою право не застосовувати положення Конвенції "до 

пасажирів, які постраждали у нещасних випадках, що сталися на території 

України, якщо ці пасажири є громадянами України" [192, C. 48, 279].  

Таким чином, приєднання двох регламентів ЄС щодо пасажирських 

перевезень змусить українські залізниці, дотримуватися існуючих в Європі 

принципів і норм відшкодувань при загибелі чи пораненні пасажирів.  

Окрім цих позитивних моментів, детальний аналіз директив ЄС щодо 

залізничного транспорту дозволяє викласти такі негативні наслідки та 

застереження. 

По-перше, директиви ЄС щодо залізничного транспорту, впровадження 

яких прописані в Угоді про асоціацію, стосуються поступового 

впровадження Першого, Другого та Третього пакетів залізничних директив 

ЄС, які запроваджувались в країнах – членах ЄС поступово, з відповідним 

перехідним періодом, а саме: Перший пакет – з 2001–2004 рр. (три роки), 

Другий – з 2004–2007 рр. (три роки), Третій – з 2007–2012 рр. (п’ять років). 

Четвертий пакет директив передбачає повну приватизацію залізничної 

інфраструктури та ліквідацію холдингової моделі управління галуззю, 

впровадження якого передбачено до 2019 р. у країнах ЄС.  

Загалом на впровадження цих директив було виділено 11 років для країн 

– членів ЄС. Якщо взяти до уваги, що одна з перших директив, яку необхідно 

запровадити в Україні, була прийнята в ЄС у 1991 р., то цей період можна 

збільшити ще на 10 років. Тобто загальний період упровадження цих 
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директив у країнах ЄС – 21 рік. Україна на відміну від країн – членів ЄС має 

здійснити впровадження цих директив не поступово (step-by-step), а 

одночасно,і відповідно до Угоди про асоціацію їй для впровадження всіх 

зазначених директив ЄС у національне законодавство  виділено лише вісім 

років, що у сучасних умовах реформування залізничного транспорту 

України є неприйнятним. Отже, першою проблемою впровадження директив 

ЄС є жорсткий період їх упровадження, який співпадатиме з процесом ре-

формування залізничного транспорту в Україні. 

По-друге, небезпекою впровадження директив ЄС для залізничного 

транспорту є невизначеність зі статусом та організаційною структурою 

Укрзалізниці, тому що процес реформування залізничного транспорту 

України, як вже було згадано, з 2012 року лише розпочато з ухваленням 

Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного 

товариства залізничного транспорту загального користування" від 

23.02.2012 року № 4442-VI [280] відповідно до якого Кабінет Міністрів України 

повинен був у тримісячний строк – тобто до червня 2012 р. – прийняти 

рішення про утворення публічного акціонерного товариства залізничного 

транспорту загального користування. На сьогодні (2014 р.) цей нормативно-

правовий акт досі не прийнято. 

По-третє, постановка проблемних питань, на які направлені 

директиви ЄС, не зовсім характерні для України. Дослідження 

спонукальних мотивів та причин проведення реформування в залізничній 

галузі в межах ЄС (через запровадження спільної транспортної політики, яка 

закріплюється в Білих книгах та директивах ЄС)  показує,  що такими 

основними проблемними питаннями, починаючи з 1991 р., були: 1) 

недостатня ефективність залізничних перевезень у межах ЄС та 2)  

незадовільна конкурентоспроможність залізничного транспорту 

порівняно і з іншими видами транспорту. До речі, вирішення цих проблем 

залишається актуальним і для Четвертого залізничного пакету, направленого 
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на підвищення ефективності та конкурентоспроможності залізничного 

транспорту в країнах ЄС. 

Аналіз ефективності залізничного транспорту в межах ЄС показує, 

що частка залізничного транспорту у загальному вантажообороті в країнах 

ЄС (в середньому по 27 країнах) становить у 2000 р. – тобто на початку 

активного впровадження положень директив ЄС в залізничній галузі – 20%, а 

через 10 років у 2010 р. (після впровадження директив) відбулось скорочення 

показника – до 17% [281]. В Україні вантажооборот залізничного транспорту 

без урахування трубопровідного транспорту становить 80%. Також одна з 

цілей Білої книги ЄС щодо транспорту до 2050 р., котра є Стратегією 

розвитку транспорту ЄС на довгострокову перспективу,– рішення підняти 

обсяги перевезень вантажів на залізничному транспорт із 8 до 18% у 2030 р. у 

країнах ЄС, які в Україні перебувають на рівні 29% (середній показник за 

останні три роки). 

Аналіз конкурентоспроможності залізничного транспорту ЄС 

показує, що відповідно до залізничних директив до 2006 р. очікувалося 

істотне підвищення конкуренції в сегменті вантажних перевезень залізничного 

транспорту, а до 2010 р. – повна лібералізація сфери європейського 

пасажирського сполучення. Тим не менше, багато із запланованого 

залишилося невиконаним досі. Фактично єдиний внутрішній ринок 

залізничних перевезень в ЄС так і не створено, і сектор продовжує 

втрачати конкурентоспроможність перед автомобільним та авіаційним 

транспортом, незважаючи на всі декларативні імперативи щодо екологічності 

цього виду транспорту для навколишнього середовища тощо. 

По-четверте, директиви ЄС накладають вимоги до обмеження 

управлінської моделі залізничного транспорту в країнах, що їх 

імплементували. Основні інструменти, через які впроваджуються норми 

обмеження управлінської моделі, такі: – лібералізація, об’єднання мереж, 

недискримінаційний доступ до інфраструктури. Специфічні уявлення Комісії 

ЄС про ефективність управління надскладним економіко-виробничим 
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комплексом, яким є залізничний транспорт, направлені на те, щоб: 1) вивести 

залізниці за межі державного втручання, тобто розподілити адміністративні 

та господарські функції в управлінні залізницями, та 2) розділити 

операторську діяльність й управління інфраструктурою.  

Перша вимога про виведення залізниць за межі державного втручання 

відкидає залізничну галузь на 150 років назад, у період існування ще в 

Російській імперії багатьох приватних залізничних компаній. Згодом держава 

викупила їх у приватних підприємців, створивши цілісний залізничний 

комплекс з єдиною структурою управління, і тим самим підвищила 

ефективність транспортних перевезень у масштабі всієї країни,забезпечивши 

також її обороноздатність. Ліквідація державного статусу Укрзалізниці може 

призвести до підвищення тарифів на пасажирські перевезення, ліквідації 

дотацій пільговим категоріям громадян та заборони фінансування закупівлі 

пасажирського транспорту за рахунок державного бюджету, що 

загрожуватиме втраті її стратегічного значення для держави. 

Вітчизняні й зарубіжні дослідники ефективності залізниць світу на 

основі аналізу всіх організаційних форм реформування залізничного 

транспорту дійшли висновку: залізнична транспортна система може бути 

ефективною лише за наявності "ключового гравця". Таким "ключовим 

гравцем" повинно стати державне управління цією надскладною структурою. 

Загалом процеси реформування на просторі "1520" відбуваються за різними 

сценаріями. Наприклад, Білорусь дотримується консервативної позиції щодо 

реформування, залишаючи свої залізниці в держвласності. Російська 

Федерація запозичує досвід реформування переважно в Німеччини, з 

виокремленням комерційних секторів на залізницях та створенням 

потужного вертикально-інтегрованого холдингу, який уже зараз викуповує 

контрольні пакети інших компаній, зокрема, Вірменських залізниць. 

Проте, якщо в перших директивах ЄС (1991–2001 рр.) організаційна 

модель управління була не визначена, до уваги бралися національні 

особливості організаційних моделей у країнах ЄС (так було здійснено, 
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наприклад, у Німеччині в межах єдиного холдингу), то Четвертий 

залізничний пакет ЄС 2012 року взагалі передбачає заборону холдингової 

моделі управління залізничним транспортом у країнах ЄС та початок 

масштабної приватизації залізничних мереж.  

Необхідно зазначити, що сильні країни ЄС (наприклад, Німеччина з 

холдинговою моделлю управління залізничним транспортом) ігнорують 

директиви ЄС щодо радикального розділення, що стало приводом до 

ініціювання Комісією ЄС судових процесів. Ще з 2008 р. Брюссель почав 

проводити такі процеси практично проти кожного члена ЄС з метою схилити 

їх до виконання директив. У 2012 р. відбувся судовий процес за ініціативи 

Комісії ЄС проти німецької залізничної компанії Deutsche Bahn, яка активно 

виступає проти лібералізації. На ньому було визнано, що холдингова 

організація структури Deutsche Bahn не порушує чинні закони ЄС [282]. 

Водночас аналіз продуктивності залізничного транспорту, проведений в 

попередньому розділі, на основі даних статистики робочої групи по 

внутрішньому транспорту Європейської економічної комісії ООН, показує, 

що українські залізниці входять у п’ятірку лідерів за такими показниками: 

продуктивність праці (розрахована як пас-км+т-км на одного робітника), 

продуктивність вантажних перевезень (розрахована 1) т-км на 1 км мережі та 

2) т-км на одного робітника) та ефективність транспортного сполучення 

(розрахованої як т-км нетто+пас-км на 1 км мережі), залишаючи позаду 

майже всі європейські країни. Цей аналіз було проведено за даними, 

зафіксованими за умов існуючої в Україні моделі управління залізничним 

транспортом, де поділ на різні компанії, котрі окремо оперують 

інфраструктурою та перевізною діяльністю, не передбачалося.  

Аналіз директив, спрямованих на організаційні перетворення в галузі 

(доступ до ринку та інфраструктури – три директиви та один регламент) та 

які Україні необхідно впровадити у своє законодавство протягом восьми 

років відповідно до Угоди про асоціацію, наведено в  табл. К.3. 
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По-п’яте, "вбудовані" норми міжнародного права та інших норма-

тивно-правових актів ЄС у залізничних директивах. Важливим загальним 

зауваженням щодо імплементації залізничних директив ЄС є те, що в своєму 

змісті директиви містять перехресні посилання (тобто побудовані за так 

званим матрьошкіним принципом) на виконання інших зобов’язань, що вже 

прийняті в ЄС або в інших міжнародних організаціях. Тобто насправді 

директив і регламентів, інших правил та норм, які необхідно впровадити в 

Україні,набагато більше. Зауважимо, що до деяких технічних стандартів, норм 

і правил перевезень вантажів та пасажирів, розроблених у рамках 

Міжнародних залізничних організацій, Україна вже приєдналась або таке 

приєднання стоїть на порядку денному, наприклад, у двосторонніх відносинах 

нашої країни з іншими державами або в міжнародних залізничних 

організаціях.  

Нагадаємо, що інституційна інтеграція (у межах міжнародних та 

регіональних інституцій) направлена на гармонізацію насамперед правових 

систем. Для так званої гармонізації або зближення двох залізничних 

правових систем (перша з них представлена організацією КОТІФ, друга – 

організацією ОСЗ, до якої входять усі країни простору 1520) не  

є обов’язковим впровадження жорстких директив ЄС. Тобто процес 

поступової гармонізації та адаптації українського законодавства до 

міжнародних норм поступово відбувається.  

Так, з метою усунення необхідності переоформлення перевізних 

документів на прикордонних залізничних передаточних станціях, значного 

скорочення часу перебування вантажів та збільшення транзитних 

перевезень у рамках Комітету Організації співробітництва залізниць (ОСЗ) і 

Міжнародного комітету залізничного транспорту (ЦІТ) упродовж 2004–

2006 рр. було розроблено уніфіковану накладну ЦІМ/УМВС (СІМ/SMGS – 

англ.), яка була затверджена 1 вересня 2006 р. у рамках Комітету ОСЗ як 

додаток 22 до СМГС. 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1391 

установлено, що під час транзиту вантажів митний контроль за доставкою 

залізничним транспортом непідакцизних товарів у митниці призначення 

здійснюється за накладною УМВС (СМГС), або ЦІМ (СІМ), або ЦІМ/УМВС 

(CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС) та її електронною копією, ідентичною за формою 

та змістом накладній, що гарантує скорочення часу доставки вантажів  

і зменшення вартості перевезень за рахунок уникнення переоформлення 

перевізних документів на кордоні як митного документа та забезпечує 

правові гарантії клієнтам. 

Також Україна приєдналась до Конвенції про міжнародні залізничні 

перевезення (КОТІФ) від 9 травня 1980 року та Додатка F до КОТІФ29 і, 

відповідно, взяла на себе зобов’язання привести технічні стандарти 

залізничної транспортної галузі у відповідність із міжнародними, які 

установлюються Конвенцією про міжнародні залізничні перевезення. 

Оскільки Україна приєдналася до КОТІФ нещодавно, то практична реалізація 

приведення технічних стандартів до вимог вказаної Конвенції триватиме до 

кінця 2015 р. 

 
 
Висновки до Розділу 4. 
 
1. Результати проведеного аналізу продуктивності залізниць у 

міжкраїнних порівняннях дозволяють сформулювати пріоритетні напрями 

модернізації на залізницях України:  

– підвищення продуктивності праці через зменшення чисельності 

робітників на 1 км мережі; 

– підвищення продуктивності пасажирських перевезень і розвиток 

швидкісних та високошвидкісних перевезень пасажирів; 

                                                
29 КОТІФ діє в Європейському Союзі, оскільки всі країни – члени ЄС приєдналися до зазначеного нормативного акту. 
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– підвищення продуктивності локомотивного та вагонного господар-

ства залізниць України для потреб як вантажних, так і пасажирських 

перевезень. 

2. Детальний аналіз за визначеною методологію між шести залізницями 

України дає змогу робити наступні узагальнення.  

- Приймаючи до уваги техніко-технологічний та фінансовий стан 

вітчизняних залізниць здійснити проривні заходи щодо досягнення  

показників продуктивності залізниць одномоментно неможливо. Тому цей 

процес необхідно здійснювати системно, постійно та послідовно. Не можна 

створювати новітні техніко-технологічні зразки тягового та вагонного парку 

у відриві від модернізації інфраструктури.  

- Фрагментарність усунення тих чи інших перепон розвитку залізниць 

не приведе до їх ефективного функціонування. Тільки послідовна, виважена 

політика їх розвитку може призвести до нових якісних змін та підвищити 

продуктивність функціонування. Тому постає завдання поєднання 

організаційно-економічних та техніко-технологічних заходів щодо реалізації 

цих процесів для досягнення максимально можливої продуктивності 

залізничного транспорту за рахунок комплексної та послідовної модернізації 

усіх процесів транспортування вантажів та пасажирів.  

- Перші кроки необхідно здійснити у напряму виходу залізниць-

аутсайдерів до рівня найкращих показників залізниць-лідерів за показниками 

продуктивності. Для можливості наближення показників залізниць-

аутсайдерів до кращих показників Південно-Західної, Одеської та 

Придніпровської необхідно виходити з того, що базові умови підвищення 

продуктивності усіх залізниць не мають великої розбіжності в структурі 

вантажних та пасажирських перевезень, протяжності та цілісності мережі, 

кліматичних особливостей та профілю, техніко-технологічного стану 

рухомого складу та інфраструктури. Ці питання лежать в площині організації 

управління залізничним транспортом. 
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3. Проведене дослідження дозволяє систематизувати позитивні та 

негативні наслідки імплементації директив ЄС щодо залізничного 

транспорту, що містяться в Угоді про асоціацію. Позитивними наслідками є 

такі. 

1) Можливість імпорту нових технологій і технічних рішень для 

модернізації та технічного переоснащення рухомого складу та колійного 

господарства залізничного транспорту за умов науково-технічного 

співробітництва з країнами ЄС, що мають досвід у розвитку швидкісного та 

високошвидкісного руху.  

Проте застереженням є те, що Угодою про асоціацію (Додаток І Угоди) 

затверджуються базові ввізні ставки на поставки до ЄС рухомого складу 

залізничного транспорту вітчизняного виробництва на рівні 1,7 та обнулення 

ввізних ставок на цю ж групу товарів при ввезенні її з ЄС до України, 

відкриваючи таким чином шлях на ринок України для європейського виробника 

рухомого складу залізничного транспорту, при цьому абсолютно не 

захищаючи власного. 

2) Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного залізничного 

транспорту завдяки приєднанню до сучасного технічного регулювання в 

країнах ЄС. 

Застереженням є те, що українські залізниці входять до простору 1520 

і логічно було б приймати технічне регулювання спільно з країнами МС. 

Проте за умов підписання Угоди про асоціацію. цей процес буде 

уповільнюватись. 

3) Підвищення стандартів щодо умов безпеки перевезень пасажирів 

залізничним транспортом. 

4. Негативними наслідками для залізничного транспорту є такі:  

1) неприйнятний період впровадження директив – усього вісім років для 

залізничного транспорту, як прописано в Угоді; 
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2) уведення жорстких вимог до реформування організаційної структури 

залізничного транспорту через Директиви ЄС (це стосується чотирьох 

директив, що регламентують доступ до ринку та інфраструктури);  

3) відділення залізничної компанії від держави, що може поставити під 

загрозу національну безпеку держави та в перспективі нівелювати страте-

гічне й оборонне значення залізниць; 

4) уведення специфічних обмежень управлінської моделі залізничного 

транспорту, що є неприйнятним через упровадження національної реформи 

залізничного транспорту в Україні та невизначеність статусу Укрзалізниці. 

Хоча ефективність існуючої моделі управління такою природною 

монополією, як залізничний транспорт, доведена аналізом продуктивності на 

залізничному транспорті; 

5) уповільнення співпраці в сфері залізничного транспорту на просторі 

СНД та Митного союзу. 

5. Результати проведеного дослідження в цьому розділі дозволили 

сформулювати автору основні пропозиції імплементації директив ЄС по 

залізничному транспорту Угоди про асоціацію для Уряду України, які є 

такими [283]. 

Директива Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 р. про розвиток залізниць 

Співтовариства, а саме ст. 6, 7 та 8 стосовно розподілу між управлінням 

інфраструктурою та транспортними операціями (вертикальне розділення) має 

варіативність її виконання в національних законодавствах країн ЄС, адже 

вона передбачає організацію окремих підрозділів у структурі одного 

підприємства або здійснення управління інфраструктурою окремим 

підприємством. Це дає змогу застосувати в Україні німецьку модель 

реформування, коли управління інфраструктурою не виокремлене в окреме 

підприємство, а перебуває в рамках вертикально інтегрованого холдингу, 

який об’єднав дочірні компанії, що займаються вантажними, приміськими 

пасажирськими перевезеннями, пасажирськими перевезеннями у далекому 

сполученні та інфраструктурою. 
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6. Необхідно врахувати, що при радикальному розділенні (на окреме 

державне підприємство, якому належить залізнична інфраструктура, та 

підприємство, що займається експлуатаційною діяльністю), тарифи на 

пропускну спроможність, які приватні оператори сплачуватимуть державному 

підприємству (за досвідом Залізниць Чехії та Польщі) за користування 

інфраструктурою, можуть бути низькими і не дозволять компенсувати 

понесені витрати на утримання і розвиток інфраструктури. Фактично всі 

витрати на підтримку інфраструктури в разі вертикальної дезінтеграції 

братимуть на себе державні залізниці. 

7. Виконання Директиви 2001/14/ЄС Європейського парламенту і Ради 

від 26 лютого 2001 р. про розділення пропускної здатності залізничної 

інфраструктури і стягнення зборів за користування залізничною 

інфраструктурою передбачає існування окремого регуляторного органу, який 

би виконував окремо функції із розподілення пропускної здатності 

інфраструктури, стягував плату за використання інфраструктури з 

залізничних підприємств та міжнародних об’єднань, які використовують цю 

інфраструктуру. Щоб виконати положення цієї директиви, в Україні 

необхідно розробити і внести відповідні зміни в ЗУ "Про залізничний 

транспорт" і створити цей регуляторний орган. 

8. Створення рівних умов для доступу до інфраструктури та чесної 

конкуренції операторів на ринку вантажних перевезень відповідно до 

Директиви 2001/14/ЄС передбачає прийняття Правил недискримінаційного 

доступу до інфраструктури. 

9. Процес реформування залізничного транспорту в країнах Східної 

Європи супроводжувався досить суттєвим вивільненням працівників. Досвід 

Польщі може бути корисним для України, яка запроваджує програми більш 

раннього виходу працівників на пенсію, різноманітні схеми освіти та пере-

підготовки, програми підтримки створення нового бізнесу із залученням 

фінансової допомоги ЄС, при вирішенні проблем соціальної напруженості, 

пов'язаних зі звільненням працівників галузі залізничного транспорту. 
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Водночас не можна допустити значного зниження витрат за рахунок 

скорочення чисельності обслуговуючого персоналу, що призводить до 

погіршення стану безпеки та незадовільного рівня обслуговування клієнтів. 

Ліквідація перехресного субсидування вантажних та пасажирських 

перевезень передбачає значну державну підтримку соціально значимих, але 

затратних маршрутів залізничних потягів пасажирських перевезень. 
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РОЗДІЛ 5 

НОВА КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІТИКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЗЕМНИХ 

ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ 

5.1. Основні аспекти нової концепції політики модернізації наземних 

транспортних систем України 

 

 

 

Спираючись на проведене дослідження, що викладено у попередніх 

розділах дисертації, а саме: дослідження загальної теорії модернізації та 

специфічних її аспектів щодо модернізації транспорту, методологічних 

підходів до визначення суспільнокорисних інфраструктурних проектів та 

основних підходів до процесів модернізації з точки зору участі держави 

(ліберальний, патерналістський та комбінований), основних проблемних 

питань в розвитку наземних транспортних систем України (Розділ 1), 

динаміки розвитку провідних транспортних технологій в розвинутих країнах, 

в тому числі в країнах ЄС (Розділ 2), європейської транспортної політики та її 

впливу на процеси модернізації в Україні (Розділ 3) та розгляду основних 

підходів до модернізації залізничних транспортних систем України як 

основного виду транспорту на сучасному етапі, в тому числі дослідження 

продуктивності залізничного транспорту України у міжкраїнних порівняннях 

(Розділ 4), у цьому Розділі здійснено узагальнення та розроблено 

концептуальні положення до формування нової політики модернізації 

наземних транспортних систем в України. 

Формування нової політики модернізації наземних транспортних систем 

має базуватись на врахуванні наступних концептуальних положень.  

По-перше, до об’єктивних екзогенних тенденцій розвитку транспортних 

систем, що прямо чи опосередковано впливатимуть на всі процеси 

подальшого розвитку транспорту України,  відносяться:  
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- тенденції глобалізації, що передбачають вплив техніко-технологічних 

та інституціональних факторів:  

1) вплив передових транспортних технологій, що формують нову 

інтегровану транспорту систему світу в контексті концепції сталого розвитку, 

що передбачає перехід на екологічно чисті та безпечні технології та 

формування стійкості функціонування економічних систем під впливом 

глобальних змін клімату; 

2) вплив політики, що формується новою інституціональною 

структурою управління інтегрованою транспортною системою світу, що 

складається під егідою міжнародних транспортних організацій; 

- тенденції інтеграції транспортного простору України до європейської 

транспортної системи на засадах, що викладені в публікації автора [284], за 

функціональним, інституційним та інфраструктурним напрямами, що на 

нашу думку, має прояв через всеосяжну європеїзацію політичних та 

економічних процесів в Україні, й в тому числі впливає на процеси 

модернізації наземних транспортних систем України, а саме:  

1) вплив європейських транспортних технологій, основу яких складають 

інтелектуалізація транспорту, високошвидкісні та змішані перевезення; 

2) вплив політики європейських транспортних агентств на треті країни 

на основі концептуальних положень, що викладені у Білій книзі ЄС по 

транспорту до 2050 року та послідовна гармонізація законодавства 

відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 

3) вплив конкурентних транспортних стратегій країн-сусідів України. 

По-друге, модернізація та подальший розвиток транспортних систем 

України мають базуватись на основі наступних концептуальних змін:  

–  змін інституціонального характеру, що передбачають:  

1) нову інституціоналізацію відносин у структурі учасників 

транспортної системи на основі впливу європейських та світових 

транспортних інститутів в контексті політики державно-приватного 
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партнерства, диверсифікації фінансових механізмів, нових видів державного 

регулювання; 

2) лібералізацію, комерціалізацію і приватизацію в транспортному 

секторі;  

3) зміни в тарифному регулюванні;  

4) регуляторні зміни стосовно виникнення нових органів регулювання 

доступу до мереж, які пов’язані насамперед із розвитком платної дорожньої 

інфраструктури та запровадженням принципу "користувач платить" і 

розробленням правил недискримінаційного доступу до інфраструктурних 

мереж (як наслідок реформування галузей наземного транспорту). 

–  технічні зміни, що стосуватимуться удосконалення або повної заміни:  

 1) рухомого складу;  

2) об’єктів інфраструктури (лінійних і точкових);  

3) систем управління та організації руху на основі розвитку та 

запровадження новітніх технологій п’ятого та шостого технологічних 

укладів; 

–  технологічних змін: впровадження високошвидкісного руху, 

інтелектуальних транспортних систем, змішаних (інтероперабельних) 

перевезень на основі принципово нового рухомого складу. 

Розглянемо детально представлені концептуальні положення. 

Вплив передових транспортних технологій, що формують нову 

інтегровану транспортну систему світу.  

З огляду на те, що учені, які досліджували та систематизували життєві 

цикли технологічних парадигм, що послідовно змінювали один одного, 

виділяють шість технологічних парадигм, починаючи з промислової 

революції ХVІІІ ст. і, якщо звернути увагу на значення транспортних 

технологій для розвитку технологічних укладів, побачимо, що це – один із 

найбільш значних факторів для технологічного розвитку. В кожній 

техпарадигмі визначено домінуючу транспортну технологію та нову 
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транспортну технологію, що зароджувалась у попередніх та виходила на 

передові позиції в новій техпарадигмі (табл. 5.1). 
Таблиця 5.1 

 
Транспортні технології в хронології технологічних парадигм  

 
Характеристика 

парадигми 
Номер технологічної парадигми 

1 2 3 4 5 6 
Період 

домінування 1770–1830 1830–1880 1880–1930 1930–1970 1970–2010 2010–2050 

Ядро 
технологічної 

парадигми 

Текстильна 
промисловість, 

текстильне 
машинобудування

, 
виплавка чавуну, 
обробка заліза, 

будівництво 
каналів, водяний 

двигун 

Паровий двигун, 
залізничне 

будівництво, 
пароходобудівницт

во, паровозне 
будівництво, 

вугільна 
промисловість, 

чорна металургія, 
станкоінструмента
льна промисловість 

Електродвигун, 
електротехнічне та 

важке 
машинобудування, 
виробництво сталі, 

лінії 
електропередач 

Двигун 
внутрішнього 

згорання, 
автомобіле- та 

тракторо-
будівництво, 

кольорова 
металургія, 

виробництво 
товарів 

довгострокового 
користування, 

синтетичні 
матеріали, 

органічна хімія, 
виробництво і 

переробка 
нафти 

Електронна 
промисловість, 
обчислювальна, 

оптико-
волоконна 

техніка, 
програмне 

забезпечення, 
телекомунікації, 

роботобудівництв
о, виробництво і 
переробка газу, 
інформаційні 

послуги, атомна 
енергетика 

Нано- 
електроніка, 
молекулярна  

і нанофотоніка, 
наноматеріали і 
наноструктури, 

нанобіотехнології, 
наносистемна 

техніка 

Ключовий 
фактор 

Текстильні 
машини 

Паровий двигун, 
станок 

Електродвигун Двигун 
внутрішнього 

згорання 

Мікроелект- 
ронні 

компоненти 

Нанотехнології, 
клітинні 

технології 
Ядро нової 

парадигми, що 
зароджується 

Паровий двигун, 
машинобудівницт

во 

Електроенерге-
тика, важке 

машинобудуван-ня, 
неорганічна хімія 

Автомобілебудуван
ня, органічна хімія, 

виробництво і 
переробка нафти, 

кольорова 
металургія 

Авіа-
будівництво, 

газова 
промисловість, 
радіоелектроні

ка 

Нанотехнології, 
молекулярна 

біологія, генна 
інженерія, 
технології 

прискорення 
процесів 

 

Домінуюча 
транспортна 

технологія 
парадигми 

Морський та 
річковий 

транспорт, 
гужовий 

транспорт 

Залізничний 
транспорт, 
морський та 

річковий 
транспорт 

 

Автомобільний 
транспорт, 
залізничний 
транспорт  

Авіаційний 
транспорт, 

трубопровідни
й транспорт  

Змішані 
перевезення, 
авіаційний, 

високо-
швидкісний 
залізничний 

Інтегровані 
транспортні 

технології, а саме 
змішані 

(комбіновані, 
інтермодальні) 

перевезення, 
логістичні 
технології, 
технології 

високошвидкісног
о руху 

Нова 
транспортна 

технологія, що 
зароджується 

Залізничний 
транспорт 

Автомобільний 
транспорт 

Авіаційний 
транспорт,  

трубопровідний 
транспорт 

 

Змішані 
перевезення  

Логістичні 
технології, 

високошвидкісні 
залізничні 
системи 

Інтелектуальні 
транспортні 

системи, 
принципово новий 

рухомий склад 
транспорту 

Джерело: доповнено автором за [285, С. 94].  

 

Якщо ключовими факторами п’ятої техпарадигми сьогодні є 

мікроелектроніка та програмне забезпечення, його ядром – виробництво 

електронно-обчислювальної техніки, компонентів, обладнання радіо- і 

телекомунікаційного, лазерного обладнання, то домінуючою транспортною 
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технологією стали в цей період вже не окремі види транспорту, які до 1970-

хх років вийшли на самодостатній рівень розвитку, а змішані перевезення, 

що зароджувалися на початку ХХ ст., чиї принципи були розроблені в 1940–

1950-х роках, проте на передові позиції вони вийшли в країнах-лідерах із 

1970-х років.  

Характеристикою шостої техпарадигми є застосування нанотехнологій у 

виробництві, що дозволяють на порядок збільшити їхню зносостійкість та 

подовжити строки використання. Так, у сонячній енергетиці це знизить 

капіталомісткість одиниці потужності до рівня теплової енергетики, 

застосування світлодіодів дозволить підвищити ефективність джерел світла, 

нанопорошки підвищуватимуть ефективність палива, кліткові технології у 

медицині дозволять відмовитись від дорогих методів лікування. Сучасні 

технології багаторазово підвищують ефективність переробки і утилізації 

відходів, дозволять замкнути технологічні виробництва на безвідходні 

технологічні цикли. Структурні зміни, модернізація і розвиток економіки на 

основі нового технологічного укладу дозволять збільшувати обсяги 

виробництва і споживання без збільшення споживання природних ресурсів, 

одночасно знижуючи рівень забруднення довкілля. 

Стосовно транспорту, то поряд з окремими видами транспорту, такими 

як морський, річковий, залізничний, автомобільний, авіаційний і 

трубопровідний, ключовими транспортними технологіями шостої 

техпарадигми залишатимуться та розвиватимуться надалі такі: змішані 

(інтермодальні, комбіновані перевезення), в т.ч. контейнерні й контрейлерні 

перевезення, високошвидкісні транспортні перевезення, інтелектуальні 

транспортні технології, логістичні технології, в т.ч. телематика 

(телекомунікаційні та інформаційні технології), створення та запровадження 

принципово нового рухомого складу (наприклад, за прогнозом британських 

вчених до чотирьох супертехнологій, що можуть прийти у військову і 

оборонну авіацію відносяться: 3D-друк на борту, літаки-трансформери, 
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лазери, самовідновлювальні матеріали [286]), що сприятиме становленню 

нової інтегрованої транспортної системи світу.  

Вплив політики, що формується новою інституціональною структурою 

управління інтегрованою транспортною системою світу. 

Серед ключових міжнародних організацій, що визначають 

багатосторонню транспортну політику, й пан’європейську зокрема, можуть 

бути названі Комітет з внутрішнього транспорту Європейської економічної 

комісії ООН (КВТ ЄЕК ООН), Міжнародна організація цивільної авіації 

(ІКАО), Міжнародна морська організація (ІМО), Міжнародний союз залізниць 

(МСЗ), Організація співробітництва залізниць (ОСЗ), Міжнародний союз 

автомобільного транспорту (МСАТ) тощо. Крім зазначених, стратегічні 

документи розробляє і транспортну політику в різних регіонах проводить 

цілий ряд регіональних організацій економічного співробітництва, серед яких 

Європейський Союз (ЄС), Організація Чорноморського економічного 

співробітництва (ОЧЕС), Рада Баренцево-Євроарктичного регіону (РБЕР), 

Шанхайська організація економічного співробітництва (ШОС), Азіатсько-

Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) та ін. 

Ключовою міжнародною організацією, що розробляє транспортну 

політику, яка істотно впливає на міжнародний і вітчизняний транспортний 

сектор, є Комітет з внутрішнього транспорту Європейської економічної 

комісії ООН. Упровадження в національне законодавство єдиних стандартів, 

узгоджених технологій і правил перевезень здійснюється шляхом приєднання 

до угод і конвенцій ЄЕК ООН у галузі транспорту. Тим самим закладається 

основа для ліквідації бар'єрів у сфері міжнародних перевезень, а також для 

створення інтегрованої транспортної системи та відкритого ринку 

транспортних послуг.  

У цьому аспекті реалізація концепції міжнародних транспортних 

коридорів, що передбачає рівноправну участь усіх видів транспорту, поєднана 

з організацією комбінованих перевезень із жорстким плануванням 

організаційно-технологічної взаємодії транспортних вузлів і магістралей. 
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Необхідність обліку параметрів впливу глобальних економічних тенденцій на 

особливості і темпи розвитку національного транспортного комплексу 

вимагає посилення інтеграційних напрямів його розвитку. Формування 

принципово нової організації вантажопотоків і їхньої обробки обумовлює 

процеси інтернаціоналізації транспортних систем. Отже, актуальним стає 

врахування інтересів усіх учасників перевізного процесу і пошук форми 

концентрації різних джерел інвестиційних ресурсів для вирішення цього 

завдання. 

Відродження у сучасному трактуванні ідеї міжнародних транспортних 

коридорів має об'єктивні причини, зокрема для європейських країн, які 

досягли однієї з найвищих форм об’єднання. Серед них: проблеми подальшої 

інтеграції європейських країн; зняття багатьох формальностей, пов'язаних із 

введенням єдиної грошової одиниці євро, перетином кордонів вантажами й 

пасажирами на території країн Європейського союзу. Так, концепція 

глибинної інтеграції транспорту сприяла виробленню нової 

загальноєвропейської транспортної політики. Вона дуже швидко здобула 

визнання та організаційно оформилась у документах транспортних органів 

країн і організацій ЄС. Зокрема, спочатку – в системі транс’європейських 

транспортних осей (Декларація комітету міністрів транспорту, 1983 р.), потім – 

інтермодальних транспортних мостів (І Загальноєвропейська конференція 

щодо транспорту, Прага, 1991 р.) і остаточно – у системі міжнародних 

транспортних коридорів (ІІ Загальноєвропейська конференція щодо 

транспорту, Греція, о. Крит, 1994 р.). 

Таким чином, були створені базові принципи та основи 

загальноєвропейської транспортної політики (так звана Празька декларація, 

прийнята на І Загальноєвропейській конференції щодо транспорту в Празі, 

Чехія, 1991 р.). Ці положення після ІІІ Загальноєвропейській конференції 

щодо транспорту, котра відбулася в Гельсінкі у 1997 р. стали обов'язковими 

для країн, які бажають увійти в загальноєвропейське транспортне сполучення. 

Інтеграційні процеси в ЄС дозволили розпочати формування єдиної 
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транс’європейської мережі, яку можна представити таким чином [287]:  

PEN = (TEN + TINA) + TIRS + PEC + PETrA, 

де: PEN – пан’європейська транспортно-логістична мережа,  

TEN – транс’європейська мережа для "старих" країн – членів ЄС,  

TINA – для країн – кандидатів на вступ до ЄС,  

TIRS – для країн – нових членів ЄС,  

PEC – система пан’європейських транспортних коридорів,  

PETrA – система пан’європейських транспортних зон. 

Євроазійську транспортно-логістичну систему (EATN), що формується, 

можна визначити таким чином: 

EATN=PEN+TCTC, 

На сьогодні існує близько 80 міжнародних транспортних коридорів, 

серед яких можна виділити основні програми розвитку євроазіатської 

інтегрованої транспортної системи (табл. Л.1).  

Проте за роки існування проекту «критських» МТК стало очевидним, що 

наміри по їх створенню були обумовлені скоріше «ринковим романтизмом» 

на Заході, що не враховував геополітичні та геоекономічні реалії, адже 

передбачалось що відбудеться швидка переорієнтація країн колишнього 

соцтабору на Захід та перерозподіл на цьому геополітичному просторі.  

Станом на січень 2014 року, Європейський Союз має нову політику в 

галузі транспортної інфраструктури, яка з'єднує материк між Сходом і 

Заходом, Північчю і Півднем. Ця політика спрямована, щоб закрити 

прогалини між транспортними мережами держав-членів, усунення вузьких 

місць, які все ще заважають нормальному функціонуванню внутрішнього 

ринку і подолати технічні бар'єри, такі як є несумісні стандарти для 

залізничного транспорту. Величезний проект Транс’європейських 

транспортних коридорів намічено завершити протягом 2014-2020 років, 

заплановані обсяги фінансування з фондів ЄС в розмірі 26,25 млрд євро, з 

яких 11,5 млрд грн. будуть доступними тільки для кран-членів ЄС.  
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Саме тому вплив європейських транспортних технологій, основу яких 

складають інтелектуалізація транспорту, високошвидкісні та змішані 

перевезення та вплив політики Європейських транспортних агентств на 

треті країни на основі концептуальних положень, що викладені у Білій книзі 

ЄС по транспорту 2011 року становитимуть вирішальне значення в 

процесах модернізації транспортної системи України  

Проте в оновленій інфраструктурній політиці ЄС проглядається більше 

раціоналізму, вона орієнтує учасників на суворий контроль за витратами на 

інфраструктурні проекти та сучасні методики визначення суспільної 

ефективності. Якщо в попередніх планах 4 з семи МТК проходили по 

території України, то тепер ЄС оприлюднив лише два коридори як підходять 

до нашого кордону, а саме Середземноморський коридор, що зв’язує 

Піренейський півострів з угорсько-українським кордоном та коридор Рейн-

Дунай, головний водний внутрішній шлях Європи, північний шлях гирла 

Дунаю проходить по території України. 

Очевидно, що для реалізації проектів МТК необхідно окрім 

фінансування, політична воля керівництва наднаціональних та національних 

утворень, тому що ефект вільного руху товарів по МТК буде досягнуто в 

єдиному митному та економічному союзі. Якщо виходити з цього 

визначення, то влада більшості східноєвропейських країн протягом довгого 

часу просто імітувала інтеграційну транспортну політику. Так «Програма 

розвитку МТК в Україні», а також «Комплексна програма утвердження 

України як транзитної держави» не були успішними. Пік перевезень 

транзитних вантажів прийшовся на передкризові 2007-2008 роки, що показує 

залежність завантаженості інфраструкутрних потужностей від ринкової 

кон’юнктури. Проте ще однією причиною скорочення транзитних перевезень 

у 2,5 рази у 2014 році в порівнянні з 2008 є і залишається внутрішній стан 

транспортної системи України, що було показано вище (який 

характеризується великим зносом рухомого складу та інфраструктури, 

відсутністю автобанів, під’їзних шляхів тощо), також затягування процесу 
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проходження експортно-імпортних та транзитних вантажів відбувається  

через причини військового конфлікту на території України та через 

торгівельні війни, що почалися у зв’язку з цим конфліктом. 

У той же час, зближення України з ЄС у зв’язку з її цивілізаційним 

вибором, мали б сприяти як інституціональним змінам, так і техніко-

технологічним змінам в ключових для України сферах розвитку. Це 

стосується перш за все необхідності узгодження цілей і пріоритетів Білої 

книги ЄС по транспорту 2011 року та реалізації підписаної Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, що вимагає послідовної імплементації 

директив та регламентів ЄС в законодавство України з введенням 

законодавчо-нормативних змін та створення реальних практичних механізмів 

їх реалізації. Ризики, позитивні та негативні наслідки такої імплементації для 

транспортної системи, а саме по залізничному транспорту детально 

розроблено автором в Розділі 4. Адже Україна має переваги перед країнами 

ЄС саме в розвитку залізничного транспорту, тому що «важка американська 

модель» залізниці з широкою колією, яка створювалась у 

передсоціалістичний та соціалістичний час, дозволяє мати високі показники 

вантажооброту – до 80% в Україні, тоді як в Європі на вантажооборот 

залізниць припадає до 20% в загальній структурі перевезень, тоді як левова 

частка належить автомобільному транспорту. 

У той же час мультимодальні транспортні технології, інтелектуалізація 

транспорту та високошвидкісні перевезення більш розвинені в країнах ЄС 

(що обґрунтовано в Розділі 2), що створює сприятливе середовище для 

інтеграції вітчизняної транспортної системи з країнами ЄС.  

Окремого розгляду, на наш погляд, потребують процеси ресурсного 

забезпечення процесів модернізації, тому що гіпотетичні можливості 

підключення до механізмів фінансування транспорту, а саме до структурних 

фондів ЄС, створили б сприятливе середовище для нового 

інфраструктурного будівництва в Україні за умов побудови системи 

жорсткого контролю за витратами, що передбачає створення системи 
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моніторингу витрат та, за виразом посла ЄС в Україні Яна Томбінського, 

особливої «витратної» культури.  

Для залучення інвестицій в транспортні інфраструктурні проекти 

Україні необхідно було б використати всі зусилля для найшвидшого 

приєднання до цих європейських фінансових механізмів, до яких на даний 

час допускаються лише країни-члени ЄС, такі як Інфраструктурна допомога 

платіжного балансу (Balance-of-payments Assistance Facility), Європейський 

механізм фінансової стабільності (European Financial Stability Mechanism), що 

мають характер грантової безвідсоткової допомоги. До важливих 

структурних фондів відносяться [288]: 

- Європейський фонд орієнтації і гарантій у сфері сільського 

господарства European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (діє з 1 

липня 1964р.). Фінансує як заходи спільної сільськогосподарської політики 

ЄС, так і конкретні заходи в даній галузі; 

- Європейський фонд регіонального розвитку European Regional 

Development Fund (1975 р.). Головним завданням фонду є зниження 

диспропорцій у розвитку різних регіонів країн ЄС. У першу чергу фонд 

націлений на підтримку і розвиток депресивних і периферійних регіонів; 

- Європейський соціальний фонд European Social Fund (1960 р.) надає 

допомогу представникам певних районів, галузей і професій, які опинилися у 

важкому становищі в результаті перебудови промисловості в рамках 

Євросоюзу. Ресурси даного фонду спрямовані на проведення програм зі 

скорочення безробіття, подоланню соціального відторгнення, гармонізації 

професійного та сімейного життя жінок; 

- Фонд гуртування Cohesion Fund (1993 р.) створений для 

співфінансування, а також реалізації певних проектів в області захисту 

навколишнього середовища та розвитку транспорту у відстаючих країнах; 

- Фонд сприяння рибальству Financial Instrument for Fisheries Guidance 

(1994 р.) створений для фінансування заходів з підвищення 

конкурентоспроможності рибальської промисловості членів ЄС. 
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На сьогодні переважаючим механізмом по фінансуванню модернізації 

транспорту в Україні, як було показано вище, є кредитні кошти, що 

залучаються переважно через Міжнародні фінансові організації (МФО), 

через те, що механізмів нагромадження та акумуляції довгих грошей в 

Україні не створено. У той же час нові підходи до транспортної політики, де 

застосовуватимуться механізми державно-приватного партнерства 

потребують інтенсивного розвитку та підтримки з боку держави, що буде 

показано у наступному параграфі. Концепція модернізації транспортної 

системи України представлена на рис. 5.1. 

Виходячи з викладеної концепції, сформульовано основну мету 

модернізації наземних транспортних систем України – створення 

інтегрованої транспортної системи на основі інституціональних, 

структурних, техніко-технологічних змін на засадах європеїзації, інтеграції, 

технологізації та сталого екобезпечного розвитку через застосування 

комбінованої транспортної політики, що передбачає поєднання раціоналізму 

та лібералізації. Комбінована транспортна політика в свою чергу базується 

на раціональному застосуванні механізму державно-приватного 

партнерства з метою оптимального ресурсного забезпечення модернізації 

та подальшого інноваційного розвитку транспортних систем на засадах 

стимулювання інвестиційного, інноваційного та кадрового забезпечення. 

Викладені концептуальні положення модернізаційних перетворень в 

транспортній системі на сучасному етапі потребують розкриття загальних та 

специфічних принципів її втілення.



 

 

345

 
Рис. 5.1 Концепція модернізації транспортної системи України, що втілюється через нову комбіновану державну політику 

Джерело: розроблено автором 

КОНЦЕПЦІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Технологічні зміни: 
стандартизація, уніфікація,  

приведення параметрів 
рухомого складу та об’єктів 

інфраструктури у 
відповідність до суміжних 

транспортних систем, 
системне оновлення 

матеріально-технічної бази, 
інноваційний прорив на 

основі новітніх 
транспортних технологій 

Технічні зміни: 
розвиток співпраці,  

узгоджене використання  
рухомого складу та об’єктів 

інфраструктури, забезпечення 
безперервності транспортного 

процесу, автоматизація процесів, 
зменшення простоїв,  

прискорення документального та 
митного оформлення 

Інституціональні зміни:  
завершення структурного 

реформування, реформування 
системи управління, 

обґрунтована система 
планування та економічної 

діагностики, моніторинг 
бізнес-процесів, розробка 

узгодженої виваженої 
тарифної політики на  

перевезення, уніфікована 
системам показників, 
нормативно-правової 

документації 

НОВА КОМБІНОВАНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА МОДЕРНІЗАЦІЇ 

Стратегічний блок 
Розробка нової стратегії розвитку 
транспорту до 2050 року 
Узгодження з Європейською 
транспортною стратегією 2050, 
Моніторинг конкурентних стратегій, 
програм по транспорту 
Адаптація до нових викликів 

Структурний блок 
Структурні реформи на транспорті 
Організація управління 
Державне регулювання, звітність, 
контроль  

Ресурсний блок 
 Інвестиції (пошук та обґрунтування джерел 
фінансування проектів, формування системи 
диференційованих тарифів та системи 
економічних санкцій, посилення ролі 
страхування тощо)  
Інновації 
Кадри 

Ендогенні 
принципи: 

інноваційності, 

гармонізації, 

пріоритетності 

координації, 
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ефективності 

 

Екзогенні 
фактори впливу: 
 тенденції глобалізації 
(передові транспортні 
технології, політика 

міжнародних 
транспортних 
організацій); 

 тенденції інтеграції 
(європеїзація 
політичних та 

економічних процесів, 
лібералізація під 

впливом Європейських 
транспортних 

агентств), 
технології змішаних 

перевезень, 
інтелектуалізація, 
високошвидкісні 

перевезення) 
Нормативно-правовий блок 

Законодавчі зміни 
Нормативно-правові 

узгодження 
Адміністративне регулювання 

в контексті імплементації 
Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС 
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В основу модернізаційних перетворень у транспортній системі, на нашу 

думку, необхідно покласти такі загально-універсальні принципи, які 

традиційно виділяють у моделі модернізації суспільства і які згруповані за 

такими ознаками: перша група – це принципи функціональних змін 

(революційність, синергійність, прогресивність), друга – це принципи 

всеохоплення процесів модернізації (комплексність, масштабність, 

універсалізація) і третя група – це принципи часового лагу (тривалість, 

стадійність, незворотність) модернізаційних процесів. 

Принципи функціональності 

1. Принцип революційності перетворень, оскільки перехід від 

"традиційності" до "сучасності" супроводжується радикальними 

всеохоплюючими трансформаціями моделей людського існування і 

господарської діяльності, в тому числі й у транспортному секторі. 

2. Принцип синергії – зміни в одній із сфер діяльності позначаються і 

на інших сферах, а загальний прогрес оцінюється на основі синергетичного 

поєднання модернізації кожної складової господарства. 

3. Принцип прогресивності (еволюційність). Модернізовані 

суспільства мають значно більші можливості порівняно з традиційними. 

Матеріальний і культурний добробут сучасного суспільства значно вищий 

порівняно з традиційним. 

Принципи всеохоплення  

4. Принцип комплексності – процес, який не можна звести до якого-

небудь одного фактора, аспекту, виміру. Модернізація має включати такі 

процеси, як індустріалізацію, урбанізацію, диференціацію, секуляризацію, 

грамотності і освіти, зростання політичної активності тощо. 

5. Принцип масштабності перетворень. Модернізація – процес гло-

бальний, це загальносвітове явище, обумовлене дифузією сучасних ідей і 

технологій з центру до периферії світового господарства, з одного боку, і з 

іншого – ендогенним розвитком інших спільнот. 
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6. Принцип універсалізації. Існує багато типів традиційних суспільств, 

які докорінно відрізняються одне від одного, і спільним для них є лише одне – 

несучасність. Модернізовані суспільства, навпаки, мають багато спільних рис. 

Модернізація, таким чином, стимулює тенденції до конвергенції спільнот. 

Принципи часу 

7. Принцип тривалості, адже модернізація – довготривалий, а не 

одномоментний процес, який має динамічний характер за масштабності змін, 

але при цьому він є еволюційним за швидкістю їхнього здійснення. 

8. Принцип стадійності, тобто процес, в якому можливе виділення 

рівнів або фаз зрілості, через які повинно пройти суспільство. Суспільства 

можна порівнювати між собою і ранжувати відповідно до ступеня їхнього 

просування шляхом від "традиційності" до "сучасності". 

9. Принцип незворотності. Розпочавшись, цей процес не можна 

зупинити. Він може сильно варіювати стосовно різних країн за ступенем 

змін, але не за самим напрямом цих змін. 

Разом із загальними принципами модернізації в транспортному секторі 

можна виділити й специфічні принципи. Наприклад, до базових принципів 

модернізації транспортно-дорожньої системи в структурі виробничої 

інфраструктури відносять [289]: збереження та відновлення земельного 

покриву території після завершення дорожнього будівництва; спеціалізація 

об’єктів транспортної інфраструктури для обмеження їхньої конкуренції між 

собою; взаємозв’язок розвитку об’єктів транспортної інфраструктури та 

об’єктів придорожнього бізнесу; багатофункціональність об’єктів (як для 

внутрішніх, так і зовнішніх перевезень); прогнозування розвитку об’єктів 

транспортної інфраструктури для своєчасного землевідведення; концентрація 

ресурсів на особливо важливих об’єктах і координація їхнього розвитку; 

економія ресурсів за рахунок спорудження об’єктів багатоцільового 

призначення.  

На нашу думку в основу модернізації транспортних систем та їхньої 

інфраструктури повинні закладатися принципи, що об’єднували б технічну, 
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технологічну та інституційно-управлінську складові цих змін. До того ж 

необхідно поєднати техніко-технологічну модернізацію як лінійних об’єктів, 

точкових об’єктів інфраструктури, так і рухомого складу. Розглянемо основні 

принципи, які мають всеохоплюючий вплив на техніко-технологічну та 

інституційно-управлінську складові процесу модернізації, що представлені у 

вигляді матриці, в якій кожен принцип має прояв у трьох сферах – техніці, 

технології та інститутах й інституціях [290].  

Принцип інноваційності означає, по-перше, наявність наскрізних 

інновацій (тобто тих, що можуть бути одночасно впроваджені в усіх складових 

– техніці, технології та управлінні), по-друге, їхню обов’язкову абсорбцію 

(спроможність сприйняття на виробництві й у сучасних інститутах та органах 

управління) та здатність реалізувати їх на практиці30. Дотримання цього 

принципу сприятиме оновленню техніки за найновішими зразками, з 

параметрами, що відповідають європейським та міжнародним стандартам, 

впровадженню новітніх технологій перевезень (інтелектуалізації, автоматизації, 

логістизації, навігаційних систем, змішаних перевезень, високошвидкісних 

перевезень) та очевидно відкриватиме дорогу новітнім інституціям та 

інститутам або принаймні сприятиме їхньому реформуванню та 

удосконаленню.  

Практична реалізація інновацій пов’язана насамперед зі спроможністю 

їхнього фінансування – наявністю фінансів та можливості інвестувати їх в 

інновації. Не менш важлива наявність кадрового потенціалу для втілення 

задумів на практиці, таким чином, маємо коло: інновації – інвестиції – кадри 

– практична реалізація.  

Принцип гармонізаційності потребує гармонізації технічної, 

технологічної та управлінської складових: інституцій та інститутів – змісту 

процесів техніко-технологічної модернізації, характеристик технічних 

засобів – технології та організації новітніх технологій.  
                                                
30 Прикладом, такого несприйняття інновацій в управлінських структурах можуть слугувати монорельсові системи 
Є.Попова, які мали техніко-економічне обґрунтування ефективності та їхнє будівництво, за розрахунками автора, 
обійшлось би м. Києву в 5–6 разів дешевше, ніж метро. Проте ідеї, розрахунки та досліди Є. Попова чиновники надовго 
поклали "в стіл", не маючи сміливості дати зелене світло практичній реалізації цього проекту. 
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Наприклад, неможливо впровадити високошвидкісний рух на 

залізничному транспорті й таким чином підвищити комерційну швидкість 

доставки вантажів або пасажирів при вдосконаленні лише одного з елементів 

системи прискорення – техніки, технології чи управління. Зокрема, 

Н.Богомолова зазначає: "…впровадження швидкісного пасажирського руху 

базується на використанні спеціалізованого рухомого складу, що не принесе 

очікуваного ефекту без докорінної модернізації інфраструктури (колії, 

постійних пристроїв, депо тощо) та потребує сучасних методів і форм 

управління транспортним виробництвом. Така комплексна узгодженість має 

спиратися на адекватну законодавчу та нормативно-правову бази, програми 

розвитку (в тому числі й реформування) залізничного транспорту, їхню 

відповідність цілям та вимогам впровадження швидкісного пасажирського та 

прискореного вантажного руху". Очевидність такої позиції була доведена 

практичною реалізацію концепції прискореного руху в Україні під 

проведення фінальної частини чемпіонату футболу Євро-2012, коли постало 

питання забезпечити швидкісним пасажирським транспортом спортсменів і 

вболівальників між містами проведення матчів – Києвом, Харковом, 

Донецьком та Львовом. Для забезпечення цих перевезень АО "Крюківський 

вагонобудівний завод" запропонував Укрзалізниці розробити та виготовити 

дослідний зразок електропоїзда, випробувати та забезпечити поставку до 

червня 2011 р. шести двосистемних міжрегіональних пасажирських 

електропоїздів з експлуатаційною швидкістю 160 км/год.  

Виконання цього замовлення передбачалося в дуже стислі строки, що 

викликало побоювання Укрзалізниці його реальності. Тому було прийнято 

рішення закупити південнокорейські швидкісні поїзди Hyundai. 

Домовленість про закупівлю десяти міжрегіональних потягів Hyundai була 

досягнута під час переговорів у Південній Кореї, вартість контракту 

становила 307 млн дол. США. Втім поїзди Hyundai обійшлися ледь не вдвічі 

дорожче. Україна щороку платитиме за сервісне обслуговування, до того ж 

слід було збудувати ремонтні депо. Адже за недовгий період їх експлуатації 
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постійно виникала потреба в ремонті поїздів, взимку 2012 р. поїзди Hyundai 

виходили з ладу мало не щодня. Причина – повний цикл тестових перевірок 

поїздів у різних погодних умовах не був проведений, унаслідок чого на лінії 

випустили несертифіковані поїзди, що не пройшли повний комплекс 

випробувань. 

Характеризуючи домовленість на закупівлю швидкісних потягів, 

радник та координатор зв’язків із громадськістю ЄБРР А.Усов правильно 

зазначив, що Укрзалізниця не врахувала особливостей як корейської 

техніки, так і власної інфраструктури, і наголосив, що українська влада 

повинна зрозуміти: інвестиційні проекти не можна підганяти до 

конкретних дат заходів. 

Принцип пріоритетності передбачає черговість проведення заходів із 

модернізації технічно, технологічно та інституційно з наданням 

пріоритетності конкретним проектам: цей принцип особливо актуальний в 

умовах обмеженого фінансування. Пріоритетними мають бути значимі 

національні соціально-економічні проекти щодо розвитку транспортного 

сполучення в країні.  

Принцип координації ґрунтується на тому, що технічні пристрої для 

конкретної технології перевезень мають бути узгодженими, уніфікованими та 

стандартизованими, технології – відкаліброваними на мінімізацію втрат 

ресурсів, а інституції та інститути – забезпечувати тарифну узгодженість, 

уніфікацію технічних стандартів та специфікацій, що в сукупності 

забезпечуватиме ефективне функціонування транспортної системи.  

Уніфікація технічних стандартів є особливо важливою для таких 

надскладних систем, як транспорт. Основи сучасного технічного 

регулювання для транспортних систем у країнах ЄС визначаються 

принципами Нового підходу до технічної гармонізації і стандартів, 

прийнятого у 1985 р., і Глобального підходу до технічних умов, випробувань 

та сертифікації, прийнятого в 1989 р. у Європі. Новий і Глобальний підходи 

реалізуються через європейські директиви. Основними нормативними 
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документами ЄС в сфері технічного регулювання на залізничному транспорті 

є Директиви 96/48/ЄС (щодо розвитку високошвидкісних залізничних 

систем) та 2001/16/ЄС (щодо транс’європейських стандартних залізничних 

систем), що встановлюють базові вимоги стосовно інтероперабельних 

(експлуатаційно сумісних) високошвидкісних і традиційних залізничних 

ліній і їхніх підсистем: структурних підсистем, інфраструктури, 

енергопостачання, системи управління і сигналізації, здійснення перевезень і 

управління ними, рухомого складу, експлуатаційних підсистем, технічного 

обслуговування і ремонту, систем обробки і передачі даних для 

пасажирських і вантажних перевезень, до кожної з яких розроблено шість 

технічних специфікацій (ТSI) інтероперабельності і які покривають вісім 

основних підсистем залізничного транспорту (наприклад, технічна 

специфікація інтероперабельності підсистеми "Інфраструктура" 

транс’європейської залізничної мережі). 

Координація особливо важлива при розвитку змішаних та інших 

технологій перевезень за взаємодії видів транспорту в межах єдиного 

транспортного процесу, що досягається завдяки забезпеченню ефективної 

взаємодії учасників доставки за рахунок організації єдиних технологічних 

процесів здійснення перевезень і формування відносин між ними на базі 

ключових логістичних принципів, при яких окреме перевезення є 

обґрунтованою системою з визначенням строків, маршрутів, чітким 

дотриманням графіку руху, періодичності подачі транспортних засобів тощо.  

Принцип ситуативності базується на вимогах до техніки 

(інфраструктури та рухомого складу) мати наявні резерви рухомого складу, 

пропускної спроможності тощо, для технології – варіативність 

технологічного процесу, надійність та безпеку, для інституцій та інститутів – 

адаптивність, гнучкість системи управління, відкритість до змін. Тобто 

принцип ситуативності спрямовує на забезпечення можливості системи 

змінювати свою поведінку залежно від економічної ситуації та проблем, які 
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при цьому виникають, зберігаючи високий рівень надійності та безпеки 

транспортування.  

Принцип ефективності (обґрунтованості) полягає в тому, що процеси 

модернізації, так і як результат діяльності всіх учасників транспортування, 

має характеризуватися раціональним співвідношенням економічних 

наслідків і витрат на їхнє досягнення. Для техніки принцип ефективності 

означає можливість найоптимальнішого використання рухомого складу та 

інфраструктури, з точки зору інституцій та інститутів це означає 

ефективність управління інвестиціями в розвиток транспортної системи, 

можливість залучати їх у транспортний сектор, розробляти інвестиційний 

кодекс тощо. З технологічної точки зору – це необхідність дотримання 

раціональності руху та ефективність взаємодії всіх учасників транспортного 

процесу учасників за умов модернізаційних перетворень.  

Інституціональні зміни в цілому відображають зміни в структурі 

власності галузі, структурі управління, організаційній структурі, участь 

приватних компаній у виконанні контрактів, відокремлення інфраструктури 

від потенційно конкуруючих підприємств, формування незалежного 

регулюючого органу, прозорість регулювання, доступ до інфраструктури 

приватних компаній та ін., тобто характеризують стан реформування галузі. 

Окремого розгляду вимагає питання ролі держави у інституціоналізації 

відносин та ресурсному забезпеченні модернізації транспортної системи 

України.  

Саме тому, в наступному параграфі обґрунтовано необхідність зміни 

ролі держави в процесах модернізації в Україні, що передбачає 

інституціоналізацію відносин між новими учасниками транспортного ринку 

та висвітлення її ролі при ресурсному забезпеченні, а саме залученні 

інвестицій та диверсифікації джерел фінансування для розвитку наземних 

транспортних систем, що досліджено на прикладі залізничного транспорту 

України. 
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5.2. Зміна ролі держави у забезпеченні модернізації наземних 

транспортних систем  

 

Проведене дослідження показує необхідність формування нової 

комбінованої державної політики модернізації транспортних сиcтем в 

Україні, яка, на нашу думку, повинна складатись з таких пріоритетних блоків 

державного регулювання (рис. 5.2). 

Особливістю транспортної системи є необхідність значної участі 

держави у її модернізації. Так, відомий західний економіст П.Самуельсон 

доводив [291], що держава свідомо йде на інвестиції у здійснення важливих 

проектів збільшення суспільного допоміжного капіталу («social overhead 

capital»), а саме і в будівництво залізниць й інших доріг, гребель для 

електростанцій тощо, оскільки не зважаючи на те, що багато з цих об'єктів 

надзвичайно цінні, від них можна очікувати грошових прибутків для 

приватних інвесторів, масштаби деяких із них занадто великі для обмежених 

ринків приватного капіталу, а інші будуть окупатися протягом дуже 

тривалого строку, щоб приватні інвестори цим зацікавилися.  

Унаслідок цього розвиток транспортної системи має передбачати пошук 

ефективного співвідношення між інструментами державного, 

корпоративного та приватного впливу на функціонування та модернізацію 

виробничої інфраструктури. 

Механізми державної підтримки реалізації проектів із модернізації 

виробничої інфраструктури призначені для забезпечення державних 

пріоритетів у модернізації виробничої інфраструктури, стимулювання 

конкуренції та відбору найбільш ефективних й актуальних інвестиційних 

проектів.  

Беручи до уваги крайню обмеженість фінансових ресурсів, останні 

виділятимуться з урахуванням перебігу реалізації заходів з модернізації за 

пріоритетними напрямами, які визначаються й актуалізуються державними 

замовниками.
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Рис. 5.2. Складові блоки та інституціональна структура нової комбінованої державної політики 

Джерело: розроблено автором 

НОВА КОМБІНОВАНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 

CУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО  РЕГУЛЮВАННЯ 

Стратегічний блок 
Нова стратегія розвитку транспорту 
до 2050 року, узгоджена з Білою 
книгою ЄС, моніторинг 
конкурентних стратегій, програм по 
транспорту, адаптація до нових 
зовнішніх викликів 

Структурний блок 
Структурні реформи на транспорті 
Організація управління 
Державне регулювання, звітність, 
контроль  

Ресурсний блок 
 Інвестиції  
Інновації 
Кадри 

Нормативно-правовий 
блок 

Законодавчі зміни 
Нормативно-правові 

узгодження 
Адміністративне регулювання 

Національні 
органи державної 

влади 
Мініфраструктури 

Державні 
адміністації по 

видам транспорту 
Національна 

комісія 
регулювання 
транспорту 

 
Регіональні 

ограни 
державної 

влади 

Суб’єкти підприємницької 
діяльності: 

Національні оператори- перевізної 
діяльності 

Національні оператори 
інфраструктурної діяльності 

Приватні оператори перевізної 
діяльності 

Приватні оператори 
інфраструктурної діяльності 

 
Споживачі 
транспорт-

них та 
інфраструк-

турних  
послуг 

CУБ’ЄКТИ НАДНАЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

Міжнародні 
транспортні 
організації: 

МСЗ, ОСЗ, 
ЄЕК ООН комітет 
по внутр. 
транспорту, 
ІКАО і т.д. 

Європейські 
транспортні 
органзації 

Європейське 
залізничне агентство, 

Європейське 
автомобільне 

агентство 
тощо  

Міжнародні 
фінансові 

організації: 
Світовий банк, 

ЄБРР, ЄІБ 
Азійський банк 

розвитку, 
Євроазійський 
банк розвитку 

тощо 

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
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Механізми державної підтримки модернізації галузей інфраструктури, 

як це показано в [292, 293], різноманітні. Основою цього механізму є 

бюджетне фінансування й раціональна система податків.  

Державна підтримка модернізації виробничої інфраструктури   

здійснюється за такими основними напрямами:  

– надання державних гарантій за залученими для фінансування 

інвестиційних проектів капіталів вітчизняних та іноземних інвесторів у 

рамках бюджету та за рахунок коштів гарантійно-заставних фондів; 

–  фінансування з бюджету:  

– капітальні вкладення на модернізацію особливо важливих об'єктів 

виробничої інфраструктури;  

– витрати на проведення фундаментальних наукових досліджень та 

інноваційних науково-технічних проектів, пов'язані із реалізацією програм 

модернізації і  які мають загальнодержавне та загальногалузеве значення; 

– поточні витрати на реалізацію програмних заходів, у тому числі на 

утримання та експлуатацію  об'єктів, що перебувають у державній власності 

та забезпечують безпечне функціонування об'єктів виробничої 

інфраструктури. 

Іншими механізмами державної підтримки є: різні форми заохочення 

інвестиційної активності й прогресивних технологій. Однією з таких форм, 

наприклад, може бути венчурне фінансування державою ризикових проектів, 

реалізація яких дозволяє створити лідируючі технології, раціоналізація 

структури державного попиту з метою досягнення рентабельності державних 

замовлень на рівні не нижче рентабельності ринкового попиту; виділення в 

системі податків екологічного податку, що стимулює розвиток екологічно 

чистих виробництв та екологічно чистої продукції; дотаційне регулювання 

попиту, що стимулює високе завантаження  потужностей і за рахунок цього 

зростання обсягу прибутку, а, отже, і збільшення обсягу реінвестицій. 
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Підтримка державою інвестиційних проектів з модернізації виробничої 

інфраструктури забезпечить формування стійкої системи залучення коштів 

приватних інвесторів і кредитних ресурсів у такі проекти. 

Можливі заходи державної підтримки: 

– участь держави у фінансуванні проекту – не більше 50% від загальної 

вартості проекту; 

– участь у статутному капіталі компанії, що створюється для реалізації 

проекту – не більше 50% мінус 1 акція, але не менше частки участі у 

фінансуванні проекту; 

– надання довгострокових позик; 

– надання державних гарантій; 

– надання податкових і митних преференцій у рамках існуючого 

законодавства; 

– забезпечення необхідною інфраструктурою та/або участь у проекті 

державних інфраструктурних компаній; 

– сприяння в здійсненні експортних операцій, у тому числі політична 

підтримка в рамках торговельних угод; 

– надання прав надрокористування на профільні сировинні родовища в 

обсягах, необхідних для реалізації проекту та подальшого функціонування 

компанії, або організація розробки необхідних родовищ і надання сировини 

для реалізації проекту та подальшого функціонування компанії; 

– усунення (зниження) адміністративних бар'єрів, зокрема щодо 

спрощення процедур надання ліцензій та інших дозволів на здійснення 

діяльності, проходження митних процедур та податкового адміністрування, 

що перешкоджають реалізації проекту та подальшого функціонування 

виробництва; 

– забезпечення кваліфікованими трудовими ресурсами, в тому числі за 

рахунок розвитку об'єктів освіти, організації курсів з підготовки та 

перепідготовки кадрів, формування умов для залучення висококваліфікованої 

іноземної робочої сили; 
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– розвиток науково-дослідної інфраструктури, в тому числі 

співфінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, 

необхідних для реалізації проекту; 

– надання державних замовлень; 

– придбання ліцензій і патентів з метою їхньої подальшої передачі у 

користування учаснику Програми; 

– виділення земельних ділянок, необхідних для реалізації проекту. 

Брак фінансових коштів в українських державних структурах до 

теперішнього часу визначав низький рівень розвиненості виробничої й 

транспортної інфраструктури зокрема. Внаслідок цього необхідно 

передбачити заходи щодо підвищення ефективності державного управління 

цими галузями. Для цього слід забезпечувати скорочення в розумній мірі 

державної власності у виробничій інфраструктурі, що стимулює розвиток 

конкурентних начал. Разом з тим необхідно, як це відбувається у розвинених 

західних країнах, шукати ефективні форми партнерства державного і 

приватного бізнесу у фінансуванні виробничої інфраструктури. 

Співвідношення державного і ринкового секторів виробничої 

інфраструктури формується, з одного боку, державною політикою, а з іншого 

– підприємницькою активністю суб'єктів ринку. 

Слід розуміти, що кожна із сторін має власні цілі, вирішує свої 

конкретні завдання, сторони мають різні мотивації. Держава зацікавлена у 

зростанні обсягів та поліпшенні якості послуг, які надаються 

інфраструктурними галузями. Приватний сектор прагне стабільно 

отримувати і збільшувати прибуток. При цьому обидві сторони зацікавлені в 

успішному функціонуванні виробничої інфраструктури. Однак інтереси 

держави і бізнесу можуть не тільки не збігатися, а й бути суперечливими. 

Як механізм узгодження економічних інтересів  господарювання 

виступає інститут консенсусу позицій та інтересів суб'єктів виробничої 

інфраструктури. Він являє собою технологію переговорів, пов'язаних із 

пошуком компромісного рішення з урахуванням балансу інтересів усіх 
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сторін угоди, їхніх ринкових позицій у конкурентному середовищі і 

кон'юнктури ринку, що склалася на  тепер. 

У системі інструментів механізму узгодження економічних інтересів 

суб'єктів господарювання виділяються такі групи:  

інструменти прямого узгодження (законодавчі та підзаконні акти, 

державного замовлення, гарантії, медіаторство та ін.);  

непрямого погодження (податковий і митний режим, інвестиційний 

клімат, якість інституційного середовища);  

процедури узгодження позицій економічних суб'єктів з приводу 

формування та використання об'єктів власності на основі консенсусу їхніх 

інтересів;  

інструменти інформаційного узгодження (конференції, форуми, 

листування, погоджувальні комісії тощо);  

лобіювання (пряме й непряме, ситуаційне та стратегічне).  

Використання цього інструментарію в режимі взаємодоповнення 

забезпечує консенсус позицій суб'єктів ринку й узгодження їхніх інтересів і 

взаємодій.  

На сьогоднішній день у світі накопичено значний досвід реалізації 

проектів державно-приватного партнерства (ДПП) для модернізації 

виробничої інфраструктури. Проекти на основі ДПП розробляються в понад 

60 країнах світу. 

Державно-приватне партнерство у світовій практиці трактується у двох 

аспектах: по-перше, як система відносин держави й бізнесу, що широко 

використовується як інструмент економічного й соціального розвитку на 

міжнародних, національних, регіональних, місцевих рівнях; по-друге, як 

конкретні проекти, реалізовані спільно державними органами й приватними 

компаніями на базі об’єктів державної й муніципальної власності. 

Що ж стосується практики впровадження державно-приватного 

партнерства в Україні, то слід визнати, що вона перебуває на досить ранній 

стадії становлення. 
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За даними Світового банку щодо проектів ДПП у сфері інфраструктури, 
в Україні протягом 1992–2014 років було реалізовано 58 проектів, в які 
інвестовано 14652 млн дол. США, з яких на транспорті лише 1 проект в 
галузі портового господарства на суму 130 млн. дол. США (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Проекти ДПП в Україні в 1992–2014 рр., за оцінкою Світового банку 

Сфера реалізації проекту Кількість 
проектів, одиниць 

Обсяг інвестицій, млн 
дол. США 

Енергетика 30 2 262 
Телекомунікації 14 12009 

Транспорт (морські порти) 1 130 
Водопостачання та каналізація 2 202 

Природний газ 11 38 
Всього 58 14652 

Джерело: за даними Світового банку [294].  

Взаємодія влади і бізнесу сьогодні гальмується через низку недоліків, 

які обмежують діяльність і ефективність ДПП в Україні,  серед яких –  

відсутність і нерозвинутість законодавчої бази; недовіра влади до бізнесу, а 

бізнесу до влади; відсутність досвіду й культури співробітництва 

управлінських рівнів бізнесових і державних структур; корумпованість 

державних інститутів і процедур створення партнерств; відсутність концепції 

управління державною власністю, відсутність спеціально навчених 

висококваліфікованих і досвідчених управлінських кадрів, які володіють 

специфічними управлінськими технологіями та інструментами; непрозорість 

податкової системи, необґрунтованість податкових ставок і тарифів для ДПП 

тощо. 

З іншого боку, не можна не зауважити, що процес популяризації ідеї 

державно-приватного партнерства в Україні набирає силу. Законодавчу базу 

розвитку ДПП становлять: Конституція України, Цивільний кодекс України, 

Господарський кодекс України, законодавчі акти України. 

Розуміння необхідності законодавчого забезпечення, з одного боку, 

такого активного звернення до запровадження в різних сферах національної 
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економіки державно-приватної форми господарювання, а з іншого – 

практична відсутність можливості її використання, стало важливим 

стимулом рішення Президента України щодо підписання в липні 2010 р. 

Закону України «Про державно-приватне партнерство» [295]. Хоча низка 

експертів вважають його «рамковим», навіть у такому вигляді він потенційно 

може і сприятиме розвитку співробітництва держави і бізнесу, адже 

економічний потенціал ДПП в Україні можна оцінити як високий. 

У 2011–2014 рр. ухвалено низку нормативних документів щодо методик 

і процедур, пов’язаних із реалізацією ДПП (табл. М.1), проте дискусії та 

подальше удосконалення законодавства продовжує наразі відбуватись.    

Таким чином, нормативно-правова база регулювання розвитку ДПП в 

Україні є дуже складною, багаторівневою і забюрократизованою, що  

створює ризики для ефективного використання цього механізму для 

модернізації виробничої інфраструктури. 

Міжнародна практика виділяє такі основні типи державно-приватного 

партнерства у ході реалізації інфраструктурних проектів: концесія, оренда 

державного майна, аутсорсинг, лізинг, франчайзинг, про розподіл продукції, 

про управління державним майном, про спільну діяльність тощо. 

На сьогодні концесії – це найбільш розвинена, перспективна й 

комплексна форма партнерства. 

Правовою підставою для запровадження концесійного механізму є Закон 

України «Про концесії» [296], ухвалений свого часу з метою підвищення 

ефективності використання державного та комунального майна та 

забезпечення потреб громадян України у товарах, роботах і послугах, який 

визначив головні поняття та правові засади регулювання умов і порядку 

передачі в концесії державного та комунального майна. 

З ухваленням закону України «Про концесії» були створені нормативно-

правові передумови для розширення практичної взаємодії держави і бізнесу у 

сфері фінансування та реалізації спільних проектів. Незважаючи на це, 

концесійні угоди так і не стали в Україні ефективним механізмом залучення 
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інвестицій. Практичне застосування закону «Про концесії» показало, що він 

не реалізує тих очікувань, які на нього покладалися.  

По-перше, договір концесії не надає потенційним інвесторам будь-яких 

додаткових прав чи будь-якого додаткового захисту своїх інтересів чинним 

законодавством.  

По-друге, складною залишається процедура формування та укладання 

самої угоди, відбувається різне тлумачення умов зміни та розірвання 

договору. Крім того, для успішної реалізації інвестиційного проекту 

державні органи повинні, окрім підготовки конкурсної документації, проекту 

концесійної угоди, провести велику організаційну роботу: провести аудит, 

реєстрацію об'єктів нерухомості, аудит тарифів, оцінку платоспроможного 

попиту споживачів, визначити цільові показники якості й ефективності, яких 

повинен досягти концесіонер, розробити проекти нормативних актів та інших 

документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту.  Всі зазначені 

заходи вимагають від держави не лише істотних матеріальних і часових 

витрат, але і можуть бути проведені лише із залученням кваліфікованих 

фахівців. Тому питання браку засобів для фінансування підготовки й 

проведення конкурсу на укладення концесійного договору часто є 

стримуючим аргументом при виборі концесійної моделі.  

Таким чином, потрібен розвиток і вдосконалення законодавства у сфері 

концесій, формування підзаконної нормативної бази, покликаної усунути 

існуючі прогалини і стати правовою основою державно-приватного 

партнерства, адже переваги очевидні. 

Розглянемо проблему диверсифікації інструментів інвестиційного 

забезпечення модернізації транспортних систем на прикладі залізничного 

транспорту. Інвестиції в транспорт та його інфраструктуру – один з 

ключових інструментів економічної стабілізації, що підтверджує економічна 

політика багатьох країн у період кризи. При цьому динамічне зростання 

обсягів інвестування в розвиток залізничного транспорту, в т. ч. за рахунок 

збільшення державного субсидування, є одним із найважливіших умов 
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економічного зростання. За даними компанії SCI Verkehr GmbH, роль 

держави у розвитку залізниць у світі посилюється, з 2004 по 2011 рр. 

державне фінансування збільшилось майже вдвічі: з 70 до 133 млрд євро, що 

становить 30% загальних обсягів інвестицій у розвиток залізниць світу [297]. 

Важливою світовою тенденцією є випереджаюче зростання інвестицій 

порівняно зі зростанням операційних доходів залізничних компаній. 

Інфраструктурні проекти на залізничному транспорті у світі реалізуються як 

за рахунок державних коштів, так і за рахунок власних коштів і приватного 

капіталу. Разом із тим понад 2/3 усього обсягу інвестицій в розвинених 

державах направляється на розвиток залізничної інфраструктури (рис. 5.9). У 

2004–2011 рр. спостерігається тенденція збільшення частки інвестицій у 

інфраструктуру в загальному обсязі інвестицій у розвиток залізничного 

транспорту. Разом із тим пропорції інвестицій у рухомий склад та 

інфраструктуру в Україні є зовсім протилежними – 85% усіх інвестицій 

направляється на забезпечення діяльності залізничного транспорту (за 

даними Державної статистичної служби України за 2008 р.) і тільки 15% – на 

оновлення та модернізацію інфраструктури (рис. 5.3). 

Так, ефективне фінансування системи залізничного транспорту є одним 

з головних завдань уряду Китаю, тому держава бере активну участь у 

фінансуванні залізничної галузі: з урахуванням регіональних представництв 

влади її частка є найбільшою і становить 35% – рис. 5.4. Регуляторним 

інструментом залучення засобів приватних та інституційних інвесторів у 

залізничний транспорт в Китаї стали облігаційні займи або інфраструктурні 

інвестиції – рис. 5.5. У 2006–2008 рр. за рахунок випуску облігацій було 

залучено 21 млрд євро. 
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Рис. 5.3 Структура інвестицій в залізничну інфраструктуру в 2008 -2011 р., %. 

Джерело: складено автором за даними [298, 299] 

 
 

 
Рис. 5.4 Структура інвестицій у розвиток залізниць у Китаї 2007–2009 рр., %  

Джерело: за даними  [298]. 
 

У Німеччині фінансування залізничного транспорту здійснюється 

переважно за рахунок державного та регіональних бюджетів, а також за 

рахунок власних коштів компаній групи "Deutsche Bahn". Важливим є те, що 

витрати на шляхову інфраструктуру (залізничні шляхи, автошляхи, водні 

84%
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Німеччина
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шляхи) в Німеччині субсидуються в т.ч. за рахунок дорожнього збору з 

вантажного автотранспорту. Сума субсидій залізничного транспорту за 

рахунок цього джерела в 2009 р. перевищила 1,1 млрд євро. 

 
Рис. 5.5 Випуск інфраструктурних китайських облігацій  

Міністерством залізничних шляхів у 2006–2008 рр., млрд. євро 
Джерело: за даними [298].  
 
Підтримка держави особлива важлива в період економічного спаду. Так, 

якщо до кризи обсяги державного фінансування залізниць Китаю становили 

22–26 млрд євро на рік, у 2008 р. вони зросли до 43 млрд євро, а в 2009–

2010 рр. були прийняті ще масштабніші заходи щодо підтримки залізниць: 

сформовано стимулюючий антикризовий пакет у розмірі 65 млрд євро на рік, 

з урахуванням якого сумарні державні витрати на залізничний транспорт 

досягли 91 млрд євро [300].  

У Європі навіть в умовах глобальної економічної кризи фінансування 

розвитку залізниць було пріоритетним і державна підтримка зберігалася на 

докризовому рівні. Так, у Німеччині в 2009 р. з метою додаткової підтримки 

залізничного транспорту також застосовувався антикризовий стимулюючий 

пакет розміром у 1,4 млрд євро (рис. 5.6). У Франції в 2009–1010 рр. 

аналогічний стимулюючий пакет становив понад 1,4 млрд євро, а в Іспанії у 

2009 р. – 140 млн євро.  
 

0

2

4

6

8

10

12

2006 2007 2008



 

 

365

 
Рис. 5.6 Джерела державних інвестицій в залізниці Німеччини  

в 2009 р., млрд. євро 
 
Джерело: за даними [298]. 

Фінансування оновлення залізничної інфраструктури і рухомого 

складу в Україні у 2001–2014 рр. у більшості випадків зводилося до 

забезпечення підтримки її поточної діяльності. На оновлення та модернізацію 

основних фондів залізничного транспорту щорічно необхідно спрямовувати 

понад 26 млрд грн., з яких власних коштів Укрзалізниці вкладалося близько 

7–10 млрд грн. на рік у кращі роки (2007 р. і 2008 р.), а у 2009–2014 рр. – 

лише 5–7 млрд грн., або тільки третину необхідної суми. За офіційними 

даними обсяги інвестицій у розвиток залізничного транспорту (в діяльність 

залізничного транспорту та функціонування залізничної інфраструктури 

разом) у 2006–2010 роках становили в середньому 3,8 % на рік від загальних 

капітальних вкладень в економіку країни, що значно нижче порогових 

значень (10–11%) з огляду на позиції економічної безпеки держави 

(табл.Н.1) [301].  

Якщо подивитися на показники державних видатків на розвиток 

залізничного транспорту, бачимо або відсутні дані, або дуже незначні обсяги 

виділених коштів на розвиток залізничного транспорту в Україні: у 2006 р. 

лише на функціонування залізничної інфраструктури виділено 14,6 млн грн., 

або 3,9% від усіх інвестицій у галузь транспорту і зв’язку, у 2009 р. – 5,5 млн 

грн., або 0,5% відповідно. 
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Необхідно зазначити, що поштовхом для активізації інфраструктурних 

проектів на залізничному транспорті виявився потужний чинник – 

проведення в Україні фіналу чемпіонату з футболу Євро-2012. Так, на період 

2009–2013 рр. за даними Міністерства інфраструктури було заплановано 13 

інвестиційних проектів у залізничній галузі на загальну суму 21,1 млрд грн., з 

яких 8 проектів – у межах підготовки до проведення чемпіонату, які вже 

частково завершено (табл. 5.3). Проекти здійснювались переважно за рахунок 

власних коштів Укрзалізниці – 20,8 млрд грн., або 73% залучених коштів на 

суму 6,4 млрд грн. (з урахуванням відсотків), або 24%, коштів державного 

бюджету – 0,6 млрд грн., або 3% (рис. 5.7).  

 

 
Рис. 5.7 Структура інвестицій в розвиток залізничних проектів  

в Україні 2009–2014 рр., % 
Джерело: за даними Держстату України 

 

На нашу думку, використання переважно зовнішніх джерел залучення 

інвестицій створює залежність компанії від зовнішніх кредитів, для 

обслуговування яких регіональні відділення залізниць змушені відкривати 

нові кредитні лінії в інших банках переважно в Російській Федерації. Так, з 

початку 2012 р. регіональні залізниці за результатами тендерів уклали угоди 

на залучення довгострокових кредитних ресурсів у розмірі 39 млн дол. США з 
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Таблиця 5.3 
Фінансування проектів залізничного транспорту на період 2009–2013 рр., з 

джерелами надходження коштів 

Проекти залізничного 
транспорту 

Період (стан 
виконання) 

Загальна 
вартість 

проекту, млн 
грн. 

В т. ч. за джерелами фінансування: 

Залучені кошти власні 
кошти 

місц. 
бюджет 

держ. 
бюджет 

1. Впровадження швидкісного 
руху пасажирських поїздів  

2009–
2012 рр. 9203 924 

(кошти ЄБРР) 8279 - - 

2. Модернізація залізничного 
напрямку Полтава – 
Кременчук – Бурти – 
Користівка (Євро-2012)  

2009–
2012 рр. 
(перша 
черга 

завершена у 
2011 р.) 

3331,1 930,6 
(кошти ЄБРР) 2400,5 - - 

3. Підвищення пропускної 
спроможності залізничного 
напрямку Знам'янка – 
Долинська – Миколаїв – 
Херсон – Джанкой  

2009–
2012 рр. 8932 

5390 
(кредит 

Світового 
банку) 

3542 - - 

4. Будівництво залізнично-
автомобільного мостового 
переходу через Дніпро в м. 
Києві 

частково 
завершено у 

2011 р. 
6397 

808 
(кредит Дойче-

Банку АГ) 
2589 - - 

5. Будівництво пасажирського 
вокзального комплексу на 
станції Дарниця в м. Києві  

2009–
2012 рр. 3675,9 2506,5 486,2 - 683,2 

6.Реконструкція вагонної 
дільниці ВДЧ-1 Київ-
пасажирський з винесенням 
ремонтної бази (Євро-2012) 

2009–
2012 рр. 180,0 - 180,0 - - 

7. Ремонт вокзальних 
комплексів у межах 
Київського залізничного вузла 
(Євро-2012) 

2009–
2012 рр. 132,0 - 132,0 - - 

8. Реконструкція пункту 
відстою туристичних поїздів 
на ст. Київ-Дніпровський 
(Євро-2012)  

2009–
2012 рр. 20,0 - 20,0 - - 

9. Реконструкція існуючого 
вокзалу станції "Донецьк" 
(Євро-2012) 

2009–
2012 рр. 200,0 200,0    

10. Будівництво технічної 
станції, реконструкція депо 
(Євро-2012) (реконструкція 
пунктів технічного огляду на 
станціях залізниць України) 

2009–
2012 рр. 400,0 - 400,0 - - 

11.Закупівля швидкісних 
поїздів (Євро-2012) 

Проект 
здійснено 2016,6 - 2016,0 - - 

12. Закупівля рухомого складу 
для потреб залізничного 
транспорту України (закупівля 
залізничного рухомого складу 
Укрзалізниці – 2 800 
напіввагонів та 200 
пасажирських вагонів) 

2009–
2012 рр. 1925,0 1925,0 (кошти 

ЄБРР і ЄІБ) - - - 

13. Впровадження системи 
бронювання та продажу 
залізничних квитків через 
мережу Internet (Євро-2012)  

Проект 
здійснено 45,0 - 45,0 - - 

Разом  21129 6486,1 20090   683,2 

Джерело: складено автором за [302]. 



 

 

368

ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", про що повідомляється в "Віснику 

державних закупівель". ДП "Одеська залізниця" для виконання програми 

капітальних інвестицій та перекредитування діючих запозичень відкрила на 

три роки дві кредитні лінії по 7 млн. дол. США, кожна під 10,65% річних. 

Загальна вартість обслуговування кредитів становитиме 4,47 млн дол. 

США. ДП "Придніпровська залізниця" на ці ж цілі також відкрила дві 

трирічні кредитні лінії на загальну суму 25 млн дол. США під 10,65% річних. 

Загальна вартість обслуговування кредитів становитиме 7,99 млн дол. США. 

У цих тендерах брали участь винятково банки, які належать російським 

компаніям – ПАТ "Альфа Банк", ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "Акціонерний 

комерційний промислово-інвестиційний банк" та ПАТ "Дочірній Банк 

Сбербанку Росії". При цьому українські або європейські банки участі в 

конкурсі не брали [303]. 

Проблема невідповідності рівня розвитку залізничного транспорту і 

його інфраструктури потребам економіки в останні роки істотно 

загострилась. Модернізація та розвиток залізничного транспорту вимагає 

суттєвих інвестицій, у випадку яких питання, пов'язані з прийняттям рішень, 

підготовкою та виконанням, особливо складні. Хоча основною проблемою є 

доступ до інвестиційних ресурсів (бюджетні кошти, доступ до іноземних 

ресурсів, можливість почати брати плату за проїзд залізничною 

інфраструктурою, можливість залучати приватний капітал), аналіз показує, 

що покращення ситуації може відбутися через диверсифікацію джерел 

інвестування в розвиток залізничного транспорту. 

Вивчення світового досвіду диверсифікації джерел інвестування 

залізничних проектів дозволило проаналізувати реальне застосування цих 

джерел в Україні  (табл.Н.2).  

Таким чином, пріоритети інвестиційної політики на залізничному 

транспорті на сучасному етапі, спрямованої на забезпечення інвестиційними 

ресурсами, є такими:  
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а) забезпечення простого відтворення основних виробничих фондів 

галузі з доведенням їх до нормативного (раціонального) рівня зношування 

(тактична мета – у короткостроковій перспективі);  

б) забезпечення розширеного відтворення основних виробничих фондів 

галузі на інноваційній основі (стратегічна мета – у середньо- та 

довгостроковій перспективі). 

Нова (друга) хвиля фінансово-економічної та політичної кризи (2013–

2014 рр.) призвела до згортання стратегічних програм оновлення та розвитку 

транспортної системи України, у тому числі у стратегічних питаннях 

розвитку міжнародних транспортних коридорів та завершення модернізації 

транспортної інфраструктури, що була розпочата у зв’язку з підготовкою до 

Євро-2012. Унеможливлення отримання кредитних ресурсів на транспорті 

може зумовити необхідність підтримки базових елементів технічної безпеки, 

без суттєвого залучення ресурсів на стратегічне оновлення. Така ситуація 

збільшуватиме технологічний розрив між Україною та розвиненими країнами 

світу. Основним методом боротьби з кризою є залучення приватних 

інвесторів у будівництво інфраструктури на основі державно-приватного 

партнерства, оскільки це дає можливість стимулювати розвиток 

внутрішнього ринку. Тому головною відповіддю кризі повинен бути запуск 

інвестпроектів.  

Для накопичення коштів для довгострокових інфраструктурних проектів 

необхідно було б відновити Державний дорожній фонд (дія якого щорічно 

призупиняється Законами про Бюджет України) з жорстким контролем 

держави за витрачанням коштів, кошти якого могли б витрачатись згідно 

досвіду Польщі й на залізничні інфраструктурні проекти.  

Таким чином необхідно змінити загальну модель фінансування 

транспорту в Україні, а саме здійснити перехід від моделі опори на виключно 

кредитні іноземні інвестиції до збалансованої змішаної моделі державного 

регулювання та управління за участю приватного сектору у проектуванні, 

будівництві інфраструктурних проектів та управління ними. Це також 
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передбачає активну участь у процесі фінансування внутрішніх джерел 

фінансування (приватний бізнес, пенсійні фонди, банки розвитку), 

національні та місцеві інжинірингові та будівельні компанії, в якій іноземні 

кредитори займають істотну частку, проте не провідну.  

Логіка розвитку й світова практика свідчать, що для досягнення цих 

цілей модернізації транспорту, як і будь-якого іншого об'єкта управління, 

необхідні чіткі принципи й діючі механізми їхньої реалізації. Крім того, для 

комплексного подолання інфраструктурних обмежень на транспорті 

недостатньо використання тільки одного інструментарію. Координація дій, 

як правило, здійснюється на основі розроблення й здійснення стратегій 

розвитку транспорту й відповідних програм, які є дієвим інструментом 

модернізації інфраструктури при їхньому виконанні, саме тому параграф 5.3 

присвячено розробці та обґрунтуванню нових принципів розробки державної 

транспортної стратегії, що на сучасному етапі має бути узгодженою зі 

Європейською стратегією розвитку транспорту та передбачає активну 

співпрацю як на локальному, регіональному, національному, так і на 

наднаціональному рівні її впровадження. 

 

5.3. Нові принципи розроблення державної стратегії модернізації 

транспортної системи 

 

Відповідно до основної мети модернізації наземних транспортних систем 

України – створення інтегрованої транспортної системи на основі 

інституціональних, структурних, техніко-технологічних змін на засадах 

європеїзації, інтеграції, технологізації та сталого екобезпечного розвитку 

через застосування комбінованої транспортної політики, що передбачає 

поєднання раціоналізму та лібералізації – найпершим завданням для органів 

державного управління є узгодження Транспортної стратегії України з 

Європейською транспортною стратегією та відповідно здійснення  
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корегування та уточнення основної місії на основі переходу від 

вузькогалузевого до функціонального підходу.  

Основна мета Білої книги ЄС 2011 року: конкурентоспроможна та 

ресурсоефективна транспортна система. Концепція конкурентоспроможної та 

екологічно сталої транспортної системи ЄС викладена в Білій книзі 

передбачає досягнення  наступних підцілей: 

- розвиток транспорту та підтримка мобільності при досягненні 

поставленої мети скорочення викидів на 60%; 

- ефективна базова система для мультимодальних міжміських перевезень 

та транспорту; 

- загальносвітові рівні умови конкуренції для перевезень далекого 

сполучення та міжконтинентального вантажного руху; 

- екологічно чистий міський та приміський транспорт. 

Основні завдання та цільові індикатори їх виконання до 2020 та 2050 

року по першій підцілі згруповано в табл. 5.4. 

Це в свою чергу зумовлює перегляд конкретних цілей модернізації та 

подальшого розвитку транспортної системи України в такому контексті, які, 

на нашу думку, мають бути такі: 

1. Формування та підтримка єдиного транспортного простору країни на 

базі збалансованого розвитку транспортної інфраструктури для потреб 

виробництва і населення; 

2. Інтеграція в світову та європейську транспортну систему та реалізація 

транзитного потенціалу;  

3. Забезпечення доступних, якісних, конкурентоспроможних на 

зовнішніх ринках, транспортних послуг країни; 

4. Забезпечення доступності та якості транспортних послуг для 

населення; 

5. Підвищення рівня безпеки транспорту та його інфраструктури та 

готовності працювати в нестабільних кліматичних умовах; 
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Таблиця 5.4 
 

Основні завдання та цільові індикатори підцілі Білої книги ЄС 2011 року «зростання 
транспорту та підтримка мобільності при досягненні скорочення викидів 

транспортом на 60%» 
Завдання Цільові індикатори 

Розробка та застосування 
екологічних видів 
пального та силових 
установок 
 

1. Скоротити наполовину використання автомобілів «на традиційних 
видах пального» у міському транспорті до 2030 р., поступово 
відмовитися від них у містах до 2050р., досягнути принципово вільної 
від вуглекислого газу міської логістики в основних міських центрах до 
2030 р. 
2. Використання низьковуглецевих, екологічно чистих видів пального в 
авіації має скласти 40% до 2050р., необхідно скоротити також викиди 
вуглекислого газу від бункеровочного палива на морському транспорті в 
ЄС на 40% (якщо практично можливо – на 50%) 

Оптимізація 
функціонування 
мультимодальних 
логістичних схем, 
зокрема за рахунок 
ширшого використання 
більш енергоефективних 
видів транспорту 
 

3. Тридцять відсотків автомобільних вантажних перевезень на відстані 
понад 300 км повинні бути переведені на інші види транспорту, 
наприклад, залізницю чи морський транспорт, до 2030р., і понад 50% - 
до 2050р., причому цьому сприятимуть ефективні та «зелені» вантажні 
коридори. Виконання цього завдання вимагатиме також розвитку 
відповідної інфраструктури. 
4. Завершити формування європейської високошвидкісної залізничної 
системи до 2050р. 
Потроїти довжину існуючої високошвидкісної залізничної мережі до 
2030р. та підтримувати щільну залізничну мережу в усіх країнах-членах. 
На 2050р. більшість пасажирських перевезень на середні відстані 
повинні здійснюватися залізницею. 
5. Повністю функціонуюча мультимодальна «базова мережа» ТЕН-Т у 
масштабі всієї Європи до 2030р., високоякісна та потужна мережа до 
2050р. та відповідний набір інформаційних послуг. 
6. З’єднати до 2050р. всі аеропорти базової мережі з залізничною 
мережею, бажано високошвидкісною, забезпечити задовільне 
сполучення всіх основних аеропортів з залізничними вантажними 
лініями і, де це можливо, системою внутрішніх водних шляхів.  

Підвищення 
ефективності транспорту 
та використання 
інфраструктури за 
рахунок 
інформаційних систем та 
ринкових стимулів 
 

7. Використання модернізованої інфраструктури управління повітряним 
рухом (SESAR)14 в Європі до 2020р. та завершення формування 
спільного європейського повітряного простору. Використання 
рівнозначних систем управління рухом на наземному та водному 
транспорті (ERTMS)15, (ITS)16, (SST та LRIT)17, RIS18. Використання 
європейської загальної навігаційної супутникової системи (Galileo). 
8. Створити до 2020р. структуру для європейської системи інформації, 
управління та оплати мультимодальних перевезень. 
9. До 2050р. зробити поступ щодо досягнення нульового показника 
аварій зі смертельними наслідками на автомобільному транспорті. У 
контексті цієї мети до 2020р. ЄС має намір скоротити наполовину аварії 
на автошляхах. Забезпечити провідні позиції ЄС у сфері технічної та 
громадської безпеки перевезень на всіх видах транспорту. 
10. Просуватися вперед до повного використання принципів «платить 
той, хто користується» та «платить той, хто забруднює» та залучення 
приватного сектору для ліквідації диспропорцій, зокрема шкідливих 
дотацій, формування надходжень та забезпечення фінансування для 
майбутніх капіталовкладень у транспорт. 

 

Джерело: Складено автором на основі Білої книги ЄС 2011 р. 
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6. Зниження небезпечного впливу транспорту на довкілля; 

7. Забезпечення інвестиційної привабливості та припливу прямих 

інвестицій у транспортну систему. 

Для кожної з цих цілей автором було відібрано показники, за якими 

пропонується здійснювати моніторинг та відстежувати процеси модернізації 

транспортного сектора на перспективу, що згруповані в табл. П 1. 

На новому етапі державні транспортна стратегія України має виражати 

активну позицію держави у справі вдосконалення транспортної системи, це 

стосується насамперед зниження сукупних витрат суспільства, що 

залежать від транспорту, підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної транспортної системи, посилення інноваційної, соціальної та 

екологічної спрямованості розвитку транспортної галузі, що показує 

насамперед проведене дослідження. 

Відповідно до ст.1 Закону України "Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України" № 1595-

ІІІ від 23.03.2000 р. [304] "прогноз економічного і соціального розвитку є 

засобом обґрунтування вибору тієї чи іншої стратегії чи прийняття 

конкретних рішень органами законодавчої та виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування щодо регулювання соціально-економічних 

процесів". Тобто, за чинним законодавством, розробленню стратегії 

(національної, регіональної, локальної) має передувати якісний та 

обґрунтований прогноз економічного і соціального розвитку (держави, 

галузі, міста). Розробленню програм економічного і соціального розвитку з 

визначенням цілей та пріоритетів, засобів та шляхів досягнення, формування 

взаємоузгодженої та комплексної систем заходів органів законодавчої і 

виконавчої влади має бути спрямована на ефективне розв’язання проблем 

економічного і соціального розвитку, досягнення стабільного економічного 

зростання.  

Закон позиціонує єдність і системний характер прогнозних і 

програмних документів, разом із тим законодавчо не визначено що є 
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діяльністю із розроблення стратегічних документів розвитку держави, 

регіону чи галузі, що є стратегією соціально-економічного розвитку 

держави, хто є розробниками та відповідальними (суб’єктами) за виконання 

такої стратегії.  

Цю прогалину мав би закрити Закон України про «Державне стратегічне 

планування» проект якого ухвалено наприкінці 2011 р. у Верховній Раді 1, в 

якому представлено систему документів державного стратегічного 

планування, котру становлять документи довгострокового, 

середньострокового і короткострокового характеру. Серед довгострокових 

документів виділено для розробки такі документи: 1) стратегія розвитку 

України; 2) стратегія регіонального розвитку України; 3) стратегії розвитку 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.  

Проте знаковим є те, що серед документів стратегічного характеру цим 

законопроектом не передбачено розроблення стратегій розвитку галузей 

економіки, видів та сфер економічної діяльності чи секторів економіки 

(секторальних стратегій). Лише в "Основних завданнях економічної та 

бюджетної політики", які розроблятимуться на короткостроковий період 

одноразово згадується галузева сфера діяльності (поряд з інвестиційною, 

грошово-кредитною, зовнішньоекономічною, соціальною).  

За визначенням Я.Жаліла, "економічна стратегія у діалектичному 

взаємозв’язку з економічною тактикою становить економічну політику 

держави, яку можна визначити як діяльність органів державної влади й 

управління з визначення стратегічної мети, напрямів, завдань і пріоритетів, 

засобів економічної тактики для їхнього досягнення, а також застосування 

цих засобів". Учений зазначає, що економічна стратегія держави як цілісна 

система дій суб’єкта, спрямованих на реалізацію мети, завдань та пріоритетів 

його економічного відтворення з урахуванням комплексу впливів ендогенних 

та екзогенних чинників, що розрахована на тривалий період часу, 

інституціоналізується через систему органів державної влади" [305]. На 
                                                
1 Цей Закон має зупинити дію Закону України "Про державне прогнозування…". Проект Закону розміщено на сайті 
Верховної Ради України: www.rada.gov.ua 
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його думку, назріла "потреба переведення стратегії зі сфери ідеологічних 

конструктів у безпосередньо перетворюючу силу та керівництво до дії, що 

спонукає до: формування комплексного наукового підходу щодо стратегії як 

суспільного феномена, складової суспільних відносин, що розвивається за 

певними внутрішніми законами; якнайповнішого введення цього поняття до 

складу предмету дослідження економічної науки". Загалом стратегія є не 

довільно обраною позицією або аналітичним чином розробленим планом, а 

перспективою, котра глибоко проникла у свідомість і визначає спосіб 

засвоєння організацією нових ідей, сприйняття та оцінки думок і реакції на 

зміни зовнішнього середовища [306].  

Аналіз наукових джерел і зарубіжних галузевих стратегій (зокрема 

розвитку інфраструктури та транспортних) доводить, що транспортна 

стратегія держави, прийнята на державному рівні як системний документ у 

діалектичному взаємозв’язку з транспортною тактикою становить 

транспорту політику держави, що реалізується через органи державної 

влади, наразі – Міністерство інфраструктури України та державні 

департаменти видів транспорту [307]. 

Необхідно зазначити, що Транспортна стратегія України як системний 

документ, як вже зазначалося, була прийнята Розпорядженням КМУ від 

20.10.2010 р.№ 2174-р.. Чинний документ містить опис мети стратегії (якою є 

визначення концептуальних засад формування та реалізації державної 

політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування 

галузі транспорту, створення умов для соціально-економічного розвитку 

країни, підвищення конкурентоспроможності національної економіки і рівня 

життя населення), основні принципи та напрями реалізації Стратегії. Проте 

відповідно до чинного законодавства розробленню стратегії (національної, 

регіональної, регіонально-галузевої, локальної) має передувати якісний та 

обґрунтований прогноз економічного і соціального розвитку (держави, 

галузі, міста). Така Транспортна стратегія не ґрунтується на жодному 

довгостроковому прогнозі соціально-економічного розвитку держави або 
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розвитку транспортної галузі. В документі не запропоновано концепції 

конкурентоспроможності транспорту і транспортних послуг, не 

структуровано цілі та конкретні показники для оцінки реалізації цілей 

стратегії. В стратегії не застосовано сценарний підхід, характерний для 

зарубіжних транспортних стратегій, наприклад, для подібного, проте значно 

ґрунтовнішого документа – Транспортної стратегії Російської Федерації до 

2030 року.  

Транспортна стратегія України як системний документ, що мав би 

окреслювати довгострокову укорінену перспективу розвитку транспортної 

галузі (транспортної інфраструктури та ринку транспортних послуг), є лише 

описом, декларацією тих напрямів транспортної політики, які частково 

розроблені та реалізуються (або не реалізуються) через низку законів та 

нормативно-законодавчих актів України стосовно транспортної галузі.  

Отже, можна констатувати недієздатність держави (галузевого 

міністерства як суб’єкта транспортної стратегії) та вочевидь її невелику 

спроможність як розробити напрями і завдання транспортної стратегії на 

довгострокову перспективу, так і реалізувати розроблені закони  

і прийняті рішення. Гострота цього питання, яке є функцією законодавчої 

влади, залежить, на нашу думку, від ступеня структурної сформованості 

(мети, завдань, пріоритетів) загальної економічної стратегії держави і 

здатності адекватно перенести і сформувати цілі, завдання, заходи в 

галузевих стратегіях. У свою чергу, недієздатність та низька ефективність 

держави може бути пояснена в межах теорії інституціоналізму. Адже, за 

визначенням Світового банку, між інститутами, що виникли в державі, та 

рівнем розвитку країни існує тісний нерозривний зв’язок: чим кращі 

інститути, тим ефективніша економіка і тим вищий рівень розвитку країни 

[308].  

Система документів стратегічного розвитку України представлена як 

взаємопов’язана з Національною стратегією економічного і соціального 

розвитку країни, яка в свою чергу носить системоформуючий характер для 
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розроблення та реалізації Стратегії розвитку регіонів України та Стратегії 

розвитку сфер діяльності (галузей) [309]. У свою чергу ми пропонуємо 

Стратегію розвитку транспорту України узгодити з Цілями розвитку 

тисячоліття, Стратегією сталого розвитку, Енергетичною стратегією до 2030 

року, а також пролонгувати її дію до 2050 року (табл. 5.5). 
Таблиця 5.5 

Система документів стратегічного розвитку України 

Довгостроковий  
(п’ять і більше років) Середньостроковий (3–5 років) Короткостроковий 

 (один рік) 
Цілі розвитку тисячоліття 
Стратегія сталого розвитку 
Енергетична стратегію України на період до 2030 року (2006 р.) тощо 
НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ 
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ КРАЇНИ 
 

Щорічні послання Президента України до ВР України 
Програма діяльності КМУ План дій уряду на рік 
Прогноз економічного і соціального 
розвитку України на середньостроковий 
період 

Прогноз економічного і 
соціального розвитку на 
короткостроковий період 

Державна програма економічного і 
соціального розвитку України 

Державна програма 
економічного і соціального 
розвитку України на рік  

Стратегія розвитку регіонів  Програма економічного і соціального 
розвитку областей, регіонів, міст 

Бюджет регіону на рік та 
три наступні роки 

Стратегія розвитку галузей (сфер 
діяльності) та Державні цільові 
програми довгострокового або іншого 
характеру (за Постановою КМУ від 31 
січня 2007 р. № 106) 

Прогноз розвитку окремих галузей 
економіки  

Річний план міністерства, 
іншого органу виконавчої 
влади Програма розвитку окремих галузей 

відповідно до стратегії міністерства 

Стратегія розвитку транспорту 
України до 2050 року 
(транспортна стратегія)  
 

Стратегії розвитку видів транспорту до 
2050 року, 
Програми розвитку окремих видів 
транспорту 
Програми розвитку пріоритетних сфер 
транспорту, наприклад програма розвитку 
комбінованих перевезень, комплексна 
програма оновлення рухомого складу 
залізничного транспорту до 2020 року 
тощо 

 

Джерело: доповнено автором на основі [307]. 

 

Необхідно значити, що в Рекомендаціях парламентських слухань на 

тему: "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в 

умовах глобалізаційних викликів", які схвалено Постановою Верховної Ради 

України від 21 жовтня 2010 р. № 2632-VI [310] зазначено, що в Україні 

«відсутня належна система прогнозування науково-технологічного та 

інноваційного розвитку та відсутні прийняті на довгостроковий період 

стратегії сталого соціально-економічного, науково-технологічного, 
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інноваційного розвитку країни та пов'язаної з ними послідовної зовнішньої і 

внутрішньої економічної політики». Хоча деяка активність з розроблення 

стратегічних документів була відмічена фахівцями у період 2005–2014 рр.  

Питання комплексного розроблення взаємоузгодженої системи державних 

документів, спрямованих на втілення в практику державної транспортної 

політики, що як охоплюють самоорганізацію регіонального ринку 

транспортних послуг, так і визначають спрямованість на довгострокову 

перспективу державної і регіональної транспортної політики, не було 

реалізовано.  

Першою причиною зазначеної ситуації є низька ефективність інститутів, 

які формують та здійснюють реалізацію транспортної політики. Розглядаючи 

проблему інституту держави і проблеми оновлення промислової політики в 

Україні, Ю.Кіндзерський стверджує, що "деструктивні явища у вітчизняній 

промисловості слід пов’язувати з деградацією та неефективністю самої 

держави як інституту" [311]. 

По-друге, на нашу думку, завдання з розроблення такої системи можна 

вирішити, розробивши і втіливши в практику Довгострокову регіональну 

транспортну стратегію, узгоджену з концепцією Державної транспортної 

політики і Державної регіональної політики, які в свою чергу ґрунтуються на 

Довгостроковій національній стратегії економічного і соціального розвитку.  

Втілення такої політики має відбуватися через систему 

взаємоузгоджених і взаємопов’язаних державних документів стратегічного і 

тактичного характеру (рис 5.8). Довгострокова регіональна транспортна 

стратегія та державні програми щодо розвитку транспортної галузі матимуть 

реалізацію в тому випадку, коли буде забезпечено таке. 
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Рис. 5.8 Система документів стратегічного розвитку транспорту України 
довгострокового, середньострокового та короткострокового характеру 

Джерело: розроблено автором. 
 

1. Єдність та взаємоузгодженість цілей, пріоритетів, завдань, індикаторів, 

механізмів і заходів довгострокової стратегії економічного розвитку з цілями, 

пріоритетами тощо державної транспортної стратегії, яка спиратиметься на 

довгострокові прогнози соціально-економічного розвитку. Ефективність 

транспортної політики залежатиме від горизонтальних зв’язків галузевих 

програм між собою (це стосується підгалузевих програм розвитку транспорту) 

та вертикальних зв’язків (між стратегіями економічного й соціального 

розвитку регіонів і загальною стратегією розвитку транспорту).  

 Стратегія розвитку 
економіки регіонів (Регіональна 

стратегія розвитку) 

цілі пріоритети завдання індикатори заходи 

ДОВГОСТРОКОВА РЕГІОНАЛЬНА ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГІЯ 

Державні цільові програми довгострокового або іншого 
пріоритетного характеру (за Постановою КМУ від 31 січня 2007 

року № 106) 

А. Середньострокові програми розвитку окремих видів транспорту 
(територіально-галузеве стратегічне планування) 

Б. Середньострокові програми та плани розвитку пріоритетних сфер 
діяльності (наприклад транспортно-експедиційної діяльності, розвитку 

комбінованих перевезень, розвитку інтермодальних транспортних 
коридорів) 
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Проте доводиться констатувати "втрату системності та функціональної 

єдності план-прогнозних і програмних документів на рівні державного 

управління, що знецінює їх на рівні суб’єктів підприємницької діяльності. 

Всі учасники економічного руху знаходять різні, комерційно вигідні у 

певний момент часу (тривалу перспективу у розрахунок вони не беруть) 

траєкторії розвитку" [312]. Детально чинники порушення системності 

прогнозування і програмування на державному рівні розроблено в праці 

Соловьової Н.І., основними – чинниками першого порядку – є: 1) низька 

дисципліна виконання державними службами управління завдань і функцій 

держави; 2) недосконале науково-методологічне обґрунтування системності 

прогнозування планування; 3) принцип "відомчої узгодженої" непрозорості 

розподілу бюджетних коштів; 4) принцип популяризації прогнозних і 

програмних цілей поряд із відсутністю гласного висвітлення результатів 

виконання програм. 

2. Взаємоузгодженість Державної Транспортної стратегії зі стратегією 

розвитку регіонів матиме втілення в розробленні Довгострокової 

регіональної транспортної стратегії, завдання якої будуть розвинені та 

реалізовані завдяки розробленню конкретних регіональних транспортних 

проектів щодо локальних об’єктів на місцях (селах, районах, містах, 

областях) у межах середньострокових та короткострокових завдань 

регіональної транспортної стратегії, що узгоджені з бюджетами регіонів на 

кожен наступний рік.  

Окрім цього не менш важливим завданням є взаємоузгодженість 

транспортної стратегії з іншими галузевими статегіями, наприклад 

стратегією по захисту навколишнього середовища та зменшення 

антропогенного впливу на довкілля. Приклад такої взаємоузгодженості двох 

стратегій, що здійснений автором, наведено в  табл.Р1, Р2, Р3. 

3. В інституційній системі при розробленні, реалізації державної 

транспортної стратегії та контролі за її виконанням (рис. 5.9) необхідно 



 

 

381

насамперед дотримуватись принципу патерналізму та єдиного 

управлінського центру та задіяти такі національні інституції:  

1) на етапі розроблення – центральні органи виконавчої влади щодо 

розроблення транспортної політики – Міністерство інфраструктури України, 

Національну академію наук України, науково-дослідні, галузеві, проектні 

транспортні організації;  

2) на етапі реалізації стратегії – галузево-функціональні інститути 

(здійснюють доведення стратегічних завдань до їхнього конкретного 

об’єкта), узгоджувальні інститути (забезпечують діалог між носіями 

інтересів і сприяють прийняттю кваліфікованих, авторитетних і легітимних 

рішень), регіональні державні інститути (сприяють узгодженню 

економічної політики у межах регіонів) та недержавні інститути 

(спрямовані на структурування інтересів економічних суб’єктів, 

формулювання групових інтересів, узгодження підприємницьких дій на 

мікро-, мезо- та макрорівні й повинні бути тісно пов’язані з державними 

узгоджувальними органами) [305, 313];  

3) на етапі моніторингу та контролю за реалізацією стратегії можуть 

підключатись суб’єкти економічної діяльності, які мають причетність і 

користуються результатами Державної регіональної транспортної стратегії.  

Таким чином може забезпечуватись досконалий зворотній зв’язок, коли 

буде здійснено вироблення пакета договірних умов, в яких сформульовано 

узгоджені напрями, завдання і пріоритети стратегічного розвитку і які буде 

враховано в чинній стратегії на наступному етапі (це можна здійснювати в 

режимі реального часу в сучасних умовах розвитку інформаційно-

комунікативної інфраструктури). 
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Рис. 5.9 Система інститутів для розроблення, реалізації державної транспортної 
стратегії та контролю за її виконанням 

Джерело: розроблено автором. 

 

Розробивши загальні принципи до укладання та моніторингу 

Транспортної стратегії зазначимо, що розробка та реалізація довгострокової 

державної транспортної стратегії  має відбуватись на основі:  

1) Гармонізації  з глобальними транспортними стратегіями, в тому числі 

з Європейською транспортною стратегією до 2050 року, дослідження 

конкурентних транспортних стратегій країн-членів ЄС та країн сусідів 

України; 

2) Взаємоузгодженої, ієрархічно впорядкованої системи документів 

стратегічного розвитку транспорту України довгострокового, 

середньострокового та короткострокового характеру та через систему 

національних інституцій;  

Національна академія наук України 

Міністерство інфраструктури України 
(орган виконавчої влади) 

Суб’єкти економічної діяльності  
різних форм власності 

Державні департаменти видів транспорту  
(галузево-функціональні інститути) 

ЕТАП 3. МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

ЕТАП 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ ЧЕРЕЗ 
СИСТЕМУ СЕРЕДНЬО- І КОРОТКОСТРОКОВИХ ПРОГНОЗНО-ПРОГРАМНИХ 

ТА ПЛАНОВИХ ДЕРЖАВНИХ ДОКУМЕНТІВ 

Науково-дослідні, галузеві, проектні організації 

Галузеві спілки транспортників України 

Регіональні (обласні, муніципальні)  
органи виконавчої влади 

Недержавні інститути 

ЕТАП 1. РОЗРОБЛЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ 
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3) Принципів «єдиного управлінського центру» з можливостями 

незалежного оцінювання діяльності такого управлінського центру; 

4) Реалізація стратегії має бути убезпеченою від політичних циклів, 

політичної кон’юнктури і зміни владних команд, для чого слід запровадити 

законодавчі обмеження щодо обставин, можливостей, частоти і глибини 

перегляду затвердженої стратегії.  

5) Моніторинг результатів діяльності зазначеної стратегії має 

відбуватись разом із встановленням колективної (органів влади) й 

індивідуальної відповідальності  за результати виконання конкретних рішень 

стратегії, їх відповідність поставленим цілям і завданням на основі системи 

запропонованих показників. Для моніторингу діяльності зазначеної стратегії 

як результату діяльності профільного Міністерства, слід здійснювати 

комплексну оцінку за системою глобальних економічних індексів. 

Оскільки одним з визначальних факторів впливу на подальші процеси 

модернізації транспорту в України, як було вказано вище, буде європеїзація 

техніко-технологічної та інституціональної складових транспорту, автором в 

якості рекомендацій для органів державної влади розроблено пріоритетні 

напрями модернізації для залізничного транспорту (Додаток С) в контексті 

імплементації директив та регламентів ЄС, що прописані в Угоді про 

асоціацію між Україною та ЄС. 

 

Висновки до Розділу 5. 

 

1. Запропонований новий концептуальний підхід до формування 

державної політики модернізації наземних транспортних систем трактується 

автором як частина національного модернізаційного суспільного проекту, 

реалізація якого базується на гармонізації та інноваційних перетвореннях 

всіх складових наземної транспортної системи, й забезпечує повну 

узгодженість технічних, технологічних й інституціональних складових на 

рівні системної взаємодії, координації, пріоритетності, збалансованої 



 

 

384

ситуативності та ефективності всіх процесів модернізаційного проекту в 

контексті європеїзації, інтеграції та лібералізації економічних процесів. 

2. Необхідність застосування комбінованої державної модернізації 

транспортної інфраструктури в Україні передбачає поєднання ліберального 

та патерналістського підходів і підтверджується, насамперед, світовою 

практикою, та передбачає широке застосування механізмів державно-

приватного партнерства та розширення інструментів фінансування 

транспортної інфраструктури, а саме застосування таких фінансових 

інструментів як емісія боргових цінних паперів (інфраоблігації, 

єврооблігацій); проектне і мезонінне фінансування, синдиковані або 

консорціальні кредити. 

3. Концептуальні положення щодо формування та реалізації політики 

модернізації транспортних систем включають стратегічний, ресурсний, 

структурний та нормативно-правовий блоки, що передбачає розробку, 

оновлення та пролонгацію довгострокової транспортної стратегії та 

узгодження її з Європейською транспортною стратегією, сприяння 

інвестиційному, інноваційному, кадровому забезпеченню, забезпечення 

процесів структурного реформування на транспорті та оновлення інститутів 

(норм, правил, довіри, цінностей) й інституцій, законодавче забезпечення. 

4. Основні механізми реалізації ресурсного забезпечення в частині 

інвестиційної політики у сфері транспортних систем такі: 

–  використання різних джерел фінансування галузі: власних коштів 

підприємств, коштів державного та місцевих бюджетів, коштів інвесторів, 

зокрема на концесійній основі, кредитних ресурсів банків та міжнародних 

фінансових установ; 

–  проведення переоцінки основних фондів, посилення заходів щодо 

збільшення інвестицій у розвиток транспорту загального користування, що 

сприятиме впровадженню вітчизняних інноваційних транспортних 

технологій та технологічній модернізації транспорту; 

–  упровадження механізму державно-приватного партнерства з метою 
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залучення ресурсів для змішаного фінансування розвитку транспортної 

інфраструктури, поєднання державних капітальних вкладень і приватного 

капіталу вітчизняних та іноземних інвесторів; 

–  аналіз можливостей запровадження механізмів довгострокового 

пільгового кредитування інвестицій у ресурсо- та енергозберігаючу техніку 

та технології; 

–  розширення принципів "користувач платить" та "забруднювач 

платить" при користуванні транспортною інфраструктурою; 

–  обов’язкове бюджетне фінансування інвестиційних програм 

залізничного транспорту, бажано закріплення цієї норми в законодавстві 

України. 

5. Пропозиції щодо удосконалення інвестиційної політики на 

залізничному транспорті в умовах нестабільності економіки є такими. 

1) Запуск національних інвестиційних проектів на транспорті із 

залученням усіх можливих джерел фінансування, а саме коштів державного 

бюджету, приватних інвестицій, кредитних ресурсів та ресурсів 

міжнародних фінансових організацій, використовуючи для запуску проектів 

публічно-приватне партнерство як дієвий інструмент. Кошти міжнародних 

донорів і інвесторів (наразі Укрзалізниця співпрацює з Європейським 

банком реконструкції і розвитку, Європейським інвестиційним банком, 

Світовим банком) доцільно залучати на освоєння нових технологій у 

виробничій сфері, зокрема машинобудуванні, в Україні,  а не на закупівлю на 

ці кошти іноземних аналогів локомотивів, рухомого складу для вантажних і 

пасажирських перевезень. 

За даними IMF, World Economic Outlook, International Financial Statistics, 

приріст прямих іноземних інвестицій на 1% дозволяє збільшити ВВП на 

0,4%. Необхідно зазначити, що завдання з поліпшення інвестиційного 

клімату, залучення інвестицій на наступне десятиріччя віднесені до 

пріоритетних і тісно пов’язані з інституційними перетвореннями в 

залізничному транспорті.  
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2) Дотримання пріоритетності фінансування інвестиційних проектів, а 

саме: проекти з розвитку матеріально-технічної бази галузевих господарств 

залізниць доцільно здійснювати за рахунок власних коштів підприємств; для 

фінансування проектів державного або регіонального значення необхідно 

залучати інвестиції з бюджетів відповідних рівнів; за допомогою лізингу 

можна оновлювати тяговий рухомий склад, вантажні та пасажирські вагони, 

будівельно-монтажну техніку, виробниче обладнання для вагонних та 

локомотивних депо тощо; для фінансування комерційно-прибуткових 

проектів із незначними термінами реалізації і невисоким рівнем ризику слід 

залучати кредити банків; найбільш перспективним напрямом залучення 

коштів у довготермінові та капіталомісткі інфраструктурні проекти є 

проектне фінансування. 

3) Забезпечення інституційних перетворень у галузі відповідно до 

реалізації Державної програми реформування залізничного транспорту, що 

передбачає: 

– розділення функцій Укрзалізниці на регулятивні та господарські –

залізнична інфраструктура має стати відкритою як для державних компаній, 

так і для приватних операторів;  

– лібералізацію доступу приватних підприємств до залізничної 

інфраструктури. На сьогоднішній день близько 25% загального українського 

парку вантажних вагонів перебуває у власності приватних структур. Саме їх 

діяльність дозволяє частково подолати нестачу вантажних вагонів Укрзалізниці; 

– комерціалізацію транспортної діяльності залізниць і окремих 

підприємств залізничного транспорту як одне із джерел залучення 

інвестицій. 

4) В умовах обмеженого державного фінансування процесу оновлення 

рухомого складу необхідно розробити механізми заохочення приватних 

інвесторів до вкладання інвестицій у модернізацію та розвиток залізниць.  

Зміна акцентів у фінансуванні ринку транспортних послуг зумовить те, 

що: по-перше, держава значно скоротить фінансові витрати на забезпечення 
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розвитку та оновлення залізничного транспорту; по-друге, приватні компанії-

оператори отримають можливість вийти на прибутковий ринок транспортних 

послуг; по-третє, оновлення рухомого складу залізничної галузі дасть досить 

вагомий стимул для розвитку внутрішнього ринку машинобудівної, 

металургійної та інших галузей реального сектора економіки. 

5) Здійснити модернізацію та оновлення зношеного рухомого складу в 

повному обсязі необхідно переважно на вітчизняних підприємствах, що 

дозволить підтримати і розширити внутрішній ринок. Виробництво більшої 

частини (до 80%) сучасного рухомого складу залізничного транспорту може 

бути виконано на вітчизняних підприємствах. Виробнича потужність 

вітчизняної вагонобудівної галузі – щонайменше 25 тис. вагонів на рік. В 

Україні їх виробляють ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (єдиний, 

хто займається як пасажирськими, так і вантажними вагонами), ЗАТ 

"Азовмаш", ВАТ "Дніпровагонмаш", ВАТ "Стаханівський вагонобудівний 

завод", (вантажні), ЗАТ "Харківський вагонобудівний завод" (пасажирські). 

Крім того, є ще вагоноремонтні заводи – Дарницький, Попаснянский, 

Конотопський, Стрийський, підприємство "Експрес", ДП "Укрспецвагон", 

Київський електровагоноремонтний завод та вагоноремонтний завод КП 

"Київський метрополітен". Проте з початку 2015 року Крюківський 

вагонобудівний завод не випустив жодного пасажирського вагона, а випуск 

вантажних вагонів зменшився на 81 % (за вісім місяців 2015 року КВБЗ 

випустив 320 одиниць вантажних вагонів). В 2014 році КВБЗ зменшив 

випуск вантажних вагонів на 54,7 % порівняно з 2013 роком. Протягом 2014 

року підприємство виробило всього один пасажирський вагон і провело 

модернізацію 96 вагонів метро на замовлення Київського метрополітену. У 

2014 році з України було експортовано тільки 700 вагонів, що на 85 % 

менше, ніж в 2013 році. Основною причиною цього стало закриття 

російського ринку для поставок вагонів КВБЗ. Сучасні потужності ВАТ 

"Азовмаш" (одного з найбільших машинобудівних комплексів України) 

дозволяють виробляти близько 20 тис. вантажних магістральних вагонів і 
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понад 12 тис. цистерн на рік, проте підприємство 90% власної продукції 

виробляє на експорт (для Росії, США, країн Балтії, Казахстану тощо). Проте з 

початку 2015 року, наприклад, Крюківський вагонобудівний завод не 

випустив жодного пасажирського вагона, а випуск вантажних вагонів 

зменшився на 81 % (за вісім місяців 2015 року КВБЗ випустив 320 одиниць 

вантажних вагонів). В 2014 році КВБЗ зменшив випуск вантажних вагонів на 

54,7 % порівняно з 2013 роком. Протягом 2014 року підприємство виробило 

всього один пасажирський вагон і провело модернізацію 96 вагонів метро на 

замовлення Київського метрополітену. У 2014 році з України було 

експортовано тільки 700 вагонів, що на 85 % менше, ніж в 2013 році. 

Основною причиною цього стало закриття російського ринку для поставок 

вагонів КВБЗ. 

6. Концептуальні основи розроблення, оновлення та пролонгації  

державної транспортної стратегії повинні базуватись на 1) балансі інтересів 

всіх учасників транспортного процесу, 2) необхідній активній позиції 

держави у справі вдосконалення транспортної системи щодо зниження 

сукупних витрат суспільства та звільненні додаткового часу, що залежать від 

транспорту з використанням мікроекономічного підходу, 3) підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної транспортної системи, 4) посилення 

інноваційної, соціальної та екологічної спрямованості розвитку транспортної 

галузі на випереджальних засадах. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення важливої 

науково-практичної проблеми – розроблення концептуальних засад 

формування державної транспортної політики модернізації наземних 

транспортних систем і механізмів її реалізації та удосконалення на цих 

засадах стратегічних напрямів розвитку транспорту держави на основі 

комплексного багатоаспектного дослідження, що дозволило сформулювати 

такі висновки. 

1. Модернізаційна теорія є однією з головних теорій економічного 

мейнстриму та суспільствознавства в цілому, про що свідчать понад два 

десятиріччя активізації досліджень з цієї тематики в Україні та країнах СНД.  

Модернізація економіки як складова більш масштабної суспільної модернізації 

представляється в першу чергу як структурна частина перебудови або 

трансформації виробничих процесів сучасної індустрії на технологіях більш 

високого рівня або наступної технологічної парадигми (укладу) і за своєю 

сутністю є техніко-технологічною модернізацією. Проте це визначення було би 

дуже спрощеним, якби не дослідження інституціоналістів та 

неоінституціоналістів другої чверті  ХХ та початку ХХІ століть, квінтесенцією 

яких стало визнання ключовими чинниками модернізації інституціональних 

чинників: цінностей (інструментальних / традиційних, виживання / 

самовираження, формальних / неформальних) та довіри. Таким чином, ці 

теоретичні положення визначають загальноекономічний контекст модернізації 

наземних транспортних систем як частини національної виробничої 

інфраструктури країни. 

2. Концептуальний підхід до модернізації наземних транспортних систем 

трактується автором як частина національного модернізаційного суспільного 

проекту, реалізація якого базується на інноваційних перетвореннях усіх 

елементів  наземної транспортної системи й забезпечує повну узгодженість і 

гармонізацію технічних, технологічних, інституційних та інституціональних 

складових на рівні системної взаємодії, координації, пріоритетності, 
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ситуативності та ефективності всіх процесів модернізаційного проекту в 

контексті європеїзації, інтеграції та лібералізації економічних процесів. 

Разом із техніко-технологічною складовою модернізації транспорту виявлені 

інституціональні фактори та їх вплив на модернізаційні перетворення, до яких 

відносяться структурне реформування, комерціалізація та приватизація, зміни 

в тарифному регулюванні, процеси дерегуляції, що показано на прикладі 

залізничного транспорту. 

3. Дослідження еволюції процесу модернізації транспортної системи світу 

дозволило виокремити її основні етапи на основі змін техніко-економічних 

парадигм (укладів): так, якщо в попередніх (перших чотирьох) парадигмах 

домінують окремі види транспорту, то вже в наступній (п’ятій) на перше 

місце виходять змішані перевезення, що інтегрують окремі види транспорту 

в єдину транспортно-технологічну систему із застосуванням логістики. 

Обґрунтовано, що формування інтегрованої транспортної системи нового 

покоління буде обумовлено домінуванням таких транспортних технологій 

шостої технопарадигми, як інтелектуальні транспортні технології, у т.ч. 

телематика (телекомунікаційні та інформаційні технології), змішані 

(інтермодальні, комбіновані) перевезення, у т.ч. контейнерні та 

контрейлерні перевезення, високошвидкісні залізничні транспортні 

технології, логістичні технології, створення та запровадження принципово 

нового рухомого складу. Інституціональна структура управління 

інтегрованою транспортною системою світу являє собою поєднання 

національних та наднаціональних органів управління, до останніх 

відносяться інституції великих регіональних угруповань (європейські 

транспортні агенції) та світові органи управління транспортною системою 

(міжнародні транспортні організації). 

4. Поєднання теорій модернізації економіки і змін техніко-економічних 

парадигм дало змогу та обґрунтувати ключові транспортні технології 

кожної техніко-економічної парадигми, висвітлити їхню роль у зародженні і 

становленні наступної технопарадигми. Новітня парадигма  розвитку 
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економіки визначається інтеграцією та конвергенцією сучасних глобальних 

технологій: інформаційних, телекомунікаційних, високошвидкісних і 

транспортних. Це дозволило запропонувати зміну пріоритетів в 

транспортній політиці України, а саме необхідно визнати розвиток 

інтелектуальних транспортних систем  в Україні провідною технологією для 

вирішення транспортних проблем і джерелом створення нових галузей 

промисловості. 

5. Дослідження методологічних підходів до розроблення транспортної 

політики країн Європейського Співтовариства дозволило сформулювати такі 

висновки. Уряди більшості розвинених країн прагнуть до розроблення та 

реалізації єдиної національної політики в галузі транспорту. Найбільш 

істотний вплив на формування національної транспортної політики цих країн 

чинять такі загальні тенденції європеїзації та інтеграції в галузі транспорту: 

гармонізація законодавчих норм, що регламентують транспортну діяльність; 

перехід від системи двосторонніх угод в організації перевезень між 

окремими державами до єдиної нормативно-правової системи; 

випереджальний розвиток основних комунікацій і об'єктів інфраструктури 

транспорту, що забезпечують трансконтинентальні сполучення; 

забезпечення виконання єдиних європейських технічних стандартів на 

автомобільних і залізничних магістралях, які мають увійти до 

загальноєвропейських транспортних систем; перенесення центру ваги на 

розвиток видів транспорту, найбільш сприятливих для навколишнього 

середовища (залізничний транспорт, водний транспорт, змішані 

перевезення за участю цих видів); жорсткість стандартів у сфері 

екологічного впливу транспорту; економічна лібералізація. 

6. Транспортна політика ЄС пройшла шлях від лібералізації ринків 

перевезень за видами транспорту до ідеї регульованої конкуренції, а саме до 

розробки єдиних стандартів, ліцензій, сертифікації, уніфікації технічного 

регулювання.  Особливості лібералізації залізничного транспорту в країнах 

Європи є такими: по-перше,  країни Європи відрізняються за ступенем 
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відкритості внутрішнього ринку для зовнішніх операторів на ринку 

залізничних пасажирських перевезень (чотири кластери країн); по-друге,  за 

моделлю державного регулювання  для залізничного транспорту (три 

організаційні кластери регуляторних органів); по-третє, за організаційною 

моделлю управління залізничним транспортом (три типи країн).  

7. Стратегічні та програмні документи у сфері розвитку національної 

транспортної системи, розроблені в країнах зі стабільною економікою (США, 

Німеччині, Японії), що мають тривалий досвід планування розвитку 

транспортних систем в умовах ринку, характеризуються такими важливими 

особливостями: яскраво виражений комплексний підхід до розвитку 

транспортної системи, що пов'язано насамперед із прагненням до розвитку 

перевезень у змішаному сполученні та до цілеспрямованого переключення за 

рахунок економічних стимулів вантажо- і пасажиропотоків на ті види 

транспорту, які повинні мати пріоритетний розвиток; чітке визначення сфери 

впливу держави на транспортну систему та її відповідальності (наприклад, 

розвиток ключових інфраструктурних об'єктів, розвиток громадського 

транспорту, підвищення безпеки та екологічної чистоти транспортного 

комплексу тощо); програмно-цільовий характер заходів, що намічаються для 

реалізації основних напрямів транспортної політики; досить докладна оцінка 

окремих проектів і програм, що включаються у державні транспортні 

документи з аналізом витрат і результатів для суспільства. Очевидно, що 

зазначені особливості повинні враховуватися при формуванні основних 

положень і принципів реалізації транспортної політики України в сучасних 

умовах. 

8. Здійснення аналізу процесів модернізації транспорту та його 

інфраструктури в Україні запропоновано доповнювати оцінкою через 

систему міжнародних економічних рейтингів, що показують якість 

вітчизняної транспортної та логістичної інфраструктури. Одним з основних 

підходів, який необхідно впроваджувати в Україні з метою поліпшення умов 

транскордонної торгівлі, а саме експортно-імпортних операцій, спрощення 



 

 

393

транзиту, інтеграції України у світову транспортну систему, є запровадження 

транспортно-логістичного підходу. Основними завданнями транспортно-

логістичного підходу є забезпечення доступності та якості послуг, ліквідація 

диспропорцій, комплексний розвиток інфраструктури, створення інтегрованої 

системи логістичних центрів, кластерів та інформаційної підтримки. 

9. Тенденції структурного реформування залізничного транспорту 

України характеризуються затягуванням цього процесу. Україні вдалося 

дуже довго відтягувати процес реального реформування залізниць, хоча в 

більшості країн СНД його було розпочато наприкінці ХХ ст. і результати 

цього структурного реформування вже можна спостерігати. Структурне 

реформування залізничного транспорту України є об’єктивною 

необхідністю і першим кроком на шляху інституціональної адаптації 

залізничного транспорту України до стандартів ЄС, а також застосування 

прозорих ринкових механізмів. Реформування насамперед вимагає якісного 

удосконалення законодавчої бази і організаційної структури, для чого 

необхідний комплексний підхід. Проте аналіз різних підходів до 

структурного реформування  у країнах ЄС дає змогу застосувати в Україні 

німецьку модель реформування, коли управління інфраструктурою перебуває 

в рамках вертикально інтегрованого холдингу. 

10. Доцільним видається надання можливості вийти на ринок залізничних 

перевезень приватним компаніям (необхідні ліцензії, доступ до залізничних 

колій та мереж тощо). Інституціоналізація відносин на транспорті включає 

необхідність унормування взаємовідносин між державою, операторами 

перевезень та операторами інфраструктури в Україні. Нові форми 

довгострокового державного регулювання транспорту в країнах ЄС 

передбачають конкретні й чіткі розподілення повноважень між державою як 

власником інфраструктури, і менеджментом, що нею управляє. Багаторічний 

контракт  є прикладом оформлення довгострокових взаємовідносин між 

державою і менеджментом інфраструктури строком принаймні на три роки, 
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що повинен охопити всі аспекти розвитку інфраструктури, включаючи її 

обслуговування (експлуатацію) і модернізацію. 

11. Удосконалення методологічного підходу до визначення напрямів 

модернізації залізничного транспорту на основі порівняльних рейтингових 

оцінок його продуктивності в країнах Міжнародного союзу залізниць (МСЗ) 

за показниками продуктивності дозволяють сформулювати такі пріоритетні 

напрями модернізації на залізницях: підвищення продуктивності праці через 

зменшення чисельності робітників на 1 км мережі; підвищення 

продуктивності пасажирських перевезень та розвиток швидкісних і 

високошвидкісних перевезень пасажирів; підвищення продуктивності 

локомотивного господарства та вагонного господарства залізниць України 

для потреб як вантажних, так і пасажирських перевезень.  

Незважаючи на те що, українські залізниці за рейтинговою оцінкою 

продуктивності займають четверте місце, пропустивши вперед лише РФ, 

Казахстан та Естонію, на сьогодні ані за організаційним, ані за фінансовим 

станом українські залізниці не мають умов для комплексної модернізації з 

метою впровадження новітніх технічних стандартів. Тому постає завдання 

поєднати організаційно-економічні та техніко-технологічні заходи щодо 

реалізації цих процесів для досягнення максимально можливої продуктивності 

залізничного транспорту за рахунок комплексної та послідовної модернізації 

усіх процесів транспортування вантажів і пасажирів. 

12. Проведене дослідження дозволило систематизувати позитивні та 

негативні наслідки імплементації директив ЄС щодо залізничного транспорту 

Угоди про асоціацію, які матимуть вплив на політику модернізації наземних 

транспортних систем в Україні. Позитивними наслідками є такі: можливість 

імпорту нових технологій і технічних рішень для модернізації й технічного 

переоснащення рухомого складу та колійного господарства залізничного 

транспорту за умов науково-технічного співробітництва з країнами ЄС, що 

мають досвід у розвитку швидкісного та високошвидкісного руху; 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняного залізничного 



 

 

395

транспорту завдяки приєднанню до сучасного технічного регулювання в 

країнах ЄС; підвищення стандартів щодо умов безпеки перевезень пасажирів 

залізничним транспортом. Негативними наслідками для залізничного 

транспорту є такі: неприйнятний період впровадження директив – усього 

вісім років для залізничного транспорту, які прописані в Угоді; уведення 

жорстких вимог до реформування організаційної структури залізничного 

транспорту через Директиви ЄС (це стосується чотирьох директив, що 

регламентують доступ до ринку та інфраструктури); відділення залізничної 

компанії від держави, що може поставити під загрозу національну безпеку 

держави та в перспективі нівелювати стратегічне та оборонне значення 

залізниць; уведення специфічних обмежень управлінської моделі 

залізничного транспорту, що є неприйнятним через початок здійснення 

національної реформи залізничного транспорту в Україні (тоді як 

ефективність існуючої моделі управління такою природною монополією, 

якою є залізничний транспорт, доведена аналізом продуктивності на 

залізничному транспорті); уповільнення співпраці у сфері залізничного 

транспорту на просторі 1520. 

13. Основною метою модернізації вітчизняної транспортної системи має 

стати створення інтегрованої транспортної системи на основі 

інституціональних, структурних, техніко-технологічних змін на засадах 

європеїзації, інтеграції, технологізації та сталого екобезпечного розвитку 

через застосування комбінованої державної транспортної політики.  

Комбінована державна транспортна політика у свою чергу базується на 

раціональному застосуванні механізму державно-приватного партнерства з 

метою оптимального ресурсного забезпечення модернізації та подальшого 

інноваційного розвитку транспортних систем на засадах стимулювання 

інвестиційного, інноваційного та кадрового забезпечення. Необхідність 

обліку параметрів впливу глобальних економічних тенденцій на особливості 

й темпи розвитку національного транспортного комплексу вимагає 

посилення модернізації та інноваційних нововведень. Отже, актуалізуються 
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врахування інтересів усіх учасників перевізного процесу і пошуки форми 

концентрації різних джерел інвестиційних ресурсів для вирішення завдань 

модернізації. Тому необхідним є перехід від моделі фінансування з 

превалюванням іноземних кредиторів до моделі зі змішаною формою 

кредитування транспорту та його інфраструктури з опорою на внутрішнє 

кредитування, для чого необхідна диверсифікація джерел інвестиційних 

ресурсів. 

14. Обґрунтовано, що концептуальні положення щодо формування та 

реалізації нової комбінованої державної політики модернізації наземних 

транспортних систем повинні включати стратегічний, ресурсний, структурний 

та нормативно-правовий блоки. Стратегічний блок включає такі напрями: 

удосконалення вітчизняної стратегії розвитку транспорту до 2050 року, 

узгодження з Європейською транспортною стратегією, моніторинг 

конкурентних стратегій та програм щодо транспорту, ситуативна адаптація 

до зовнішніх викликів; ресурсний блок передбачає інвестиційне, інноваційне 

та кадрове забезпечення; структурний блок – завершення структурних реформ 

на транспорті, удосконалення організації управління, державного 

регулювання, звітності й контролю; нормативно-правовий блок – законодавчі 

зміни та нормативно-правові узгодження з метою коректної імплементації 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

15. Застосування комбінованої транспортної політики на державному рівні 

поєднує ліберальний та патерналістський підходи, підтверджується 

насамперед світовою практикою та передбачає широке застосування 

механізмів державно-приватного партнерства з диверсифікацією 

інструментів фінансування транспортної системи. Дію механізму 

диверсифікації інвестування показано на прикладі залізничного транспорту 

України. Цей механізм передбачає застосування на середньострокову 

перспективу, крім загальновизнаних джерел фінансування транспортної 

інфраструктури (коштів державного бюджету, використання цільових позик 

для прискорення вирішення питань щодо ліквідації «вузьких місць» і 
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створення відсутніх ланок в опорній залізничній мережі), таких інструментів, 

як емісія боргових цінних паперів (інфраоблігації, єврооблігацій), проектне і 

мезонінне фінансування, синдиковані або консорціальні кредити.    

16. Реалізація довгострокової державної транспортної політики має 

відбуватись на основі: взаємоузгодженої, ієрархічно впорядкованої системи 

документів стратегічного розвитку транспорту України довгострокового, 

середньострокового та короткострокового характеру та через систему 

національних інституцій; принципів патерналізму та єдиного управлінського 

центру з можливостями незалежного оцінювання діяльності такого 

управлінського центру; її реалізація має бути убезпеченою від політичних 

циклів, політичної кон’юнктури і зміни владних команд, для чого слід 

запровадити законодавчі обмеження щодо обставин, можливостей, частоти і 

глибини перегляду затвердженої стратегії; моніторинг результатів діяльності 

зазначеної стратегії має відбуватись разом зі встановленням колективної 

(органів влади) й індивідуальної відповідальності за результати виконання 

конкретних рішень стратегії, їх відповідності поставленим цілям і завданням на 

основі системи збалансованих показників. 

17. Транспортна стратегія України має враховувати інтереси усіх учасників 

транспортного процесу, актуалізувавши пріоритетну позицію держави 

стосовно модернізації транспортної системи у напрямі зниження сукупних 

витрат суспільства та вивільненні  додаткового часу, що прямо залежать від 

транспорту, для чого запропоновано застосовувати метод аналізу витрат і 

результатів для конкретних проектів. Окрім цього, Транспортна стратегія 

України має бути узгодженою з Європейською транспортною стратегією та 

її пролонгацією 2040–2050 рр. у частині формування місії транспорту, 

довгострокових і середньострокових цілей, пріоритетів, завдань, 

індикаторів та заходів транспортної політики держави. Необхідним є: 

узгодження та ув'язка Транспортної стратегії України з іншими 

галузевими стратегіями і документами державного рівня; 



 

 

398

відстеження конкурентних стратегій розвитку транспорту на 

Євразійському континенті у контексті посилення євразійської інтеграції – 

створення Митного союзу та захисту власних інтересів; 

проведення моніторингу законодавчих змін у світових та регіональних 

структурах (ЄС), відповідальних за формування та реалізацію глобальної 

та регіональної транспортної політики. 

18. Розроблено пропозиції щодо удосконалення та уточнення стратегічних 

напрямів розвитку наземних транспортних систем, основними з яких є такі: 

посилення уваги до питань, пов'язаних з розвитком технологічної 

єдності транспортної системи України,  

розвиток транспортних технологій новітніх техніко-економічних 

парадигм та посилення конкурентоспроможності транспортної 

інфраструктури України, 

розвиток конкретних транзитних маршрутів, що, зокрема, проходять по 

українській території,  адже після підписання Угоди про асоціацію з ЄС 

ситуація навколо участі України у міжнародному поділі праці змінилася; 

актуалізація питань інформаційного забезпечення транспортно-

логістичних схем постачання вантажів і створення інтелектуальних 

транспортних систем; 

екобезпечний розвиток транспорту та врахування кліматичних змін і 

залежності від них транспорту. 
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ДОДАТКИ  

Додаток А 

Таблиця А.1 

Ключові учасники транспортної системи та їх функції  
 

Учасник та його  
вплив на сектори 

Функції учасника 
в короткостроковому  

періоді 

Функції учасника 
в довгостроковому  

періоді 
Держава Транспорт Забезпечує виконання нормативних 

актів щодоперевезень вантажів, 
ліцензійних умов, стягнення тарифів 

Розробляє нормативні акти 
щодоперевезень вантажів, ліцензійні 
умови,вимоги до інфраструктури та 

безпеки 
 Транспортна 

інфраструктура 
Встановлює вимоги до 

інфраструктури та обладнання, 
розробляє механізми стимулювання 

інвестицій 

Розробляє довгострокову стратегію 
розвитку інфраструктурних об’єктів  

 Торгівля Стимулює зміни в торговельній 
практиці, включаючи банківський 

бізнес і страхування 

Вдосконалює політику і процедури, які 
сприяють розвитку торгівлі 

 Фінанси  
і митниця 

Розробляє правила та процедури щодо 
проведення експортно-імпортних 

операцій, порядку проведення 
платежів, валютообмінних операцій, 

здійснює аналіз стану експорту та 
імпорту, платіжного балансу, реалізує 
заходи впливу на експорт та імпорт, 

встановлює митні  
процедури 

Розробляє та вдосконалює митну 
політику, правила податкових та 

інвестиційних процедур, які сприяють 
розвитку торгівлі 

Постачальники 
транспортних послуг 

(оператори транспорту) 

Національний 
перевізник або 

національні 
перевізники 

(Укрзалізниця, 
Укравтодор) 

Створюють мотиви для 
диверсифікації або розширення 

послуг. 
Підвищують ступінь використання 
сучасної технології. Користуються 

перевагами економії  
масштабу 

Співпрацюють з національними банками і 
страховими компаніями. 

Створюють позитивний імідж 

 Оператори-
експедитори 

Сприяють створенню спільних 
підприємств  

з національними  
компаніями. 

Підвищують ступінь  
використання сучасної технології 

Породжують появу нових організаційних 
форм (вертикальної або горизонтальної 

інтеграції). 
Сприяють появі нових  
операторів транспорту 

 
 

Власники рухомого 
складу 

Сприяють створенню диверсифікації 
аборозширення послуг. Є 

альтернативою для внатжовласника 
при виборі компанії-постачальника. 
Підвищують ступінь використання 

сучасних енергозберігаючих 
технологій 

Ініціюють появу нових організаційних 
форм (вертикальної або горизонтальної 
інтеграції). Заохочують реорганізацію 

логістичних послуг. 
Створюють позитивний імідж для 

іноземних вантажовласників 

Постачальники 
інфраструктурних послуг 

Оператор  
державної 

інфраструктури 

Забезпечує поточне утримання та 
ремонт державної інфраструктури та 
безпеки при перевезенні вантажів та  

пасажирів 

Забезпечує необхідний стан державної 
інфраструктури та безпеки при 

перевезенні вантажів та пасажирів 

 Оператор 
регіональної 

інфраструктури 

Забезпечує поточне утримання та 
ремонт державної інфраструктури та 
безпеки при перевезенні вантажів та  

пасажирів 

Забезпечує необхідний стан регіональної 
інфраструктури та безпеки при 

перевезенні вантажів та пасажирів 

 Оператор  
місцевої 

інфраструктури 

Забезпечує поточне утримання та 
ремонт державної інфраструктури та 
безпеки при перевезенні вантажів та  

пасажирів 

Забезпечує необхідний стан місцевої 
інфраструктури та безпеки при 

перевезенні вантажів та пасажирів 
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Учасник та його  
вплив на сектори 

Функції учасника 
в короткостроковому  

періоді 

Функції учасника 
в довгостроковому  

періоді 
Споживачі транспортних та 
інфраструктурних послуг 

(Вантажовласники або 
замовники перевезень) 

Регулярні  
відправники (експортні 

організації) 

Спрощують громіздкі процедури. 
Зменшують ризики, пов’язані з 

перевезенням. 
Поліпшують якість послуг 

(надійність). Скорочують загальні 
витрати на логістику. 

Сприяють використанню сучасних 
енергозберігаючих технологій 

Мотивують операторів транспорту бути 
партнерами по перевезенню. Заохочують 

вдосконалення транспортних 
розподільчих ланцюгів. Стимулюють 

раціональне використання заощаджених 
коштів для розвитку і нових інвестицій 

 Дрібні відправники 
(виробники) 

Зберігають можливість використання 
роздільного перевезення. 

Допомагають організаціям 
вантажовідправників у вирішенні 

їхніх задач 

Створюють можливість нетрадиційного  
експорту. 

Стимулюють раціональне використання 
заощаджених коштів для розвитку і нових 

інвестицій. 
Розширюють участь виробників у 

міжнародній торгівлі 
Джерело: за даними [Куренков В. П. Взаимоотношения между субъектами рынка транспортных услуг при 
грузовых международных перевозках железнодоржным транспортом / В. П. Куренков // Бюллетень 
транспортной информации. –  1996. – № 10. – С. 8–13.]. 
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Таблиця А.2 

Специфічні кроки учасників-партнерів із взаємного  
забезпечення торгівлі й перевезень 

 

Партнери Держава 
Постачальники 
транспортних  

послуг 

Постачальники 
інфраструктурних 

послуг 

Споживачі 
транспортних та 

інфраструктурних 
послуг 

Держава Спрощення митних 
процедур. 

Забезпечення контролю 
за  

експортно-імпортними 
 операціями, валюто- 

обмінними операціями 

Надання рухомого складу 
і обладнання в 
користування. 
Введення в дію 

юридичних вимог 
(ліцензій). Прийняття 
системи фінансових 
застав за виконання 
угоди. Нормування 

(введення екологічних 
норм та норм безпеки) 

Надання 
інфраструктури та 

обладнання в 
користування. 

Введення в дію правил 
недискримінаційно-го 

доступу до 
інфраструктури. 

Нормування (введення 
будівельних норм і 

норм безпеки, 
навантаження на 
довкілля тощо) 

Стратегія розширення 
експорту. Стратегія 

заміни імпорту. 
Системи тимчасового 
зберігання товарів на 

митних складах. 
Система підвищення 
внутрішнього попиту 

Постачальники 
транспортних 

послуг 

Лобіювання / 
здійснення тиску з 
метою ухвалення 

необхідних законів і 
правил 

Посилення професійних 
організацій. 

Поліпшення логістичного 
управління для надання 

ефективних транспортних 
послуг. Інновації 

стосовнотранспортних 
операцій 

Поліпшення 
логістичного 

управління для 
надання ефективних 

транспортно-
логістичних послуг. 
Інновації стосовно 

транспортного 
процесу 

Маркетинг послуг, що 
відносяться до торгівлі 

та транспорту. 
Більш тісні зв’язки з 

клієнтурою. 
Краще розуміння 

вимог клієнтів 

Постачальники 
інфраструктурних 

послуг 

Лобіювання / 
здійснення тиску з 
метою ухвалення 

необхідних законів і 
правил 

Поліпшення логістичного 
управління для надання 

ефективних транспортно-
логістичних послуг. 
Інновації стосовно 

транспортного процесу 

Посилення 
професійних 
організацій. 

Інновації стосовно 
інфраструктури 

транспорту 

Маркетинг послуг, які 
відносяться до 

інфраструктури. 
Більш тісні зв’язки  

з клієнтурою. 
Краще розуміння 

вимог клієнтів 

Споживачі 
транспортних та 
інфраструктурних 

послуг 

Лобіювання / 
здійснення тиску з 
метою ухвалення 

необхідних законів і 
правил з допомогою 

громадських 
організацій, асоціації 

(Конфедерації 
роботодавців, 

Укрметалургпрому, 
УСПП тощо) 

Довгострокове 
партнерство з обраними 
операторами транспорту. 

Кращий обмін  
інформацією  

стосовно необхідних 
питань 

Пошук конкурентних 
пропозицій 

Довгострокове 
партнерство  
з обраними 

операторами 
інфраструктури. 

Поліпшення обміну 
інформацією стосовно 

необхідних 
питань. 

Удосконалення 
застосуваннякомерцій
ної практики. Краще 

розуміння вимог 
товару. 

Посилення  
позицій на 

переговорах за 
допомогою 
організацій 

вантажовласників 
Джерело: систематизовано автором на основі [Куренков В.  П.  Взаимоотношения между субъектами рынка 
транспортных услуг при грузовых международных перевозках железнодоржным транспортом / В. П. 
Куренков // Бюллетень транспортной информации. –  1996. – № 10. – С. 8–13.]. 
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Додаток Б 
Таблиця Б.1 

Сукупність можливих інструментів фінансування модернізації і розвитку транспортної 
інфраструктури 

№ Можливі інструменти інвестування Коротка характеристика 
І. Кошти державних і місцевих бюджетів, 

які формуються з наступних стягнень: 
Надання безкоштовного фінансування з бюджету для 
важливих інфраструктурних об’єктів або бюджетні кредити на 
умовах повернення, цільові інвестиційні програми, 
фінансування з державних залучених кошітв. 

а). загальнодержавні податки та збори Податок на прибуток підприємств та інші податки 
б). спеціальні збори  Збори, наприклад, за користування об’єктами транспортної 

інфраструктури (плата за користування залізничною 
інфраструктурою) 

в). штрафи Стягуються за порушення при користуванні об’єктами 
транспортної інфраструктури 

ІІ. Власні кошти підприємств і їх 
структурних підрозділів  

Тарифи, прибуток, аморизаційні відрахування, накопичені 
грошові кошти 

 тарифи Регульовані тарифи мають включати інвестиційну складову, 
яка закладена саме для потреб інвестування об’єктів 
транспортної інфраструктури 

ІІІ. Кредити банків та інших фінансових 
установ 

Мають поділ на зовнішні та внутрішні джерела 

а). банківські інвестиційні кредити В Україні мають широке застосування для фінансування 
транспортної інфраструктури. 

б). синдиковані  

або консорціальні кредити 

Надаються на умовах угоди двох і більше кредитних 
інститутів між собою спільно надати кредит позичальнику 

в). проектне і мезонінне фінансування Проектне фінансування є різновидом інвестиційного кредиту. 
Це інструмент кредитування проектів, при якому велика 
частина повернення позикових коштів здійснюється за 
рахунок грошового потоку, який виробляється самим 
проектом. Мезонінне фінансування надається в невеликих 
обсягах (10-20 %) від загального проектного фінансування. Це 
одне з джерел фінансування при якому інвестор надає кошти у 
вигляді боргового фінансування з одночасним придбанням 
опціону на залучення акцій позичальника в майбутньому по 
визначеній ціні за певних умов.  

ІV. Облігаційні позики  
 сек’юритизація активів, а саме випуск:  

1). облігацій для внутрішнього ринку 

 

2). облігацій для зовнішнього ринку, 
наприклад єврооблігацій (євробондів)  

 

3). інфраструктурних облігацій 

1. Відбувається через емісію цінних паперів для розміщення 
на внутрішньому фондовому ринку. 

2. Єврооблігації випускаються позичальником при отриманні 
кредиту на євроринку: суверенні, банківські, корпоративні, 
муніципальні.  

3. Облігації, що випускаються спеціально для фінансування 
об’єктів інфраструктури, зі строком обертання від 15 до 20 
років. 

V. Акціонування Участь в уставному капіталі або корпоративне фінансування. 
Через продаж акцій забезпечується найбільший ефект 
відносно обсягів залучення коштів. Створення акціонерних 
товариств в Україні продиктовано потребою в акумуляції 
коштів для вирішення господарських питань. 

VІ. Лізинг В ситуації недоступності середньострокових та 
довгострокових кредитів, лізинг дає реальну можливість 
вирішенні проблеми інвестицій в модернізацію об’єктів 
транспортного сектору 

VІІ. Публічно-приватне партнерство Є механізмом інвестування транспортних проектів через 
залучення бізнес-середовища і МФО 

Джерело: складено автором.  
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Додаток В 
Таблиця В.1 

Динаміка інвестицій в основний капітал за видом діяльності "Транспорт і зв’язок" у 
2006–2014 рр. (у фактичних цінах) і щорічна оцінка потреби в інвестиціях, млн. грн. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Середнє 
ковзне 

значення 
обсягу 

щорічних 
інвестицій 

в 
основний 
капітал 

Експертна 
оцінка 

щорічної 
потреби в 

інвестиціях 
(на 2014 р.) 

Порівняння 
середнього 

значення обсягу 
щорічних 

інвестицій до 
експертної 

оцінки потреби, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всього в діяльність 
"транспорту та зв'язку" з 
усіх джерел 

20328,5 31709,5 32558,4 24555,1 29084,5 39375,1 34700,0 18833,3 15498,2 30330,0* 81330,0 20328,5 

з усіх джерел 
фінансування, % від 
ВВП 

1,93 2,67 2,28 1,64 2,11 2,09 2,9 1,2 0,98   1,93 

бюджетне фінансування, 
% від ВВП 0,21 0,43 0,26 0,16 0,33 0,33 0,31 1,2 0,0   0,21 

% від загальних обсягів 
інвестицій в основний 
капітал 

16,2 16,8 14 16,2 17 16,5 15,9 6,6 6,8   16,2 

ДІЯЛЬНІСТЬ 
НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТУ 

6666,3 11386,0 13366,3 6040,8 10485,8 12821,5 Н.д.** 4601,4 3916,2   6666,3 

Діяльність залізничного 
транспорту 3463,1 6683,5 8549,3 3597,4 5734,9 6458,5 Н.д. Н.д. Н.д. 5747,8  3463,1 

Функціонування 
інфраструктури 
залізничного транспорту 

374,3 998,6 1555,2 1200,0 1841,3 1496,7 Н.д. Н.д. Н.д. 1244,3  374,3 

ВСЬОГО В 
ЗАЛІЗНИЧНИЙ 
ТРАНСПОРТ 

3837,4 7682,0 10104,5 4797,4 7576,2 7955,2 Н.д. Н.д. Н.д. 6992,1 26000,0 3837,4 

Діяльність іншого 
наземного транспорту 
(автомобільного та 
міського) 

1918,0 3442,8 3831,3 1651,8 3055,1 4717,8 Н.д. Н.д. Н.д. 3102,8  1918,0 

Функціонування 
інфраструктури 
автомобільного та 
міського транспорту 

1210,4 3695,3 2502,2 1621,5 1703,3 3361,3 Н.д. Н.д. Н.д. 2349,0  1210,4 

ВСЬОГО В 
АВТОМОБІЛЬНИЙ І 
МІСЬКИЙ 
ТРАНСПОРТ 

3128,4 7138,1 6333,6 3273,2 4758,4 8079,1 Н.д. 1448,7 1470,5 5451,8 10000,0 3128,4 

діяльність 
трубопровідного 
транспорту 

1285,2 1259,8 985,7 791,7 1695,9 1645,2 Н.д. Н.д. Н.д. 570,4  1285,2 

Функціонування 
інфраструктури 
трубопровідного тр-ту 

Н д Н д Н д Н д Н д Н д Н.д. Н.д. Н.д. 0  Н д 

ВСЬОГО В 
ТРУБОПРОВІДНИЙ 
ТРАНСПОРТ 

1285,2 1259,8 985,7 791,7 1695,9 1645,2 Н.д. 932,6 577,7 570,4 6000,0 1285,2 

діяльність авіаційного 
транспорту 81,5 305,0 160,1 123,9 105,5 307, 2 Н.д. Н.д. Н.д. 180,5  81,5 

Функціонування 
інфраструктури авіа-
ційного транспорту 

339,4 261,8 572,1 878,5 3361,8 8136,2 Н.д. Н.д. Н.д. 2258,3  339,4 

ВСЬОГО В 
АВІАЦІЙНИЙ 
ТРАНСПОРТ 

421,0 566,8 732,3 1002,3 3467,3 8443,4 Н.д. Н.д. Н.д. 2438,9 4000,0 421,0 

діяльність водного тран-
спорту 34,4 52,3 56,8 34,9 52,5 103,7 Н.д. Н.д. Н.д. 0,1  34,4 

Функціонування 
інфраструктури водного 
транспорту 

361,0 537,6 844,6 1687,7 1526,2 1554,7 Н.д. Н.д. Н.д. 1085,3  361,0 

ВСЬОГО В ВОДНИЙ 
ТРАНСПОРТ  395,4 589,9 901,4 1722,5 1578,7 1658,4 Н.д. 132,6 204,8 1141,1 5000,0 395,4 

Додаткові транспортні 
послуги та допоміжні 
операції 

2285,2 5493,2 5474,1 5387,6 8432,6 19497,8 Н.д. 13347,3 108737,0 7761,8  2285,2 

Всього в транспорт і його 
інфраструктуру (без 
урахування зв’язку та іншої 
допоміжної діяльності) 

7782,2 15976,8 19057,3 11587,1 17380,5 27781,3 Н.д. Н.д. Н.д. 16594,2 51000,0 7782,2 

*За видом економічної діяльності "Транспорт та зв’язок" з урахуванням допоміжної діяльності в секторі та зв’язку (без урахування допоміжної діяльності та зв’язку – на 67%) 
** Н.д. – немає даних або дані вилучено з метою виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності даних. 
Джерело: розраховано за статистичними бюлетенями "Капітальні інвестиції в Україні" за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 роки, «Капітальні інвестиції в Україні за січень - 
грудень 2013 року», «Капітальні інвестиції в Україні за січень - грудень 2014 року». 
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Додаток Д 
 

Моніторинг чинних проектів з Міжнародними фінансовими організаціями 
 

Здійснено моніторинг інфраструктурних проектів в Україні, що співфінансуються 
МФО,  а саме Світовим Банком,  ЄБРР і ЄІБ,  а також Європейською комісією.  Наразі зі 
Світовим Банком є 2 відкриті проекти у сфері транспорту і 7 проектів у сфері енергетики 
(табл. 1)1, з Європейським банком реконструкції і розвитку Україна має 13 проектів у 
сфері транспорту та 3 проекти у сфері енергетики2 (табл. 2), з Європейською Комісією – 6 
проектів у сфері транспорту3 (табл. 3).  

Важливим напрямком подальшої співпраці з МФО є можливість співфінансування 
проектів оновлення рухомого складу залізничного транспорту, у разі здійснення 
замовлень у вітчизняних заводів-виробників залізничної техніки, що дозволить 
компенсувати втрати на зовнішньому ринку та підвищити попит внутрішнього ринку 
залізничної техніки – табл. 4. Підставою є офіційно затверджені довгострокові та 
короткосрокові державні програми: 1)Комплексна програма оновлення рухомого складу 
на 2008-2020 роки, затвердженою наказом Мінтрансзв'язку від 14.10.2008 №1259; 2) 
Програма оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012–2016 роки, що 
затверджена Постановою Кабінету Міністрів України  від 1 серпня 2011 р. № 840. 

  
 
 

Таблиця Д.1 
Проекти  в сфері транспорту та енергетики з Світовим Банком 

 
Назва проекту Дата 

відкриття 
і 

закриття 

Вартість 
проекту 

Сектор  Позичальник Виконавець 

Транспорт 
Другий проект 

покращення доріг та 
безпека.  

(реабілітація і 
модернізація дороги М- 
03 (частина траси Е-40) 

між Лубнами та 
Полтавою – 108 км).  

20 вересня 
2012 - 31 
грудня 
2016  

ДОЛЛ. 
США 
450.00  
млн. 

Сільські дороги і 
міжнародні 

автомагістралі 
99%  

Державне 
управління на 

транспорті  
1% 

Україна Укравтодор 
UKRAVTODOR 

(ROAD AGENCY) 

Покращення доріг та 
безпека 

Roads and Safety 
Improvement 

 

7 квітня 
2009   
- 30 

вересня 
2014  

ДОЛЛ. 
США 
400.00  
млн. 

Сільські дороги і 
міжнародні 

автомагістралі 
99%  

Державне 
управління на 

транспорті  
1% 

Україна Укравтодор 
UKRAVTODOR 

Енергетика 
Україна – проект Смарт 

Грід 
Ukraine - Smart Grid 

Project – PPG 

9 вересня 
2013   

ДОЛЛ. 
США 

0,500 млн. 

Передача і 
розподіл 

електроенергії 
(100%) 

Уряд України, 
Міністерство  

GOVERNMENT 
OF UKRAINE 

Міністерство 
енергетики і 

вугільної 
промисловості 
MINISTRY OF 

                                                
1 http://www.vsemirnyjbank.org/projects/search?lang=ru&searchTerm=ukraine 
2 http://www.ebrd.com/english/pages/project/psd 
3 http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/projects/list_of_projects/projects_uk.htm 
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ENERGY AND 

COAL INDUSTRY 
Фонд чистих 

технологій в Україні 
CTF in Ukraine 

8 
листопада 

2012  

ДОЛЛ. 
США 1.00  

млн 

Енергетичний 
сектор 50%  

Промисловість і 
торгівля в цілому 

50% 

Уряд України, 
Міністерство  

GOVERNMENT 
OF UKRAINE 

Міністерство 
регіонального 

розвитку, 
будівництва та 

житлово-
комунального 
господарства 

України 
MINISTRY OF 

REGIONAL 
DEVELOPMENT, 

HOUSING, 
COMMUNAL 

SERVICES 
Енергетична 
ефективність 

(UA - ENERGY 
EFFICIENCY) 

17 травня 
2011  
- 31 

березня 
2016  

ДОЛЛ. 
США 
200.00  

млн 

Тепло-
забезпечення і 

енергозбереження 
100% 

Укрексімбанк 
UKREXIMBANK 

Укрексімбанк 
UKREXIMBANK 

Гідроенергетика 
(додаткове 

фінансування) 
HYDROPOWER - 

ADDITIONAL 
FINANCING 

19 
листопада 

2009  

ДОЛЛ. 
США 

60.00  млн 

Великі ГЕС  
100% 

Україна 
UKRAINE 
  

Укргідроенерго 
UKRHYDROENERG

O 

Проект з передачі та 
розподілу 
електроенергії на 
підтримку 
енергетичного сектору 
програми «Реформи і 
розвиток» 
Power Transmission 
Project in Support of the 
Energy Sector Reform & 
Development Program 

2 серпня 
2007 року  
- 31 
грудня 
2014  

ДОЛЛ. 
США 
200.00  
млн 

Передача і 
розподіл  
електроенергії 
100% 

Україна 
UKRAINE 

Укенерго 
UKRENERGO 

Проект реабілітації 
гідроенергетики 
(прото-карбон) 

Hydropower 
Rehabilitation Proto-

Carbon Finance Project 

15 вересня 
2006  

ДОЛЛ. 
США 5.50  
миллионов 

Електроенергетика 
100% 

Україна 
UKRAINE 

Укргідроенерго 
UKRHYDROENERG

O 

Проект реабілітації 
гідроелектроенергетики 

Hydropower 
Rehabilitation Project

  
 

21 червня 
2005 - 

30 червня 
2014 

ДОЛЛ. 
США 
106.00  
млн. 

Великі ГЕС (81%)  
Центральна 

урядова 
адміністрація 

(19%) 

Україна 
UKRAINE 

- 
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Таблиця Д.2 
Проекти  в сфері транспорту з Європейським банком реконструкції та розвитку  

 Суб’єкт Джерела фінансування Дата засідання Ради 
директорів 

Опис та цілі проекту: 

1 Українська Нова Перевізна 
Компанія УНПК Україна 

кошти ЄБРР: 
кредит у розмірі до 7 мільйонів 
доларів США. 
Вартість проекту 33 млн. 
доларів США. 

27 листопада 2012 р. ЄБРР розглядає можливість участі у 
фінансуванні програми закупівлі 
рухомого складу Української Нової 
Перевізної Компанії («УНПК»), яка є 
українським дочірнім підприємством 
Globaltrans Investment Plc. («GTI Group») 
– групи компаній, що займаються 
вантажними залізничними 
перевезеннями у Росії, країнах СНД і 
Балтії. Згідно програми розвитку, GTI 
Group має на меті скористатися з уже 
досягнутих успішних результатів 
діяльності Групи в регіоні, а також зі 
значного попиту на залізничні вагони в 
Україні та інших країнах СНД. 

2 «Інтерлізінвест» кошти ЄБРР: 
кредит в розмірі до 90 млн. дол 
США,  частина з яких може 
бути синдикована комерційним 
банкам. 
Вартість проекту 300 мільйонів 
доларів США. 

12 липня 2011 р. Банк розглядає можливість надання 
ТОВ «Інтерлізінвест» кредиту для 
часткового фінансування придбання 
приблизно 3000 нових вантажних 
вагонів з метою задоволення попиту на 
послуги Компанії, який зростає. 

3 Ukrelevatortrans (UET) кошти ЄБРР: 
кредит в розмірі до 60 млн. дол 
США,  частина з яких може 
бути синдикована комерційним 
банкам.  
Вартість проекту 103,8 млн 
доларів США.  

17 грудня 2013 р. ЄБРР розглядає можливість надання 
кредиту на будівництво і розвиток 
терміналу з перевалки зерна в 
Одеському порту з максимальною 
пропускною місткістю 4,5 млн. 
метричних тонн зерна на рік.  
Проект реалізується спільно з Louis 
Dreyfus Commodities, світовим лідером в 
галузі агробізнесу. 

4 ПАТ «Югрефтрансфлот» кошти ЄБРР: 
кредит до 10 мільйонів доларів 
США 2 рівними траншами, які 
будуть виділені на постачання 
кожного судна.  
Вартість проекту 16 мільйонів 
доларів США. 

13 березня 2012 р. ЄБРР розглядає можливість надання 
двом зареєстрованим на Мальті 
компаніям, що знаходяться у 100% 
кінцевій власності  українського ПАТ 
«Югрефтрансфлот» (далі - Компанія), 
довгострокового кредиту для 
фінансування частини витрат на 
придбання  двох багатоцільових 
суховантажів (дедвейт 5190 т), 
побудованих у 2012 р. (далі - Проект).  
Проект сприятиме реалізації стратегії 
Компанії, спрямованої на 
диверсифікацію її діяльності з метою 
охоплення не лише сектору  
рефрижераторних  перевезень,  а  й  
сектору перевезення навальних 
вантажів, таких як зерно та вугілля, на 
коротких морських маршрутах в 
Азовському, Чорному та Середземному 
морях. 

5 Модернізація системи  
управління повітряним  рухом 
Державного підприємства 
обслуговування повітряного руху 
(Украероруху)  
 

Загальна вартість проекту:  До 
90 млн. євро  
Фінансування ЄБРР: Кредит на 
суму до 45 млн. євро, при 
цьому Європейський 
інвестиційний банк (ЄІБ) 
розглядає можливість надання 
паралельного фінансування у 
такому ж обсязі. 
 

13 грудня 2011 р. Банк розглядає можливість надання 
корпоративного кредиту Державному 
підприємству обслуговування 
повітряного руху України Украероруху 
на фінансування технологічної 
модернізації обладнання та діяльності 
Украероруху відповідно до стандартів 
надання послуг, встановлених у цій 
галузі європейськими регуляторами.  
 

6 Назва проекту:  Панєвропейські 
транспортні коридори  
 

Загальна вартість проекту: 1150 
млн. євро 
Фінансування ЄБРР:  
Державний кредит на суму до 
450 млн. євро буде наданий 
двома траншами (Транш 1: M-
06 та M07; Транш 2: M-01, M-
05, Н-01, Р-02 та обхід навколо 
м. Житомира на трасі M-06).  
Передбачається, що 
Європейський інвестиційний 
банк надасть кредит на суму до 

26 жовтня 2010 р. ЄБРР розглядає можливість надання 
державного кредиту для підтримки: 
реконструкції та модернізації 
автомобільних доріг на підходах до м. 
Києва – ділянок міжнародних та 
основних національних автомагістралей 
M-01, M-05, M-06, M-07, Н-01 і Р-02; та 
контрактів на утримання автомагістралі 
M-06 на основі кінцевих показників 
якості, що будуть запроваджені в 
Україні на пілотній основі. У рамках 
Проекту також передбачається 
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450  млн.  Євро для 
співфінансування Проекту.  

фінансування нагляду за виконанням 
робіт та технічної допомоги для 
реалізації запропонованого  компоненту 
реформування.  

7 Євротермінал Одеса кошти ЄБРР: 
Високопоставлений кредит у 
розмірі до 27  млн.  дол США 
(еквівалент 19,1  млн.  євро),  які 
будуть спільно фінансуватися з 
Європейським інвестиційним 
банком (ЄІБ) на паралельній 
основі.  
Вартість проекту 38  млн.  дол 
США. 

22 вересня 2009 р. ЄБРР розглядає можливість 
фінансування будівництва логістичного 
сервісного центру на 50 га земельної 
ділянки, розташованої на північ від 
Одеси в промисловій зоні міста. Це 
забезпечить кілька логістичних функцій, 
які будуть підтримувати інтегроване 
розширення існуючої обробки 
контейнерів в Одесі на Морському 
вокзалі. Логістичний центр 
складатиметься з чотирьох основних 
об'єктів: митний термінал; TIR Стоянка; 
Внутрішня дорога; Контейнерне депо. 

8 Залізниці України: Оновлення 
рухомого складу  

кошти ЄБРР: 
125 мільйонів доларів США. 
Вартість проекту до 441  млн 
доларів США 
 

11 листопада 2008 р. Пропонований проект дозволить 
компанії профінансувати придбання 
вантажних вагонів загального 
призначення, на ремонт залізниць 
України. Очікується, що Європейський 
інвестиційний банк надасть паралельне 
фінансування. 

9 Україна третій проект "Київ-Чоп 
М06 реабілітації автодороги" 

кошти ЄБРР: 
200 млн. євро.  
Вартість проекту 
(розрахункова) 486 млн. євро 
Кредит ЄБРР планується 
розширити за рахунок 
додаткових коштів - 200 
мільйонів євро, які будуть 
надані Європейським 
інвестиційним банком. 

21 листопада 2006 р. Проект буде підтримувати завершення 
реабілітації шосе М06 Київ-Чоп та 
приведення його до європейських 
стандартів, який бере свій початок з 
першого та другого дорожніх проектів 
ЄБРР в Україні. Третій проект 
фінансуватиме реабілітацію інших 
ділянок дороги М06,  з Києва в місто 
Броди, Львівська область (км 14 - км 
441). Дорога M06 є частиною Транс-
європейського коридору III (Київ-Львів-
Краків-Берлін) та коридору V (Львів-
Чоп-Будапешт) і пов'язує Україну із 
Західною Європою.  

10 ТОВ Управління 
Чорноморського судноплавства  

кошти ЄБРР:  
кредит у розмірі до 20 
мільйонів доларів США. 
Вартість проекту 34  млн.  дол 
США. 
 

16 травня 2006 р. Проект передбачає фінансування 
частини витрат на придбання / 
будівництво 5 суховантажних нових 
суден близько 5500  т дедвейту,  які 
будуються в Херсонській верфі, 
Україна. Даний проект є частиною 
програми оновлення флоту компанії. 
Судна проекту будуть використані в 
морській торгівлі, що охоплює Азовське 
море, Чорне море і Середземне моря. 

11 Україна Другий проект 
реабілітації автодороги "Київ-
Чоп " 

кошти ЄБРР: 
 € 100 млн. 
Вартість проекту 135 млн. € 

16 листопада 2004 р. Проект буде підтримувати доведення 
шосе М06 Київ-Чоп до європейських 
стандартів та подальшого реформування 
автодоріг. Кошти, отримані від кредиту 
будуть використані для удосконалення 
важливих частин шосе М06, однієї з 
найважливіших доріг в Україні, яка є 
частиною загальноєвропейського 
коридору III  і V  і пов'язує Україну із 
Заходом. Кредитні кошти будуть 
використані для фінансування допомоги 
Консультації з нагляду за будівельними 
роботами і для реформування дорожньої 
галузі. 

12 Залізниці України: проект 
швидкісних пасажирських поїздів 

кошти ЄБРР:  
Банк буде розширювати кредит 
в 120 млн. дол. США для УЗ на 
фінансування: 
- придбання пасажирських 
вагонів; - покупки колійної 
техніки;  
- будівництво Бескидського 
тунелю; 
- консультаційні послуги.  
Вартість проекту: 289 млн. 
доларів США у тому числі 
місцевих внесків та 
передбачуваних податків і 
зборів, що підлягають сплаті 
позичальником (289 млн. євро). 

22 червня 2004 р. Пропонований проект надалі сприятиме 
оперативній модернізації залізниць 
України ("Укрзалізниця" або "УЗ"), а 
також інституційному зміцненню УЗ 
шляхом надання допомоги в розробці 
нової корпоративної структури.  
Цілі проекту полягають в наступному:  
- замінити старий стиль нічних спальних 
перевезень на середні відстані 
міжміських маршрутів на швидкісні 
перевезення пасажирів вдень, що 
забезпечить вищу якість обслуговування 
для клієнтів і більш високу 
прибутковість УЗ;  
- усунути серйозні проблеми, що 
перешкоджають будівництву  
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 загальноєвропейського коридору V з 

Бескидським тунелем;  
- продовжити програму реабілітації, яка 
почалася з доходами від першого 
кредиту. 

13 Україна перший проект "Київ-
Чоп М06 реабілітації автодороги" 

кошти ЄБРР:  
75 млн. € кредит.  
Вартість проекту: 115 млн. € 
 

31 жовтня 2000 р. Кредит надається для заходів з 
реабілітації ділянок траси М06 Києва-
Чоп і придбання обладнання з 
дорожнього обслуговування; технічної 
допомоги для підготовки та реалізації 
проекту, а також реформи фінансування 
дорожнього господарства.  
Чистий дохід від кредиту Банку буде 
використаний для реабілітації важливих 
ділянок шосе М06, однієї з 
найважливіших доріг в Україні.  
Проект також сприятиме Укравтодору з 
реструктуризацією фінансування та 
управління дорожнім господарством 

Енергетика 
1. «Будівництво ПЛ 750  кВ 

Рівненська АЕС – Київська» 
415,6 млн. євро(кредитується 
ЄБРР та ЄІБ) 

  

2. «Проект з передачі 
електроенергії» 

238  млн.  дол.  США 
(кредитується МБРР) 

 Проект спрямований на реабілітацію 
вітчизняних електромереж та 
будівництво нових підстанцій, 
збільшення пропускної спроможності 
електричних мереж ОЕС України, 
забезпечення комплексного надійного та 
безперебійного енергопостачання.  

В 2011 р. НЕК «Укренерго» 
підписано два контракти у рамках 
реалізації цих проектів:  

контракт з компанією Dalekovod 
(Хорватія): «Будівництво заходу ПЛ 750 
кВ Хмельницька АЕС – Чорнобильська 
АЕС на підстанції (ПС) «Київська» 
вартістю 59,2 млн. євро; 
контракт з тією ж компанією на 
реалізацію пакету заходів «Розширення 
ПС 330 кВ Бар» вартістю 13 млн. дол. 
США. Завершення реалізації цих двох 
проектів планується у 2014 році. 

3. «Будівництво повітряної лінії 750 
кВ Запорізька АЕС – Каховська»:   

спільно з ЄБРР та ЄІБ  підписано 22 січня 
2014 року  

Проект – «Будівництво нової підстанції 
750 кВ «Каховська» з компанією ЗАТ 
«Інженерно-будівельна компанія «Союз 
- Сети» (Росія). Вартість контракту 
складає 95,8 млн. євро, термін 
виконання – 720 днів; 
2. Проект– «Будівництво заходу ПЛ 330 
кВ Новокаховська – Островська» з 
компанією «Dalekovod d.d. Zagreb» 
(Хорватія). Вартість контракту – 11,1 
млн. євро, термін виконання – 460 днів 
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Таблиця Д.3. 
Проекти  в сфері транспорту з Європейською комісією 

 Назва програми Джерела 
фінансування 

Тривалість Опис проекту: 

1 Інституційна підтримка 
Міністерства інфраструктури 
України щодо підвищення 
операційної продуктивності та 
конкурентоспроможності 
залізничного транспорту в 
Україні 
(Institutional Support to the Ministry 
of Infrastructure of Ukraine on 
Increasing the Operation Performance 
and the Competitiveness of Rail 
Transport in Ukraine) 
 

Внесок ЄС: € 
1,800,000.00 (100% 
від загальної 
кількості). 

Тривалість: з 10/2013 по 
07/2015 

Проект спрямований на зміцнення 
інституційного потенціалу Міністерства 
інфраструктури України (Департамент 
державної політики на залізничному 
транспорті) для забезпечення ефективного 
державного регулювання діяльності 
залізничного транспорту в Україні в рамках 
реформи залізничного транспорту, при 
одночасному підвищенні продуктивність 
роботи і конкурентоспроможності 
залізничного транспорту України. 

2 Підтримка реалізації Транспортної 
стратегії України  
(Supporting implementation of the 
Transport Strategy of Ukraine) 

Внесок ЄС: € 
3,480,000.00 (100% 
від загальної 
кількості). 

Тривалість: з 04/2012 до 
10/2017 

У рамках цього проекту технічної допомоги 
Міністерство інфраструктури України буде 
підтримуватися в реалізації національної 
транспортної стратегії і подальшого 
узгодження з ЄС та міжнародними 
нормами та стандартами. 

3 Підтримка реалізації Транспортної 
стратегії України  
(Supporting implementation of the 
Transport Strategy of Ukraine) 

Внесок ЄС: € 
65,000,000.00 
(100% від загальної 
кількості). 

Тривалість: з 12/2010 до 
12/2014 

Ця програма підтримки політики в 
транспортному секторі зосереджена на п'яти 
ключових сферах співробітництва, 
пов'язаних з інституційними реформами, 
безпека, розвиток інфраструктури, руху 
транспортних потоків і зміцнення 
адміністративного потенціалу. Транші 
бюджетної підтримки бути передані до 
державного бюджету України в період 2011-
2014 років. 

4 Спільний проект «Розробка і 
коригування комбінованих 
перевезень та логістичних 
процесів в Україні" 
(Twinning project "Development and 
coordination of combined transport 
and logistic processes in Ukraine") 

Внесок ЄС: € 
1,125,000.00 (100% 
від загальної 
кількості). 

Тривалість: з 08/2012 по 
05/2014 

Проект спрямований на поліпшення 
конкурентоспроможності української 
економіки шляхом розвитку сталої та 
ефективної транспортної системи, що 
включає кращі європейські практики. 

5 Спільний проект «Підтримка 
впровадження європейських 
стандартів в організації 
повітряного руху та аеронавігації" 
(Twinning project "Support to the 
implementation of European 
standards in air traffic management 
and air navigation") 

Внесок ЄС: € 
1,694,166.00 (100% 
від загальної 
кількості). 

Тривалість: з 10/2011 по 
08/2013 

Проект має кілька цілей і спрямований на: - 
підтримку сталого розвитку цивільної авіації 
в Україні; - гармонізацію правил і методів 
роботи відповідно до міжнародних 
стандартів (ІКАО) і кращу міжнародну 
практику; - підготовку до реалізації 
міжнародних та ЄС стандартів 

6 Спільний проект 
"Телекомунікаційний сектор: 
підтримки посилення компетенції 
Національної комісії з питань 
регулювання зв'язку України" 
(Twinning project 
"Telecommunication sector: 
supporting enhancement of 
competence of National Commission 
for Communications Regulation of 
Ukraine") 

Внесок ЄС: € 
1,300,000.00 (100% 
від загальної 
кількості). 

Тривалість: з 03/2012 до 
11/2013 

Загальна мета проекту полягає у підтримці 
розвитку регулювання телекомунікацій в 
Україні згідно з відповідним законодавством 
ЄС , досвіду і передової практики . 
Діяльність спільного проекту почали за 
наступними темами: - кращі практики ЄС в 
області визначення ринку , оцінки ринку та 
збору даних; - перегляд поточних рамок 
Національної комісії з питань регулювання 
зв'язку та процедур для визначення ринку , 
аналіз ринку, а також введення нормативних 
зобов'язань; - розробка організаційного 
плануї. 
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Таблиця Д.4 
Проекти залізничного транспорту, що можуть бути профінансовані МФО 

 Назва проекту 

1 Проект будівництва ширококолійної залізничної лінії Кошице—Братислава—Відень (Євразійський 
залізничний коридор) (http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/363830/) 

2 Проект електрифікації залізничних напрямків Волноваха – Комиш-Зоря – Запоріжжя, Долинська – Миколаїв 
– Колосівка (http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246142145) 

3 Програма закупівлі 500 нових локомотивів 

4 Проект з підвищення ефективності управління залізницями (В рамках проекту вже було  впроваджено єдину 
автоматизовану систему контролю вантажних перевезень.) 

Реалізації проекту Єдиної інформаційної системи портового співтовариства (ІСПС) (поетапно 
впроваджується єдина електронна система документообігу в морських портах. 

Йде реорганізація системи диспетчеризації, що сприятиме підвищенню швидкості поїздів. 

(http://www.vilkul.ua/news/oleksandr-vilkul-mi-gotovi-proponuvati-investoram-maksimalno) 

5 «Проект оновлення рухомого складу – закупівля вантажних піввагонів» (Проект з придбання 795 піввагонів 
для Донецької залізниці в рамках дії тристоронньої Угоди між ЄБРР, Укрзалізницею та Донецькою 
залізницею.) 

 (http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/354388/) 

 

http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246142145
http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/354388/
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Додаток Е 
Таблиця Е.1 

Дослідження стану логістики Світовим банком: ранжування  
деяких країн за LPI 2010,  2012, 2014 

Країни СНД за LPI 

Ранг/ Країна 
Значен-
ня LPI 
2010 

Ранг/ Країна 
Значен-
ня LPI 
2012 

Ранг/ Країна Значення  
LPI 2014 

1 2 3 4 5 6 
62. Казахстан 2,83 66. Україна 2,85 61. Україна 2,98 

68. Узбекистан 2,79 77. Грузія 2,77 86. Казахстан 2,70 

89. Азербайджан 2,64 86. Казахстан 2.69 90. Росія 2,69 

91. Киргизстан 2,62 91. Білорусь 2,61 92. Вірменія 2,67 

93. Грузія* 2,61 95. Росія 2.58 94. Молдова 2,65 

94. Росія 2,61 100. Вірменія 2,56 99. Білорусь 2,64 

102. Україна 2,57 116. Азербайджан 2,48 114. Таджикистан 2,53 

104. Молдова 2,57 117. Узбекистан 2,46 115. Грузія 2,51 

111. Вірменія 2,52 130. Киргизстан 2,35 125. Азербайджан 2,45 

131. Таджикистан 2,35 132. Молдова 2,33 129. Узбекистан 2,39 

Білорусь н/д 136. Таджикистан 2,28 149. Киргизстан 2,21 

Найперша десятка країн за LPI 

1. Німеччина  4,11 1. Сінгапур 4.13 1. Німеччина 4.12 

2. Сінгапур 4,09 2. Гонконг  4.12 2. Нідерланди 4.05 

3. Швеція 4,08 3 Фінляндія  4.05 3. Бельгія 4.04 

4. Нідерланди 4,07 4. Німеччина  4.03 4. Велика 
Британія 4.01 

5. Люксембург 3,98 5. Нідерланди 4.02 5. Сінгапур 4.00 

6. Швейцарія 3,97 6. Данія 4.02 6. Швеція 3.96 

7. Японія 3,97 7. Бельгія 3.98 7. Норвегія 3.96 

8. Велика Британія 3,95 8. Японія 3.93 8. Люксембург 3.95 

9. Бельгія 3,94 9. США 3.93 9. США 3.92 

10. Норвегія 3,93 10. Велика Британія 3.90 10. Японія 3.91 

Остання десятка країн за LPI 

146. Судан  2.21 146. Коморські 
острови  2.14 151. Йємен 2.18 

147. Непал 2.20 147. Еритрея 2.11 152. Куба 2.18 

148. Ірак 2.11 148. Судан  2.10 153. Судан 2.16 

149. Гвінея-Бісау 2.10 149. Республіка Конго 2.08 154. Джибуті 2.15 

150 . Куба  2.07 150. Сьєрра-Леоне 2.08 155. Сірійська 
араб. респ 2.09 
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Продовження табл. Е.1 

1 2 3 4 5 6 

151. Руанда 2.04 151. Непал  2.04 156. Ерітрея 2.08 

152. Намібія 2.02 152. Чад  2.03 157. Конго респ. 2.08 

153. Сьєрра-Леоне 1.97 153. Гаїті  2.03 158. Афганістан 2.07 

154. Еритрея 1.70 154. Джибуті  1.80 159. Конго дем. 
респ. 1.88 

155. Сомалі 1.34 155. Бурунді  1.61 160. Сомалі 1.77 
 

 
Джерело: За даними Групи Світового банку 
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Додаток З 
 

Алгоритм мережевого планування при змішаному перевезенні вантажів 
Метод мережевого планування дозволяє на основі вихідної інформації вказати терміни початку 

кожної роботи комплексу, обчислити час, необхідний для виконання всього комплексу робіт, 
виявити критичні роботи, несвоєчасне виконання яких спричиняє зміни в загальному часі 
виконання всього комплексу, а також некритичні роботи, невеликі затримки у виконанні яких не 
позначаться на загальній тривалості комплексу. 

Таким чином, мережевий графік дозволяє зобразити логічну та тимчасову структуру комплексу 
робіт. Роботи на графіку зображуються векторами (дугами), проекції яких на вісь часу дорівнюють 
часу їхнього виконання. Моменти завершення робіт – це вузли графіка. Дузі, що йде з i-ї подіїв j-ту, 
привласнюється час виконання tij.У тому випадку, якщо точний час виконання роботи невідомий, 
то, знаючи максимальний tМ, мінімальний tmі найбільш ймовірний tйчас, можна визначити: 

tij= 6
4 Mйm ttt ++

(З.1) 
Рухаючись від початкової події до кінцевої, можна проходити різні маршрути. Час руху по 

кожному маршруту може не збігатися. У цьому випадку повний час здійснення проекту 
визначається як максимальний час проходження будь-якого маршруту. При цьому будь-який 
шлях, час руху зва яким дорівнює повному часу, називають критичним шляхом. 

Припускаючи, що вихідна подія Vi відбувається в нульовий момент, визначають ранні 
строки здійснення подій E(Vi). Для вихідної події  
E(Vi) = 0. Для інших робіт розрахунок здійснюється, враховуючи умови, викладені далі.  

Нехай i-та подія складається з декількох робіт із номерами k, p,..., z. Знаходять всі суми E(Vk) + 
tki, E(Vp) +  tpi, ..., E(Vz) + tzi. Величина E(Vi) дорівнюватиме максимальній зі знайдених значень, 
оскільки подія відбудеться тільки після завершення найостаннішої роботи. Час завершення 
останньої роботи й визначає повний час здійснення проекту. 

Пізній строк настання події L(Vi) характеризує останній момент часу,  
в який може відбутися подія за умови незмінності часу виконання проекту. Знаходять L(Vi) 
подібно до того, як знаходять час, але рухаються з кінця мережі в початок. Для останньої роботи п 
приймається L(Vi) = E(Vi). Для знаходження L(Vi) потрібно знайти, по-перше, всі вершини, в які 
входять роботи з і-ї вершини (нехай це будуть роботи з номерами k, p, ..., z), далі визначають всі 
різниці L(Vk) - tki,L(Vp) - tpi, ..., L(Vz) - tzi, і мінімальна з них – пізній строк, який знаходиться L(Vi). 

Для всіх подій критичного шляху виконуються такі дві умови: по-перше, ранні й пізні строки 
збігаються; по-друге, тривалість кожної роботи критичного шляху дорівнює різниці між 
моментами здійснення кінцевої й початкової події цієї роботи. 

Якщо робота не лежить на критичному шляху,  то в неї звичайно є певний резерв часу,  що 
дозволяє найбільше ефективно розподіляти ресурси стосовно робіт. Виділяють такі види резервів 
– загальні, вільні й незалежні. 

Загальний резерв R= L(Vi)-E(Vi) –  це час,  на який можна перенести початок роботи,  не 
збільшуючи загальний час виконання проекту. 

Вільний резерв rij обчислюється таким чином: rij = E(Vj) - E(Vi)  -  tijі показує, наскільки 
можна відсунути початок роботи i від раннього моменту її можливого початку, не впливаючи 
на настання раннього строку здійснення Vj. 

При цьому варто враховувати, що використання резерву однієї роботи може зменшувати 
резерви наступних і попередніх робіт. У деяких випадках тривалість часу виконання роботи може 
бути збільшена без зміни резервів часу попередніх і наступних робіт. Таке можливе збільшення 
часу роботи називається незалежним резервом Рij. і обчислюється в такий спосіб: Рij = E(Vj) - L(Vi) 
-  tij. Таким чином,  логічне й часове представлення роботи за допомогою сітьових графіків дає 
можливість планувати й контролювати хід виконання проекту. 

Часова характеристика є одним із визначальних факторів, що впливають на вибір ланцюга 
доставки, однак найбільш перспективним є використання багатокритеріальної оцінки; наприклад, 
додатково можна використовувати критерії вартості й приведеної вартості транспортування. Тому 
в нашому дослідженні, не описуючи докладно елементарні роботи агентів, виявимо основні 
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параметри мережевого графіка при змішаних перевезеннях, які впливатимуть на прийняття 
управлінського рішення в логістичному ланцюгу. 

Транспортний процес при змішаних перевезеннях складається із послідовної доставки вантажу 
різними видами транспорту та проміжного перевантаження – рис. З.1.  

 

Рис. З.1. Технологічна схема доставки вантажу з використанням декількох видів транспорту 
Джерело: Сергеев В.И., Сергеев И.В. Логистические системы мониторинга цепей поставок / В.И.Сергеев, И.В.Сергеев. – 
М.: Инфра-М. – 2003. – 172 с. 

 
У ряді випадків наведених технологічних схем може бути більше однієї, тобто етапи 2–6 і 8, 9 

для різних схем доставки можуть не збігатися. Таким чином, планування змішаного перевезення 
вантажів можна представити як ряд операцій,  що складаються з елементарних робіт,  які мають 
послідовно бути виконані. При цьому зазначені операції є альтернативними одна одній, тобто 
перетинання схем доставки в одному пункті мережевого графіка означає тільки їхню просторову, а 
не тимчасову залежність. 

Із усього викладеного вище випливає,  що мережевий графік,  котримй характеризує доставку 
вантажу в змішаному сполученні, матиме такі особливості: 

• кожній дузі привласнюється тільки одне значення розглянутих критеріїв, що характеризує 
втрати в тимчасовому й/або вартісному вираженні; 

• кожному проміжному пункту (вузлу мережевого графіка) відповідає одне або кілька значень, 
обумовлених як сума довжин дуг. Кількість значень залежить від кількості альтернативних 
варіантів доставки в розглянутий пункт; 

• сітьовий графік не вимагає розрахунків раннього й пізнього строків виконання кожної 
роботи; 

• вибір варіанта проводиться на основі порівняння отриманих характеристик схеми доставки із 
заданими умовами. 

З огляду на наведені особливості мережевий графік при змішаних перевезеннях у загальному 
виді можна представити як просторово залежні схеми доставки з урахуванням різних параметрів,  
які використовуються для прийняття управлінського рішення (рис. З.2).  

 
Рис. З.2. Мережевий графік варіантів доставки вантажу і його характеристики 

Джерело: Сергеев В.И., Сергеев И.В. Логистические системы мониторинга цепей поставок / В.И.Сергеев, И.В.Сергеев. – 
М.: Инфра-М. – 2003. – 172 с. 
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При цьому як критерії вибору варіантів доставки пропонується використовувати: 
• час (Т); 
• вартість (С); 
• приведену вартість, яка визначається за формулою: 

С*= (С вантажу +С Т) (1+∆)n  (З.2) 
де: С*  – оцінка вартості вантажу і його доставки з урахуванням фактора часу (інтегральна 

оцінка); С вантажу – закупівельна вартість вантажу; С Т – вартість перевезення; (1+∆)n – множник 
нарощення відсотків за відсотковою ставкою ∆ за n періодів, n = Т/365. 

Кожній роботі Vi відповідають три значення – час Tjt,вартість доставки Ci і інтегрований 
показник C*, які визначаються як сума дуг за різними варіантами доставки, – один із зазначених 
показників при заданих умовах є основним при ухваленні управлінського рішення про вибір 
варіанта доставки. Умовній роботі Vі–"початок доставки, відправник вантажу"– відповідають три 
значення, що дорівнюють нулю. 

Дуга мережевого графіка є або процесом безпосереднього перевезення вантажу одним видом  
транспорту, або виконанням будь-якої роботи з навантаження, розвантаження або переробки 
вантажу і його оформлення. 

Шлях проходження з одного вузла в іншій може бути альтернативним, наприклад: 
• якщо дуга означає процес транспортування, то наявність двох і більше шляхів свідчить про 

можливість використання на цьому маршруті декількох альтернативних один одному видів 
транспорту; 

• якщо дуга означає процес оформлення вантажу в пункті, то залучення посередників і відмова 
від їхніх послуг приведуть до появи декількох альтернативних один одному варіантів. 

Таким чином, для пунктів, де перетинаються альтернативні шляхи доставки, з'являється 
декілька сумарних значень Т, С, С* ( робота V5). 

Вибір здійснюється на основі одного визначального на певний момент часу показника. У 
випадку, якщо важливість показників має приблизно однакове значення і якщо для жодної зі схем 
доставки не виявилося, що всі значення нижчі, ніж для будь-якої іншої (тоді вибір очевидний), для 
вибору схеми перевезення можна використовувати критерії прийняття рішення  
в умовах невизначеності. 

Найбільш відомі критерії Лапласа, Вальда, Севіджа та Гурвіца, що дозволяють прийняти 
рішення в умовах невизначеності на основі аналізу матриці можливих результатів: рядки 
відповідають можливим діям R (варіантам доставки вантажів); стовпчики – можливим станам 
"природи" Si, (критеріям доставки); елементи матриці – результат при виборі j-ої дії та реалізації і-
го стану Vji . 

Критерій Лапласа спирається на принцип недостатньої підстави, відповідно до якого всі стани 
природи Si  (i  =  1,п) приймаються однаково ймовірними. Таким чином, кожному стану Si 
відповідає ймовірність qi, що визначається за формулою: 

                             qi n
1

=
   (З.3) 

Для ухвалення рішення для кожної дії Rj обчислюється середнє арифметичне значення втрат: 

å
=

=
n

i
jij V

n
RM

1

1)(
 (З.4) 

Серед Mj(R) вибирають мінімальне значення, якщо, як у розглянутому випадку, матриця 
можливих результатів представлена матрицею втрат (або максимальне значення, у всіх інших 
ситуаціях), що й відповідатиме оптимальній стратегії: 

W=min{Mj(R)}, (З.5) 
Де W–значення параметра, що відповідає оптимальної стратегії (варіанту доставки вантажу). 
Критерій Вальда (мінімаксний або максимінний критерій), базується на принципі найбільшої 

обережності. У випадку, коли результат Vji являє собою втрати, при виборі оптимальної стратегії 
використовується мінімаксний критерій. Потрібно на першому етапі в кожному рядку знайти 
найбільший елемент mах {Vji}, а далі вибирається дія Rj(рядок j), якому відповідатиме найменший 
елемент із цих найбільших елементів: 
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W = ij
maxmin

{Vji}. (З.6) 
Критерій Севіджа використовує матрицю ризиків, елементи rji. якої визначають за формулою: 

rji= Vij - j
min

{Vji}.    (З.7) 
Таким чином, rji є різницею між найкращим значенням у стовпці i і значеннями Vji при тій же 

i. Відповідно до критерію рекомендується обрати ту стратегію, за якої величина ризику приймає 
найменше значення у найнесприятливішій ситуації: 

W = ij
maxmin

{rji}                           (З.8) 
Критерій Гурвіца заснований на двох таких припущеннях: природа може перебувати в 

найневигіднішому стані з імовірністю (1 - а)  і у найвигіднішому стані з імовірністю а, де а–
коефіцієнт довіри.  Якщо елементи матриці являють собою втрати,  то вибирають дію,  що 
задовольняє таку умову: 

W = [ ]ijiijij
VV max)1(minmin aa -+

      
З.9) 

Критерій Гурвіца встановлює баланс між випадками крайнього оптимізму та песимізму шляхом 
зважування цих двох способів поводження відповідними вагами (1 - а) і а, де 0 <а <1. Значення а 
визначається залежно від схильності особи, що приймає рішення, до песимізму або до оптимізму.  
За відсутності яскраво вираженої схильності найбільш часто використовується а= 0,5. 

Застосування розглянутих критеріїв вимагає однорідності даних, що утворять матрицю. Таким 
чином, значення параметрів "час", "вартість" і "приведена вартість" за кожним варіантом доставки 
повинні бути однієї розмірності. Тому перед визначенням найкращого результату за критеріями 
варто перейти від абсолютних показників до відносних, дорівнявши мінімальне або максимальне 
значення в кожному стовпці, наприклад, до одиниці, а інші виразивши в частках від одиниці. 
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Додаток К 

Таблиця К.1 

Показники продуктивності залізничного транспорту за даними Організації співробітництва 
залізниць (ОСЗ) та Міжнародного союзу залізниць (МСЗ) 

Країна 

Продуктивність праці Продуктивність 
вантажних перевезень 

Продуктивність 
пасажирських 

перевезень 

Ефектив-
ність 

транспорт-
ного 

сполучення 

Продуктив-
ність 

локомотивів 

Продуктивність 
вагонів 

Продуктивність 
залізничних 

ліній 

кількість 
робітникі
в на 1 км 
мережі 

пас-
км+т-км 

на 1 
робітник

а 

т-км на 1 
км мережі 

т-км на  
1 

робітни
ка 

пас-км на 
1 км 

мережі 

пас-км 
на  
1 

робітни
ка 

т-км 
нетто+пас-км 

на 1 км 
мережі 

т-км брутто на 
1 локомотив т-км нетто на 1 вагон 

поїздо-км 
пас+поїздо-км 
вант на 1 км 

мережі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Албанія 4,49 41,05 108,75 24,21 75,65 16,84 1 84,40 2 581,82 85,66 2,03 

Вірменія 4,84 99 418,89 86,5 60,53 12,5 479,42 12 390,63 182,11 0 

Австрія 9,01 735,79 4 584,04 508,79 2 045,25 227 6 629,29 68 051,39 807,52 29,78 

Азербайджан 12,51 352,58 3 968,25 317,31 441,08 35,27 4 409,33 41 594,97 376,94 5,79 

Білорусь 14,05 698,73 8 431,96 600,31 1 382,34 98,42 9 814,30 121 694,41 1740,62 12,03 

Бельгія 10,34 434,68 1 558,41 150,7 2 936,56 283,97 4 494,97 67 298,48 480,19 24,15 
Боснія й 
Герцеговина 7,3 171,47 1 194,74 163,6 57,45 7,87 1 252,19 14 059,88 270,98 4,82 

Болгарія 7,16 173,5 727,85 101,71 513,79 71,79 1 241,64 20 566,79 253,77 7,74 

Канада 0,7 8 789,68 6 142,60 8 753,37 25,48 36,32 6 168,09 198 563,50 4 768,11 1,99 

Хорватія 4,78 335,38 961,79 201,38 639,97 134 1 601,76 32 588,00 392,27 9,47 

Чехія 4,81 406,02 1 259,08 262 692,12 144,02 I 951,20 26 212,59 434,82 15,69 

Данія 5,16 673,18 0 0 3 474,89 673,18 3 474,89 0 0 34,79 

Естонія 2,54 3 251,00 7 946,63 3 127,00 315,12 124 8 261,75 190 066,67 2 1 14,27 8,59 

Фінляндія 1,69 1 370,90 1 647,24 975 668,86 395,9 2 316,10 62 350,84 931,77 8,62 

Франція 2,6 693,5 382,69 147,07 1 421,87 546,43 1 804,56 54 451,78 902,27 7,58 

Грузія 4,47 983,29 3 977,01 889,71 418,26 93,57 4 395,27 0 477,57 0 

Німеччина 7,48 731,65 3 138,64 419,82 2 331,33 311,83 5 469,96 75 968,04 972,01 26,27 

Греція 1,57 134,5 210,82 134,5 0 0 210,82 0 170,36 0 

Угорщина 5,13 160,78 109,74 21,39 715,21 139,4 824,94 26 186,82 8 697,92 13,88 

Ірландія 2,08 442,25 47,94 23 873,89 419,25 921,83 0 183,27 8,82 

Ізраїль 1,74 1 693,33 1 027,08 590 1 920,70 1 103,33 2 947,78 63 845,24 1 517,14 10,17 

Італія 4,73 749,72 1 139,69 240,93 2 406,81 508,79 3 546,50 593,38 676,77 17,28 

Казахстан 6,58 2 450,40 15029,19 2 284,82 1 089,1 1 165,57 16 118,30 233 277,94 2 132,29 10,7 

Киргизія 11,99 167,4 1 769,78 147,6 237,41 19,8 2 007,19 33 133,33 414,84 2,57 

Латвія 6,33 1 104,83 6 945,18 1 097,92 43,75 6,92 6 988,93 118 882,65 2 182,01 4,32 

Литва 5,66 1 393,70 7 601,02 1 343,10 286,36 50,6 7 887,38 97 794,01 1 453,89 8,13 

Люксембург 14,55 134 687,27 47,25 1 261,82 86,75 1 949,09 12 817,31 48,52 26,87 

Молдова 11,24 110,69 879 78,23 364,74 32,46 1 243,73 20 138,16 128,43 2,82 

Чорногорія 7,23 0 0 0 0 0 0 9 181,82 0 1,49 

Нідерланди 4,85 1 096,57 0 0 5 319,47 1 096,57 5 319,47 0 0 39,26 

Норвегія 0 466,1 0 0 0 466,1 0 0 0 0 

Польща 5,43 467,68 1 742,31 320,81 797,63 146,87 2 539,95 29 864,94 503,69 8,99 

Португалія 2,46 824,86 723,43 293,71 1 308,23 531,14 2 031,67 10 489,80 643,71 13,18 
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Продовження табл. К.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Румунія 5,14 254,57 821,66 159,84 486,96 94,73 1 308,62 19 151,58 121,96 7,4 

Росія 5,86 4 300,67 23 81,44 4 022,62 1 630,02 278,06 25 21 1,46 0 9 468,50 16,81 

Сербія 4,99 199,63 848,25 170,05 147,55 29,58 995,8 26 066,67 380,52 5,43 

Словаччина 8,83 311,25 2 117,34 239,66 632,52 71,59 2 749,86 0 452,07 12,02 

Словенія 6,1 1 546,13 2 673,45 437,73 662,05 108,4 3 335,50 187 316,46 1 022,42 15,81 

Іспанія 2,07 925,96 504,73 243,63 1 413,56 682,33 1 918,29 110 334,46 547,19 13,1 

Швеція 0,76 929,47 0 0 709,45 929,47 709,45 44 259,26 0 5,05 

Швейцарія 8,54 1 031,41 3 669,47 429,87 5 134,90 601,54 8 804,37 8 604,59 1 490,90 52,59 

Таджикистан 12,99 105,13 1 311,69 101 53,57 4,13 1 365,26 25 451,61 299,48 1,52 

Македонія 2,1 5 453,33 751,07 350 221,75 103,33 972,82 23 396,23 458,92 3,99 

Туреччина 0 0 1 139,46 0 572,34 0  171 1,80 40 615,13 615,09 4,07 

Туркменістан 6,1 726,47 3 849,76 631,16 581,38 95,32 4 431,14 0 848,99 0 

Україна 5,44 2 273,99 10047,96 1 848,23 2 314,67 425,76 12 362,64 102 758,24 1 184,59 20,42 
Велика 
Британія 2,44 1 360,20 0 0 3 313,67 1 360,20 3 313,67 0 0 31,79 

США 0,76 14 408,47 10930,05 14353,13 42,14 55,34 10 972,19 180 792,73 5 931,90 3,66 

Узбекистан 13 457,95 5 267,61 405,13 686,76 52,82 5 954,37 141 473,86 924,41 5,15 

Джерело: Производительность на железнодорожном транспорте. Материалі 66 сессии Рабочей группі по 
железнодорожному транспорту / Европейская экономическая комиссия ; Комитет по внутреннему транспорту. – Женева, 
8−9 ноября 2012 р. 
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Таблиця К.2 

Директиви та регламенти щодо залізничного транспорту, які необхідно прийняти 
відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС та Україною 

 
Назва нормативно-законодавчого акту 

Питання, на вирішення якого 
направлена  
директива 

Графік імплементації  
в законодавство  

України 
1 Директива Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 

1991 р. про розвиток залізниць Співтовариства 
Доступ до ринку та інфраструктури: 
а) запровадження незалежності в 
управлінні та покращення 
фінансової ситуації (ст. 2,3,4,5 та 9); 
б) розподіл між управлінням 
інфраструктурою та транспортними 
операціями (ст. 6, 7 та 8) 

Ці положення Директиви мають 
бути впроваджені протягом 8 
років з дати набрання цією 
Угодою чинності 

2 Директива Ради № 95/18/ЄС від 19 червня 
1995 р. про ліцензування залізничних 
підприємств 

Доступ до ринку та інфраструктури: 
запровадження ліцензій згідно з 
умовами, переліченими в статтях 1, 
2, 3, 4 (за винятком підстатті 4, 5), 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 та 15  

Ці положення Директиви мають 
бути впроваджені протягом 8 
років з дати набрання цією 
Угодою чинності 

3 Директива 2001/14/ЄС Європейського 
Парламенту і Ради від 26 лютого 2001 р. про 
розділення пропускної здатності залізничної 
інфраструктури і стягнення зборів за 
користування залізничною інфраструктурою 

Доступ до ринку  
та інфраструктури 

Положення Директиви мають 
бути впроваджені протягом 
8 років з дати набрання цією 
Угодою чинності  

4 Регламент (ЄС) № 913/2010 Європейського 
Парламенту та Ради від 22 вересня 2010 р. 
стосовно Європейської залізничної мережі для 
конкурентоспроможності вантажних перевезень 

Доступ до ринку та інфраструктури Положення Регламенту мають 
бути впроваджені протягом 
8 років з дати набрання цією 
Угодою чинності  

5 Директива 2004/49/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про 
безпеку залізниць у Співтоваристві, яка 
вносить зміни до Директиви Ради 96/18/ЄС про 
ліцензування підприємств залізничного 
транспорту та до Директиви 2001/14/ЄС про 
розділення пропускної здатності залізничних 
інфраструктур та стягнення платежів за 
використання залізничної інфраструктури та 
про сертифікацію безпеки (Директива про 
безпеку на залізницях) 

Технічні умови та техніка безпеки Положення Директиви мають 
бути впроваджені протягом 
8 років з дати набрання цією 
Угодою чинності  

6 Директива № 2007/59/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про 
сертифікацію машиністів локомотивів та 
поїздів у залізничній системі Співтовариства 

Технічні умови та техніка безпеки Положення Директиви мають 
бути впроваджені протягом 8 
років з дати набрання цією 
Угодою чинності, беручи, 
зокрема, до уваги ст. 9.2 цієї 
Директиви, що дозволяє Україні 
застосовувати більш жорсткі 
вимоги, ніж застосовуються зараз 
у європейському законодавстві  

7 Директива № 2008/68/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 р. про 
перевезення небезпечних вантажів наземним 
транспортом 

Технічні умови та техніка безпеки Положення Директиви мають бути 
впроваджені для всіх перевезень 
небезпечних вантажів при 
виконанні міжнародних 
залізничних перевезень після 
набрання цією Угодою чинності, 
при виконанні національних 
перевезень – протягом 8 років після 
набрання цією Угодою чинності  

8 Регламент Ради (ЄЕС) № 1192/69 від 26 червня 
1969 р. про спільні правила стандартизації 
звітності підприємств залізничного транспорту 

Стандартизація рахунків та 
статистики 

Положення Директиви мають 
бути впроваджені протягом 
8 років з дати набрання цією 
Угодою чинності  

9 Директива № 2008/57/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 17 червня 2008 року 
про інтероперабельність залізничної системи в 
межах Співтовариства (доопрацьована) 

Інтероперабельність Положення Директиви мають 
бути впроваджені протягом 
8 років з дати набрання цією 
Угодою чинності  

10 Директива Ради 92/106/ЄЕС від 7 грудня 
1992 р. про встановлення спільних правил для 
окремих видів комбінованих перевезень 
вантажів між державами-членами 

Комбіновані  
перевезення 
 

Положення Директиви мають 
бути впроваджені протягом 
8 років з дати набрання цією 
Угодою чинності  
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   Продовження табл. К.2 
 

Назва нормативно-законодавчого акту 
Питання, на вирішення якого 

направлена  
директива 

Графік імплементації  
в законодавство  

України 
11 Регламент (ЄС) № 1370/2007 Європейського 

Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про 
громадські пасажирські перевезення 
залізничним та автомобільним транспортом та 
скасування Регламентів Ради (ЄЕС) № 1191/69 
та № 1107/70 

Пасажирські  
перевезення 

Положення Регламенту мають 
бути впроваджені протягом 
8 років після набрання цією 
Угодою чинності, за винятком 
статті 7.2 

12 Регламент Ради (ЄЕС) № 1371/2007 
Європейського Парламенту та Ради від 23 
жовтня 2007 р. про права та обов’язки 
пасажирів, які користуються залізничним 
транспортом 

Пасажирські  
перевезення 

Положення Регламенту мають 
бути впроваджені протягом 
8 років з дати набрання цією 
Угодою чинності та стосовно 
статей 13, 16 та 17 Рада асоціації 
прийме рішення щодо строку 
імплементації 

Джерело: складено за Додатком XXXI до глави 7 "Транспорт" розділу V "Економічна і галузева співпраця" Угоди про 
асоціацію між ЄС та Україною.[Електронний ресурс]. – Доступний з : 
http://www.mtu.gov.ua/uk/show/association_agreement.html 
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Таблиця К.3 
Аналіз директив ЄС щодо залізничного транспорту, спрямованих  

на організаційні перетворення в галузі (доступ до ринку та  
інфраструктури), та перспективи їх застосування в Україні 

Директиви ЄС Застереження щодо впровадження  
їх в Україні 

Доступ до ринку та інфраструктури 
1) Директива Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 року 
про розвиток залізниць Співтовариства  
"Запровадження незалежності в управлінні та 
покращення фінансової ситуації" (ст. 2, 3, 4, 5 та 9).  
Ст. 2 і 3 відносяться до розділу 1 "Мета і сфера 
застосування" і пояснюють застосування цієї 
директиви (ст.2)та її термінологію (3). 
Ст. 4 і 5 стосуються незалежності управління 
залізничними підприємствами (компаніями) та їх 
самостійності на ринку перевезень, а саме вимагають: 
– Основна вимога до держави – це вживати необхідні 
заходи щодо забезпечення незалежного статусу 
залізничних підприємств у сфері управління, 
адміністрування і внутрішнього контролю за 
адмістративними, економічними і фінансовими 
питаннями з правом мати майно, бюджет і рахунки, 
відокремлені від майна, бюджету і рахунків держави; 
– залізничні компанії повинні управлятися відповідно 
до принципів, які застосовуються до комерційних 
компаній і мати право вільно створювати міжнародні 
об’єднання з одним або більше залізничним 
підприємством, розширювати свою частку на ринку, 
розвивати нові технології, впроваджувати нові 
інноваційні методи управління тощо 

 
Розподіл адміністративної і комерційної функції Укрзалізниці 
було передбачено ще Указом Президента України "Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України" від 
11.04.2000 р."Про стан залізничного транспорту України та заходи 
щодо забезпечення його ефективного функціонування", де в п.1.пп 
6. прописані питання реорганізації структури управління 
залізничною галуззю та забезпечення повного розмежування 
функцій державного та господарського управління, центральним 
моментом при цьому визначено зміну організаційно-правового 
статусу Державної адміністрації залізничного транспорту України 
та залізниць. Проте обов’язковою умовою реформування 
управління було визначено збереження єдиної системи 
залізничного транспорту як цілісного виробничо-господарського 
комплексу. До активних ініціатив щодо реформування 
залізничного транспорту України вдалися з ухваленням Закону 
України "Про особливості утворення публічного акціонерного 
товариства залізничного транспорту загального користування" від 
23.02.2012 року № 4442-VI (Відомості Верховної Ради України 
(ВВР), 2012, № 49, ст.553), відповідно до якого Кабінет Міністрів 
України повинен був у тримісячний строк прийняти рішення про 
утворення публічного акціонерного товариства залізничного 
транспорту загального користування. Проект нормативно-
правового акта про утворення публічного акціонерного товариства 
залізничного транспорту загального користування існує, проте 
його досі не затверджено. 

 
Розподіл між управлінням інфраструктурою та 
транспортними операціями (ст. 6, 7 та 8) 
вимагає:  
1) відокремлення рахунків діяльності, зв’язаної з 
перевезеннями, та діяльності, пов’язаної з 
управлінням залізничною інфраструктурою;  
2) держава має вимагати організації окремих 
підрозділів у структурі одного підприємства або 
здійснення управління інфраструктурою окремим 
підприємством. 
Ст. 7 передбачає, що держави-члени можуть покласти 
на залізничні підприємства або будь-який інший орган 
управління інфраструктурою відповідальність за 
керівництво залізничною інфраструктурою 
(інвестування, технічне обслуговування та 
фінансування), як того вимагають технічні, 
комерційні та фінансові аспекти такого керівництва. 

 
Частково цю вимогу в Україні вже виконано. В структурі управління 
Укрзалізниці (УЗ) існували і продовжують існувати інфраструктурні 
підрозділи, а саме першому заступнику генерального директора УЗ 
підпорядковується Головне управління колійного господарства, Головне 
управління електрифікації та електропостачання, Головне управління 
автоматики, телемеханіки та зв’язку, Центральна станція зв’язку, на які 
покладено відповідальність за керівництво залізничною 
інфраструктурою. 
Хоча ці управління не є цілісним окремим органом управління 
залізничною інфраструктурою, на вимогу Директиви ці підрозділи 
Укрзалізниці відповідальні "за створення і утримання залізничної 
інфраструктури, а також за управління системами контролю і безпеки".  
Необхідно зазначити, що термін "Залізнична інфраструктура" вперше 
з’явився в законодавстві Україні саме в ЗУ "Про особливості утворення 
публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального 
користування" від 23.02.2012 року № 4442-VI. Термін означає 
"магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на 
них технологічні споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо 
використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме: 
залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, 
контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, 
системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом 
поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання 
аварійно-відновлювальних робіт", що є державною власністю та 
закріплюються за Товариством на праві господарського відання. 
Зважаючи на це, можна зробити висновок, що регулювання 
інфраструктури залізничного транспорту в Україні перебуває на стадії 
формування. 
Важливий пункт Директиви – ст. 10, що стосується доступу на рівних 
умовах до інфраструктури інших-держав членів з метою надання 
міжнародних комбінованих залізничних перевезень, для України 
вилучено і впровадження у наше законодавство не передбачено. 
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Продовження табл. К.3 

Директиви ЄС Застереження щодо впровадження  
їх в Україні 

2) Директива Ради № 95/18/ЄС від 19 червня 1995 
року про ліцензування залізничних підприємств 

– запровадження ліцензій згідно з умовами, 
переліченими в статтях 1, 2, 3, 4 (за винятком статті 4, 
5 ) 

– статті 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 та 15 

Ст. 4 (за винятком підпунктів 4, 5 з цієї статті)  
є дискримінаційною  стосовно ліцензій, виданих на територій 
України, тому що у вилученому підпункті 5 саме йдеться про те, 
що "ліцензія є дійсною на всій території Співтовариства". Таким 
чином ліцензії, видані в Україні, не будуть дійсними в інших 
країнах на всій території Співтовариства, а українські 
перевізники повинні будуть платити за ліцензії не українським 
уповноваженим органам з ліцензування, а Європейській 
залізничній агенції. 

3) Директива 2001/14/ЄС Європейського Парламенту і 
Ради від 26 лютого 2001 року про розділення 
пропускної здатності залізничної інфраструктури і 
стягнення зборів за користування залізничною 
інфраструктурою. 

Законодавством України не передбачено існування окремого 
регуляторного органу, який би виконував окремо функції із 
розподілення пропускної здатності інфраструктури, стягував 
плату за використання інфраструктури з залізничних 
підприємств та міжнародних об’єднань, які використовують цю 
інфраструктуру. Щоб виконати положення цієї директиви, 
необхідно розробити і внести відповідні зміни в ЗУ "Про 
залізничний транспорт" і створити цей регуляторний орган 

4) Регламент (ЄС) № 913/2010 Європейського 
Парламенту та Ради від 22 вересня 2010 року, 
стосовно Європейської залізничної мережі для 
конкурентоспроможності вантажних перевезень. 
Документ затверджує правила для створення та 
організації міжнародних залізничних перевезень для 
конкурентних залізничних вантажних перевезень і 
застосовується до управління та використання 
залізничної інфраструктури, що входить до коридорів 
вантажних перевезень 

Початкові коридори вантажних перевезень, які містяться в 
додатку до цього Регламенту, не мають переліку залізничних 
ліній на території України. Тобто Україна має внести пропозиції 
до перегляду цього регламенту з метою включення до цих 
коридорів українських ділянок залізничної інфраструктури, хоча 
два коридори – № 6 і № 9 закінчуються на угорсько-
українському та словацько-українському кордоні. Тим більше що 
Україна в межах багатьох міжнародних організацій уже є 
учасником проектів із розвитку міжнародних транспортних 
коридорів по своїй території 

Джерело: складено автором 
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Додаток Л 

Таблиця Л.1 
Проекти міжнародних транспортних коридорів у світі 

 
Назва Коротка характеристика 

Основні транспортні коридори 
нової інфраструктурної політики 
Європи 2013 року 

Балтійсько-адріатичний, Північне море-Балтійське море, 
Середземноморський, Орієнт/схід-Середземномор’я, 
Скандинавський- Середземномор’я, Рейн – Альпи, Атлантичний, 
Північне море- Середземномор’я, Рейн - Дунай 

Пан’європейські (Критські) 
коридори 

На ІІ і ІІІ Загальноєвропейських конференціях щодо транспорту 
(в 1994 р. на о. Крит і в 1997 р. у м. Гельсінкі) були прийняті 
головні транспортні маршрути, чотири з яких проходили 
територією України 

Угода про залізничні транспортні 
коридори Організації 
співробітництва залізниць1 

Її пріоритетна ціль на сучасному етапі – регулювання 
залізничних зв’язків між Європою та Азією, для чого були 
намічені 13 основних залізничних коридорів 

Угода AGTC (European Agreement 
on Important International Combined 
Transport Lines and Related 
Installations) 

Європейська угода про міжнародні комбіновані вантажні лінії та 
відповідні об’єкти, яка була розроблена у 1991 р. у рамках ЄЕК 
ООН з метою створення міжнародної комбінованої транспортної 
мережі, її розвитку та координації експлуатування 

EU-UIC Проект високошвидкісної європейської мережі (МСЗ ЄС – 
Міжнародного союзу залізниць ЄС). Проект з 80-х рр. 
розроблявся в рамках МСЗ, а потім у рамках ЄС з метою 
створення високошвидкісної мережі (v – 250 км/ч) та її 
координації 

TEN (Trans European Network) Транс’європейська мережа. Концепція розвитку залізничних 
шляхів Західної Європи 

TER (Trans European Railway) Транс’європейский залізничний шлях. Проект почався в рамках 
ООН у 1990 р. з метою узгодити залізничні шляхи Середньої та 
Східної Європи та мережу TEN і, тим самим, забезпечити єдині 
послуги залізничного транспорту для всієї Європи. (До 
організації із штаб-квартирою у м. Будапешт належить 11 країн, 
що підписали угоду в м. Женева у 1992 р. Параметри швидкості 
на маршрутах TER – 120 км/год., тому що країни-учасниці не 
могли взяти на себе виконання параметрів AGC.) 

TINA (Transport Infrastructure Needs 
Assessment) – визначення вартості 
необхідної транспортної 
інфраструктури 

У вересні 1995 р. країни – кандидати на приєднання до ЄС 
створили організацію з метою координації задач стосовно 
модернізації та фінансування розвитку транспорту країн 
Центральної та Східної Європи перед їхнім вступом до ЄС 

EILP – Генеральний європейський 
проект щодо інфраструктури 

Проект розвитку інфраструктури залізничних шляхів, що має 
вирішальне значення у міжнародних та транзитних перевезеннях 
(був розроблений як доповнення до проектів ліній AGC, AGTC) 
[314] 

Коридори програми CAREC З 1997 р. Азіатський банк розвитку (АБР) шляхом сильної 
китайської підтримки сприяє Центральноазіатській регіональній 
економічній ініціативі (CAREC), яка об'єднує чотири держави 
Центральної Азії: Афганістан, Азербайджан, Китай і Монголію. 
Повний набір коридорів наведено нижче: 

– Європа – Східна Азія, з Китаю на захід через Казахстан, з більш 
ніж 3 млрд. дол. США фінансування АБР, Світовим банком, 
ЄБРР та ІБР (Ісламським банком розвитку) для 2715 км доріг у 
Республіці Казахстан; 

– Середземномор’я – Східна Азія. Це автомобільні та залізничні 
дороги від Китаю в Киргизстан, Узбекистан і Туркменістан, а потім 
– через Каспійське море на Південний Кавказ і до Чорного моря, за 

                                                
1 Організація співробітництва залізниць (ОСЗ) була створена у 1953 р. Україна є членом ОСЗз 1992 р. 
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підтримки того ж Світового банку; 

– Росія – Близький Схід і Південна Азія, з маршрутом Північ–
Південь із Сибіру в усі центральноазіатські держави, в 
Афганістані та Іран; 

– Росія – Східна Азія (без проходження через Центральну Азію); 

– Східна Азія та Близький Схід і Південна Азія, до Китаю в 
Киргизстан і Таджикистан, а потім до Афганістану і Пакистан;. 

– Європа – Близький Схід і Південна Азія, з автомобільним  
і залізничним сполученням через Казахстан і Узбекистан, із 
майбутнім продовженням до Афганістану [315] 

Коридори ЄврАзЕс Детально в публікації [316] 
Північний морський шлях Північний морський шлях найкоротша транспортна артерія, що 

з'єднує Янтарне і Далекосхідне транспортні кільця. Включає в 
себе Біломоро-Балтійський канал і окраїнні російські моря. 
Економічне значення Північного морського шляху за минулі 
десятиліття тільки зросла, і вже реалізується в практичних діях. 
Вузлові точки - Санкт-Петербург (вірніше, проектований 
Північний Європорт у Фінській затоці), Петрозаводськ, 
Архангельськ, Ігарка, Діксон, Певек, Провидіння, 
Петропавлівськ-Камчатський, Владивосток, Алеутські острови, 
Аляска 

Джерело: складено автором. 
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Додаток М 

Таблиця М.1 

Розвиток нормативно-методичного забезпечення ДПП в Україні у 2011–2014 рр. 

Документ Питання, що врегульовуються документом 
 Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку 
надання приватним партнером державному 
партнеру інформації про виконання 
договору, укладеного в рамках державно-
приватного партнерства» від 9 лютого 2011 
р. № 81 

Порядок визначає процедуру надання приватним 
партнером державному партнеру інформації про виконання 
договору, укладеного в рамках державно-приватного 
партнерства. Державний партнер готує звіт про виконання 
договору, що подається до уповноваженого органу виконавчої 
влади з питань державно-приватного партнерства, який 
проводить моніторинг, узагальнює та оприлюднює результати 
здійснення державно-приватного партнерства. Затверджена 
форма звіту, перелік показників 

 Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Методики 
виявлення ризиків, пов'язаних із державно-
приватним партнерством, їх оцінки та 
визначення форми управління ними» від 
16 лютого 2011 р. № 232 

Методикою визначено види можливих ризиків, 
пов'язаних із державно-приватним партнерством, методи їх 
оцінки та форми управління ними. Методика застосовується 
під час проведення аналізу ефективності державно-приватного 
партнерства, прийняття рішень про його здійснення, розподіл 
ризиків між державним і приватним партнерами, укладення 
договору між ними 

  Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку 
надання державної підтримки здійсненню 
державно-приватного партнерства» від 17 
березня 2011 р. № 279 

Порядок визначає процедуру надання державної 
підтримки здійсненню державно-приватного партнерства 
щодо об'єктів державної власності, форми надання державної 
підтримки 

  
 Постанова Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання організації 
здійснення державно-приватного 
партнерства» від 11 квітня 2011 р. № 384 

Затверджено Порядок проведення конкурсу з 
визначення приватного партнера для здійснення державно-
приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної 
власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці 
Крим. Порядок визначає механізм підготовки та проведення 
конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення 
державно-приватного партнерства, визначення переможця 
конкурсу та укладення відповідних договорів. 

Затверджено Порядок проведення аналізу ефективності 
здійснення державно-приватного партнерства. Порядок 
визначає механізм проведення аналізу ефективності 
здійснення державно-приватного партнерства 

  Наказ Міністерства економічного 
розвитку та торгівлі України «Про 
затвердження форми подання пропозиції 
щодо здійснення державно-приватного 
партнерства» від 16 серпня 2011 р. № 40 

Затверджено Форму подання пропозиції щодо 
здійснення державно-приватного партнерства 

 Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України «Деякі питання 
проведення аналізу ефективності 
здійснення державно-приватного 
партнерства» від 27 лютого 2012 р.  № 255 

Затверджено Форму техніко-економічного 
обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства. 

Затверджено Методику проведення аналізу 
ефективності здійснення державно-приватного партнерства. 
Методика визначає основні параметри та показники перевірки 
ефективності здійснення державно-приватного партнерства 

Джерело: складено на основі даних КМУ, Мінекономіки. 
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Додаток Н 

Таблиця Н.1 
Iнвестицiї в основний капiтал залізничного транспорту 

(діяльність та інфраструктуру) за 2006–2013 рр. 

Показник 

Освоєно (використано) інвестицій в 
основний капітал 

У тому числі: 
за рахунок коштів 

державного бюджету 

тис. грн. 
% до 

попередньо
го року 

у% до 
загального 

обсягу 
інвестицій в 

основний 
капітал 

тис. грн. 

% до за-
гального 
обсягу 

інвестицій в 
основний 

капітал за 
видом 

економічної 
діяльності 

1 2 3 4 5 6 
2006 

Експлуатаційна діяльність залізничного 
транспорту  3463091  2,8 - - 

Функціонування інфраструктури 
залізничного транспорту  374307  0,3 14668 3,9 

Усього в залізничний транспорт 3837398  3,1   
2007 

Експлуатаційна діяльність залізничного 
транспорту  6683487 193,0 3,5 0 0 

Функціонування інфраструктури 
залізничного транспорту  998546 266,8 0,5 - - 

Усього в залізничний транспорт 7682033  4,0   
2008 

Експлуатаційна діяльність залізничного 
транспорту  8549301 127,9 3,7 * * 

Функціонування інфраструктури 
залізничного транспорту  1555164 155,7 0,7 * * 

Усього в залізничний транспорт 10104465  4,4   
2009 

Експлуатаційна діяльність залізничного 
транспорту  3597346 42,1 2,4 * * 

Функціонування інфраструктури 
залізничного транспорту  1200022 77,2 0,8 5521 0,5 

Усього в залізничний транспорт 4797368  3,2   
2010 

Експлуатаційна діяльність залізничного 
транспорту  5734848 159,4 3,4 -  

Функціонування інфраструктури 
залізничного транспорту  1841307 153,4 1,1 *  

Усього в залізничний транспорт 7576155  4,5   
2011 

Експлуатаційна діяльність залізничного 
транспорту  6458496 112,6 2,7 - - 

Функціонування інфраструктури 
залізничного транспорту  1496717 81,3 0,6 8864 0,6 

Усього в залізничний транспорт 7955213  3,3 
2012 

Діяльність залізничного транспорту  9071066 140,5 3,1 - - 
Функціонування інфраструктури 
залізничного транспорту  280618 72,5 0,1 * * 

Усього в залізничний транспорт 9351684  3,2   
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Продовження табл. Н.1

1 2 3 4 5 6 
2013 

Пасажирський залізничний транспорт 
міжміського сполучення  * *    

Вантажний залізничний транспорт * *    
 

Cимвол (*) – інформація конфіденційна згідно із Законом України "Про державну статистику" 
Тире ( – )– явищ не було 

 

Джерело: складено за даними статистичних бюлетенів "Капітальні інвестиції  
в Україні" за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 роки: [Електронний ресурс]. – Доступний з : 
www.ukrstat.gov.ua. 

 

Таблиця Н.2 

Застосування  джерел інвестування модернізації і розвитку транспортної 

залізничної інфраструктури 

№ Джерела інвестування Застосування у сфері залізничного транспорту 
І. Кошти державних  

і місцевих бюджетів, які 
формуються  

з наступних стягнень: 

Цільові державні кредити, пільгові державні позики, податкові кредити, дотації, 
субсидії або компенсації частки банківського відсотку за наданими кредитами 

а) загальнодержавні  
податки та збори 

Відповідно до Податкового кодексу України, який набрав чинності з 1 січня 2011 
року (Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – №№ 13–14, 15–16, № 17, 
ст.112 ), а саме:  
Податок на прибуток підприємств. Ст. 133. Платники податку (133.1.2. управління 
залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту; 

133.1.3. підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи, які 
отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту) 1 

б) спеціальні збори  Стягнення плати за користування залізничною інфраструктурою в законодавстві не 
передбачено, натомість інфраструктурна складова закладена в тарифи на 

перевезення вантажів залізницями України  
в) штрафи Законом України "Про транспорт" передбачена кримінальна відповідальність за 

порушення правил і норм, що регулюють безпеку руху і експлуатації різних видів 
транспорту (в Кримінальному кодексі України законодавцем виділені в окремий розділ 
"Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту" (Розділ XI КК) містяться в 17 

статтях (статті 276-292 КК)).  
  Відповідальність за адміністративні проступки у сфері транспортної діяльності і 

накладання адміністративних стягнень покладено на адміністративні комісії при 
виконавчих органах місцевих рад; місцеві (районні) суди; органи внутрішніх справ; 
органи державного пожежного нагляду; органи залізничного транспорту; органи 

морського та річкового транспорту; органи повітряного транспорту; органи 
автомобільного транспорту та електротранспорту; Військова інспекція безпеки 

дорожнього руху Міністерства оборони України (ст. 218-235 КпАП). 
ІІ. Власні кошти залізниць та 

їх структурних підрозділів, 
які формуються з  

 

 тарифи Відповідно до Закону України "Про залізничний транспорт" від 4 липня 1996 року 
№ 273/96-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 40, ст. 183). Ст. 

9. Тарифи на залізничні перевезення (тарифи мають інфраструктурну і вагонну 
складові, проте інвестиційна складова не закладена в тарифи на залізничні 

перевезення)2 . 

                                                
1 Податковий кодекс України, який набрав чинності з 1 січня 2011 року [Електронний ресурс] // Відомості Верховної 
Ради України (ВВР). – 2011. – №№ 13–14, 15–16, № 17, ст.112. – Доступний з : http://zakon1.rada.gov.ua/laws 
2 Закон України "Про залізничний транспорт" від 4 липня 1996 року № 273/96-ВР [Електронний ресурс]// Відомості 
Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 40, ст. 183. –Доступний з : http://zakon2.rada.gov.ua/laws 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Продовження табл. Н.2
ІІІ. Кредити банків та інших 

фінансових установ 
 

А). Банківські інвестиційні 
кредити 

Наразі Укрзалізниця не користується внутрішніми кредитами. В її користуванні 
зовнішні кредити, а саме ЄБРР (проекти: "Впровадження швидкісного руху 

пасажирських поїздів", "Модернізація залізничного напрямку Полтава – Кременчук 
– Бурти – Користівка"), Світового банку (проект "Підвищення пропускної 

спроможності залізничного напрямку Знам'янка – Долинська – Миколаїв – Херсон 
– Джанкой"), Дойче банку (проект "Будівництво залізнично-автомобільного 

мостового переходу через Дніпро в м. Києві"). Кредитні лінії відкрито також в 
Сбербанку Росії. Докладна характеристика проектів дана вище в табл. 2 

Б). Синдиковані  
або консорціальні кредити 

Синдикованим кредитом є кредит ЄБРР І ЄІБ на проект "Закупівля рухомого 
складу для потреб залізничного транспорту України (закупівля залізничного 

рухомого складу Укрзалізниці – 2 800 напіввагонів та 200 пасажирських вагонів)" 
на 2009–2012 роки 

ІV. Облігаційні позики  
А). Сек’юритизація активів, а 

саме випуск:  
1) облігацій 

2) єврооблігацій (євробондів) 
3) інфраструктурних 

облігацій 

1. Укрзалізниця скористалась цим інструментом і наприкінці 2011 р. випустила 
корпоративні облігації на внутрішньому фондовому ринку на 1700 млн. грн. під 
14,5% терміном погашення 28–29.10.2014, а саме Південна дорога – на суму 300 

млн. грн., Львівська – 200 млн. грн., Одеська – 200 млн. грн., Донецька – 200 млн. 
грн. і 300 млн. грн., Південно-Західна – 300 млн. грн. Платіжним агентом за цими 

паперами є Укрсіббанк, який вже виплатив дохід за перший купонний період 
31.01.2012 року.  

2. Укрзалізниця може залучити до 850 млн. дол. США через випуск єврооблігацій, а 
саме Донецька залізниця має наміри випустити і розмістити на міжнародних ринках 
облігації на суму 225 млн. дол. США, Південна – на 250 млн. дол. США, Одеська – 

125 млн. дол. США, Придніпровська – 175 млн. дол. США. 
3. Використання цього інструменту поки що в законодавстві України для потреб 

залізничного транспорту не передбачено 
Б). Проектне і мезонінне 

фінансування 
Для модернізації залізничного транспорту в Україні поки що ці інструменти не 

застосовувались 
V. Акціонування Відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного 

акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", який 
був прийнято ВРУ 29.02.2012 і направлено на підпис Президенту України, 100% 

статутного капіталу новоутвореного публічного акціонерного товариства 
перебуватиме в державній власності, при цьому його забороняється відчужувати, 

передавати в управління, заставу, а також використовувати для формування 
статутного капіталу суб'єктів господарювання. Проте негативним є зняття заборони 

на приватизацію підприємств залізничного транспорту, який, на нашу думку, 
матиме непередбачувальні наслідки 

VІ. Лізинг Для закупівлі нових локомотивів (у кількості 509 од.), що визначено в "Програмі 
оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012–2016 роки", 

затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 р. № 840, 
доцільно було б використати діючу лізингову кампанію або створити під цей 

проект спеціальну компанію. Тоді банки профінансують лізингову компанію, яка 
закупить локомотиви і передасть Укрзалізниці в лізинг, що дозволить зменшити 

фінансові ризики для Укрзалізниці і бюджету держави. Оголошений Укрзалізницею 
тендер на закупівлю нової партії локомотивів може супроводжуватися створенням 

лізингової компанії та позикою декількох банків  
VІІ. Публічно-приватне 

партнерство 
На жаль, на відміну від прогресивного досвіду західної Європи та Росії в Законі 
України "Про державно-приватне партнерство", прийнятий 1 липня 2010 року, 
український законодавець побачив ДПП лише у формі договору, а не у формі 

комплексного фінансово-правового механізму, що допускає використання різних 
фінансових інструментів, інститутів, а також організаційно-правових об'єднань. 

Наприклад, альтернативним варіантом договору як основи для здійснення проектів 
ДПП могли б стати кластери – організаційні об'єднання державного і приватного 

партнерів за участю фінансових установ з правом випуску фінансових інструментів. 
Цей механізм для проектів залізничного транспорту не застосовувався. 

Джерело: складено автором на основі Податковий кодекс України, який набрав чинності з 1 січня 2011 року [Електронний ресурс] // 
Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – №№ 13–14, 15–16, № 17, ст.112. –. Доступний з : http://zakon1.rada.gov.ua/laws.; 
Закон України "Про транспорт" від 10.11.1994 № 232/94-ВР[Електронний ресурс]. – Доступний з : http://zakon2.rada.gov.ua/laws; Закон 
України "Про залізничний транспорт" від 4 липня 1996 року № 273/96-ВР [Електронний ресурс // Відомості Верховної Ради України 
(ВВР). – 1996. – № 40, ст. 183]. Доступний з : http://zakon2.rada.gov.ua/laws; Закону України "Про особливості утворення публічного 
акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", від 23.02.2012 № 4442-VI [Електронний ресурс]. – 
Доступний з : http://zakon2.rada.gov.ua/laws; Закон України "Про державно-приватне партнерство" від 01.07.2010 № 2404-
VI[Електронний ресурс]. – Доступний з : http://zakon2.rada.gov.ua/laws; Доценко-Білоус Н. Чи потрібен державі партнер [Електронний 
ресурс] / Н. Доценко-Білоус. – Доступний з : http://www.epravda.com.ua/columns/2011/10/6/300711/ 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws
http://zakon2.rada.gov.ua/laws
http://zakon2.rada.gov.ua/laws
http://zakon2.rada.gov.ua/laws
http://zakon2.rada.gov.ua/laws
http://www.epravda.com.ua/columns/2011/10/6/300711/
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Додаток П 
Таблиця П.1 

Цілі й показники процесів модернізації в транспортному секторі 
 

Цілі Цільовий напрям 
інвестування Показник (забезпечення приросту наступних показників) 

Ціль 1.  
Формування та 
підтримка єдиного 
транспортного 
простору країни на 
базі збалансованого 
розвитку 
транспортної 
інфраструктури для 
потреб виробництва 
і населення 
 

Розвиток і 
модернізація лінійних 
та точкових елементів 
транспортної 
інфраструктури 
шляхом :  
1) нового будівництва 
або  
2) реконструкції та 
технічного 
переоснащення 

Залізниці 
–довжина залізничної мережі загального користування, км 
– довжина залізничної мережі незагального користування, км 
– щільність залізничної мережі, км/ кв.км,, км/1000мешканців 
– довжина швидкісних і високошвидкісних залізниць, км 
–частка прогресивних шляхів залізничної мережі, % 
 – довжина національної мережі міжнародних транспортних коридорів, км 
Автомобільні дороги 
1) довжина автомобільних доріг загального користування, км; 
2) довжина автомобільних доріг незагального користування, км  
3) щільність автомобільної мережі, км/кв.км,, км/1000мешканців 
4) довжина автомобільних доріг міжнародного значення, км 
5) частка автомобільних доріг,що відповідають міжнародним стандартам, % 
6) довжина автомобільних доріг державного значення, км 
7) довжина автомобільних доріг місцевого значення, км 
8) кількість автозаправочних станцій та станцій технічного обслуговування, 
од. 
9) довжина національної мережі міжнародних транспортних коридорів, км 
Внутрішні водні шляхи 
10) довжина внутрішніх водних шляхів, км 
11) частка модернізованих внутрішніх водних шляхів, км 
Порти 
12) кількість морських/річкових портів, що забезпечують перевалку 
вантажів в каботажних перевезеннях, од. 
13) кількість торгівельних портів, що забезпечують перевалку вантажів в 
міжнародних перевезеннях, експорт, імпорт, транзит, од.  
Аеропорти 
14) кількість аеропортів цивільної авіації, що відповідають міжнародним 
стандартам, од. 
Загальнотранспортні індикатори 
15) забезпечення резервів пропускної спроможності транспортної 
інфраструктури за видами транспорту, % 
16) частка населених пунктів, що мають комунікативний зв’язок з 
регіональними центрами, % 
Технічний рівень та ефективність рухомого складу кожного  
з видів транспорту 
17) вікова структура; 
18) стан зношування; 
19) коефіцієнти вибуття та оновлення рухомого складу; 
20)  відповідність рухомого складу вітчизняних підприємств стандартам ЄС. 

Ціль 2. 
Інтеграція в світову 
та європейську 
транспортну 
систему та 
реалізація 
транзитного 
потенціалу 

Розвиток і 
модернізація 
транспортної 
інфраструктури в 
тому числі 
прикордонної, 
поліпшення умов 
транзиту через 
територію України 

1. перевезення транзитних вантажів через Україну, млн. т 
2. експорт транспортних послуг , млрд. дол. США 
3. зростання обсягів перевезень експортно -імпортних вантажів 
універсальними видами транспорту за фактом перетину кордону (до рівня 
2012 р.), %; 
4. частка вітчизняних перевізників в обсязі міжнародних автомобільних 
перевезень вантажів, у  
5. зростання частки вітчизняних транспортних компаній  
у забезпеченні зовнішньоторговельних перевезень, % 
6. частка в сумарному дедвейті морського транспортного флоту під 
українським прапором, %; 
7. сумарний дедвейт морського транспортного флоту України (всього, у тому 
числі під українським прапором), млн. т; 
8. частка експорту в загальному обсязі авіатранспортних послуг вітчизняних 
авіакомпаній, %; 

Ціль 3 . 
Забезпечення 
доступних, якісних, 
конкурентоздатних 
на зовнішніх ринках 
транспортних 
послуг країни 

Розвиток і 
модернізація 
транспортної 
інфраструктури та 
інноваційних 
транспортних 
технологій. 
Розвиток і 
модернізація 

Технології прискореного та швидкісного руху залізниці 
1) довжина швидкісних і високошвидкісних залізниць, км 
2) середня швидкість руху товарних потоків по залізницям, в км / добу (у 
розвинених країнах –- 1400 км/добу) 
3) швидкість маршрутних відправок, контейнерів , з них контейнерів у 
транзитному сполученні, в км/добу 
4) частка відправок, доставлених залізничним транспортом у нормативний 
(договірний) строк , у % 
автомобільні дороги 
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інноваційного 
рухомого складу  

5) довжина швидкісних автомобільних доріг, км 
6) збільшення комерційної швидкості доставки продукції автомобільним 
транспортом, % 
Мультимодальні технології (змішане сполучення)  
7) кількість контрейлерних маршрутів, од. 
8) частка контейнерних і контрейлерних перевезень у загальному обсязі 
перевезень вантажів автомобільним транспортом/залізничним транспортом , 
%;  
9) скорочення строку доставки вантажів на контрейлерних маршрутах,  
10) рівень контейнеризації перевезених вантажів у регіонах, у міжнародному 
сполученні, % 
Транспортно-логістичні технології 
11) забезпечення терміновості доставки вантажів, у днях (у розвинених 
країнах – 3–6 днів);  
12) транспортно-логістичні витрати в ціні кінцевої продукції,  % (у 
розвинених країнах – 10 –15%) 
Інформаційні технології на транспорті 
13) Рухомий склад (оновлення парків рухомого складу , поліпшення їх 
якісних характеристик) 
14) середній вік парку вантажних автотранспортних засобів, роки ; 
15) частка парку вантажних автомобілів і автобусів, що використовуються 
на міжміських і міжнародних перевезеннях, оснащених навігаційними 
системами, % ; 
16) використання рухомого складу видів транспорту, у тому числі 
коефіцієнт використання пробігу з вантажем, коефіцієнт використання 
вантажопідйомності -0,7 . 
Загальнотранспортні індикатори 
17) підвищення продуктивності праці на транспорті;  
18) підвищення рентабельності всіх видів транспортної діяльності ;  
19) зниження енергомісткості, % до 2012 р., на 20%;  
20) підвищення фондовіддачі, % до 2012 р., на 30%; 

Ціль 4. 
Забезпечення 
доступності та 
якості транспортних 
послуг для 
населення 
 

Розвиток і 
модернізація 
транспортної 
інфраструктури та 
інноваційних 
транспортних 
технологій.  
Розвиток і 
модернізація 
інноваційного 
рухомого складу 

– мобільність населення, в пас.-км на 1 людину в рік  
залізничний транспорт 
– дільнична швидкість руху поїздів по пасажирському руху в приміському 
сполученні, пасажирському руху у дальньому сполученні , у т. ч. на основних 
пасажирських напрямках, км /год. 
автомобільний транспорт 
– приріст кількості сільських населених пунктів , забезпечених постійним 
цілорічним зв'язком з мережею автомобільних доріг загального користування 
по дорогах з твердим покриттям ( наростаючим підсумком до потрібного року), 
од.; 
– частка парку рухомого складу автомобільного та міського наземного 
електричного транспорту загального користування , обладнаного для перевезення 
маломобільних громадян, %; 
– середній вік парку пасажирських автотранспортних засобів, років 
авіаційний транспорт 
– коефіцієнт авіаційної мобільності , поїздки/особа; 
– частка пасажирських літаків, експлуатованих менше 10 років у складі 
комерційного парку, %; 
– регулярність пасажирських перевезень повітряним транспортом; 
– коефіцієнт доступності авіаперевезень, од. 
транспортні витрати для населення 
– забезпечення цінової доступності транспортних послуг для населення;  
– частка транспорту в споживчих витратах домашніх господарств Росії , в т.ч. 
для груп населення з низькими доходами , % 

Ціль 5. 
Підвищення рівня 
безпеки транспорту 
та його інфра-
структури та 
готовності 
працювати в 
нестабільних 
кліматичних умовах 

Розвиток і 
модернізація 
транспортної 
інфраструктури та 
інноваційних 
транспортних 
технологій.  
Розвиток і модернізація 
систем попередження 
техногенних аварій, 
зумовлених у т.ч. 
кліматичними змінами  

Зниження аварійності за видами транспорту:  
– зменшення кількості загиблих і поранених в дорожньо-транспортних 
пригодах , кількість загиблих на 100 тис. населення; 
– зниження аварійності на залізничному транспорті (до рівня року), % ; 
– кількість авіакатастроф на 100 тис. год. нальоту на регулярних 
перевезеннях, од./100 тис. год.;  
– зниження кількості актів незаконного втручання ; 
– рівень безпеки стану об'єктів транспортної інфраструктури;  
– підготовка кваліфікованих кадрів для транспортної галузі, тис. осіб; 
(випуск пілотів, водіїв, штурманів тощо освітніми установами) 
– розвиток систем попередження населення про небезпеку на транспорті 

Ціль 6. 
Зниження 
небезпечного 

Розвиток і 
модернізація 
транспортної 

Загальнотранспортні індикатори 
зниження енергомісткості трансп. системи , % до 2010, 2015 р. 
Залізничний транспорт 
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впливу транспорту 
на довкілля 

інфраструктури та 
інноваційних 
транспортних 
технологій. 
Розвиток і 
модернізація 
інноваційного 
рухомого складу 

– зниження на залізницях викидів забруднюючих речовин, скидання 
недостатньо очищених стічних вод, % до 2012 р. 
– зниження енергомісткості перевезень на залізничному транспорті, а саме 
питомих витрат електроенергії і умовного палива на тягу поїздів, % до 2012 р. 
Автомобільний транспорт  
– обсяг забруднюючих шкідливих речовин від автотранспортного 
комплексу(пересувних джерел), % до (1990, 2000) 2010 р.; 
– частка альтернативних палив в споживанні автотранспортних засобів, %; 
– частка парку вантажних автомобілів, що використовують альтернативні 
види палива , % ; 
– частка утилізації відходів (включаючи вторинну переробку ) на 
автомобільному транспорті , %; 
– питоме енергоспоживання на автомоб. транспорті , кг(л) умовного палива на 
т-км ( пас-км)  
Авіаційний транспорт 
– частка в загальному обсязі перевезень вітчизняних авіакомпаній літаків, 
відповідних вимогам глави 4 додатка 16 Конвенції ІКАО з авіаційного шуму 
та емісії, %;  
– середні витрати авіапалива на одиницю транспортної роботи, кг/ т-км 

Ціль 7.  
Забезпечення 
інвестиційної 
привабливості та 
притоку прямих 
інвестицій у 
транспортну 
систему 

Поліпшення 
інституційних умов 
інвестування та захист 
інвесторів від 
бюрократії, розвиток 
інноваційних форм 
фінансування 
проектів, зниження 
ризиків інвестування 
транспортних 
проектів 

1. рейтинги Світового банку України щодо інвестування в країну 
2. обсяг приватних інвестицій у структурі інвестування 
3. приріст обсягів приватних інвестицій в транспорт та інфраструктуру 
4. приріст іноземних інвестицій у розвиток транспорту 
5. кількість проектів державно-приватного партнерства в загальній кількості 
транспортних проектів 
6. зростання середньої дохідності та рентабельності транспортної діяльності 
7. показники ризиків інвестицій на транспорті та за видами транспортних 
послуг 

Джерело: розроблено автором 
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Додаток Р 

Гармонізація транспортної стратегії з національною стратегією по захисту 
навколишнього середовища  

Ефективність функціональної діяльності транспортної системи, з одного боку, обумовлюється 
розширенням масштабів транспортної роботи, а з іншого – параметрами і раціональністю 
реалізації державної інвестиційної програми, що відображає як вимоги національної транспортної 
безпеки, так і адекватність динаміки міжнародних транспортних потоків. За умов поступового 
зменшення зношування основних засобів транспорту, їх оновлення та модернізації, збільшення 
стійкості роботи транспорту в несприятливих погодних умовах, нарощення показників перевезень 
та сприяння міжнародним, у тому числі транзитним перевезенням, функціонування транспортного 
комплексу України може вийти на інший якісний рівень роботи до 2020 р. та принаймні зберегти 
позиції за основними техніко-економічними показниками в економічному просторі Європи. 
SWOT-аналіз впливу транспорту на навколишнє середовище в Україні показує таке – табл. Л.1. 

Сильні сторони 
- Україна займає вигідне транспортно-економічне положення, має розвинену мережу 

транспортних комунікацій, портів, вантажних терміналів та митниць.  
- Обсяги перевезень вантажів та пасажирів транспортом України поступово зростають. При 

відновленні реального сектора господарства країни та зростанні ВВП щорічно на рівні 4–5% 
збережеться інтенсифікація нарощення обсягів показників до 2020 р., щорічний приріст 
становитиме 5–10%, з можливістю досягнення показників перевезень рівня 1990 р. 

- Відбувається поступове підвищення конкурентоспроможності галузей вітчизняного ТДК 
через підтримку і розвиток інфраструктури міжнародних транспортних коридорів і мережі 
транспортно-логістичних центрів на базі транспортно-складських комплексів (на західному 
кордоні України – Ковель, Чоп, в центрі України – Київ, на півдні – Дніпропетровськ, у портах 
України – Рені, Одеса, на східному кордоні України – Донецьк). 

- Поступове впровадження прискореного та швидкісного руху, електрифікація залізничних 
колій допомагає збільшити ефективність роботи залізничного транспорту. 
Слабкі сторони 

- Ступінь зношування основних засобів транспорту на початок 2012 року становить 93,6%, що 
перевищує гранично допустимі нормативи експлуатації транспортної техніки, яка не забезпечує 
безпеку перевезень пасажирів і вантажів та охорону навколишнього природного середовища. 
Не досягають європейських стандартів нормативи за шумовими характеристиками – авіаційних 
двигунів, за віком – морських суден. 

- Зниження капіталовкладень у транспортний комплекс, призводить до фінансування 
основних засобів за залишковим принципом, механізм розширеного відтворення основних засобів 
змінено на механізм простого відтворення. 

- Щільність мережі автомобільних доріг у 2–6 разів менше, ніж  
у країнах ЄС, (280 км на 1000 км2території). 

- Відбувається зростання обсягів шкідливих викидів від пересувних джерел, зокрема від 
автомобілів, протягом 1998–2010 рр. удвічі.  

- Відсутність гармонізації техніко-технологічних, економіко-правових та екологічних 
параметрів транспортного комплексу з параметрами транспортних систем Європи. 

Аналіз загроз та можливостей транспорту показує таке. 
Загрози  
- З розвитком міжнародних відносин зростатиме інтенсивність використання транспортної 

інфраструктури України та її зношування, зростатимуть перевезення небезпечних (у.т.ч. 
радіоактивних) вантажів через територію України. 

- Через неузгодженість тарифної політики, відсутність гармонізації законодавчої бази з 
міжнародними нормами відбувається втрата транзитних вантажопотоків для України, що знижує 
торговельно-економічний баланс країни. 

- Відбувається зростання впливу природних факторів (шторми, бурі, повені, паводки, 
несприятливі погодні умови) на роботу транспорту. 
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- Відбувається забруднення навколишнього природного середовища під час проведення 
дорожньо-будівельних і ремонтних робіт, роботи автотранспорту. За екологічними параметрами 
ЄС емісія вихлопних газів на автотранспорті повинна відповідати нормам Євро-4 і Євро-5,проте 
вітчизняний парк на 90% перебуває на рівні Євро-1. 

Аналіз можливостей транспортного сектора. 
Можливості 
- Зниження рівня зношування рухомого складу з 90 до 40–50%через оновлення основних 

засобів транспорту, поліпшення якісних і кількісних параметрів транспортної мережі і 
транспортної техніки, підвищення технічних, технологічних, екологічних вимог та вимог безпеки 
до вітчизняного транспорту, розвиток вітчизняного машинобудування з метою задоволення 
потреб вітчизняних перевізників в транспортній техніці. 

- Залучення транзитних вантажопотоків до вітчизняної транспортної системи, оптимізація 
прикордонної інфраструктури, сприяння проходженню транзиту через територію України через 
удосконалення та спрощення системи митного контролю, підвищення безпеки проходження 
транзитних вантажів територією України. 

- Підвищення інвестиційної привабливості та залучення інвестиційних коштів не лише до 
міжнародних, але й внутрішніх транспортних проектів, які потребують невідкладного будівництва 
в контексті розвитку конкурентоспроможності транспортної інфраструктури України на 
зовнішньому ринку (канал Дунай – Чорне море в межах МТК №7, будівництво тунелю на 
залізничній лінії Бескид-Скотарське в межах МТК №5, тощо). 

- Подальше зменшення негативного впливу транспорту на навколишнє середовище; зниження 
загального обсягу викидів шкідливих речовин в атмосферу на 20%. 

- Розширення й зміцнення співробітництва у межах міжнародних транспортних організацій і в 
реалізації міждержавних угод у галузі транспорту, здійснення необхідних заходів щодо захисту і 
підтримки діяльності транспортних підприємств на зовнішніх ринках у випадку вступу України до 
СОТ та введення міжнародними організаціями й урядами окремих держав жорстких економічних, 
технічних та інших вимог щодо транспортної діяльності. 

Таблиця Р.1 
SWOT аналіз впливу транспорту на навколишнє середовище в Україні, 1998–2012 рр. 

Сильні сторони Слабкі сторони 
· Обсяги перевезень вантажів та пасажирів 
транспортом України значно менші, ніж обсяги 
перевезень у 1990 р. 
·  Щільність мережі автомобільних доріг  
у 2–6 разів менше, ніж у країнах ЄС, (280 км на 1000 кв. 
км території). 
· Поступова електрифікація залізничних колій 
допомагає заощаджувати паливно-мастильні матеріали та 
електроенергію (на 1.01.2013 р. 49% шляхів 
електрифіковано).  

· Відбувається зростання обсягів викидів від пересувних 
джерел, зокрема від автомобілів, протягом 1998–2012 
удвічі. 
· У портах України практично відсутні пиловловлюючі 
пристрої на перевантажувальних комплексах, проте 
основну масу вантажів у портах становлять навалочні 
вантажі – 43%. Екологічно чисті види перевезень у 
контейнерах і ліхтерах – 14 %, а рідкі вантажі – 2 %. 
· За екологічними параметрами ЄС емісія вихлопних 
газів на автотранспорті повинна відповідати нормам Євро-4 
і Євро-5,проте вітчизняний парк на 90% перебуває на рівні 
Євро-1. 
· Не досягають європейських стандартів нормативи за 
шумовими характеристиками – авіаційних двигунів, за 
віком – морських суден.  
· Відбувається забруднення навколишнього природного 
середовища під час проведення дорожньо-будівельних і 
ремонтних робіт  

Можливості Загрози 
· Подальше зменшення негативного впливу транспорту 
на навколишнє середовище  
· Зниження рівня зношування рухомого складу з 63 до 
40–50% 
· Зниження загального обсягу викидів шкідливих 
речовин в атмосферу на 20% 

· З розвитком міжнародних відносин зростатиме 
інтенсивність використання транспортної інфраструктури 
України з метою перевезення небезпечних (у.т.ч. 
радіоактивних) вантажів  
·  Концентрація забруднючих речовин  
в містах і вздовж залізничних шляхів та автомагістралей 
вже перевищує нормативи в 3–5 разів і може зростати 
· Зростання впливу природних факторів (шторми, бурі, 
несприятливі погодні умови) на роботу транспорту 

Джерело: розроблено автором. 

Основними проблемами негативного впливу транспорту на навколишнє середовище є:  
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- забруднення атмосферного повітря через викиди шкідливих речовин пересувними та 
стаціонарними джерелами транспорту; 

- акустичне забруднення від неякісного рухомого складу, незадовільного дорожнього 
покриття; 

- шкідливий вплив на навколишнє середовище при будівництві автомобільних шляхів, 
вилучення з використання земель зайнятих під автомобільними шляхами, залізницями разом із 
зонами відчуження; 

- негативний вплив на довкілля при перевезенні небезпечних речовин, радіоактивних 
речовин, у т.ч. аварійні забруднення через використання неякісної, застарілої техніки, рухомого 
складу, з одного боку, та слабкий контроль – з іншого; 

- негативний вплив на довкілля при використанні надр, поверхневих та підземних вод, 
рослинних ресурсів та їх забруднення в результаті діяльності транспорту. 

2. Стратегічні цілі, завдання та заходи 
Основні завдання національної екологічної політики, спрямовані удосконалення системи 

інтегрованого екологічного управління на транспорті, такі (табл. Л.2): 
- зменшити викиди в повітряний басейн від автомобільного транспорту (вуглеводневих 

сполук, оксидів азоту,монооксиду вуглецю) 
- вдосконалювати енергозбереження та підвищувати ефективність енергозбереження на 

транспорті 
- оптимізувати структуру рухомого складу транспорту, а саме прискорити списання 

транспортних засобів, ремонт та поточне утримання яких не можуть забезпечити необхідної 
екологічної безпеки та експлуатаційної надійності,удосконалити структуру парку транспорту 
екологічно безпечним рухомим складом; 

- підвищити кваліфікацію та посилити вимоги до персоналу, який обслуговує 
транспортну техніку та відповідає за її стан і експлуатацію; 

- підвищити безпеку руху транспорту, в т.ч. польотів і судноплавства та забезпечити 
дотримання екологічних вимог; 

- стимулювати виробництво транспортної техніки, що забезпечує високий рівень 
безпеки перевезень пасажирів і вантажів та охорону навколишнього природного середовища; 

- впровадити сучасні системи діагностики технічного стану транспортної техніки; 
- організувати екологічний моніторинг функціонування об'єктів транспортної системи та 

забезпечити досягнення відповідних рівнів екологічної безпеки. 
Основні заходи щодо вирішення поставлених завдань передбачають (табл. Л.3): 
- поетапний перехід до прямого застосування європейських нормативів (Євро-4, Євро-5) 

вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автомобілів та двигунів;  
- підвищення контролю за якістю паливно-мастильних матеріалів, дотриманням та 

встановленням більш жорстоких стандартів на автомобільні бензини і дизельне паливо, 
стимулювання використання альтернативних видів палива; 

- впровадження інноваційних проектів, спрямованих на зменшення  
рівня шумового забруднення;  

- оптимізацію дорожнього руху на території великих міст, подальший розвиток громадського 
електротранспорту;  

- підвищення вимог до забезпечення екологічної безпеки та надійності транспорту;  
- гармонізацію планів розвитку транспортної структури з вимогами, принципами та 

пріоритетами розвитку екомережі, невиснажливого використання, відтворення та збереження біо- 
та ландшафтного різноманіття.  
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Таблиця Р.2  
Національний стратегічний план дій з охорони навколишнього природного середовища 

на період до 2020 р. 

Основні завдання та заходи Інструмент 
реалізації 

Термін 
вико-
нання 

Виконавці 

Орієнтовні обсяги 
фінансування, 

млн. грн. Джерела 
фінансування Усього 

2008–
2020 рр. 

У т.ч. до 
2012 р. 

1 2 3 4 5 6 7 
Зменшення викидів у 
повітряний басейн від 
автомобільного транспорту 
(вуглеводневих сполук, 
оксидів азоту, монооксиду 
вуглецю) 

Цільові 
програми з 
екології 
транспорту 

22008–
2020 

Мінінфраструкт
ури, власники 
транспорту та 
користувачі 

 

400,0  200,0 Державний та комунальні та ін. 
бюджети,  

Обладнання двигунівміських 
та міжміських автобусів 
очисними механізмами 

   400,0 200,0 Кошти власників 
транспортних засобів 

Удосконалення 
енергозбереження та 
підвищення ефективності 
енергозбереження на тран-
спорті 

Цільові 
програми з 
енергозбер
еження на 
транспорті 

2008-
2020 

Мінінфраструкт
ури, власники 
транспорту та 
користувачі 

103,0 50,5 Державний та ін. бюджети, кошти 
власників 

Створення випробувально-
дослідницького центру 
енергоефективності та 
екологічності колісних 
транспортних засобів. 

  Державтотранс
НДІпроект 
Мінінфраструкт
ури Укра-
їни,Міністерств
о охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

100,0 49,0 Держбюджет, 
кошти"ДержавтотрансНДІпроект" 

Розроблення проекту 
державної цільової 
програми „Зменшення 
шкідливого впливу 
автомобільного 
транспорту на довкілля та 
підвищення його 
енергоефективності" 

    0,1 Держбюджет 

Заміна ламп розжарювання 
на більш економічні 
джерела освітлення на 
морському та авіаційному 
транспорті; заміна 
світильників на менш 
енергмісткі 

   3,0 1,5  

Оптимізація структури 
рухомого складу 
транспорту 

Цільові 
програми з 
розвитку та 
реформуван
ня 
транспорту 

2008-
2020 

Мінінфраструкт
ури, власники 
транспорту та 
користувачі 

3000,0 
 
 

1500,0 Державний та ін. бюджети, кошти 

Удосконалення структури 
парку автомобільного 
транспорту екологічно 
безпечним рухомим 
складом 

   800,0 400,0 власників 

Оновлення парку 
електропоїздів та 
пасажирських вагонів  

   1000,0 500,0  

Придбання повітряних 
суден з низькими викидами 
відпрацьованих газів та з 
низькими шумовими 
характеристиками 

   1200,0 600,0 Власники авіаційних компаній 
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Продовження табл.Р.2 
1 2 3 4 5 6 7 

Вдосконалення транспортної 
мережі країни, поліпшення 
транспортно-
експлуатаційного стану доріг 

Цільові 
програми з 
розвитку та 
реформування 
транспорту 

2008–
2020 

Мінінфра
структури
, власники 
транспорт

у та 
користува

чі   

55200,0 27600,0 Державний та 
регіональні 

бюджети 

Реконструкція, будівництво, 
капітальний та 
експлуатаційний ремонт 
мережі автодоріг, мостів, 
естакад, шляхопроводів; 
 подальша електрифікація 
залізниць 

   40000,0 20000,0 Спеціальний 
дорожній фонд, 

фонди Укрзалізниці 

 Зменшення шумового 
навантаження (шумозахисні 
стіни, вали та насадження 
вздовж автомагістралей, 
залізничних колій, 
навколо аеропортів) 

   200,0 100,0  

Підтримка необхідних 
глибин глибоководного 
суднового ходу Дунай – 
Чорне море та 
природоохоронні заходи в 
Дунайському біосферному 
заповіднику 

   15000,0  7500,0  

Джерело: складено за даними Мінінфраструктури. 
Таблиця Р.3 

Основні цільові індикатори та показники екологічно-збалансованого розвитку та 
функціонування транспорту, тис. грн. 

Показник  2012 2020 
Зменшення викидів у повітряний басейн від автомобільного транспорту 
Обладнання двигунівміських та міжміських автобусів очисними 

механізмами 
Зниження загального обсягу викидів шкідливих 

речовин на 20% 
Вдосконалення енергозбереження та підвищення ефективності енергозбереження на транспорті 
Створення випробувально-дослідницького центру 
енергоефективності та екологічності колісних транспортних 
засобів 

Ефективний інструмент (комплекс 
високотехнологічного обладнання тощо) для 

розроблення, запровадження та контролю реалізації 
заходів з суттєвого зменшення техногенного 

навантаження автомобільного транспорту на довкілля 
Розроблення проекту державної цільової програми „Зменшення 
шкідливого впливу автомобільного транспорту на довкілля та 
підвищення його енергоефективності" 

Суттєве зменшення техногенного навантаження 
автомобільного транспорту на довкілля (досягнення до 
2020 року середніх питомих показників норм викидів 

КТЗ в експлуатації на рівні країн ЄС та США) 
Заміна ламп розжарювання на більш економічні джерела 
освітлення на морському та авіаційному транспорті; заміна 
світильників на менш енергомісткі 

 Очікувана економія близько 12 млн. кВт. год. щорічно 
 

Оптимізація структури рухомого складу транспорту 
Удосконалення структури парку автомобільного транспорту 

екологічно безпечним рухомим складом 
Зменшення зношування рухомого складу до 40%, 

підвищення безпеки транспортних засобів, зменшення 
навантаження на навколишнє середовище  

Оновлення парку електропоїздів та пасажирських вагонів   
Придбання повітряних суден з низькими викидами 

відпрацьованих газів та з низькими шумовими 
характеристиками 

 

Вдосконалення транспортної мережі країни, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг 
Зменшення шумового навантаження (шумозахисні стіни, вали 
та насадження вздовж автомагістралей, залізничних колій, 
навколо аеропортів) 

20 30 

Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, у 
розрахунку на 1 млн. автомобільних км,% 

20 30 

Джерело: складено автором.  
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Додаток С 
 

Пріоритети та рекомендації модернізації залізничного транспорту України в контексті 
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 2014 року. 

 
Основні цілі та завдання 
Протягом останніх років спостерігається повільна, проте стала динаміка зменшення 

питомої ваги залізничного транспорту в перевезенні вантажів. У 2007 році питома вага 
залізничного транспорту в загальній структурі перевезення вантажів склала 26 %, а у 2014 
– 23,8 %. Це обумовлено як суто технічними чинниками (дефіцит рухомого та тягового 
складу; непрогнозована тарифна політика Укрзалізниці; низька якість послуг, що 
надаються Укрзалізницею), так і недосконалістю державної політики (неефективна 
система управління залізничним транспортом; штучне обмеження доступу приватних 
компаній до здійснення залізничних перевезень тощо). 

Тому, основним завданням розвитку залізничного транспорту України для 
приведення її діяльності до світових стандартів якості та підвищення 
конкурентоспроможності залізничного транспорту на внутрішньому і зовнішньому ринку 
транспортних послуг є: 1) інституціональна та 2) техніко-технологічна модернізація. 
1. Інституціональна модернізація залізничного транспорту України передбачає: 
- завершення акціонування Укрзалізниці в контексті реформування залізничного 
транспорту України; 
- зміну системи управління; 
- створення незалежного регулятора; 
- розвиток конкурентного середовища та запровадження ринкової моделі 
функціонування залізничного транспорту; 
- необхідність планування стратегічного розвитку залізничного транспорту;  
- зміну фінансової моделі ринку залізничних перевезень; 
- зміну системи встановлення тарифів на залізничному транспорті  
- створення системи управління безпекою перевезень та охороною 
навколишнього середовища. 
2. Техніко-технологічна модернізація інфраструктури та рухомого складу залізничного 
транспорту України передбачає: 
- електрифікацію залізничної мережі та усунення «вузьких» місць в інфраструктурі 
залізничного транспорту; 
- подальше впровадження швидкісного руху; 
- оновлення локомотивного парку залізничних доріг;  
- оновлення пасажирського рухомого складу; 
- впровадження нових технологічних параметрів оновлення вантажного рухомого складу 
(інновації на вагонах). 

 
1. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

УКРАЇНИ 

Завершення акціонування Укрзалізниці в контексті реформування залізничного 
транспорту України 

Суть проблеми та поточний стан її вирішення 
Реформування залізничного транспорту України залишається головним завданням 

на сьогодні й на найближчу перспективу,  виступає важливим кроком на шляху 
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забезпечення інституційних перетворень в галузі, першочерговим результатом якого 
повинна стати зміна організаційної та фінансової моделі ринку залізничних перевезень1.  

Реформа залізничного транспорту здійснюється відповідно до Державної цільової 
програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 рр., затвердженої 
постановою КМУ від 16.12.2009 № 1390 (далі – Програма). Основною метою 
реформування залізничного транспорту є розвиток конкуренції на ринку залізничних 
перевезень та підвищення ефективності діяльності галузі. 

Крім того, реформування сприятиме створенню нової сучасної ринково 
орієнтованої організаційної структури, забезпеченню рівних умов доступу до ринку 
перевезень та інфраструктури перевізників, формуванню нової тарифної політики тощо. 

Ці параметри на даний час є предметом проведення реформи на залізничному 
транспорті України і від їх виконання значною мірою залежать перспективи подальшого 
розвитку галузі.  

Реформування залізничного транспорту також є необхідним з огляду на 
наближення українського законодавства до європейського в рамках підписання Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейського Союзу, яка стала основою масштабних змін в 
усіх сферах економіки України, серед яких і транспортна сфера. Відставання процесів 
реформування залізничного транспорту України від інших країн СНД і Європи знижує 
конкурентні можливості на світовому ринку транспортних послуг, робить неможливим 
використання повною мірою ринкових механізмів господарювання і подальший розвиток 
галузі. 

Необхідні заходи  
Переглянути Державну цільову програму реформування залізничного транспорту 

на 2010-2019 рр. з метою коригування термінів реформування відповідно до директив ЄС 
для поступового вирішення накопичених проблем в галузі із збереженням суті реформ, 
спрямованих на підвищення ефективності розвитку та конкурентоспроможності 
залізничного транспорту України, його модернізацію та технічне оновлення. 

 
 Зміна системи управління  

Суть проблеми та поточний стан її вирішення 
Розділення традиційної організаційної структури залізничного транспорту України 

на два сектори: управління інфраструктурою та управління перевізним процесом, яке 
вперше в ЄС було визначено в директиві 91/440/Е40 й стало важливим кроком вперед, 
змушує залізницю запроваджувати нові правила й принципи управління задля організації 
цих специфічних сфер діяльності, визначення відповідних вимог до власного майна, 
власних розрахунків, тобто власних фінансових показників. 

Закон України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства 
залізничного транспорту загального користування» 2 від 23 лютого 2012 року № 4442-VI, 
визначає особливості створення публічного акціонерного товариства залізничного 
транспорту загального користування та внесення майна до його статутного капіталу, а 
також створення умов щодо підвищення ефективності його функціонування для 
задоволення потреб національної економіки і населення в перевезеннях.  

                                                
1 Реформи залізничного транспорту [Електронний ресурс]. – Доступний з: // http://new.mtu.gov.ua/content/reformi-zaliznichnogo-
transportu.html. 
2 Закон України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту 
загального користування» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012. – № 49. – С. 553. 
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Відповідно до даного закону 2012 року Кабінет Міністрів України повинен був у 
тримісячний термін прийняти рішення про утворення публічного акціонерного товариства 
залізничного транспорту загального користування, проте державна реєстрація публічного 
акціонерного товариства «Українська залізниця» на базі активів Державної адміністрації 
залізничного транспорту «Укрзалізниця» відбулася через три роки – 21 жовтня 2015 
року1. Завершення процесу корпоратизації Укрзалізниці планується до кінця року. На 
правлінні були розглянуті першочергові заходи з організації роботи Товариства. Зокрема, 
було ухвалено перелік філій, що реєструються одночасно з Товариством, розглянуто 
кандидатури на посади в. о. начальників цих філій та ряд інших стратегічних питань2. 

Статут публічного акціонерного товариства, який передбачає зміну моделі 
керівництва підприємством з одноосібної на колегіальну був затверджений Урядом 2 
вересня 2015 року3.. 

 

Необхідні заходи  
Завершити роботу щодо організації діяльності публічного акціонерного товариства 

«Українська залізниця», створеного на базі Укрзалізниці, залізниць та інших підприємств 
залізничного транспорту на виконання рішення Закону України «Про особливості 
утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального 
користування» та відповідно до Програми діяльності Уряду на 2015 рік, а також, 
враховуючи зобов’язання України відповідно до статті 368 Угоди про асоціацію та 
Директиви Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 року про розвиток залізниць 
Співтовариства, що дозволить забезпечити розмежування функцій державного та 
господарського управління галуззю, стане передумовою структурних перетворень з метою 
утворення вертикально-інтегрованої системи управління всередині ПАТ «Українська 
залізниця», підвищить ефективність управління залізничним транспортом.  

 
 Створення незалежного регулятора 

Суть проблеми та поточний стан її вирішення 
На сьогодні Укрзалізниця, як Державна адміністрація залізничного транспорту, 

здійснює частину функцій державного управління, що суперечить Указу Президента 
України «Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15.12.1999 № 1572, 
Господарському кодексу України, Законам України «Про управління об’єктами державної 
власності», «Про природні монополії» та «Про загальнодержавну програму адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу» 4. 

Крім того, директивою 91/440/ЄС про розвиток залізниць Співтовариства 
визначено, що «держави-члени вживають необхідні заходи для забезпечення незалежного 
статусу залізничних підприємств у сфері управління, адміністрування і внутрішнього 
контролю за адміністративними, економічними і фінансовими питаннями, відповідно до 
якого вони, зокрема, матимуть майно, бюджет і рахунки, відокремлені від майна, бюджету 
і рахунків Держави». 

                                                
1 Состоялась регистрация ПАО "Украинская железная дорога"  [Електронний ресурс].  –  Доступний з:  //  
http://cfts.org.ua/news/sostoyalas_registratsiya_pao_ukrainskaya_zheleznaya_doroga_30111. 
2 З Днем народження, ПАТ «Укрзалізниця»! [Електронний ресурс]. – Доступний з: // http://www.magistral-
uz.com.ua/articles/z-dnem-narodzhennja-pat-ukrzaliznicja.html. 
3 Уряд ухвалив рішення про склад Правління майбутнього ПАТ «Українська залізниця» [Електронний 
ресурс]. – Доступний з: // http://new.mtu.gov.ua/news/22859.html. 
4 Реформи залізничного транспорту [Електронний ресурс]. – Доступний з: // 
http://new.mtu.gov.ua/content/reformi-zaliznichnogo-transportu.html. 
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Проекти Законів України «Про залізничний транспорт» та «Про державне 
регулювання у сфері транспорту» – це два основні законопроекти, прийняття яких 
забезпечить передумови реформування залізничної галузі; 2 жовтня 2015 року 
Мінінфраструктури відправило згадані законопроекти на розгляд Кабінету Міністрів 
України1. 

Проектом Закону України «Про державне регулювання у сфері транспорту»2 
визначено правові, економічні та організаційні засади державного регулювання діяльності 
суб'єктів природних монополій та суміжних ринків за участю суб'єктів природних 
монополій у сфері транспорту України, принципи регулювання діяльності суб'єктів 
господарювання на ринках транспортних послуг, а також порядок утворення 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, її функції, 
завдання та повноваження. 

Утворення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
транспорту має стати вагомим важелем підвищення ефективності державного 
регулювання діяльності на ринках природних монополій та суміжних ринках у галузі 
транспорту, зокрема, з питань формування цінової (тарифної) політики на ринку послуг; 
сприяння створенню умов для розвитку конкуренції та ефективного функціонування 
ринків послуг. 

Утворення ПАТ «Українська залізниця» передбачає передачу функцій державного 
управління до Національної комісії,  що здійснює державне регулювання у сфері 
транспорту, а «Укрзалізниця» здійснюватиме бізнес-функцію, реалізовуватиме функції 
господарського управління. Такий підхід підвищить ефективність управлінських процесів 
та приведе їх у відповідність до європейського зразка. 

 
Необхідні заходи  
Прийняти Верховною Радою Закон України «Про державне регулювання у сфері 

транспорту», що, відповідно до розробленого законопроекту, передбачає створення 
державного незалежного органу Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері транспорту та Закон України «Про залізничний транспорт»,  що,  відповідно до 
нової редакції має забезпечити підвищення ефективності державного управління та 
регулювання, формування на залізничному транспорті сучасних ринкових відносин та 
підвищення конкурентоспроможності, підвищення інвестиційної привабливості, якості 
залізничних транспортних послуг та безпеки при користуванні залізничним транспортом. 

 
Розвиток конкурентного середовища та запровадження ринкової моделі 

функціонування залізничного транспорту  
Суть проблеми та поточний стан її вирішення 
Розвиток конкурентного середовища та запровадження ринкової моделі 

функціонування залізничного транспорту шляхом поступової зміни державного 
регулювання на ринкові відносини між суб’єктами господарювання, які здійснюють 
конкурентні види діяльності.  

                                                
1 Мінінфраструктури подало на розгляд уряду законопроекти, що закладають основу реформи залізничної 
галузі [Електронний ресурс]. – Доступний з: // http://www.magistral-uz.com.ua/news/mininfrastrukturi-podalo-
na-rozgljad-urjadu-zakonoproekti-wo-zakladajut-osnovu-reformi-zaliznichnoi-galuzi.html. 
2 Проект Закону України «Про державне регулювання у сфері транспорту» // 
http://new.mtu.gov.ua/news/396.html. 
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Відкритий доступ до інфраструктури залізниць забезпечить можливість діяльності 
нових підприємств, які пропонуватимуть нові і більш якісні послуги. Конкуренція сприятиме 
покращенню роботи галузі. Держава повинна здійснювати моніторинг ефективності роботи 
усіх перевізників та сприяти конкуренції між ними.  

Тому, серед пріоритетів реформування залізничного транспорту України, окрім 
модернізації інфраструктури та рухомого складу повинно бути надання можливості 
приватним транспортним підприємствам вийти на ринок перевезень (надати необхідні 
ліцензії, доступ до залізничних колій та мереж тощо). Умови оплати за використання 
інфраструктури мають бути однаковими для всіх перевізників, включаючи й Укрзалізницю. 
Залізнична інфраструктура має стати відкритою як для державних компаній, так і для 
приватних. Відповідно до європейських директив, доступ до використання інфраструктури 
має право мати будь-який перевізник.  

Обов'язковою передумовою забезпечення рівноправного доступу до залізничної 
інфраструктури виступає організаційне та фінансове розділення. 

 

Необхідні заходи 
1. Забезпечити відкритість та рівноправний доступ всіх суб'єктів господарювання 

до залізничної інфраструктури, залишаючи державне регулювання ринку лише для тих 
елементів, які необхідні для забезпечення належного рівня безпеки. 

2. Розробити та затвердити постанову КМУ «Про затвердження Правил 
рівноправного доступу до інфраструктури залізничного транспорту загального 
користування», що дозволить суб’єктам господарювання забезпечити рівноправний доступ 
до залізничних колій для здійснення діяльності із перевезень вантажів і пасажирів на 
конкурентних засадах. 

 

Необхідність планування стратегічного розвитку залізничного транспорту  
Суть проблеми та поточний стан її вирішення 
Реформування залізничного транспорту ускладнюється відсутністю чітких 

стратегічних перспектив розвитку, що, на нашу думку, негативним чином відбивається на 
самому процесі реформування. 

Засади стратегічного розвитку залізничного транспорту викладені в ряді 
стратегічних документів. На державному рівні затверджена «Транспортна стратегія 
України на період до 2020 року» від 20 жовтня 2010 р. № 2174-р, яка визначила основні 
напрями, цілі, принципи та пріоритети розвитку транспортної галузі України, в тому числі 
й залізничного транспорту, для забезпечення підвищення ефективності управління, 
покращення якості транспортних послуг та енергозбереження. Необхідно відзначити, що 
не дивлячись на певні недоліки існуючої «Транспортної стратегії України на період до 
2020 року», цей стратегічний документ активно підтримується з боку Європейського 
Союзу шляхом укладення двосторонніх програм та участі в двосторонніх проектах, 
спрямованих на посилення потенціалу Міністерства інфраструктури у вирішенні 
широкого кола питань транспортного сектора. 

Окрім цього, на державному рівні затверджено «Стратегію розвитку залізничного 
транспорту на період до 2020 року» від 16 грудня 2009 р. № 1555-р. (далі Стратегія), 
основною метою якої є визначення концептуальних засад формування та реалізації 
державної політики щодо забезпечення розвитку галузі залізничного транспорту. Ця 
Стратегія є головним інструментом проведення державної політики у сфері розвитку 
залізничного транспорту. 
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Терміни реалізації цих стратегічних документів до 2020 року, тоді як терміни 
імплементації директив та регламентів ЄС, згідно угоди про асоціацію – до 2022 року. 
Крім того, наприклад, Стратегія ЄС для Дунайського регіону охоплює період до 2030 
року. Тому на найближчу перспективу постає необхідність розробки та впровадження не 
лише короткострокових програм підтримки окремих сфер діяльності залізничного 
транспорту, а й галузевої Стратегії розвитку залізничного транспорту до 2030 року. 

Необхідні заходи 
Переглянути галузеву Стратегію розвитку залізничного транспорту з метою 

узгодження з іншими документами стратегічного розвитку залізничного транспорту 
шляхом пролонгації терміну її дії на період до 2030 року, уточнення стратегічних завдань 
розвитку, окреслення шляхів довгострокового розвитку для ефективного росту та 
підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту.  

 

Зміна фінансової моделі ринку залізничних перевезень 
Суть проблеми та поточний стан її вирішення 
Недостатня фінансова прозорість господарської діяльності призвела до зменшення 

доходів та низького рівня фінансової стійкості і, як результат, наявності дефіциту 
фінансування в т.ч. через збільшення боргового навантаження та витрат на його 
обслуговування.  

Одночасно з розробкою нормативно-правових актів та здійсненням структурних 
перетворень планується здійснювати реформування фінансової моделі та системи 
встановлення тарифів на залізничному транспорті. 

Директива Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 року про розвиток залізниць 
Співтовариства, зокрема ст. 4 і 5 стосуються незалежності управління залізничними 
підприємствами (компаніями)та їх самостійності на ринку перевезень, а саме вимагають: 

Основна вимога для Держави це – вживати необхідні заходи щодо забезпечення 
незалежного статусу залізничних підприємств у сфері управління, адміністрування і 
внутрішнього контролю за адмістративними, економічними і фінансовими питаннями з 
правом мати майно, бюджет і рахунки відокремлені від майна, бюджету і рахунків 
Держави. 

В ході реформування передбачається розділення управління кожним окремим 
видом бізнесу, що дозволить: 

– розділити фінансові рахунки кожного виду діяльності та підвищити прозорість 
фінансових потоків в Укрзалізниці; 

– значно підвищити ефективність управління за рахунок забезпечення можливості 
визначення ефективності кожного виду діяльності; 

– визначити види діяльності, які є непрофільними для Укрзалізниці; 

–  провести аналіз витрат кожного виду діяльності та розробити реальні Методики 
розрахунку кожної складової тарифу; 

– бачити реальну суму перехресного субсидування пасажирських перевезень за 
рахунок вантажних, а, отже, забезпечити державну підтримку збиткових видів перевезень 
та ліквідувати перехресне субсидування1. 

                                                
1 Реформи залізничного транспорту [Електронний ресурс]. – Доступний з: // 
http://new.mtu.gov.ua/content/reformi-zaliznichnogo-transportu.html. 
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Наявність перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок 
вантажних і діючий механізм розподілу доходів не дозволяють досягти необхідного рівня 
фінансової прозорості й реалізувати потенціал ринкових механізмів, а також 
установлювати обґрунтовані тарифи на перевезення вантажів та пасажирів.  

 

Необхідні заходи 
1. Запустити національні інвестиційні проекти на залізничному транспорті із 

залученням усіх можливих джерел фінансування, а саме коштів державного бюджету, 
приватних інвестицій, кредитних ресурсів та ресурсів міжнародних фінансових 
організацій, використовуючи для запуску проектів публічно-приватне партнерство як 
дієвий інструмент за досвідом країн ЄС. 

2. Необхідно дотримуватись пріоритетності фінансування інвестиційних проектів, а 
саме: проекти з розвитку матеріально-технічної бази галузевих господарств залізниць 
доцільно здійснювати за рахунок власних підприємств; для фінансування проектів 
державного або регіонального значення необхідно залучати інвестиції з бюджетів 
відповідних рівнів;  за допомогою лізингу можна оновлювати тяговий рухомий склад,  
вантажні та пасажирські вагони, будівельно-монтажну техніку, виробниче обладнання для 
вагонних та локомотивних депо тощо; для фінансування комерційно-прибуткових 
проектів із незначними строками реалізації і невисоким рівнем ризику слід залучати 
кредити банків; найбільш перспективним напрямом залучення коштів у довготермінові та 
капіталомісткі інфраструктурні проекти є проектне фінансування. 

3. Розробити чіткі механізми реалізації інвестиційних проектів та забезпечення їх 
правового підґрунтя через внесення змін у нову редакцію Закону України «Про 
залізничний транспорт» або в Закон України «Про державно-приватне партнерство». 

 

 Зміна системи встановлення тарифів на залізничному транспорті  
Суть проблеми та поточний стан її вирішення 
Вимоги пакету директив, прописаних в Угоді про асоціацію між ЄС та Україною, 

потребують встановлення недискримінаційних тарифів для всіх учасників ринку.  

До того ж за вимогами приватного бізнесу, поточний проект Закону України «Про 
залізничний транспорт» потребує суттєвого доопрацювання й не може бути прийнятий в 
існуючій редакції через те,  що зауваження приватного бізнесу не були враховані.  До 
основних недоліків даного законопроекту представники бізнесу відносять такі: 

- декларативний характер та відсутність чітких механізмів реалізації базових цілей, 
які повинні стати фундаментом структурних перетворень; 

- покладення відповідальності за збереження вантажу на перевізника, який не має 
інструментів і необхідної інфраструктури для забезпечення збереження (в той же час 
Укрзалізниця має і вагове господарство, і позавідомчу охорону); 

- закріплення монопольного права за Укрзалізницею на проектування, будівництво 
інфраструктури загального користування та позбавлення бізнесу можливості 
контролювати ефективність використання наданих коштів. Такий підхід може стати 
суттєвим обмежувачем для реалізації перспективних інфраструктурних проектів; 

- відсутність зрозумілого механізму визначення окремих цільових складових в 
тарифі та термінів їх перегляду. У такому формулюванні інвестиційна складова може 
постійно змінюватися, що призведе до істотних коливань вартості доступу до 
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інфраструктури. Крім того, відсутня система обмежень за нецільове використання 
інвестиційних коштів1. 

Система тарифоутворення повинна влаштовувати всіх учасників ринку, що дасть 
змогу одержати відповідні результати процесу реформування.  

Необхідні заходи 
Прийняти Верховною Радою нову редакцію Закону України «Про залізничний 

транспорт» після його доопрацювання з врахуванням зауважень представників бізнесу 
щодо тарифної політики, механізмів інвестування в об’єкти інфраструктури тощо для 
відпрацювання спірних питань, що створить передумови для лібералізації ринку 
залізничних перевезень та залучення інвестицій, впровадить поняття замовлень на 
соціальні перевезення і введе в дію нові принципи формування тарифів. 

 
Створення системи управління безпекою перевезень та охороною 

навколишнього середовища 
Суть проблеми та поточний стан її вирішення 
Основними проблемами на залізничному транспорті у сфері охорони довкілля 

залишаються застарілі технології виробництва, енергоємне обладнання, перевезення 
екологічно небезпечних вантажів, велика кількість морально застарілих та фізично 
зношених природоохоронних споруд, зростання шумового забруднення та 
ресурсомісткості перевезень, погіршення безпеки перевезень тощо. 

Реформування залізничної галузі розглядається як можливість створити дієву 
систему екологічної безпеки Укрзалізниці, яка повністю відповідатиме основним 
принципам національної екологічної політики, оскільки європейська практика 
передбачає спрощення дозвільних процедур у сфері екологічної безпеки, які містяться 
у відповідних директивах ЄС. 

Директива 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року 
про безпеку залізниць у Співтоваристві,  яка вносить зміни до Директиви Ради 96/18/ЄС 
про ліцензування підприємств залізничного транспорту та до Директиви 2001/14/ЄС про 
розділення пропускної здатності залізничних інфраструктур та стягнення платежів за 
використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки (Директива про 
безпеку на залізницях). 

Директива № 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 
року про перевезення небезпечних вантажів наземним транспортом. 

Крім того, залучення інвестицій для оновлення та модернізації виробничо-
технічної бази залізниць можливе лише при гармонійному поєднанні технічного 
розвитку інфраструктури та рухомого складу залізничного транспорту з вимогами 
екологічної безпеки2. 

 
Необхідні заходи 
Розробити галузеву програму з охорони навколишнього середовища з 

врахуванням європейських директив, – Директиви 2004/49/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про безпеку залізниць у Співтоваристві та 
Директиви № 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року 
                                                
1Почему грузоотправители критикуют законопроект о ж.д. транспорте [Електронний ресурс]. – Доступний з: 
// http://cfts.org.ua/articles/pochemu_gruzootpraviteli_kritikuyut_zakonoproekt_o_zhd_transporte_926. 
2 Екобезпека по-європейськи // http://www.magistral-uz.com.ua/articles/ekobezpeka-po-evropejski.html. 
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про перевезення небезпечних вантажів наземним транспортом,  які вимагають зміни 
підходів до екологічної безпеки на залізничному транспорті,  а також на основі 
вивчення та систематизації досвіду вітчизняних і європейських залізниць у 
природоохоронній сфері. 

 

2. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА 
РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ 

Електрифікація залізничної мережі та усунення «вузьких» місць в 
інфраструктурі залізничного транспорту 

Суть проблеми та поточний стан її вирішення 
Одним з пріоритетів під час реформування залізничної галузі повинна бути 

модернізація інфраструктури та покращення доступу громадян та підприємств до 
залізничних послуг. 

Електрифікація залізничних колій, попри значні капіталовкладення, є дуже 
вигідною інвестицією, оскільки в кінцевому підсумку сприятиме значному зменшенню 
експлуатаційних витрат на перевезення вантажів залізницею. Собівартість перевезень 
теплотягою на 55-60 % більша ніж електротягою1. 

Програма електрифікації залізниць України на 2008-2020 рр., якою передбачалось 
розмежування вантажного і пасажирського сполучення на лінії Львів–Київ (в рамках 
створення загально мережевого швидкісного пасажирського коридору Схід–Захід), була 
виконана менш ніж на 15 %.  

Основними перешкодами на шляху її реалізації виявились: 1) загострення дефіциту 
фінансових ресурсів; 2) зниження обсягів російського транзиту; 3) геополітичні зміни в 
країні (відпав кримський напрямок, заблоковано розвиток донецького вузла тощо). В 
результаті, відбулося зміщення акцентів електрифікації та залученні альтернативного 
транзиту з країн Європи, Білорусії, Молдови. 

Нова програма електрифікації залізниць України на 2015-2020 роки, передбачає 
електрифікацію понад 860 км колії на Одеській, Львівській, Південно-Західній та 
Придніпровській магістралях. Пріоритетними напрямками визначено: розвиток в 
напрямку Білорусії та електрифікація портових спрямувань, до 2020 року Укрзалізницею 
заплановано п’ять основних проектів з електрифікації залізничної мережі, що 
потребують пошуку нових джерел фінансування.  

 
Необхідні заходи 
1. Забезпечити електрифікацію перспективних ліній залізничної мережі з високою 

інтенсивністю руху поїздів, що сприятиме відносно швидкій окупності.  

2. Забезпечити стійкий програмно-цільовий розвиток залізниць, що є дієвим 
заходом з оновлення та розвитку інфраструктури, особливу увагу приділивши 
короткостроковим програмам, спрямованим на модернізацію та капітальний ремонт, 
зробивши наголос на перших етапах цих програм на усунення «вузьких місць» і знайдення 
рішень для випадків, де потенціал існуючих ліній не використовується повністю. 

3. Розробити проекти модернізації транзитної залізничної інфраструктури для 
подальшого розвитку міжнародних транспортних коридорів в Україні, що створить 

                                                
1 Де буде струм? [Електронний ресурс]. – Доступний з: // http://www.magistral-uz.com.ua/articles/de-bude-
strum.html. 
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сприятливі умови для переміщення транзиту територією країни на зразок проекту 
Бескидський тунель. 

4. Запровадити автоматичну системи переходу залізничного рухомого складу з 
однієї ширини колії на іншу (система автоматизованої зміни колісних пар) сприятиме 
інтеграції залізниць України до європейської залізничної інфраструктури, зменшить час 
пасажирів у дорозі, збільшить конкурентоспроможність залізничного транспорту. 

5. Ініціювати розробку нових програм (Стратегії) щодо підтримки розвитку 
транзитного потенціалу та з метою повернення частки втраченого транзиту, в т.ч. 
залізничного, для чого необхідною є побудова послідовної державної політики щодо 
розвитку транзитного потенціалу України. 

 

 Подальше впровадження швидкісного руху  
Суть проблеми та поточний стан її вирішення 
Подальше впровадження швидкісного руху за рахунок побудови відповідної 

інфраструктури та розподілу мережі на лінії з переважно вантажним і переважно 
пасажирським рухом. Невідповідність швидкості залізничного транспорту зростаючим 
споживчим вимогам та міжнародним стандартам призводить до зниження користування 
залізничним транспортом з боку іноземних перевізників, які обирають більш привабливі 
за часом та ціною маршрути транспортування.  

У 2012 р. в Україні запроваджено швидкісний рух пасажирських поїздів, який є 
найсучаснішим видом перевезень і прискореними темпами розвивається в багатьох 
країнах світу. Сьогодні  швидкісним рухом в Україні охоплено напрямки перевезень, які 
користуються найбільшим попитом пасажирів1. 

Однак, уживаючи термін «швидкісне пасажирське сполучення», треба зауважити, 
що максимальна (а не маршрутна) швидкість українських швидкісних поїздів становить 
100-120 км на годину, в той час як в Європі цей показник є 160 та більше км на годину. 

Подальше впровадження швидкісного руху слід розглядати як довготермінові та 
інноваційні засади розвитку залізниць України, з метою входження в залізничне 
європейське співтовариство враховуючи світові тенденції щодо розвитку швидкісних 
вантажних і пасажирських перевезень.  

Необхідність модернізаційного розвитку прискорення доставки вантажів і пасажирів 
об’єктивно зумовлені дією економічних законів, особливостями розвитку економіки галузей 
та формування сталих зв’язків між транспортно-економічними процесами та явищами. 
Зокрема, прискорення зумовлює створення більш потужних локомотивів, вагонів, 
розвиток залізничного будівництва, пошук та обґрунтування організаційно-економічних 
засад такого розвитку. 

 

Необхідні заходи 
1. Здійснити аналіз потенційних переваг розділення залізничної мережі для окремого 

використання пасажирським та вантажним залізничним сполученням на стратегічних 
залізничних дорогах. 

2. Визначити лінії для обслуговування пасажирських перевезень, які зв’яжуть 
швидким сполученням обласні центри із Києвом та між собою, сприятимуть підвищенню 
                                                
1 Швидкісними поїздами за 8 місяців скористалося у 2,6 рази більше пасажирів, ніж у минулому році 
[Електронний ресурс]. – Доступний з: // http://www.magistral-uz.com.ua/news/shvidkisnimi-poizdami-za-8-
misjaciv-skoristalosja-u-26-razu-bilshe-pasazhiriv-nizh-u-minulomu-roci.html. 



 

 

447

мобільності населення, кращій інтеграції сусідніх міст, дозволять створити швидкісний 
західний коридор, а також підвищити рівень сервісу для пасажирів та лінії для вантажних 
перевезень, що дозволить деяким чином привести швидкісні показники роботи залізничного 
транспорту до європейських, покращити безпеку на залізничних шляхах та рівень сервісу для 
вантажовласників. 

 Оновлення локомотивного парку залізничних доріг  
Суть проблеми та поточний стан її вирішення 
Оновлення локомотивного парку залізничних доріг відповідно до середньострокової 

програми оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012–2016 роки1.  

Оновленням тягового рухомого складу сьогодні потребує негайного вирішення. 
Пов’язане це головним чином із невиконанням планів попередніх років щодо закупівлі 
нових локомотивів та стосовно ремонтів (що, у свою чергу, викликане недопостачанням 
запчастин і матеріалів). У підсумку – на сьогодні рекордна кількість машин із 
перепробігами щодо виконання різних видів ремонтів.  

Станом на 1 серпня 2015 р. з простроченими термінами проведення капітальних 
ремонтів перебували 743 локомотиви, або 34,2 % від експлуатаційного парку. Ступінь 
зношення локомотивів перевищує 91 %, а середній вік електровозів – 38,2 року2.  

Причина такого стану справ є постійне скорочення фінансування, а також 
зростання цін на витратні матеріали, запчастини, енергоносії тощо. 

У проекті зведеного фінплану залізничних доріг України на 2015 р. заплановано 
фінансування оновлення залізничного рухомого складу (придбання нового, модернізація 
наявного парку) і модернізація та реконструкція колії на загальну суму 1045,6 млн. грн. (108,6 
млн. грн. – придбання рухомого складу, 656,1 млн. грн. – модернізація рухомого складу; 
280,9 млн. грн. – модернізація та реконструкція колії (модернізація колії – 221,4 млн. грн., 
реконструкція колії – 59,5 млн. грн.)) 3. 

 

Необхідні заходи 
1. Ініціювати перегляд Програми оновлення локомотивного парку залізниць 

України на 2012-2016 роки з метою визначення рівня її виконання та з можливістю 
подовження терміну дії із збереженням основного змісту та внесенням доповнень 
відповідно до потреб галузі. 

2. Прискорення оновлення локомотивного парку залізничного транспорту України 
новітніми зразками, що відповідають сучасним вимогам й нададуть можливість 
підвищити їх продуктивність з одночасним зменшенням енергозатрат та значно 
подовжити терміни експлуатації. 

3. Здійснення модернізації наявного парку на основі застосування якісно нових 
технічних рішень, що суттєво підвищують економічність локомотива і подовжують термін 
його служби з подальшим сервісним обслуговування модернізованих машин. 

4. Відновлення локомотивного парку різними видами ремонту (зі встановленими 
сучасними електронними приладами обліку електроенергії), в т.ч. проведення капітальних 
                                                
1 Постанова Кабінету Міністрів країни від 1 серпня 2011 р. N 840 Про затвердження Програми оновлення 
локомотивного парку залізниць України на 2012-2016 роки [Електронний ресурс]. – Доступний з: // 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/840-2011-п. 
2 Стратегія для тяги [Електронний ресурс]. – Доступний з: // http://www.magistral-uz.com.ua/articles/strategija-
dlja-tjagi.html. 
3 Зведений фінансовий план залізниць України на 2015 рік [Електронний ресурс]. – Доступний з: // 
http://new.mtu.gov.ua/news/21434.html. 
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ремонтів в умовах депо та спеціалізованих заводів з метою збільшення міжремонтних 
пробігів, вивчення можливості подовження терміну служби ряду моделей локомотивів та 
активне втілення в життя розробок вітчизняних підприємств.  

 

Оновлення пасажирського рухомого складу  

Суть проблеми та поточний стан її вирішення 
Через граничну зношеність та низьку продуктивність пасажирського рухомого 

складу майже вичерпано резерви провізних спроможностей. Неприйняття дієвих заходів 
щодо оновлення пасажирського рухомого складу призведе до неможливості виконання 
пасажирських перевезень в повному обсязі та, як наслідок, зниження мобільності 
населення1. 

Перспективними є заходи направлені на виробництво вітчизняних швидкісних 
поїздів. Підґрунтям таких висновків є те, що на Крюковському вагонобудівному заводі 
(КВБЗ) вийшов на ходові випробування двосистемний швидкісний електропоїзд з техніко-
економічними показниками аналогічними закордонним зразкам. 

Вартість експериментального зразка на 3 млн. дол. США нижча (Hyundai – 29 млн. 
дол. США) ніж закордонні аналоги. При серійному виробництві вартість може бути 
значно знижена. Виробничі потужності КВБЗ дозволяють виробляти 5-6 електровозів на 
рік.  

Проте з початку 2015 року Крюківський вагонобудівний завод не випустив 
жодного пасажирського вагона, а випуск вантажних вагонів зменшився на 81 % (за вісім 
місяців 2015 року КВБЗ випустив 320 одиниць вантажних вагонів) 2. В 2014 році КВБЗ 
зменшив випуск вантажних вагонів на 54,7 % порівняно з 2013 роком. Протягом 2014 
року підприємство виробило всього один пасажирський вагон і провело модернізацію 96 
вагонів метро на замовлення Київського метрополітену. У 2014 році з України було 
експортовано тільки 700 вагонів, що на 85 % менше, ніж в 2013 році. Основною причиною 
цього стало закриття російського ринку для поставок вагонів КВБЗ3. 

Покращення матеріально-технічної бази залізниць можливе через налагодження 
співпраці з українським виробником, що в свою чергу сприятиме розвитку економіки. 
Виробництво більшої частини (до 80 %) сучасного рухомого складу залізничного 
транспорту може бути виконано на вітчизняних підприємствах та дасть вагомий стимул 
для розвитку внутрішнього ринку машинобудівної,  металургійної та інших галузей 
реального сектору економіки.  

 

Необхідні заходи 
Сформувати державне замовлення на рухомий склад нового покоління для 

пасажирських перевезень на вітчизняних підприємствах задля підтримки українського 
виробника  

 

                                                
1 Інформація про Українські залізниці [Електронний ресурс]. – Доступний з: // 
http://new.mtu.gov.ua/content/informaciya-pro-ukrainski-zaliznici.html. 
2 Крюковский завод в 2015  году уменьшил выпуск грузовых вагонов на 81%  //  
http://www.business.ua/articles/ukraine/Kryukovskiy-zavod-v-godu-umenshil-vypusk-gruzovyh-vagonov-na--
111815/. 
3 Украинский вагоностроительный завод пожаловался на закрытие рынка России // 
http://www.vz.ru/news/2015/8/4/759455.html. 
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Впровадження нових технологічних параметрів оновлення вантажного 
рухомого складу (інновації на вагонах) 

Суть проблеми та поточний стан її вирішення 
Строк служби нового вантажного рухомого складу має бути не менше 32  років,  а 

термін експлуатації до першого поточного ремонту –  не менше п’яти років (наразі –  
чотири роки),  або 500 тис.  км пробігу,  а також підвищення вагових норм згідно світових 
тенденцій1. 

Проблеми низького технічного рівня залізничного транспорту та невідповідності 
його техніко-економічних характеристик сучасним вимогам накопичувались протягом 
багатьох років, тому навіть за умов повноцінного фінансування потрібен час для 
відновлення їх технічного стану.  

Такий стан залізничного транспорту в значній мірі пояснюється також відсутністю 
держпідтримки модернізації та оновлення вантажного й пасажирського рухомого складу 
«Укрзалізниці», катастрофічної зношеності і невідповідності між придбанням та вибуттям 
рухомого складу. Виходячи з цього виникає загроза втрати ринку вантажо- та 
пасажироперевезень держкомпанії «Укрзалізниця» з подальшими втратами держбюджету 
та незабезпеченістю необхідних обсягів перевезень вантажів та пасажирів. 

 

Необхідні заходи 
1. Вивчити досвід європейських країн щодо ремонту та модернізації залізничного 

рухомого складу, впровадження нових технологій перевезень. 

2. Сформувати та реалізувати державну політику, направлену на підтримку 
вітчизняного виробника, одним з головних завдань якої є закріплення на законодавчому 
рівні пріоритетного виділення коштів державного бюджету на оновлення рухомого складу 
залізничного транспорту та державна підтримка отримання довгострокового банківського 
кредитування за доступними відсотками. 

 
 

                                                
1 Нові вимоги до рухомого складу // http://www.magistral-uz.com.ua/reformuvannja/novi-vimogi-do-ruhomogo-skladu.html. 
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