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Рис. 2. Обсяги перевезень пасажирів  
залізничним транспортом, млрд. пас. км.

Джерело: розроблено автором за даними [3]

Рис. 1. Обсяги перевезень вантажів залізничним 
транспортом, млрд. т. км.

Джерело: розроблено автором за даними [3]
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Постановка проблеми. Найважливішим 
елементом динамічного розвитку науково-

технічного прогресу процесів глобалізації є тран-
спортна інфраструктура, без якої неможливий 
розвиток територій та стале зростання економі-
ки. Вона є базою для забезпечення успішного со-
ціально-економічного розвитку країни.

Процеси вдосконалення і розвитку міжнарод-
ного поділу праці і формування світового гос-
подарства на основі сучасного світового ринку, 
зростаючі темпи зростання зовнішньої торгівлі, 
перетворення панівних монополій в транснаціо-
нальні корпорації і процеси глобалізації бізнесу, 

розвитку міжнародного виробництва – все це ви-
магає негайних кроків по розвитку транспортно-
го потенціалу України, в першу чергу, як тран-
зитної держави між Сходом і Заходом [1].

Залізнична галузь України за останні роки 
демонструє негативну динаміку розвитку. По-
казники обсягів перевезень вантажів (рис. 1) 
і пасажирів (рис. 2) продовжують стрімко пада-
ти. Причинами падіння обсягів залізничних пе-
ревезень є загальний кризовий стан економіки, 
високий рівень фізичного зносу рухомого складу 
залізничного транспорту, технічна й технологіч-
на не відповідність залізничної інфраструктури 
вимогам сьогодення, низький рівень організації 
перевізного процесу та неефективна робота га-
лузі загалом, а також відсутність результатів 
структурних та інституційних змін в галузі [2]. 

Одне з головних завдань економіки України – 
суттєве підвищення ефективності використання 
транзитного потенціалу держави, з урахуванням 
розвиненості існуючих транспортних систем і ме-
реж, а також рівня і стану інфраструктури [4].

Розвиток існуючої інфраструктури залізнич-
ного транспорту, в концепції розвитку міжнарод-
них транспортних коридорів і транспортно-мит-
ної інфраструктури держави, головний напрям 
інтеграції українських залізниць у глобальну 
транспортну систему.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам розвитку залізничного транспор-
ту України присвячено праці багатьох вчених 
та практиків, а саме: В.Л. Дикань [5], Ейтутіс Г.Д. 
[6], Карпов В.М. [7], Никифорук О.І. [8]. В наведе-
них публікаціях здійснюється аналіз та вивчен-
ня проблем і перспектив розвитку як вантаж-
них, так і пасажирських перевезень залізничним 
транспортом України. 

Якщо ж говорити про наукові праці, що сто-
суються інтеграції українських залізниць у гло-
бальну транспортну систему, то можна виділи-
ти праці Макаренка М.В. [9], Бараша Ю.С. [10], 
Колеснікова Н.М. [11], Блудова Т.В. [12], Варна-
лій З.С. [13] та інших. 

Зокрема, вагомий внесок у розвиток страте-
гії реформування та підвищення ефективності 
роботи залізничного транспорту України, роз-
роблення теоретико-методологічних аспектів 
дослідження економічних ризиків та оцінки ді-
яльності підприємств залізничного транспорту, 
формування сучасної моделі функціонування 
залізничного транспорту України, його ринкової 
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трансформації зроблено в роботі [9]. Проблеми 
підвищення конкурентоспроможності залізнич-
ного транспорту України у спосіб проведення 
структурної реформи та зниження збитковос-
ті пасажирських перевезень розглянуті в праці 
[10]. Адаптивно-організаційний механізм ціно-
утворення на залізничному транспорті в умовах 
реформування галузі за результатами наукових 
досліджень, присвячених методологічним і прак-
тичним питанням ціноутворення у транспортній 
галузі запропоновано в [11]. Проте недостатньо 
дослідженими й невирішеними у практичній 
площині залишаються питання реформування 
та розвитку залізничного транспорту в контек-
сті забезпечення економічної безпеки держави, 
демонополізації та впровадження ринкових від-
носин у роботу галузі. 

Перспективним напрямом досліджень є роз-
виток наукової теорії забезпечення економічної 
безпеки держави і інтеграції українських заліз-
ничних перевезень в глобальну систему пере-
везень теоретичні аспекти якої в Україні роз-
роблені в [12; 13]. Питання більш ефективного 
використання транзитного потенціалу держави 
і включення показників розвитку транспортної 
галузі до системи показників оцінки впливу на 
економічну безпеку держави розглянуті в робо-
тах [14-16]. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Досліджуючи проблематику 
даної статті, а саме шляхи ефективної інтегра-
ції залізничного транспорту України у глобаль-
ну транспортну систему, було виявлено, що 
на даний час відсутня чітка державна програ-
ма розвитку галузі, яка б враховувала існуючу 
транспортно-митну інфраструктуру в концепції 
розвитку міжнародних транспортних коридорів 
і транспортно-митної інфраструктури держави 
в цілому і окремих регіонів.

Мета статті. Нині рівень зношеності інфра-
структури та рухомого складу залізничного 
транспорту України сягнув критичної позначки 
і разом із катастрофічною нестачею інвестицій-
них ресурсів для їх відновлення та модерніза-
ції створюють масштабну державну проблему, 
унеможливлюють динамічний розвиток галузі 
та формують низку загроз для економіки країни. 
Зазначене вимагає зосередження уваги дослідни-
ків на практичних питаннях реформування галу-
зі, формування нової організаційної структури, 
розвитку конкурентного середовища на ринку 
залізничних послуг. Метою статті є проведення 
аналізу сучасного стану перевезень залізничним 
транспортом та визначення пріоритетних на-
прямків і перспектив інтеграції українських за-
лізниць у глобальну транспортну систему. 

Виклад основного матеріалу. Транспорт по-
єднує регіони країни, забезпечує потребу на-
родного господарства в перевезеннях людей 
і вантажів, являє собою сполучну ланку між ви-
робниками й споживачами товарів і послуг. За-
лізничний транспорт є однією з основних скла-
дових частин транспортної інфраструктури, що 
має визначальне значення для забезпечення гос-
подарських зв’язків і платоспроможного попиту 
громадян на перевезення. Цим визначається його 
вирішальне значення для соціально-економічно-
го розвитку держави й суспільства [17]. 

Надійне забезпечення економічної безпеки на 
всіх рівнях можливо за умови стійкого функціо-
нування транспортної галузі, тому що її потенціал 
є визначальним стабілізуючим фактором антикри-
зового розвитку, гарантом економічного зростання 
й підтримки економічної незалежності і безпеки 
країни [18]. Провідне значення для залізничного 
транспорту України обумовлено двома основними 
факторами: техніко-економічними перевагами по-
рівняно з іншими видами транспорту та збігом на-
прямку й потужності основних транспортно-еко-
номічних потоків України й світу з географічним 
положенням українських залізниць. 

Залізничний транспорт здійснює основний 
обсяг перевезень у низці системо утворюючих, 
стратегічно важливих галузей, серед яких ву-
гільна, нафтовидобувна й нафтопереробна галу-
зі, видобуток і переробка чорних металів, вироб-
ництво будівельних матеріалів тощо. Ці галузі 
забезпечують стійке функціонування народно-
господарського комплексу й безпосередньо впли-
вають на економічну безпеку держави [19]. 

Важливість залізничного транспорту поля-
гає, по-перше, у тому, що Україна знаходить-
ся на шляху між країнами Європи та Азії, які 
стрімко розвиваються. Через територію України 
проходять транспорті коридори як Схід – Захід 
та Балтика – Чорне море. По-друге, він має такі 
переваги як відносно низькі тарифи, відносна 
безпека і регулярність перевезень.

На даний час залізниці в основному задоволь-
няють потреби суспільного виробництва та на-
селення у перевезеннях. Проте стан виробничо-
технічної бази залізниць і технологічний рівень 
перевезень за багатьма параметрами не відпо-
відає зростаючим потребам суспільства та євро-
пейським стандартам якості надання транспорт-
них послуг, що найближчим часом може стати 
перешкодою для подальшого соціально-еконо-
мічного розвитку держави.

До проблем, які слід розв’язати для забезпе-
чення подальшого розвитку залізничного тран-
спорту, належать:
•	 недосконалість	нормативно-правових	актів,	

що регулюють діяльність залізничного транспорту, 
та невідповідність його організаційної структури 
умовам розвитку ринкової економіки країни;
•	 недостатня	 прозорість	фінансової	 діяль-

ності галузі;
•	 низький	рівень	конкуренції	на	ринку	за-

лізничних перевезень;
•	 високий	рівень	зносу	основних	засобів.
На виникнення проблем діяльності та розвит-

ку залізничного транспорту в Україні вплинув 
цілий ряд негативних факторів, зокрема:
•	 прогресуюче	 старіння	 основних	 фондів	

(рис.3.). Нині фізичний знос рухомого складу за-
лізниць становить майже 90%, у т.ч.: тепловози – 
95,1%, електровози – 90,7%, пасажирські ваго-
ни – 85,9%, вантажні вагони – 88,2%. При цьому 
рухомий склад українських залізниць не лише 
зношений, а й технічно, конструктивно і мораль-
но застарілий, оскільки основна частина вагонів 
та локомотивів побудована за технічними ви-
могами 60–70-х років. Масштабної модернізації 
потребує залізнична інфраструктура, фізичний 
знос якої перевищує 60%, у т.ч. колійного гос-
подарства – 86%. Внаслідок цього обмежується 
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Рис. 3. Рухомий склад залізничного транспорту за роками випуску, %

Джерело: [20]

швидкість руху поїздів, виникає реальна загроза 
безпеці перевезень пасажирів, можливості ви-
никнення техногенних катастроф [21];
•	 відсутність	державної	підтримки	 іннова-

ційного розвитку галузі та недосконала законо-
давча база для залучення інвестицій;
•	 низький	рівень	тарифів	на	перевезення	па-

сажирів і відсутність дієвих механізмів компенса-
ції збитків при наданні суспільних послуг, що при-
зводить до перехресного субсидування збиткових 
пасажирських перевезень за рахунок вантажних;
•	 випереджаюче	зростання	цін	на	продукцію,	

що споживається залізничним транспортом, порів-
няно з темпами зміни тарифів на перевезення.

Стабільне та ефективне функціонування заліз-
ничного транспорту є необхідною умовою для за-
безпечення обороноздатності, національної безпе-
ки і цілісності держави, підвищення рівня життя 
населення. Тому необхідним є вжиття кардиналь-
них заходів для удосконалення системи управ-
ління залізничним транспортом та забезпечення 
державної підтримки його реформування.

Проведення ринкових перетворень на за-
лізничному транспорті сприятиме прискоренню 
темпів європейської інтеграції, налагодженню 
більш тісного міжнародного економічного спів-
робітництва та підвищенню конкурентоспро-
можності українських залізниць на ринку тран-
спортних послуг, дасть можливість ефективно 
використовувати вигідне геополітичне розташу-
вання України, а також збалансувати інтереси 
залізниць та споживачів їх послуг.

Виходячи з відносної цілісності світової еконо-
мічної системи, всеосяжна глобалізація розмиває 
межі між внутрішньою і зовнішньої середовища-
ми, між внутрішньою і зовнішньою політикою. 
Виникає необхідність вироблення певної страте-
гії економічного взаємодії національної економіки 
зі світовим господарством, тобто моделі стратегії 
зовнішньоекономічних зв’язків національної еко-

номіки із зовнішнім світом. Таким чином, рефор-
мування транспортної інфраструктури має про-
водитися на основі концепції реалізації стратегії 
зовнішньоекономічного розвитку держави [22]. 

В даний час геополітичним курсом Украї-
ни є цілеспрямовані зусилля глибокої інтеграції 
в глобальну світову економіку, що вимагає від 
держави конкретного вироблення економічної 
моделі, конкретних геостратегій розвитку сус-
пільства, що визначають зміст концепції розвит-
ку країни на сучасному етапі. 

У зв’язку з цим транспортно-економічна стра-
тегія визначає розвиток міждержавних повідо-
млень, і транспорт вписується в геоекономіку як 
інструмент розвитку, формуючи парадигму на 
сучасному етапі. 

Світова криза початку ХХІ ст. посилила нега-
тивні тенденції відставання в економічному роз-
витку держав і необхідність модернізації тран-
спортної інфраструктури. Тривалий час в нашій 
країні, як і в більшості країн світу, найпоширені-
шою і загальноприйнятою була концепція тран-
спортної системи, яка зводилася до наступних 
принципових положень.

1. Транспортна система кожної країни має ви-
значальне значення в першу чергу для розвитку 
економіки, для забезпечення внутрішніх потреб 
національного господарства, для безпеки держа-
ви та т.д.

2. Більшість залізничних шляхів в нашій кра-
їні (так само як і інші транспортні шляхи) буду-
валися без належних економічних розрахунків, 
оскільки орієнтація на внутрішні потреби націо-
нальної економіки передбачала, що розподілений 
економічний ефект збережеться всередині краї-
ни. А як він буде розподілений – питання друге.

3. Не достатньо уваги приділялось розвитку 
обслуговування міжнародних перевезень оскіль-
ки національна економіка розвивалася з опорою 
в першу чергу на власні ресурси. 
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4. Не надавалося значення ролі транзиту, за-
безпечення переміщення пасажирів і вантажів 
від одного кордону країни до іншого. Транзит 
розглядався в колишній концепції виключно 
в контексті доходів перевізника.

5. Швидкість доставки вантажу в колишній 
концепції іноді враховувалася, але вона ніколи 
не була визначальним фактором, що впливає на 
обсяги транспортних послуг.

Основні положення нової концепції розвитку 
транспортної системи і в особливо залізнично-
го транспорту повинні базуватись на наступних 
принципах:

1. Транспортна система повинна створюватися 
як складова частина міжнародної транспортної 
системи і повинна бути в неї інтегрована. Існує 
загальносвітова транспортна система і тран-
спортна система кожної країни – її частина. 
Країна, ізольована від міжнародної транспортної 
системи, приречена на неефективність розвитку 
в умовах глобальної економіки. Економіка будь-
якої країни не здатна розвиватися у відриві від 
всього світу. З цієї причини визнаються недій-
сними і орієнтація на внутрішній економічний 
ефект. Транзит є свідчення включення націо-
нальної транспортної системи в світову.

2. Створення глобальних і регіональних тран-
спортно-логістичних систем, забезпечують впрова-
дження сучасних технологій перевізного процесу.

3. Розвиток інтермодальних перевезень на 
основі участі в даних процесах двох і більше ви-
дів транспорту.

4. Зростання ролі транспортного комплексу 
в забезпеченні потреб міжнародного виробни-
цтва і обслуговування зовнішньої торгівлі і пере-
ходу від торгової моделі інтеграції до виробничо- 
інвестиційної моделі інтернаціоналізації з розвит-
ком великомасштабних залізничних проектів.

5. Розвиток високошвидкісного руху.
6. При домінуючої ролі морського транспор-

ту зростає роль залізничного, в тому числі ви-
сокошвидкісного, і трубопровідного транспортів. 
При цьому розвивається взаємодія всіх видів 
транспорту при організації інтермодальних пе-
ревезень.

7. Зростання ролі і можливості застосування 
інформаційних технологій як в організації пе-
ревізних процесів, так і забезпеченні контролю 
та безпеки транспортних комплексів і систем.

8. Зростання ролі державно-приватного партнер-
ства в інвестиційної політики розвитку транспорт-
них комплексів і транспортної інфраструктури.

9. Розвиток контейнерних перевезень як мор-
ським, так і залізничним транспортом. Уніфікація 
транспортних засобів для перевезення контейнерів.

Висновки і пропозиції. На основі проведеного 
дослідження особливостей розвитку залізничної 
галузі в Україні визначено, що основними проб-
лемами залізничного транспорту, які потребують 
першочергового вирішення, є: 

1. В напрямку покращення техніко-тех-
нологічних параметрів рухомого складу заліз-
ничного транспорту вважаємо такі:

1. 1. Відновлення локомотивного парку за-
лізничного транспорту, а саме: а) сучасними 
зразками техніки, що відповідають зростаючим 
вимогам й нададуть можливість підвищити їх 
продуктивність з одночасним зменшенням енер-
гозатрат; б) застосування якісно нових техніч-
них рішень, що суттєво підвищують економіч-
ність рухомого складу і подовжують термін його 
служби з подальшим сервісним обслуговування 
модернізованих машин; в) через відмову від ре-
монту тепловозів на користь їх корінної модер-
нізації із суттєвим покращенням характеристик;

1.2. Оновлення вантажних вагонів для забез-
печення заявлених до перевезення вантажів.

1.3. Оновлення пасажирського рухомого скла-
ду шляхом формування замовлень для заванта-
ження національних виробників випуском рухо-
мого складу нового покоління.

2. В напрямку розвитку та підвищення 
технічного рівня інфраструктури залізничного 
транспорту вважаємо такі:

2.1. Електрифікація перспективних ліній (у на-
прямку державних кордонів та портів) залізнич-
ної мережі з високою інтенсивністю руху поїздів, 
що сприятиме відносно швидкій окупності.

2.2. Масштабна модернізація інфраструкту-
ри залізниць, зокрема вирішення проблемних 
питань розвитку інфраструктури залізничного 
транспорту і знайдення рішень для випадків, 
де потенціал існуючих ліній не використовуєть-
ся повністю з метою збереження за Україною її 
транзитного потенціалу. 

2.3. Розподіл залізничної мережі для окремого 
використання пасажирським та вантажним за-
лізничним сполученням на стратегічних заліз-
ничних дорогах; визначення ліній для обслуго-
вування пасажирських перевезень, які зв’яжуть 
швидким сполученням обласні центри із Києвом 
та між собою, що сприятимуть підвищенню мо-
більності населення, кращій інтеграції сусід-
ніх міст, дозволять створити швидкісний між 
кордонний коридор, а також підвищити рівень 
сервісу для пасажирів та ліній для вантажних 
перевезень, що дозволить привести швидкісні 
показники роботи залізничного транспорту до єв-
ропейських, покращити безпеку на залізничних 
шляхах та рівень сервісу для вантажовласників.
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Аннотация
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