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Анотація. В умовах розвитку ринкового се-
редовища економіка країни має бути єдиним на-
родногосподарським комплексом, зв'язок якого 
забезпечує транспортна система. Статтю при-
свячено питанням забезпечення ефективного 
розвитку залізничного транспорту в сучасних 
умовах господарювання. Нині до залізничного 
транспорту висуваються нові вимоги віднос-
но забезпечення високої якості та надійності 
перевізного процесу. Зазначено, що залізнич-
ний транспорт є й залишиться в майбутньому 
основною транспортною артерією країни. Ви-
значено основні аспекти ефективного розвит-
ку залізничного транспорту для забезпечення 
більш високого рівня стійкості галузі на ринку 
транспортних послуг. Підкреслено, що «Укрза-
лізниця» є стратегічним підприємством держа-
ви, тому держава має запровадити дієвий нор-
мативно-правовий механізм розвитку галузі з 
урахуванням світових тенденцій реформування 
залізничного транспорту.

Ключові слова: розвиток, залізничний 
транспорт, ефективність, ринок транспортних 
послуг, економічне середовище, стабільність, 
перевізний процес.

Постановка проблеми. Орієнтація еко-
номіки нашої країни на сировинний експорт, 
що потребує переміщення значних обся-
гів вантажів, призводить до необхідності 
мати відповідні перевізні потужності, котрі 

здебільшого забезпечує залізничний тран-
спорт. Але сьогодні ефективність роботи 
українських залізниць є дуже слабкою. Це 
пов’язано передусім із великим зношен-
ням інфраструктурного та експлуатаційного 
складників галузі, відсутністю фінансування 
на оновлення та модернізацію, відтоком 
кадрів та іншими чинниками.

Якщо така тенденція буде зберігатися ще 
хоча б протягом десяти найближчих років, 
то основні види вантажопотоків можуть 
перейти на інші види транспорту, а залізнич-
ний транспорт залишиться в транспортній 
системі лише як соціальний складник для 
здійснення нерентабельних перевезень. Та, 
незважаючи на всі виклики, змінити ситуа-
цію для залізничної галузі можна. І основ-
ною рушійною силою для забезпечення 
ефективного розвитку залізничного тран-
спорту має бути держава, адже на макроеко-
номічному рівні галузь є одним з основних 
чинників забезпечення стабільного розвитку 
національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питаннями ефективного розвитку 
залізничного транспорту в сучасних неста-
більних умовах господарювання займається 
значна кількість науковців та практиків. Серед 
основних дослідників даної проблеми варто 



43

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

виділити роботи Д.Г. Ейтутіса, Б.С. Бараша, 
В.С. Віниченка, В.Л. Диканя, В.О. Овчинні-
кової, І.В. Токмакової, Ю.Є. Пащенка та ін. 
[1–8], у дослідженнях яких представлено різні 
підходи до оцінки та вирішення нагальних 
проблем розвитку залізничного транспорту 
на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Проте потребують більш детального 
дослідження напрями реалізації ефективної 
транспортної політики на всіх рівнях управ-
ління для стабільного розвитку залізничного 
транспорту та національної економіки.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є розроблення рекомендації щодо вирішення 
питань забезпечення сталого розвитку 
вітчизняних залізниць у сучасних умовах 
господарювання.

Виклад основного матеріалу. Нині ринкова 
економіка висуває нові, більш високі вимоги 
до задоволення постійно зростаючих запитів 
господарського комплексу та населення у пере-
везеннях. Для задоволення всіх запитів ринку 
галузь має здійснювати постійне технічне пере-
озброєння, збільшувати пропускну спромож-
ність та продуктивність залізничних колій, під-
вищувати ефективність та якість роботи. 

Потрібно зазначити, що заходи з поліп-
шення загального стану залізничного тран-
спорту є одними з основних, які спрямовані 
на вирішення значної кількості загальнодер-
жавних завдань щодо стабілізації національ-
ної економіки, а саме:

– пропорційний розвиток виробничих сил;
– забезпечення кооперування та спеціалі-

зації виробничих процесів на підприємствах;

– координація діяльності всіх видів тран-
спорту;

– зниження рівня транспортних витрат у 
собівартості товару тощо.

«Укрзалізниця» є одним зі стратегічних під-
приємств національної економіки, це пов’я-
зано із впливом на ВВП країни, значними 
обсягами вантажоперевезень (рис. 1), великим 
штатом працівників, розмірами відрахувань до 
бюджету, потребою у забезпечуючих підпри-
ємствах та іншими чинниками. Також переве-
зення залізничним транспортом мають вплив 
на соціальний розвиток суспільства. 

Значний фізичний та моральний знос 
інфраструктури та відсутність достатньої 
кількості тяги призводять до того, що дер-
жавні та приватні вантажовласники не в 
змозі отримати транспортне обслуговування 
в потрібному обсязі та на високому якісному 
рівні. Усі ці чинники стимулюють пошук 
альтернативних шляхів доставки товару, 
використовуючи інші види транспорту, 
зокрема автомобільний (рис. 2).

Також розвиток та формування світового 
ринку висувають нові вимоги до організації 
перевізного процесу. Зокрема, потрібно пов-
ністю змінити взаємовідносини між вироб-
никами, перевізниками та іншими учасни-
ками процесу виготовлення та переміщення 
товару за рахунок застосування ринкових 
механізмів. Це дасть змогу поліпшити кон-
куренті позиції галузі за рахунок оптимізації 
транспортних витрат [10]. 

Збільшення плати за користування рухо-
мим складом під час здійснення вантаж-

 

0

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

залізничний автомобільний трубопровідний морський річковий авіаційний

Рис. 1. Вантажообіг за видами транспорту за період 2006–2017 рр. [9]
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но-розвантажувальних операцій, засто-
сування маршрутного способу доставки 
наливних, будівельних, вугільних, рудних та 
інших навальних вантажів на під’їзні мережі 
клієнтів, організація попутного заванта-
ження рухомого складу та запровадження 
інших заходів, які є здебільшого організацій-
ними та не потребують додаткового фінан-
сування, сприятимуть оптимізації викори-
стання вагонів та змусять вантажовласників 
більш відповідально відноситися до процесу 
використання рухомого складу.

Створення системи швидкісного заліз-
ничного сполучення, яке протягом останніх 
десяти років поступово впроваджується на 
території нашої країни, є прямою необхідні-
стю у забезпеченні якісних, швидких, безпеч-
них та надійних пасажирських перевезень. 
І хоча, потреба у швидкісних перевезеннях 
є однією з необхідних умов забезпечення 
конкурентоспроможності пасажирських 
залізничних перевезень на внутрішньому та 
зовнішньому ринках, оновлення та модер-
нізація залізничної мережі під ці потреби 
здійснюється досить повільно [11].

Велике значення для розвитку залізнич-
ного транспорту має й державна підтримка. 
Так, у рамках Національної транспортної 
стратегії на період до 2030 р. [12] ефектив-

ний розвиток залізничного транспорту має 
розвиватися за такими напрямами:

– формування ринку залізничних переве-
зень та створення умов для рівного доступу 
до об’єктів залізничної інфраструктури всіх 
перевізників;

– створення дієвого нормативно-право-
вого поля для формування та розвитку ринку 
залізничних перевезень;

– реорганізація органів управління заліз-
ничним транспортом відповідно до європей-
ських стандартів;

– запровадження та реалізація шляхів 
допуску до ринку залізничних перевезень 
перевізників різної форми власності;

– проведення структурної реформи «Укр-
залізниці» для виділення інфраструктурного 
та експлуатаційного складників. 

Але запропоновані в стратегії кроки, крім 
позитивних напрямів, можуть призвести 
до руйнування діючої системи управління 
в галузі. Зокрема, розділення залізничного 
транспорту на експлуатаційний та інфра-
структурний складники, допуск до ринку 
приватних перевізників та інші ринкові 
заходи можуть призвести до дисбалансу у 
функціонуванні галузі через розвиток більш 
економічно вигідних напрямів діяльності, 
тоді як розвиток соціальних та нерентабель-
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них проектів буде відкладатися. Це може 
призвести до зниження рівня безпеки та 
надійності перевізного процесу, адже при-
ватні власники не будуть зацікавлені у вкла-
данні значних коштів безпосередньо у роз-
виток інфраструктури.

Також необхідно звернути увагу на роз-
виток пропускної спроможності залізничної 
мережі, що має пряму залежність від зла-
годженої роботи всіх виробничих підроз-
ділів галузі, які забезпечують раціональне 
використання рухомого складу, інфраструк-
тури, швидкість, безпеку, надійність, якість 
та терміни виконання транспортної роботи.

Ще одним важливим чинником ефектив-
ного розвитку залізничного транспорту є 
рівень державної підтримки, адже в провід-
них країнах саме держава опікується нерен-
табельними та соціальними напрямами 
розвитку галузі. За таких умов має бути ство-
рене дієве нормативно-правове поле з регу-
ляторним механізмом забезпечення якості та 
безпеки перевізного процесу, яке б сприяло 
розвитку галузі, а не вносило протиріччя у 
діяльність залізничного транспорту.

Питання про техніко-технологічне онов-
лення під час упровадження сучасних інно-
ваційних заходів також має бути законодавчо 
врегульоване, адже приватні перевізники 
можуть бути не зацікавленими у технологіч-
ному розвитку наявних виробничих потуж-
ностей, використовуючи повністю їхній 
ресурсний потенціал. Але й змушування їх 
повністю оновлювати всю наявну техніку 
є недоцільним, оскільки досить складно 
визначити перспективи ефективності онов-
лення інфраструктури в конкретних експлу-
атаційних умовах. Хоча, наприклад, застосу-
вання нових, більш прогресивних технічних 
засобів під час здійснення вантажно-розван-
тажувальних робіт дає змогу отримати зна-
чний економічний ефект у вигляді економії 
експлуатаційних витрат, капітальних вкла-
день та інших засобів.

Висновки і пропозиції. Під час виробни-
цтва матеріальних цінностей транспорт віді-
грає вагому роль. В умовах ринкової еконо-
міки, коли більшість підприємств змушена 
самостійно налагоджувати міжвиробничі 
зв’язки, транспорт стає матеріальною осно-

вою географічного, територіального розді-
лення суспільної праці, кооперації та спе-
ціалізації виробництва по підприємствах, 
галузях, економічних районах та країнах.

Транспорт продовжує процес виробниц-
тва матеріальних благ шляхом переміщення 
товарів із пунктів виробництва до пунктів 
споживання, і залізничний транспорт при 
цьому відіграє дуже важливу роль. Пере-
ваги здійснення перевезень залізничним 
транспортом полягають у тому, що залізниці 
мають високі перевізні та пропускні спро-
можності на протязі всього року, можуть 
безперебійно зв’язувати залізничною колією 
майже всі підприємства, менше забрудню-
ють навколишнє середовище та ін. 

Тож, підсумовуючи все зазначене вище, 
необхідно відзначити, що Україна на шляху 
до становлення розвинутої економічної сис-
теми повинна розвивати залізничну галузь. 
Це необхідно передусім для забезпечення 
стабільності національної економіки, роз-
витку суміжних галузей та виробництв за 
рахунок модернізації основних фондів заліз-
ничного транспорту, створення умов для 
розвитку новітніх технологій і сприятливого 
інвестиційного клімату для вітчизняного та 
закордонного бізнесу тощо.
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Аннотация. В условиях развития рыночной среды экономика страны должна быть еди-
ным народнохозяйственным комплексом, связь которого обеспечивает транспортная система.  
Статья посвящена вопросам обеспечения эффективного развития железнодорожного транспорта 
в современных условиях хозяйствования. В настоящее время к железнодорожному транспорту 
предъявляются новые требования относительно обеспечения высокого качества и надежности 
перевозочного процесса. Отмечено, что железнодорожный транспорт есть и останется в буду-
щем основной транспортной артерией страны. Определены основные аспекты эффективного 
развития железнодорожного транспорта для обеспечения более высокого уровня устойчивости 
отрасли на рынке транспортных услуг. Подчеркнуто, что «Укрзализныця» является стратегиче-
ским предприятием государства, поэтому оно должно ввести действенный нормативно-право-
вой механизм развития отрасли с учетом мировых тенденций реформирования железнодорож-
ного транспорта.

Ключевые слова: развитие, железнодорожный транспорт, эффективность, рынок тран-
спортных услуг, экономическая среда, стабильность, перевозочный процесс.

Summary. In the conditions of the development of the market environment, the country's economy 
should be a single national economic complex, the connection of which is provided by the transport 
system. The article is devoted to the issues of ensuring the effective development of railway transport 
in modern economic conditions. Currently, new requirements are being placed on rail transport with 
respect to ensuring the high quality and reliability of the transportation process. It is noted that rail 
transport is, and will remain in the future, the main transport artery of the country. The main aspects of 
the effective development of railway transport to ensure a higher level of sustainability of the industry 
in the transport services market were identified. It was stressed that Ukrzaliznytsia is a strategic enter-
prise of the state, therefore the state should introduce an effective regulatory and legal mechanism for 
the development of the industry, taking into account global trends in railway transport reform. In the 
production of material assets, transport plays a significant role. In a market economy, when most en-
terprises are forced to independently establish inter-industry relations, transport becomes the material 
basis of geographical, territorial division of social labor, cooperation and specialization of production 
in enterprises, industries, economic districts and countries. Transport continues the production process 
of material goods by moving goods from production to consumption points, and rail transport plays 
a very important role. After all, the advantages of rail transportation are that the railways have high 
transport and throughput capacity throughout the year, almost all enterprises can connect uninterrupt-
edly, less pollute the environment, and so on. So, summing up all of the above, it should be noted that 
Ukraine, on the way to the formation of a developed economic system, should develop the railway 
industry. This is necessary first of all to ensure the stability of the national economy, the development 
of related industries and productions through modernization of fixed assets of rail transport, creation 
of conditions for the development of advanced technologies and favorable investment climate for do-
mestic and foreign business, and so on.

Keywords: development, railway transport, efficiency, transport services market, economic envi-
ronment, stability, transportation process.


