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тур та ризиків, розвиток селекції у рослинництві
і тваринництві, розвиток рибного господарства та
будівництво риболовного флоту, будівництво
об’єктів соціальної сфери на селі, розвиток аграр�
ної науки та освіти тощо».

Висновки. Вдосконалення державного фінан�
сового регулювання розвитку сільськогоспо�
дарського виробництва регіону пов’язане насам�
перед із забезпеченням пріоритетів інвестиційно�
інноваційної політики в аграрному виробництві
з урахуванням регіональних умов його функціо�
нування. Для Херсонської області це насамперед
збалансування інвестиційних надходжень між
адміністративними районами та містами. Врахо�
вуючи, що 1/3 сільських населених пунктів відно�
сяться до категорії депресивних, а в регіони їх
розміщення надходить найменше інвестицій, їх
розвиток необхідно підтримувати за рахунок пер�
шочергового направлення бюджетних надхо�
джень, відрахувань місцевих і обласного бюдже�
тів. В умовах мінливої кон’юнктури світового та
вітчизняного аграрного ринку з урахуванням
процесу інтеграції України в європейське співто�
вариство потребує нових підходів до використан�
ня економічного, людського та природно�ресур�

сного потенціалу районів та міст області, що за�
безпечить досягнення якісно нового рівня ефек�
тивності і конкурентоспроможності аграрної еко�
номіки та життєдіяльності сільського населення.
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Постановка проблеми. Транспорт, як одна з
базових галузей народного господарства, створює
умови для успішного комплексного і пропорцій�
ного розвитку економіки регіонів та країни в
цілому. В останні десятиліття спостерігалася тен�
денція суттєвого відставання темпів розвитку
його матеріально�технічної бази від темпів роз�
витку інших галузей народного господарства, що

стало основною причиною зниження якості
транспортного обслуговування народного госпо�
дарства і населення регіонів України, а також
виникнення диспропорцій у розвитку самого
транспорту. До основних із них належать: незба�
лансований розвиток окремих видів транспорту
як складових транспортної системи; невідповід�
ний розвиток основних виробничих фондів до
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потреб галузей господарського комплексу; непов�
на відповідність структури транспортних засобів до
потреб у перевезеннях вантажів і пасажирів. По�
дальший розвиток транспортної системи стає важ�
ливим державним завданням, від вирішення яко�
го залежить економічний і соціальний розвиток
держави, її інтеграція у світове співтовариство [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Транс�
портний сектор економіки України в цілому задо�
вольняє лише базові потреби економіки та насе�
лення у перевезеннях. Рівень безпеки, показники
якості та ефективності перевезень пасажирів та
вантажів, енергоефективності, техногенного на�
вантаження на довкілля не відповідають більшості
міжнародних вимог. Саме тому проблеми та пер�
спективи розвитку транспортного комплексу Ук�
раїни, зокрема залізничного транспорту, широко
висвітлюються у працях вітчизняних та іноземних
учених�економістів та провідних спеціалістів, а
саме: В. Л. Диканя [2], Є. М. Сича [3], Ю. М. Цвє�
това [4], Л. Г. Чернюка, Г. М. Кірпи [5], І. Р. Юх�
новського, О. В. Анненкова [6] та ін. І до сьогодні
багато аспектів зазначеної проблематики залиша�
ються невирішеними й малодослідженими.

Мета статті — аналіз сучасного стану заліз�
ничного транспорту в Україні.

Виклад основного матеріалу. З усіх видів
транспорту на сьогодні найбільш перспективним
є залізничний транспорт, здатний оптимально
відповідати поєднанню швидкісних, цінових та
екологічних вимог. Залізничний транспорт дозво�
ляє забезпечити потребу як у прискоренні руху
товарів, так і у зниженні вартості перевезень,
значно випереджаючи автомобільний транспорт
за відповідністю екологічним критеріям.

В Україні питома вага залізничного транспор�
ту у перевезенні вантажів складає 27,1 %, а ванта�
жообіг — 49,2 %. Залізничний транспорт — це
виробничо�технологічний комплекс організацій і
підприємств залізничного транспорту загального
користування, призначений для забезпечення по�
треб суспільного виробництва і населення країни
в перевезеннях у внутрішньому і міжнародному
сполученнях та надання інших транспортних по�
слуг усім споживачам без обмежень за ознаками
форми власності та видів діяльності. Він забезпе�
чує її внутрішні та зовнішні транспортно�еко�
номічні зв’язки і потреби населення у перевезен�
нях. Діяльність залізничного транспорту, як час�
тини єдиної транспортної системи країни, сприяє
розвитку продуктивних сил, раціональному фун�
кціонуванню всіх галузей суспільного виробницт�
ва, соціальному й економічному розвитку регіонів
країни, зміцненню її обороноздатності, розширен�
ню міжнародного співробітництва України.

У взаємодії з іншими видами транспорту за�
лізничний своєчасно здійснює перевезення паса�
жирів і вантажів, забезпечує безпеку руху, розши�
рює сферу транспортного обслуговування вироб�

ництва та населення. В свою чергу, обсяги вироб�
ництва продукції промисловості і сільського гос�
подарства, структура виробленої продукції, роз�
міщення продуктивних сил, міжрайонні зв’язки,
спеціалізація та кооперування виробництва,
організація постачання і збуту, ступінь перероб�
ки і якість перевезеної продукції, розвиток мережі
шляхів сполучення, розподіл перевезень за вида�
ми транспорту та інше впливають на обсяги та
структуру перевезень залізничного транспорту.

Основними складовими, без яких неможливе
здійснення залізничних перевезень як у внутрішньо�
му, так і в міжнародному сполученні, є інфраструк�
тура та рухомий склад залізничного транспорту.

Згідно з визначенням Закону України «Про
залізничний транспорт» «інфраструктура включає
комплекс будівель, споруд, пристроїв, обладнання,
що забезпечують надання повного обсягу транспор�
тних та супутніх послуг, а також інші об’єкти, в тому
числі охорони навколишнього середовища, інфор�
маційних систем та систем управління, що забез�
печують функціонування цього комплексу» [7].

Основним призначенням транспортної інфра�
структури взагалі і залізничної зокрема є обслуго�
вування товарних та пасажирських потоків із за�
безпеченням їх переміщення за допомогою транс�
портних засобів (рухомого складу). При цьому
інфраструктура виконує дві важливі функції:

— регулюючу, яка полягає у здійсненні впливу
на характер та якість функціонування окремих еле�
ментів інфраструктури та регулювання їх взаємодії;

— забезпечення, яка полягає у створенні умов
для переміщення ресурсів (вантажів і пасажирів)
у часі та просторі.

Всі компоненти залізничної інфраструктури
можна розподілити на чотири основні групи (рис. 1).

Чим вищий рівень розвитку інфраструктури,
тим нижчими виявляються в підсумку витрати
підприємців на перевезення вантажів, тим швид�
ше і безпечніше здійснюється перевезення, тим
більше комфорту і задоволення від поїздки отри�
мують пасажири. А це, в свою чергу, сприяє під�
вищенню конкурентоздатності як українського
транспорту, так і української продукції.

Загальна протяжність залізничних доріг Ук�
раїни складає 22 тис. км, 42,7 % з них електри�
фіковано, 60,8 % — обладнано автоматичним ре�
гулюванням руху поїздів. У підпорядкуванні Ук�
рзалізниці налічується 126 залізничних вокзалів,
2 контейнерні пункти та 1669 станцій.

Система обслуговування та ремонту рухомо�
го складу включає в себе 68 локомотивних, 48
вагонних та 20 пасажирських депо.

Необхідно зазначити, що в роботі залізнич�
ного транспорту виключно важливе значення має
його інфраструктура.

Від технічного стану інфраструктури, її дос�
татності та оснащеності залежать:

— розвиток економічних відносин;



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1(13)2011

52

шевий варіант порівняно із новим його придбанням,
що дозволило продовжити термін експлуатації час�
тини транспортних засобів на 10–15 років.

Застосування капітально�відновлювального
ремонту, зокрема до найбільш дефіцитних типів
рухомого складу, може розглядатись лише як
змушена тимчасова міра. Основна причина поля�
гає в низькій ефективності зазначеного методу
оновлення рухомого складу, обумовлена тим, що:

— освоєння капітально�відновлювального
ремонту вимагає капіталовкладень на переосна�
щення ремонтних підприємств;

— додаткові витрати на експлуатацію відре�
монтованої таким чином техніки перевищують
витрати, необхідні на утримання нової одиниці
рухомого складу;

— відновлена техніка все одно не здатна від�
повідати в повній мірі рівню сучасних вимог щодо
енергоспоживання, комфорту, швидкості, безпе�
ки тощо.

Зазначимо, що Україна має значні потужності
вітчизняних вагонобудівних заводів. Але сьогодні
вони використовуються не більше ніж на 10 % від
їх можливостей.

Наявність вільних потужностей, науково�тех�
нічної, проектно�конструкторської та експери�
ментальної бази дозволяє не тільки збільшити
обсяги налагодженого виробництва, але й освої�
ти виробництво нових типів вагонів, зокрема
спеціалізованих, та вагонів нового покоління.

З 1999 року спостерігається покращення си�
туації у залізничній галузі як за рахунок зростан�
ня обсягів транспортної діяльності, так і внас�
лідок наведення порядку у розрахунках із спо�
живачами транспортних послуг. Зазначене пози�
тивно вплинуло і на стан підприємств транспор�
тного машинобудування, для яких залізниця є
основним замовником.

Основним призначенням транспорту є забез�
печення потреб суспільного виробництва і насе�
лення країни в перевезеннях, отже: перевезен�
ня — це переміщення транспортними засобами
вантажів, пасажирів та багажу від пункту відправ�
лення до пункту призначення.

Серед наземних видів транспорту залізничний
транспорт є незаперечним лідером у перевезеннях
великих партій вантажу на значні відстані. Основ�
ним його конкурентом є автомобільний транспорт.
Важливу роль у перерозподілі вантажопотоків між
автомобільним та залізничним транспортом
відіграє наявність спеціалізованого рухомого скла�
ду та співвідношення цін на перевезення автомо�
білями та вагонами залізничних поїздів.

На трубопровідний транспорт також припа�
дають значні обсяги вантажообороту. Проте він
здійснює доставку досить специфічних видів
вантажу, а саме газу, нафти та аміаку, тому не є
конкурентом для наземних видів транспорту,
зокрема залізничного.

Рис. 1. Складові інфраструктури залізничного
транспорту

— координація роботи всіх видів транспорту;
— швидкість і ефективність переміщення

транспортних потоків;
— вартість та якість перевезень;
— екологічний стан;
— соціальні питання.
Другою після інфраструктури невід’ємною

складовою залізничного транспорту, без якої не�
можливе здійснення перевезень, є транспортні
засоби. Проектом Закону України «Про внесен�
ня змін до Закону України «Про транспорт»
термін «транспортні засоби» визначається як «са�
мохідні або несамохідні технічні конструкції, за
допомогою яких здійснюється перевезення. До
транспортних засобів належать рухомий склад
транспорту і контейнери» [7].

Розвиток рухомого складу має відбуватись у
тісному взаємозв’язку з розвитком залізничної
інфраструктури, заводської та ремонтної бази і
відповідати таким основним принципам:

— задовольняти вимогам конкретних пере�
везень;

— задовольняти вимогам наявної залізничної
інфраструктури;

— забезпечувати економічність;
— забезпечувати безпеку руху;
— відповідати ергономічним вимогам;
— забезпечувати охоплення найбільш широ�

кого ринку збуту.
З метою продовження терміну служби старої

техніки на період розробки сучасних моделей
вітчизняних локомотивів, вагонів, електро� та ди�
зель�поїздів і освоєння їх серійного випуску Укрза�
лізницею була прийнята ідеологія капітально�віднов�
лювального ремонту рухомого складу, як більш де�
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Як видно з таблиці 1 [8], залізничний
транспорт є найбільшим в Україні виконавцем
вантажних перевезень. У 2009 році вантажо�
оборот знизився, проте його частка в загаль�
них показниках залишилася практично не�

змінною внаслідок більш значного скорочен�
ня вантажообороту інших видів транспорту.
Зазначимо, що на інші види транспорту (без
трубопровідного) припадає всього 11,1 % за�
гального вантажообігу.

Таблиця 1
Вантажооборот за видами транспорту, мільярдів тонноaкілометрів

Зазначимо, що за останні десятиріччя у
процесі переходу до ринкових відносин відбу�
лася поступова оптимізація вантажоперевезень
і зміна їх структури. На першому етапі (1990–
1999 роки) зникли неефективні перевезення і
стався перерозподіл перевезень між різними
видами транспорту. Ці процеси відбувалися на
фоні спаду виробництва та розриву економіч�
них зв’язків, які, в свою чергу, призвели до зни�
ження обсягів перевезень. Крім трубопровідно�
го, залізничний транспорт на цьому етапі заз�
нав найменших втрат.

Другий етап (1999–2009 роки) характери�
зується завершенням процесу розриву старих та
створення нових зв’язків в умовах переходу від
планової до ринкової економіки і початком по�
жвавлення економічних процесів. Збільшення
обсягів виробництва обумовило зростання попи�
ту на вантажні перевезення.

Залізничний транспорт поряд з автомобільним
і міським електричним (тролейбусним, трамвайним,
метрополітеном) видами транспорту є одним з ос�
новних перевізників пасажирів в Україні. Він посідає
чільне місце серед інших видів транспорту (табл. 2).

Таблиця 2
Пасажирооборот за видами транспорту, мільярдів пасажироaкілометрів

Як видно з таблиці 2 [8], пасажирооборот
України залізничним транспортом займає одне з
лідируючих місць у структурі перевезень. Але,
процес приватизації значної частини автомобіль�
них перевезень спричинив виникнення та розви�
ток такого популярного на сьогодні виду паса�
жирського транспорту, як маршрутні таксі, що
дозволило автомобільному транспорту розпочати
поступове відновлення своїх позицій на ринку
пасажирських перевезень. Станом на 2009 рік його
пасажирооборот склав 43 % від загальних обсягів.
У той же час незначні зміни пасажирообороту
залізничного транспорту протягом останніх років
призвели до зниження його частки у структурі
пасажирообороту, який склав 37 % у 2009 році.

Висновки. Загальна криза економіки спричи�
нила значне погіршення становища на залізни�
цях, значне зменшення перевезень та зміну їхньої
структури. Як свідчить аналіз, відправлення ван�

тажів та пасажирів залізницями України зменши�
лося. Це було зумовлене значним зменшенням
обсягів виробництва промислової, сільськогоспо�
дарської, будівельної продукції, зміною транспор�
тно�економічних зв’язків, товарної структури
зовнішньої торгівлі, старінням транспортних за�
собів, невиваженою тарифною політикою і потре�
бує розробки і впровадження заходів з активізації
господарської діяльності, реструктуризації заліз�
ничного транспорту. Такий стан потребує впро�
вадження системи реформ стосовно принципо�
вих змін, удосконалення організаційної, техноло�
гічної, фінансово�економічної, інноваційної
структур, а також соціальної і кадрової сфери.
Система цих заходів і їх реалізація повинна за�
безпечити створення орієнтованої на споживача
ефективної системи управління, підвищення тех�
нічного рівня залізниць — переоснащення та
модернізацію рухомого складу та інфраструкту�
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ри залізниць, скорочення витрат та ліквідацію
збиткових ланок і видів діяльності, зміцнення
виробничого потенціалу залізниць, удосконален�
ня господарських відносин між виробником по�
слуг і споживачем та внутрішньогалузевих сто�
сунків, активізацію природоохоронної діяльності
з метою забезпечення транспортом всієї території
країни, збільшення доходів залізниць.

Реформування системи залізничного транс�
порту сьогодні є об’єктивною необхідністю. Воно
є першим кроком на шляху інституційної адап�
тації залізничного транспорту України до стан�
дартів ЄС, а також застосування прозорих рин�
кових механізмів. У першу чергу реформування
вимагає якісного удосконалення законодавчої
бази й організаційної структури, для чого необ�
хідний системний, комплексний підхід.
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