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У статті розглянута транспортна сис-
тема Україна та визначена роль залізниць 
у ній. Виявлено ключові проблеми у сфері 
залізничного транспорту, які є критичними 
для подальшого соціально-економічного 
зростання країни. Доведено особливу роль 
залізниць у транспортній системі України. 
Здійснено аналіз обсягів вантажних пере-
везень усіма видами транспорту загаль-
ного користування за останні десятиріччя, 
в результаті якого зроблено висновок, що 
основним конкурентом залізничного тран-
спорту залишається автомобільний. Роз-
крито поняття конкуренції на транспорті. 
Досліджено основні проблеми низького 
рівня техніко-технологічного оновлення 
підприємств залізничного транспорту. 
Також у статті визначено основні стра-
тегічні цілі, які є необхідними для підви-
щення ефективності роботи підприємств 
залізничного транспорту. Визначено пріо-
ритети комплексного формування тран-
спортної політики та ефективного дер-
жавного управління.
ключові слова: транспортна система 
України, залізничний транспорт, конкурен-
ція, інвестування, стратегія розвитку.

В статье рассмотрена транспортная 
система Украины и определена роль желез-

ных дорог в ней. Выявлены ключевые про-
блемы в сфере железнодорожного транс-
порта, которые являются критическими 
для дальнейшего социально-экономиче-
ского роста страны. Доведена особая роль 
железных дорог в транспортной системе 
Украины. Проведен анализ объемов грузо-
вых перевозок всеми видами транспорта 
общего пользования за последние деся-
тилетия, в результате которого был 
сделан вывод, что основным конкурентом 
железнодорожного транспорта остается 
автомобильный. Раскрыто понятие кон-
куренции на транспорте. Исследованы 
основные проблемы низкого уровня тех-
нико-технологического обновления пред-
приятий железнодорожного транспорта. 
Также в статье определены основные 
стратегические цели, которые являются 
необходимыми для повышения эффектив-
ности работы предприятий железнодо-
рожного транспорта. Определены при-
оритеты комплексного формирования 
транспортной политики и эффективного 
государственного управления.
ключевые слова: транспортная система 
Украины, железнодорожный транспорт, 
конкуренция, инвестирование, стратегия 
развития.

The article considers the transport system of Ukraine and defines the role of railways in it. Key problems in the field of railway transport, which are critical for 
further social and economic growth of the country, have been identified. It has been proved that the problems of infrastructure development are potentially 
the main constraints on the growth of the Ukrainian economy in the long term, and the issues of railway transport development are the most pressing. The 
special role of railways in the transport system of Ukraine has been brought to light. The analysis of the transport industry showed that over the years its 
condition has deteriorated dramatically, which negatively affects the level of economic, social and defense security of the country. An analysis of the volume 
of goods traffic by all modes of public transport in recent decades has shown that the volume of traffic is decreasing every year in all modes of transport. 
The main competitor of railway transport remains road transport. The main problems of low level of technical and technological renewal of railway transport 
enterprises were investigated. The gap in the equipment of Ukrainian and foreign railways increases every year, negatively affecting the competitiveness of 
domestic railway transport. The article also defines the main strategic objectives that are necessary to improve the efficiency of railway transport enterprises, 
such as: ensuring the country ‘s transport needs, improving the financial and economic stability of Ukrzaliznyzi and the industry; Investing in fleet modern-
ization; Improving rail safety and compliance with health and safety standards in line with best practices; Increasing the attractiveness of Ukrzaliznytsya 
joint-stock company as an employer and ensuring the need for qualified and effective personnel; Improved quality of activity management, transparency 
and readiness to open competitive markets of passenger and freight transport in conditions of European integration. As a result of the implementation of the 
transport development strategy, we will be able to create an integrated transport network in the world, a safely functioning and efficient transport complex of 
Ukraine; Meet transportation needs of the population and improve business conditions to ensure competitiveness and efficiency of the national economy.
Key words: transport system of Ukraine, railway transport, competition, investment, development strategy.

Постановка проблеми. Ефективне функціо-
нування залізничного транспорту України відіграє 
виняткову роль у створенні умов для модернізації, 
переходу на інноваційний шлях розвитку і стійкого 
зростання національної економіки, сприяє ство-
ренню умов для забезпечення лідерства України 
у світовій економічній системі.

Крім того, процеси глобалізації, зміни тради-
ційних світових господарських зв’язків ставлять 
перед Україною завдання раціонального вико-
ристання потенціалу свого унікального економіко-
географічного положення. Ефективна реалізація 
транзитного потенціалу країни не тільки дасть 
змогу отримати економічний ефект від участі 
в міжнародних перевезеннях, а й створить нові 

інструменти впливу України на світові економічні 
процеси (формування нових зон економічного 
тяжіння, встановлення довгострокових економіч-
них зв’язків).

Аналіз проблем, які виникли у сфері залізнич-
ного транспорту, дав змогу виявити такі ключові 
моменти, які є критичними для подальшого соці-
ально-економічного зростання країни:

– необхідність прискореного оновлення осно-
вних фондів залізничного транспорту;

– подолання технічного і технологічного відста-
вання України від передових країн світу за рівнем 
залізничної техніки;

– необхідність зниження територіальних дис-
пропорцій у розвитку інфраструктури залізничного 
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транспорту, покращення транспортної забезпече-
ності регіонів та розвитку пропускних спроможнос-
тей залізничних ліній;

– необхідність зняття обмежень для зростання 
обсягів транзитних вантажних перевезень;

– необхідність підвищення безпеки функціону-
вання залізничного транспорту;

– недостатність інвестиційних ресурсів.
аналіз останніх досліджень і публікацій 

Дослідженням питання підвищення конкуренто-
спроможності залізничного транспорту на ринку 
транспортних послуг займалися чимало вчених та 
практиків, таких як: Ю.С. Бараш, О.Е. Басманова, 
В.І. Куделя, В.В. Чорний, Є.І. Нестеренко, К. Воро-
нюк, M.J. Williams та ін. [1–7].

Попередні науковці розглядали проблеми 
залізничної галузі і шляхи їх вирішення, однак про-
блема підвищення рівня конкурентоспроможності 
на залізничному транспорті досі актуальна.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження проблем залізничної галузі та визначення 
шляхів підвищення її конкурентоспроможності 
в сучасних умовах.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Транспортна система є одним із найвагоміших 
секторів народного господарства, який чинить 
значний вплив на економічну динаміку. Транспорт 
пов’язує галузі народного господарства та регі-
они країни в єдине ціле. Крім того, він є спожива-
чем продукції та послуг таких секторів народного 
господарства, як машинобудування, металургія, 
паливна енергетика. Розвиток транспорту впливає 
на економічне зростання, розширення торгівлі, 
підвищення якості життя в країні.

Транспортна система України включає залізнич-
ний, автомобільний, внутрішній водний, морський, 
трубопровідний та повітряний транспорт; кожен із 
цих видів виконує певну функцію, зумовлену тех-
ніко-економічними особливостями, географічними 
й історичними особливостями розвитку.

Так, залізничний транспорт в основному вико-
ристовується для перевезень масових вантажів на 
середні та далекі відстані, а також для перевезень 
пасажирів на середні відстані і у приміському спо-
лученні. Особлива роль залізниць у транспортній 
системі України визначається дальністю пере-
везень, відсутністю комунікацій та віддаленістю 
місць виробництва основних сировинних ресурсів 
від їх споживачів.

По роботі залізничного транспорту можна 
судити про життєздатність всього народногоспо-
дарського комплексу країни.

У 1990-х роках внаслідок різкого спаду виробни-
цтва та зниження ВВП були істотно знижені обсяги 
вантажних перевезень усіма видами транспорту 
загального користування. При цьому скорочення 
обсягів перевезень за видами транспорту відбува-
лося різними темпами. Проте з кінця 1990-х років 
намітилася явна тенденція до збільшення обсягу 
вантажних перевезень, що пояснювалося посту-
повим відновленням української економіки.

Темпи падіння обсягів перевезень вантажів 
залізничним транспортом у 1990–1998 рр. були 
більшими, ніж темпи падіння ВВП, але і не були 
такими сильними, як темпи падіння обсягів пере-
везень автомобільним транспортом. Це пов’язано 
з тим, що у цей період скорочення споживання 
масових вантажів (наприклад, вугілля), які є осно-
вними вантажами, що перевозяться залізничним 
транспортом, було меншим, ніж скорочення спожи-
вання інших товарів різними секторами економіки.

Залізничний транспорт – це свого роду баро-
метр української економіки, тому вже на початку 
осені 2013 р. внаслідок Революції Гідності від-
булося зменшення обсягів виробництва в осно-
вних вантажоутворюючих галузях, що не могло не 
позначитися на роботі залізничного транспорту.

Так, за даними державної служби статистики, 
наведеними на рис. 1 та рис. 2 [6], видно, що про-
тягом останніх десяти років спостерігається змен-
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рис. 1. обсяг перевезених вантажів за видами транспорту
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шення обсягів вантажних перевезень за всіма 
видами транспорту, особливо помітний спад від-
мічається з 2013 р. Але навіть за постійного рівня 
обсягів перевезень вантажів з початку 2015 р. досі 
не досягнуті виробничі показники 2009 року.

Незважаючи на падіння обсягу перевезень і кон-
куренцію на транспортному ринку, залізничному 
транспорту вдається зберегти свій пріоритет у сфері 
вантажних перевезень. Залізниці України забезпе-
чують 57% вантажообігу й 38% пасажирообігу.

Провідне значення для залізничного тран-
спорту України зумовлено двома основними 
факторами: техніко-економічними перевагами 
порівняно з іншими видами транспорту та збігом 
напряму й потужності основних транспортно-еко-
номічних потоків України і світу з географічним 
положенням українських залізниць.

Основним конкурентом залізничного тран-
спорту залишається автомобільний. Як відомо, 
конкуренція на транспорті – це суперництво тран-
спортних підприємств за кращі методи господарю-
вання, тобто за найбільш вигідні умови здійснення 
перевезень і отримання максимальної вигоди [7]. 
Крім того, конкуренція на транспорті – це боротьба 
за вантажовласників і пасажирів, отримання мак-
симально корисного ефекту на основі застосу-
вання сучасних, більш ефективних технологій, 
підвищення якості перевезень, їх надійності та 
швидкості переміщення вантажів і пасажирів.

Якщо говорити про конкуренцію за високороз-
виненої економіки, то тут вона характеризується 
не стільки прямим змаганням, скільки потенційним 
суперництвом досить великих фірм і ефективним 
розподілом сегментів ринку [8].

Однак проблеми розвитку інфраструктури 
потенційно є основними обмежувачами зрос-
тання української економіки в довгостроковій пер-
спективі, причому питання розвитку залізничного 
транспорту є найбільш актуальним. Це пов’язано 
з тим, що залізничний транспорт:

– виконує понад 40% вантажних перевезень, 
які здійснюються транспортом загального корис-
тування;

– найбільше підходить для перевезень масо-
вих вантажів на середні та далекі відстані;

– є для окремих регіонів єдиним видом доступ-
ного наземного транспорту;

– є для більшої частини населення країни най-
доступнішим видом транспорту в міжрегіональ-
ному сполученні.

Передумовою підвищення ефективності роботи 
підприємств залізничного транспорту є необхідність 
адаптування до посилення конкуренції на ринку 
транспортних послуг, що потребує розроблення 
і впровадження програм, пов’язаних із покращенням 
роботи підприємств залізничного транспорту. Так, 
12 червня 2019 року Кабінетом Міністрів України 
було затверджено Стратегію розвитку товариства 
«Укрзалізниця» [9], яка спрямована на досягнення 
низки цілей. Зокрема, державою визначено шість 
стратегічних цілей, відповідно до яких приймаються 
рішення і здійснюються дії щодо товариства:

– забезпечення потреби країни в перевезеннях;
– поліпшення фінансово-економічної стабіль-

ності «Укрзалізниці» і галузі;
– інвестування в модернізацію парку;
– підвищення рівня безпеки на залізничному 

транспорті та дотримання стандартів охорони 
здоров’я та безпеки працівників відповідно до най-
кращої практики;

– підвищення привабливості АТ «Укрзаліз-
ниця» як роботодавця і забезпечення потреби 
у кваліфікованому та ефективному персоналі;

– підвищення якості управління діяльністю, 
прозорості та готовності до відкриття конкурент-
них ринків пасажирських і вантажних перевезень 
в умовах Євроінтеграції (реформування).

Розглянута система підходів до визначення 
ефективності вже сама по собі значною мірою 
розкриває основні напрями пошуку резервів 
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рис. 2. обсяг перевезених вантажів за видами транспорту
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підвищення ефективності діяльності підприєм-
ства. Проблема визначення ефективності підпри-
ємства та пошуку шляхів її підвищення є складною 
і такою, що важко формалізується. Адже будь-яке 
підприємство – це складна система, яку важко 
спростити, не втративши при цьому її суттєвих 
характеристик. Ресурсний напрям – відображає 
першочергову необхідність аналізу ефективності 
використання наявної матеріальної бази виробни-
цтва та живої праці. При цьому слід враховувати 
рівень завантаження обладнання в часі, структуру 
собівартості послуг, що надаються, з погляду спів-
відношення в ній часток амортизації, матеріальних 
витрат, витрат на оплату праці. Зазначені показ-
ники слід розглянути в динаміці, а також порівняти 
з показниками найближчих конкурентів.

Скорочення обсягів інвестицій у розвиток заліз-
ничного транспорту України може загострити вже 
наявні проблеми. Одна з актуальних проблем – 
дефіцит вантажних вагонів і нових локомотивів.

Інша проблема, яка стоїть перед українським 
залізничним транспортом, – це необхідність при-
скореного оновлення основних фондів. У резуль-
таті різкого скорочення обсягів інвестицій у період 
економічного спаду ступінь зносу в 2003 р. дося-
гла рівня 63,9%. Нині середній знос основних фон-
дів становить 85%, а значна їх частина перебуває 
за межами нормативних термінів служби [10].

За останні 20 років рівень вітчизняної залізнич-
ної техніки і технології став суттєво відставати від 
відповідного рівня передових країн світу. Розрив 
у оснащеності українських і зарубіжних залізниць 
із кожним роком збільшується, негативним чином 
впливаючи на конкурентоспроможність вітчизня-
ного залізничного транспорту.

Ще однією із проблем сучасної залізничної 
галузі України є вантажні вагони, які мають від-
носно низьку вантажопідйомність. Під час екс-
плуатації вітчизняних вантажних вагонів необ-
хідні додаткові витрати, пов’язані з вантаженням 
і вивантаженням вантажів. Крім того, ці вагони 
мають малий міжремонтний пробіг.

Вітчизняні рейки більш ніж у 2 рази поступа-
ються за якістю закордонним. Крім того, техноло-
гії виробництва щебеню не дають змоги створити 
баластовий шар, який забезпечить довготривалу 
стабільність залізничної колії. А без цього немож-
ливе створення високошвидкісного руху [9].

Придбання нового рухомого складу обмежене 
можливостями українських підприємств тран-
спортного машинобудування. Недостатні потуж-
ності і низький рівень розвитку спеціалізованого 
вітчизняного машинобудування можуть стати 
стримувальними факторами розвитку залізнич-
ного транспорту в Україні для забезпечення потреб 
зростання економіки.

Розуміючи проблеми транспорту і залізничної 
галузі зокрема, уряд України 30 травня 2018 р. 

затвердив Стратегію розвитку транспорту до 
2030 року.

Стратегія під назвою Drive Ukraine 2030 – це 
перетворення України в розвинену, високотехно-
логічну та інноваційну країну завдяки розвитку 
сфери транспорту та інфраструктури, застосу-
ванню новітніх технологій [11].

Стратегія визначає пріоритети комплексного 
формування транспортної політики та ефектив-
ного державного управління, основні напрями 
розвитку транспортної галузі України на період до 
2030 року.

Її метою є створення інтегрованого у загально-
світову транспортну мережу, безпечно функціону-
ючого та ефективного транспортного комплексу 
України; задоволення потреб населення у переве-
зеннях та покращення умов ведення бізнесу для 
забезпечення конкурентоспроможності й ефектив-
ності національної економіки.

Відповідно до стратегії планується зростання 
обсягів інвестицій у транспортну галузь, які забез-
печать оновлення не менш ніж 90% основних фон-
дів до 2030 року, а зростання обсягів приватних 
інвестицій в оновлення рухомого складу заплано-
вано у розмірі 10,1 млрд. грн на рік.

Крім того, до 2030 року планується досягти 
рівня локалізації виробництва інноваційного рухо-
мого складу на українських підприємствах на рівні 
не менш ніж 80%.

висновки з проведеного дослідження. Заліз-
ничний транспорт є однією з найважливіших базо-
вих галузей економіки країни. Саме від роботи 
транспорту багато в чому залежить стійкість еко-
номічної системи. Здорова конкуренція серед різ-
них його видів змушує шукати шляхи зниження 
собівартості перевезень, підвищувати якість 
і обсяги послуг. Саме на цих принципах будується 
робота будь-якого виду транспорту. Ситуація, яка 
склалася в транспортній галузі загалом і залізнич-
ному транспорті зокрема, є вкрай важкою. Повно-
цінні реформи та докорінні зміни не допомогли 
залізницям, оскільки резерви технічних потужнос-
тей майже вичерпані, що може стати загрозою для 
своєчасного і високоякісного задоволення потреб 
народного господарства в перевезеннях вантажів 
і населення.

Виходячи з цього, підтримка держави вкрай 
необхідна. Від того, наскільки точно будуть реа-
лізовані зазначені стратегії, і буде залежати еко-
номічний складник України загалом і залізничної 
галузі зокрема.
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WAYS OF IMPROVING COMPETITIVENESS OF THE RAILWAY INDUSTRY IN MODERN CONDITIONS

The purpose of the article. The transport system is one of the most important sectors of the national econ-
omy which has a considerable impact on economic dynamics. Transport connects branches of the national 
economy and regions of the country in a whole. Besides, it is a consumer of products and services of such sec-
tors of the national economy as mechanical engineering, metallurgy, fuel power. Problems of development of 
infrastructure potentially are the main limiters of growth of the Ukrainian economy in the long term, and issues 
of development of railway transport is the most relevant.

Methodology. Studying the situation in the transport industry, the authors applied the dialectical method of 
knowledge to determine ways to increase the competitiveness of railway transport in modern conditions. Prin-
ciples of system analysis for determining priority operating conditions of railway enterprises. Basic principles 
of economic theory to clarify the meaning of “competition” in transport, laws of social development – to justify 
the development and implementation of programs related to the improvement of railway transport enterprises.

The results were obtained.  Finishing need of full reforms for the transport industry and on railway transport 
in particular as reserves of technical capacities are almost exhausted that, in turn, there can be threat for timely 
and high-quality satisfaction of needs of the national economy for transportation of goods and population is 
result of a research. As a result of the undertaken reforms and implementation of development strategies of 
the industry it will be reached: ensuring need of the country for transportations, improvements of financial 
and economic stability of “Ukrzaliznytsi” and industry; investments into modernization of the park; increased 
securities on railway transport and observance of standards of health care and safety of workers according to 
the best practice; increase in appeal of Ukrzaliznytsya as employer and ensuring requirement in qualified and 
effective personnel; improvement of quality of management of activity, transparency and readiness for opening 
of the competitive markets of passenger and freight transportation in the conditions of European integration.

Originality. The article analyses the situation in the transport industry from the time of independence of 
our state to the present. As a result, the most pressing problems on the agenda are identified, such as wear 
and tear of rolling stock, reduction of traffic volumes, decrease of quality of services provided. The gap in 
equipment of the Ukrainian and foreign railroads increases every year, negatively affecting competitiveness 
of domestic railway transport. As a result of introduction of the strategy of development of transport we will be 
able to create integrated into universal transport network, safely functioning and effective transport complex of 
Ukraine; to satisfy needs of the population for transportations and improvement of conditions of business for 
ensuring competitiveness and efficiency of national economy.


