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У ñòàòò³ âèзíà÷åíî, щî îñíîâíèì òðåíäîì ñó÷àñíîгî åòàïó ðîзâèòêó ì³жíàðîäíîї ïîë³òèêè ó ñфåð³ òðàí-
ñïîðòó є ðîзшèðåííÿ òðàíñêîðäîííîгî òðàíñïîðòíîгî ñï³âðîб³òíèöòâà êðàїí. Âèзíà÷åíî, щî ïîïðè âåëè-
÷åзí³ òðàíзèòí³ ìîжëèâîñò³ зàë³зíè÷íîгî òðàíñïîðòó Уêðàїíà íå ìàє зìîгè åфåêòèâíî ³íòåгðóâàòèñÿ â 
ñèñòåìó òðàíñ’єâðîïåéñüêèх òðàíñïîðòíèх зâ’ÿзê³â òà ì³жíàðîäíîгî ³íфðàñòðóêòóðíîгî ñï³âðîб³òíèöòâà. 
Íà îñíîâ³ öüîгî ïðîàíàë³зîâàíî äèíàì³êó òðàíñïîðòóâàííÿ òðàíзèòíèх âàíòàж³â зàë³зíè÷íèì òðàíñïîð-
òîì Уêðàїíè òà ñèñòåìàòèзîâàíî îñíîâí³ ïðè÷èíè ïàä³ííÿ éîгî ð³âíÿ, ÿê³ згðóïîâàíî зàëåжíî â³ä ð³âíÿ 
âïëèâó: гëîбàëüí³, íàö³îíàëüí³ òà âíóòð³шíüîгàëóзåâ³. Ðîзêðèòî êîíöåïö³ю ðîзâèòêó òðàíзèòíîгî ïî-
òåíö³àëó óêðàїíñüêèх зàë³зíèöü ó êîíòåêñò³ ðîзшèðåííÿ òðàíñêîðäîííîгî ñï³âðîб³òíèöòâà, щî âèзíà÷àє 
êëю÷îâ³ íàïðÿìè òà ³íñòðóìåíòàð³é éîгî зðîñòàííÿ зà ðàхóíîê ïîгëèбëåííÿ òðàíñêîðäîííîї ñï³âïðàö³.
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Постановка проблеми. Гëîбàë³зàö³éí³ ïðîöåñè, 
щî зóìîâèëè зðîñòàííÿ òîðгîâåëüíèх зâ’ÿзê³â 
ì³ж Єâðîïîю òà Àз³єю, зíà÷íîю ì³ð³ ïðèâåëè ³ 
äî зì³íè ì³жíàðîäíîї ïîë³òèêè ó ñфåð³ òðàí-
ñïîðòó. Пðàгíó÷è ñêîðî÷åííÿ òåðì³í³â òà âàðòîñò³ 
äîñòàâêè âàíòàж³â, Єâðîïåéñüêà åêîíîì³÷íà êîì³-
ñ³ÿ ÎÎÍ (UNECE) ñï³ëüíî з äåðжàâàìè-÷ëåíàìè 
òà зà ï³äòðèìêè Åêîíîì³÷íîї ³ ñîö³àëüíîї êîì³ñ³ї 
äëÿ Àз³ї ³ Òèхîгî îêåàíó (UNESCAP) ïî÷èíàю÷è 
з 2003 ðîêó ðåàë³зóє ïðîåêò ³з ðîзâèòêó єâðî-
àз³àòñüêèх òðàíñïîðòíèх зâ’ÿзê³â íà зàñàä³ ðîз-
шèðåííÿ òðàíñêîðäîííîгî òðàíñïîðòíîгî ñï³â-
ðîб³òíèöòâà [1]. Ðåзóëüòàòîì ñï³ëüíîї ñï³âïðàö³ 
êðàїí ó ñфåð³ ðîзâèòêó òðàíñïîðòíèх êîìóí³êàö³é 
ñòàëî íå ëèшå óзгîäжåííÿ íà ì³жíàðîäíîìó ð³âí³ 
ïðàâèë ïåðåâåзåíü òà ñïðîщåííÿ ìèòíèх ïðîöå-
äóð, àëå é фîðìóâàííÿ ñï³ëüíèх òðàíñïîðòíèх 
ìàðшðóò³â òà ³íфðàñòðóêòóðè äëÿ òðàíñïîðòíîгî 
îбñëóгîâóâàííÿ òðàíзèòíèх âàíòàж³â. Пîêàзîâèì 
ïðèêëàäîì ðåàë³зàö³ї òðàíñêîðäîííîгî ñï³âðîб³ò-
íèöòâà êðàїí ó ñфåð³ òðàíñïîðòíîгî îбñëóгîâó-
âàííÿ є òàê³ îб’єêòè òðàíñêîðäîííîї ëîг³ñòè÷íîї 
³íфðàñòðóêòóðè, щî óñï³шíî ä³юòü íèí³, ÿê ñï³ëü-
íèé í³ìåöüêî-ïîëüñüêèé òåðì³íàë ó єâðîðåг³îí³ 
«Â³àäð³íà», êèòàéñüêî-б³ëîðóñüêèé ëîг³ñòè÷íèé 
³íäóñòð³àëüíèé ïàðê «Âåëèêèé êàì³íü», êàзàх-
ñüêî-êèòàéñüêèé ëîг³ñòè÷íèé öåíòð ó êîíòðîëüíî-
ïðîïóñêíîìó ïóíêò³ «Êàëжàò» òîщî. Àêòèâíî 
ï³äòðèìóєòüñÿ ñï³âðîб³òíèöòâî ³ ó ñфåð³ ñòâîðåííÿ 
íîâàòîðñüêèх ðîзðîбîê òà íàëàгîäжåííÿ ñï³ëüíîгî 
âèðîбíèöòâà ðóхîìîгî ñêëàäó. Â öüîìó íàïðÿì³ 
àêòèâíî ðåàë³зóєòüñÿ ñï³âïðàöÿ ì³ж China Railway 
Rolling Stock Corporation, «Ðîññèéñêèå жåëåзíыå 
äîðîгè», China Railway òà «С³íàðà» шëÿхîì ëîêà-
ë³зàö³ї íà òåðèòîð³ї Ðîñ³ї âèðîбíèöòâà òà ñåðâ³ñ-
íîгî îбñëóгîâóâàííÿ ðóхîìîгî ñêëàäó äëÿ âèñî-
êîшâèäê³ñíèх ìàг³ñòðàëåé [2].

Уêðàїíà, ðîзòàшîâàíà ì³ж ðèíêàìè Єâðîïè 
òà Àз³ї, â óñ³ ÷àñè âèñòóïàëà êëю÷îâèì гðàâöåì 
ó ñèñòåì³ єâðî-àз³àòñüêèх òðàíñïîðòíèх êîðèäî-
ð³â, щî ³ зàбåзïå÷èëî їé ïðîâ³äí³ ïîзèö³ї â ñâ³ò³ зà 
âåëè÷èíîю òðàíñïîðòíî-òðàíзèòíîгî ïîòåíö³àëó. 
Àäжå ÷îòèðè з äåñÿòè ì³жíàðîäíèх òðàíñïîðòíèх 
êîðèäîðè, щî ïðîхîäÿòü óêðàїíñüêîю òåðèòîð³єю 
[3], ìàюòü ñòðàòåг³÷íå зíà÷åííÿ äëÿ ï³äòðèìàííÿ 
єâðî-àз³àòñüêèх òðàíñïîðòíèх зâ’ÿзê³â.

У ðåàë³зàö³ї ñòàòóñó òðàíзèòíîї äåðжàâè îñî-
бëèâà ðîëü â³äâîäèòüñÿ òðàíñïîðòí³é ³íфðàñòðóê-
òóð³ óêðàїíñüêèх зàë³зíèöü ñàìå зàâäÿêè òîìó, 
щî îñòàíí³ зàбåзïå÷óюòü ìàéжå 82% âàíòàжíèх 
³ 36% ïàñàжèðñüêèх ïåðåâåзåíü â Уêðàїí³ [4], 
à òàêîж íàäàюòü ìîжëèâ³ñòü äëÿ ïåðåâåзåííÿ 
ìàñîâèх, âåëèêîгàбàðèòíèх âàíòàж³â íà âåëèê³ 
â³äñòàí³ íåзàëåжíî â³ä ïîгîäíèх óìîâ ³ ñåзîíó. 
Îäíàê ïîïðè âåëè÷åзí³ ïðîâ³зí³ зäàòíîñò³ (åêñ-
ïëóàòàö³éíà ìåðåжà зàë³зíèöü Уêðàїíè ñòàíî-
âèòü бëèзüêî 19,8 òèñ. êì, à ð³÷íèé îбñÿг ïåðå-
âåзåíü ó 3–5 ðàз³â б³ëüшèé, í³ж íà зàë³зíèöÿх 
єâðîïåéñüêèх êðàїí [4]) íèí³ зàë³зíè÷íèé òðàí-
ñïîðò Уêðàїíè íå ìàє зìîгè åфåêòèâíî ³íòåгðóâà-
òèñÿ â ñèñòåìó òðàíñ’єâðîïåéñüêèх òðàíñïîðòíèх 
зâ’ÿзê³â òà ì³жíàðîäíîгî ³íфðàñòðóêòóðíîгî ñï³â-
ðîб³òíèöòâà ÷åðåз зíà÷íó íåâ³äïîâ³äí³ñòü ð³âíÿ 
òðàíñïîðòíî-ëîг³ñòè÷íîгî îбñëóгîâóâàííÿ âñòà-
íîâëåíèì â êðàїíàх Єâðîïè ñòàíäàðòàì. Íàéб³ëüш 
íåгàòèâíî âïëèâàюòü íà êîíêóðåíòí³ ìîжëèâîñò³ 
óêðàїíñüêèх зàë³зíèöü íà єâðîïåéñüêîìó òðàí-
ñïîðòíîìó ðèíêó òà íå äàюòü зìîгè åфåêòèâíî ðåà-
ë³зóâàòè íàÿâíèé â êðàїí³ òðàíзèòíèé ïîòåíö³àë 
òàê³ íàгðîìàäжåí³ ðîêàìè ïðîбëåìè фóíêö³îíó-
âàííÿ зàë³зíè÷íîгî òðàíñïîðòó, ÿê зíîшåí³ñòü òà 
òåхíîëîг³÷íà â³äñòàë³ñòü âèðîбíè÷îї бàзè, â³äñóò-

í³ñòü ñó÷àñíèх òðàíñïîðòíî-ëîг³ñòè÷íèх òåхíîëî-
г³é òà ³íфðàñòðóêòóðè, íèзüêà ïëàòîñïðîìîжí³ñòü 
òà ³íâåñòèö³éíà ïðèâàбëèâ³ñòü, зðîñòàííÿ ñîö³àëü-
íîї íåâäîâîëåíîñò³ ñåðåä ïðàö³âíèê³â зàë³зíèöü.

Àналіз останніх досліджень і публікацій. 
Пðîбëåìà â³äðîäжåííÿ òðàíзèòíîгî ïîòåíö³àëó 
Уêðàїíè ³ зàë³зíè÷íîгî òðàíñïîðòó зîêðåìà íåî-
äíîðàзîâî îбгîâîðюâàëàñÿ ÿê íà äåðжàâíîìó 
ð³âí³, òàê ³ ñåðåä ó÷åíèх óêðàїíñüêîї òà зàêîðäîí-
íèх íàóêîâèх шê³ë. Òàê, äëÿ ï³äâèщåííÿ ð³âíÿ 
âèêîðèñòàííÿ òðàíзèòíîгî ïîòåíö³àëó Уêðàїíè ó 
2002 ðîö³ Уðÿäîì бóëî ðîзðîбëåíî òà зàòâåðäжåíî 
Êîìïëåêñíó ïðîгðàìó óòâåðäжåííÿ Уêðàїíè ÿê 
òðàíзèòíîї äåðжàâè ó 2002–2010 ðîêàх [3]. ²íшà 
ñïðîбà зì³öíèòè òðàíзèòíèé ðåéòèíг Уêðàїíè бóëà 
ðåàë³зîâàíà ó 2006 ðîö³ шëÿхîì ïðèéíÿòòÿ Дåð-
жàâíîї ïðîгðàìè ðîзâèòêó íàö³îíàëüíîї ìåðåж³ 
ì³жíàðîäíèх òðàíñïîðòíèх êîðèäîð³â â Уêðàїí³ 
íà 2006–2010 ðîêè. Îñíîâí³ ³íñòðóìåíòè ðåàë³-
зàö³ї ö³єї Пðîгðàìè ñïðÿìîâàí³ íà ïîêðàщåííÿ 
ñòàíó ³ ïðîïóñêíîї зäàòíîñò³ óêðàїíñüêîї ìåðåж³ 
ì³жíàðîäíèх òðàíñïîðòíèх êîðèäîð³â [5].

Ìîжëèâîñò³ ðîзâèòêó òðàíзèòíîгî ïîòåíö³àëó 
óêðàїíñüêèх зàë³зíèöü êðèюòüñÿ â ðîзбóäîâ³ ìóëü-
òèìîäàëüíèх òðàíñïîðòíèх ñèñòåì òà ñï³ëüíîї ³íф-
ðàñòðóêòóðè, фîðìóâàíí³ íîâèх ìàðшðóò³â òà âèä³â 
ïåðåâåзåíü. Îñîбëèâèì зäîбóòêîì ó ïîшóêó шëÿх³â 
âèð³шåííÿ ïðîбëåìè âòðàòè òðàíзèòó â êðàїí³ ³ íà 
зàë³зíè÷íîìó òðàíñïîðò³ зîêðåìà â³äзíà÷àюòüñÿ 
ïðàö³ òàêèх â÷åíèх-íàóêîâö³â: Â. Дèêàíÿ, ². Âîëî-
âåëüñüêîї, Ì. Êîð³íü, Î. Êîì÷àòíèх, Í. Ðåäüêî, 
². Ìàðîâà, Ê. Ìèхàéëè÷åíêà, Є. Бєëàшîâà, 
À. Пîäï’ÿòí³êîâà, Д. Пðåéгåðà, Я. Жàë³ëî, Î. Сîб-
êåâè÷, Î. Єìåëüÿíîâà òà ³íшèх [6–12].

Â³ääàю÷è íàëåжíå íàóêîâ³é ³ ïðàêòè÷í³é зíà-
÷óщîñò³ ïðîïîзèö³é íàзâàíèх ó÷åíèх щîäî ðîзâè-
òêó òðàíзèòíîгî ïîòåíö³àëó Уêðàїíè ³ зàë³зíè÷íîгî 
òðàíñïîðòó зîêðåìà â óìîâàх ïðàгíåííÿ ðîзâèíó-
òèх єâðîïåéñüêèх êðàїí äî фîðìóâàííÿ єäèíîгî 
òðàíñïîðòíîгî ïðîñòîðó òà ï³äòðèìêè Уðÿäîì 
Уêðàїíè ïîë³òèêè ³íòåгðàö³ї êðàїíè â ЄС, âèíèêàє 
ïîòðåбà â ðîзðîбëåíí³ íàïðÿì³â ðîзâèòêó òðàíзèò-
íîгî ïîòåíö³àëó óêðàїíñüêèх зàë³зíèöü ó êîíòåêñò³ 
ðîзшèðåííÿ òðàíñêîðäîííîгî ñï³âðîб³òíèöòâà.

Мета статті. Ìåòîю ñòàòò³ є äîñë³äжåííÿ îñíî-
âíèх ïðè÷èí зíèжåííÿ ð³âíÿ âèêîðèñòàííÿ 
òðàíзèòíîгî ïîòåíö³àëó зàë³зíè÷íîгî òðàíñïîðòó 
Уêðàїíè òà ðîзðîбëåííÿ êîíöåïòóàëüíèх îñíîâ 
éîгî ðîзâèòêó â êîíòåêñò³ ðîзшèðåííÿ òðàíñêîð-
äîííîгî ñï³âðîб³òíèöòâà.

Âиклад основного матеріалу. Â óñ³ ÷àñè 
îбñëóгîâóâàííÿ òðàíзèòíèх âàíòàж³â ñòàíîâèëî 
îñíîâó äîх³äíîї ÷àñòèíè зàë³зíè÷íîгî òðàíñïîðòó 
Уêðàїíè. Îäíàê зì³íà зîâí³шíüîåêîíîì³÷íîгî âåê-
òîðó ³íòåгðàö³ї êðàїíè òà зàгîñòðåííÿ òîðг³âåëü-
íèх â³äíîñèí ³з Ðîñ³єю зóìîâèëè ð³зêå ñêîðî÷åííÿ 
ð³âíÿ âèêîðèñòàííÿ òðàíзèòíèх ìîжëèâîñòåé 
óêðàїíñüêèх зàë³зíèöü. Сàìå â ðåзóëüòàò³ зàгî-
ñòðåííÿ âîєííî-ïîë³òè÷íîї êðèзè, щî зóìîâèëà 
зàòÿгóâàííÿ ñòàгíàö³éíèх ïðîöåñ³â â åêîíîì³ö³, 
зàë³зíè÷íèé òðàíñïîðò íàéб³ëüш гîñòðî â³ä÷óâ íà 
ñîб³ âòðàòó òðàíзèòíèх âàíòàжîïîòîê³â, îбñÿгè 
ÿêèх ³ äîñ³ зìåíшóюòüñÿ. Лèшå зà îñòàíí³ îäèíàä-
öÿòü ðîê³â (2006–2017 ðîêè) îбñÿгè òðàíñïîðòó-
âàííÿ òðàíзèòíèх âàíòàж³â зàë³зíè÷íèì òðàíñïîð-
òîì ñêîðîòèëèñÿ íà 64,29%, àбî íà 36 489,3 ìëí. 
ò-êì, щî ïðèâåëî äî зìåíшåííÿ щîð³÷íîгî äîхîäó 
зàë³зíèöü íà äåñÿòêè ì³ëüéîí³â гðèâåíü, à â³äïî-
â³äíî, ³ äî зíèжåííÿ ð³âíÿ бюäжåòíèх ïëàòåж³â. 
У ðîзð³з³ ðåг³îíàëüíèх ф³ë³é ПÀÒ «Уêðзàë³зíèöÿ» 
íàéб³ëüш ð³зêå ïàä³ííÿ òðàíзèòíèх âàíòàж³â â³ä-
бóëîñÿ, бåзóìîâíî, â ðåг³îíàëüí³é ф³ë³ї «Дîíå-
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öüêà зàë³зíèöÿ», äå éîгî îбñÿгè âзàгàë³ äîñÿгëè 
íóëüîâîгî ð³âíÿ. Â ³íшèх ф³ë³ÿх ñïîñòåð³гàєòüñÿ 
íå íàбàгàòî êðàщà ñèòóàö³ÿ. Òàê, ó ðåг³îíàëüí³é 
ф³ë³ї «П³âäåííà зàë³зíèöÿ» îбñÿгè îбñëóгîâóâàííÿ 
òðàíзèòíèх âàíòàж³â зà 2006–2016 ðîêè ñêîðîòè-
ëèñÿ íà 55,4% ³ ñòàíîâèëè ó 2016 ðîö³ 4313,7 ìëí. 
ò-êì (ðèñ. 1) [13]. Çíà÷íî ñêîðîòèëèñÿ ³ òðàí-
зèòí³ ïåðåâåзåííÿ â ðåг³îíàëüíèх ф³ë³ÿх «Îäåñüêà 
зàë³зíèöÿ» òà «П³âäåííî-Çàх³äíà зàë³зíèöÿ»: зà 
10 ðîê³â ð³âåíü ïàä³ííÿ îбñÿг³â òðàíзèòíèх ïåðå-
âåзåíü ñòàíîâèâ 70,1% òà 63,2% â³äïîâ³äíî.

Бåзóìîâíî, щî êðèзà ó ñфåð³ òðàíзèòíèх ïåðåâå-
зåíü зàë³зíè÷íèì òðàíñïîðòîì є íàñë³äêîì íàÿâíîñò³ 
бàгàòî÷èñëåííèх ïðîбëåì ðîзâèòêó ÿê гàëóз³, òàê ³ 
êðàїíè зàгàëîì, щî ìàюòü êîìïëåêñíèé хàðàêòåð.  
Ç îгëÿäó íà äóìêó ïðîâ³äíèх åêñïåðò³â òà ñïåö³àë³ñ-
ò³â ó ñфåð³ òðàíзèòíèх ïåðåâåзåíü íà зàë³зíè÷íîìó 
òðàíñïîðò³ [9; 14–15], âàðòî зàзíà÷èòè, щî ïðè÷èíè 
ñêîðî÷åííÿ òðàíзèòíèх âàíòàж³â íà зàë³зíè÷íîìó 
òðàíñïîðò³ Уêðàїíè íå є îäíîзíà÷íèìè, ââàжàєìî, 
щî âñ³ âîíè зóìîâëåí³ ä³єю ÷èííèê³â гëîбàëüíîгî, 
íàö³îíàëüíîгî òà âíóòð³шíüîгàëóзåâîгî ð³âíÿ.  
У зâ’ÿзêó з öèì âåëüìè äîðå÷íîю є ñèñòåìàòèзàö³ÿ 
ïðè÷èí зíèжåííÿ ð³âíÿ âèêîðèñòàííÿ òðàíзèòíîгî 
ïîòåíö³àëó óêðàїíñüêèх зàë³зíèöü ÿê îñíîâíèх ÷èí-
íèê³â, щî óïîâ³ëüíююòü ïðîöåñè ³íòåгðàö³ї зàë³з-
íè÷íîгî òðàíñïîðòó â єâðîïåéñüêèé òðàíñïîðòíèé 
ïðîñò³ð. Çîêðåìà, íà гëîбàëüíîìó ð³âí³ ïðè÷èíè 
ñêîðî÷åííÿ ð³âíÿ òðàíñïîðòóâàííÿ òðàíзèòíèх âàí-
òàж³â зàë³зíè÷íèì òðàíñïîðòîì ïîëÿгàюòü ó зì³í³ 
гåîïîë³òè÷íîї ñèòóàö³ї â ñâ³ò³, щî ïîâ’ÿзàíà ³з зàгî-
ñòðåííÿì âîєííî-ïîë³òè÷íèх ä³é íà Схîä³ Уêðàїíè 
òà â³äíîñèí ³з Ðîñ³єю, ³ ïðèâåëè äî ðîзбóäîâè íîâèх 
ñóхîïóòíèх ìàðшðóò³â â îбх³ä Уêðàїíè òà ïåðåîð³-
єíòàö³ї ÷àñòèíè òðàíзèòíèх âàíòàж³â íà ïîòóжíîñò³ 
ìîðñüêîгî é àâòîìîб³ëüíîгî òðàíñïîðòó. Íå ìåíш 
íåгàòèâíî íà òðàíзèòíèé ³ì³äж óêðàїíñüêèх зàë³з-
íèöü âïëèâàє ³ зðîñòàю÷èé ð³âåíü êîíêóðåíö³ї з 
бîêó êðàїí-ïàðòíåð³â (Ðîñ³ї, Б³ëîðóñ³), щî àêòèâíî 
ìîäåðí³зóюòü ïîòóжíîñò³ âëàñíèх зàë³зíèöü äëÿ 
ðîзшèðåííÿ ÷àñòêè åêñïîðòó ïîñëóг òðàíñïîðòíîгî 
êîìïëåêñó â êðàїí³. Сë³ä зâåðíóòè óâàгó ³ íà òàê³ 
òåíäåíö³ї ðîзâèòêó гëîбàëüíîгî ðèíêó òðàíñïîðò-
íèх ïîñëóг, щî íåгàòèâíî âïëèâàюòü íà ð³âåíü 
âèêîðèñòàííÿ òðàíзèòíèх ìîжëèâîñòåé зàë³зíè÷-
íîгî òðàíñïîðòó Уêðàїíè, ÿê óí³ф³êàö³ÿ òà ñòàíäàð-
òèзàö³ÿ òðàíñïîðòíî-ìèòíèх ïðîöåäóð, гàðìîí³зà-
ö³ÿ ïðàâèë бåзïåêè òà ë³бåðàë³зàö³ÿ òðàíñïîðòíîгî  
зàêîíîäàâñòâà.

Пðè÷èíè ïàä³ííÿ òðàíзèòó âàíòàж³â зàë³зíè÷-
íèì òðàíñïîðòîì Уêðàїíè, щî ìàюòü íàö³îíàëü-
íèé ð³âåíü ïðîÿâó, гîëîâíèì ÷èíîì ïîâ’ÿзàí³ з 
íååфåêòèâí³ñòю äåðжàâíîї ïîë³òèêè ðîзâèòêó 

óêðàїíñüêèх зàë³зíèöü ³ зíàхîäÿòü âèðàжåííÿ â 
íåäîë³êàх ÷èííîї ñèñòåìè äåðжàâíîгî óïðàâë³ííÿ 
òà ðåгóëюâàííÿ гàëóз³:

– зàòÿгóâàíí³ ðåфîðìàö³éíèх ïðîöåñ³â ó гàëóз³, 
íåñâîє÷àñíîñò³ ³ìïëåìåíòàö³ї îñíîâíèх Ðåгëàìåí-
ò³â ³ Дèðåêòèâ ЄС ó ñфåð³ зàë³зíè÷íîгî òðàíñïîðòó;

– фîðìàëüíîìó хàðàêòåð³ âèзíà÷åíèх íèзêîю 
ïðîгðàìíèх äîêóìåíò³â ñòðàòåг³÷íèх ïð³îðèòå-
ò³â ðîзâèòêó зàë³зíè÷íîгî òðàíñïîðòó òà íåâèêî-
íàíí³ ïðèéíÿòèх äåðжàâîю ó ìåжàх ì³жíàðîäíèх 
òðàíñïîðòíèх óгîä, â òîìó ÷èñë³ ³ щîäî ðîзбóäîâè 
Пàí’єâðîïåéñüêèх ì³жíàðîäíèх òðàíñïîðòíèх 
êîðèäîð³â, íà ñåбå зîбîâ’ÿзàíü;

– íàÿâíîñò³ ÷èñëåííèх ïðîгàëèí ó òðàíñïîðòíî-
ëîг³ñòè÷íîìó зàêîíîäàâñòâ³, ëîб³юâàíí³ ³íòåðåñ³â 
îêðåìèх гðóï ó ïðîöåñ³ ðåàë³зàö³ї òåíäåðíèх ïðî-
öåäóð íà зàë³зíè÷íîìó òðàíñïîðò³;

– â³äñóòíîñò³ äåðжàâíèх гàðàíò³é ï³ä ÷àñ зàëó-
÷åííÿ ðåñóðñ³â зîâí³шí³х ³íâåñòîð³â òà íåâ³äшêî-
äóâàíí³ íåю âèòðàò íà âèêîíàííÿ ñîö³àëüíî зíà-
÷óщèх ïåðåâåзåíü зàë³зíè÷íèì òðàíñïîðòîì òîщî.

Ґðóíòóю÷èñü íà ïîäàíèх âèщå ñòàòèñòè÷íèх 
äàíèх, ïðè÷èíàìè âíóòð³шíüîгàëóзåâîгî ð³âíÿ 
âàðòî âèзíàòè:

– íàðîñòàííÿ òåхí³êî-òåхíîëîг³÷íîї â³äñòàëîñò³ 
³íфðàñòðóêòóðè ³ ðóхîìîгî ñêëàäó зàë³зíèöü ó 
зâ’ÿзêó з íàÿâí³ñòю íååфåêòèâíîгî íèí³ ìåхàí³зìó 
â³äòâîðåííÿ îñíîâíèх фîíä³â, â³äñóòí³ñòю âëàñíèх 
ф³íàíñîâèх ìîжëèâîñòåé äëÿ òåхíîëîг³÷íîгî ðîз-
âèòêó, íåíàëåжíèì âèêîðèñòàííÿì ïîòåíö³àëó 
³ííîâàö³éíîгî ñï³âðîб³òíèöòâà з óêðàїíñüêèìè 
ðîзðîбíèêàìè ³ííîâàö³é òà âèðîбíèêàìè ïðîäóê-
ö³ї äëÿ ïîòðåб зàë³зíèöü;

– ïîг³ðшåííÿ ³íâåñòèö³éíîгî òà êðåäèòíîгî ðåé-
òèíг³â ПÀÒ «Уêðзàë³зíèöÿ», щî зóìîâëåíî íàÿâ-
í³ñòю ÷èñëåííèх êîðóïö³éíèх ñхåì âèêîðèñòàííÿ 
ф³íàíñîâèх ðåñóðñ³â, ðåàë³зàö³єю íåïðîзîðèх 
ìåхàí³зì³â фîðìóâàííÿ òàðèф³â íà ïåðåâåзåííÿ 
âàíòàж³â òà íàÿâí³ñòю ïðîбëåìè íåäîêîìïåí-
ñàö³ї âèòðàò íà ñîö³àëüí³ ïåðåâåзåííÿ, à òàêîж 
ïîâ’ÿзàíî з â³äñóòí³ñòю ÷³òêî âèзíà÷åíèх ïðàâèë ³ 
ïðîöåäóð ðåàë³зàö³ї ³íâåñòèö³éíèх ïðîåêò³â;

– íå äîñèòü ÿê³ñíèé òðàíñïîðòíî-ëîг³ñòè÷íèé 
ñåðâ³ñ, ó òîìó ÷èñë³ â³äñóòí³ñòü êîìïëåêñíîгî 
òðàíñïîðòíî-ëîг³ñòè÷íîгî îбñëóгîâóâàííÿ, щî є 
íàñë³äêîì äåф³öèòó ñó÷àñíîї òðàíñïîðòíî-ëîг³ñ-
òè÷íîї ³íфðàñòðóêòóðè (öåíòð³â, òåðì³íàë³â, ñêëà-
ä³â ð³зíèх êëàñ³â), â³äñóòíîñò³ ñó÷àñíèх òåхíîëîг³é 
êîíñîë³äàö³ї òà ïåðåðîбêè âàíòàж³â, íåäîñòàòíüîгî 
ð³âíÿ ðîзâèòêó ³íòåгðîâàíèх ñèñòåì óïðàâë³ííÿ ³ 
ìîí³òîðèíгó ïðîöåñó їх òðàíñïîðòóâàííÿ, à òàêîж 
зóìîâëåíî íåñòà÷åю âèñîêîêâàë³ф³êîâàíèх ëîг³ñ-
òè÷íèх êàäð³â íà зàë³зíè÷íîìó òðàíñïîðò³ òîщî.

Ðис. 1. Äинаміка транспортування транзитних вантажів залізничним транспортом Óкраїни  
за період 2006–2017 рр. [13]
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У òàêèé ñêëàäíèé òðàíñфîðìàö³éíèé ïåð³îä, 
щî хàðàêòåðèзóєòüñÿ зàгàëîì зì³íîю ñâ³òîâîгî 
åêîíîì³÷íîгî ñåðåäîâèщà òà ð³зêèìè ïåðåòâî-
ðåííÿìè ó íàÿâí³é äî öüîгî ñèñòåì³ фóíêö³îíó-
âàííÿ зàë³зíè÷íîгî òðàíñïîðòó Уêðàїíè, ПÀÒ 
«Уêðзàë³зíèöÿ» ïîòðåбóє зàëó÷åííÿ зîâí³ш-
í³х ðåñóðñ³â äëÿ âëàñíîгî ðîзâèòêó, íàñàìïåðåä 
òèх, щî ñòâîðююòüñÿ â ìåжàх ðåàë³зàö³ї ïîòåí-
ö³àëó òðàíñêîðäîííîгî ñï³âðîб³òíèöòâà â óìîâàх 
³íòåгðàö³ї êðàїíè äî ЄС. Âàðòî â³äзíà÷èòè, щî 
òðàíñêîðäîííå ñï³âðîб³òíèöòâî ðîзгëÿäàєòüñÿ з 
àñïåêò³â ñòâîðåííÿ ìîжëèâîñòåé äëÿ зðîñòàííÿ 
âíóòð³шíüîгî ïîòåíö³àëó зàë³зíèöü, ðåàë³зàö³ї 

³íфðàñòðóêòóðíèх ïðîåêò³â їхíüîгî ðîзâèòêó òà, 
â³äïîâ³äíî, зàäëÿ â³äíîâëåííÿ òðàíзèòíîгî ³ì³äжó 
ПÀÒ «Уêðзàë³зíèöÿ» íà âèñîêîêîíêóðåíòíîìó 
єâðîïåéñüêîìó òðàíñïîðòíîìó ðèíêó. Ç îгëÿäó íà 
ñòðàòåг³÷íó зíà÷óщ³ñòü ó÷àñò³ зàë³зíè÷íîгî òðàí-
ñïîðòó Уêðàїíè â єâðîïåéñüêîìó òðàíñïîðòíî-
ëîг³ñòè÷íîìó ïðîñòîð³ äëÿ ï³äòðèìêè òðàíзèòíîгî 
³ì³äжó äåðжàâè, êîíöåïö³ÿ ðîзâèòêó òðàíзèòíîгî 
ïîòåíö³àëó гàëóз³ â êîíòåêñò³ ðîзшèðåííÿ òðàí-
ñêîðäîííîгî ñï³âðîб³òíèöòâà ìàє âèзíà÷àòè êëю-
÷îâ³ íàïðÿìè òà ³íñòðóìåíòè éîгî зðîñòàííÿ зà 
ðàхóíîê ïîгëèбëåííÿ òðàíñêîðäîííîї ñï³âïðàö³ 
(ðèñ. 2).

Ðис. 2. Îсновні напрями та інструментарій розвитку транзитного потенціалу  
українських залізниць у контексті розширення транскордонного співробітництва
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- створення спільних галузевих наукових центрів 
та інших об’єктів інноваційної інфраструктури, а 
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транспорту;

- взаємне консультування та проведення спільних 
експертиз інноваційних проектів розвитку 
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транспортно-логістичної інфраструктури, і, в першу 
чергу, мультимодальних транспортно-логістичних 

центрів та багатофункціональних залізничних 
комплексів;
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в межах розбудови нових та розвитку існуючих 
міжнародних транспортних коридорів;

- спільна підготовка техніко-економічного 
обґрунтування реалізації проектів інфраструктурного 

розвитку залізниць та проведення оцінки 
ефективності інвестиційних вкладень;

- розроблення концепцій і програм перспективного 
розвитку залізничної інфраструктури потенційних 

закордонних партнерів, а також залучення до 
процесів формування нових міжнародних 

транспортних маршрутів 

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ 
ПРАЦІВНИКІВ ТА БІЗНЕС 

ЦІННОСТЕЙ СЕРЕД КАДРОВОГО 
СКЛАДУ

- розроблення спільних програм 
підготовки, підвищення та 

перенавчання кадрів, в тому числі й 
інноваційних форм їх реалізації;

- обмін спеціалістами для проходження 
стажування за кордоном;

- проведення спільних наукових 
форумів в сфері підготовки кадрів для 

потреб залізниць;
- спільне розроблення та видання 
науково-методичної літератури;

- консультування та обмін досвідом в 
сфері впровадження новітніх 

механізмів залучення, збереження і 
адаптації персоналу, створення 

ефективних механізмів мотивації та 
підтримки сприятливого соціального 
клімату серед працівників залізничної 

галузі тощо

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПРОЕКТНОГО 
ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЦЬ

- участь в акціонерному капіталі закордонних транспортних 
компаній та залучення їх інвестицій для інфраструктурного 

розвитку українських залізниць;
- консультування в сфері реалізації проектів за механізмами 

державно-приватного партнерства, в тому числі обмін 
методиками проведення оцінки інвестиційних проектів та 

визначення інвестиційного профілю потенційного партнера;
- створення спільних інвестиційних та венчурних фондів, 

банківських синдикатів під конкретний інвестиційний проект 
розвитку залізничного транспорту;

- залучення інвестиційних ресурсів міжнародних фінансових 
організацій та розвиток механізму лізингу технологічного 

обладнання;
- впровадження інструментів ринку цінних паперів, зокрема 

інфраструктурних облігацій;
- розвиток фінансового інжинірингу при реалізації 

інфраструктурних проектів на залізничному транспорті;
- участь  в інвестиційних ярмарках, організація інвестиційних 
турів, конференцій та рекламних роликів для позиціювання 

конкурентних переваг ПАТ «Українська залізниця»  і залучення 
зовнішніх інвестицій в галузь тощо  
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Òàê, ³ííîâàö³éíî-òåхíîëîг³÷íå ïàðòíåðñòâî 
зàë³зíè÷íîгî òðàíñïîðòó Уêðàїíè ³з зàë³зíè-
öÿìè ЄС ³ ïðîâ³äíèìè ï³äïðèєìñòâàìè зàë³зíè÷-
íîгî ìàшèíîбóäóâàííÿ ìîжå бóòè зàбåзïå÷åíî  
зà ðàхóíîê:

– ñòâîðåííÿ ñï³ëüíèх ³з зàêîðäîííèìè êîì-
ïàí³ÿìè âèðîбíèöòâ ñó÷àñíîгî ðóхîìîгî ñêëàäó, 
³íòåëåêòóàëüíèх ³íфîðìàö³éíèх ñèñòåì óïðàâ-
ë³ííÿ ðóхîìèìè ñêëàäîì, òåхí³êè äëÿ бóä³âíè-
öòâà, ðåìîíòó òà óòðèìàííÿ зàë³зíè÷íîї ³íфðà-
ñòðóêòóðè;

– ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíèх фóíäàìåíòàëüíèх ³ 
íàóêîâèх äîñë³äжåíü ³з ïîäàëüшîю ëîêàë³зàö³єю 
âèðîбíèöòâà ñòâîðåíèх ³ííîâàö³é íà ïîòóжíîñòÿх 
óêðàїíñüêèх ï³äïðèєìñòâ;

– îбì³íó òåхí³÷íîю äîêóìåíòàö³єю òà ìàòåð³-
àëàìè, íàäàííÿ â îðåíäó íîâ³òí³х зðàзê³â ðóхî-
ìîгî ñêëàäó òà ³íшîї òåхí³êè зàë³зíè÷íîгî ïðè-
зíà÷åííÿ;

– ñòâîðåííÿ ñï³ëüíèх гàëóзåâèх íàóêîâèх öåí-
òð³â òà ³íшèх îб’єêò³â ³ííîâàö³éíîї ³íфðàñòðóê-
òóðè, à òàêîж фîðìóâàííÿ ³íòåðíàö³îíàëüíèх 
äîñë³äíèöüêèх êîëåêòèâ³â;

– îðгàí³зàö³ї ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíèх ì³жíàðîä-
íèх ñåì³íàð³â, êîíгðåñ³â, êîíфåðåíö³é, ïðèñâÿ-
÷åíèх íàéîñòàíí³шèì äîñÿгíåííÿì ó ñфåð³ зàë³з-
íè÷íîгî òðàíñïîðòó;

– âзàєìíîгî êîíñóëüòóâàííÿ òà ïðîâåäåííÿ 
ñï³ëüíèх åêñïåðòèз ³ííîâàö³éíèх ïðîåêò³â ðîзâè-
òêó зàë³зíè÷íîгî òðàíñïîðòó òîщî.

Ðîзâèòîê ³íжèí³ðèíгó òà фîðìóâàííÿ ñï³ëüíèх 
ìåхàí³зì³â óïðàâë³ííÿ ³íфðàñòðóêòóðíèìè ïðîåê-
òàìè ðåàë³зîâóâàòèìåòüñÿ шëÿхîì:

– ïðîåêòóâàííÿ òà бóä³âíèöòâà ñï³ëüíèх 
îб’єêò³â òðàíñïîðòíî-ëîг³ñòè÷íîї ³íфðàñòðóêòóðè, 
íàñàìïåðåä ìóëüòèìîäàëüíèх òðàíñïîðòíî-ëîг³ñ-
òè÷íèх öåíòð³â òà бàгàòîфóíêö³îíàëüíèх зàë³з-
íè÷íèх êîìïëåêñ³â;

– ðåàë³зàö³ї íàñêð³зíèх òðàíñïîðòíî-ëîг³ñ-
òè÷íèх ïîñëóг òà ñòâîðåííÿ ñï³ëüíèх êîìïàí³é-
ïåðåâ³зíèê³â, ëîг³ñòè÷íèх òà åêñïåäèòîðñüêèх  
ï³äðîзä³ë³â;

– íàäàííÿ ïîñëóг ³з бóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóê-
ö³ї òà åëåêòðèф³êàö³ї зàë³зíè÷íîї ³íфðàñòðóêòóðè 
³íшèх êðàїí, êàï³òàëüíîгî ðåìîíòó ³ ìîäåðí³зàö³ї 
зàë³зíè÷íèх âóзë³â, ñòàíö³éíèх êîìïëåêñ³â ³ òóíå-
ë³â ó ìåжàх ðîзбóäîâè íîâèх òà ðîзâèòêó íàÿâíèх 
ì³жíàðîäíèх òðàíñïîðòíèх êîðèäîð³â;

– ñï³ëüíîї ï³äгîòîâêè òåхí³êî-åêîíîì³÷íîгî 
îбґðóíòóâàííÿ ðåàë³зàö³ї ïðîåêò³â ³íфðàñòðóê-
òóðíîгî ðîзâèòêó зàë³зíèöü òà ïðîâåäåííÿ îö³íêè 
åфåêòèâíîñò³ ³íâåñòèö³éíèх âêëàäåíü;

– ðîзðîбëåííÿ êîíöåïö³é ³ ïðîгðàì ïåðñïåêòèâ-
íîгî ðîзâèòêó зàë³зíè÷íîї ³íфðàñòðóêòóðè ïîòåí-
ö³éíèх зàêîðäîííèх ïàðòíåð³â, à òàêîж зàëó÷åííÿ 
äî ïðîöåñ³â фîðìóâàííÿ íîâèх ì³жíàðîäíèх òðàí-
ñïîðòíèх ìàðшðóò³â òîщî.

Òàêèé íàïðÿì ðîзâèòêó òðàíñêîðäîííîгî ñï³â-
ðîб³òíèöòâà зàë³зíèöü, ÿê фîðìóâàííÿ êîìïåòåí-
ö³é ïðàö³âíèê³â òà б³зíåñ ö³ííîñòåé ñåðåä êàäðî-
âîгî ñêëàäó, ìàє бóòè ðåàë³зîâàíèé шëÿхîì:

– ðîзðîбëåííÿ ñï³ëüíèх ïðîгðàì ï³äгîòîâêè, 
ï³äâèщåííÿ òà ïåðåíàâ÷àííÿ êàäð³â, ó òîìó ÷èñë³ 
é ³ííîâàö³éíèх фîðì їх ðåàë³зàö³ї;

– îбì³íó ñïåö³àë³ñòàìè äëÿ ïðîхîäжåííÿ ñòà-
жóâàííÿ зà êîðäîíîì;

– ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíèх íàóêîâèх фîðóì³â ó 
ñфåð³ ï³äгîòîâêè êàäð³â äëÿ ïîòðåб зàë³зíèöü;

– ñï³ëüíîгî ðîзðîбëåííÿ òà âèäàííÿ íàóêîâî-
ìåòîäè÷íîї ë³òåðàòóðè;

– êîíñóëüòóâàííÿ òà îбì³íó äîñâ³äîì ó ñфåð³ 
âïðîâàäжåííÿ íîâ³òí³х ìåхàí³зì³â зàëó÷åííÿ, збå-
ðåжåííÿ é àäàïòàö³ї ïåðñîíàëó, ñòâîðåííÿ åфåê-
òèâíèх ìåхàí³зì³â ìîòèâàö³ї òà ï³äòðèìêè ñïðè-
ÿòëèâîгî ñîö³àëüíîгî êë³ìàòó ñåðåä ïðàö³âíèê³â 
зàë³зíè÷íîї гàëóз³ òîщî.

Òðàíñêîðäîííå ñï³âðîб³òíèöòâî ó ñфåð³ óïðàâ-
ë³ííÿ åфåêòèâí³ñòю ïðîåêòíîгî ф³íàíñóâàííÿ ïðî-
гðàì ðîзâèòêó зàë³зíèöü ïåðåäбà÷àòèìå ñòâîðåííÿ 
ìîжëèâîñò³ äëÿ:

– ó÷àñò³ â àêö³îíåðíîìó êàï³òàë³ зàêîðäîííèх 
òðàíñïîðòíèх êîìïàí³é òà зàëó÷åííÿ їх ³íâåñòè-
ö³é äëÿ ³íфðàñòðóêòóðíîгî ðîзâèòêó óêðàїíñüêèх 
зàë³зíèöü;

– êîíñóëüòóâàííÿ ó ñфåð³ ðåàë³зàö³ї ïðîåêò³â зà 
ìåхàí³зìàìè äåðжàâíî-ïðèâàòíîгî ïàðòíåðñòâà, â 
òîìó ÷èñë³ îбì³í ìåòîäèêàìè ïðîâåäåííÿ îö³íêè 
³íâåñòèö³éíèх ïðîåêò³â òà âèзíà÷åííÿ ³íâåñòèö³é-
íîгî ïðîф³ëю ïîòåíö³éíîгî ïàðòíåðà;

– ñòâîðåííÿ ñï³ëüíèх ³íâåñòèö³éíèх òà âåí÷óð-
íèх фîíä³â, бàíê³âñüêèх ñèíäèêàò³â ï³ä êîíêðåò-
íèé ³íâåñòèö³éíèé ïðîåêò ðîзâèòêó зàë³зíè÷íîгî 
òðàíñïîðòó;

– зàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³éíèх ðåñóðñ³â ì³жíà-
ðîäíèх ф³íàíñîâèх îðгàí³зàö³é òà ðîзâèòêó ìåхà-
í³зìó ë³зèíгó òåхíîëîг³÷íîгî îбëàäíàííÿ;

– âïðîâàäжåííÿ ³íñòðóìåíò³â ðèíêó ö³ííèх 
ïàïåð³â, зîêðåìà ³íфðàñòðóêòóðíèх îбë³гàö³é;

– ðîзâèòêó ф³íàíñîâîгî ³íжèí³ðèíгó ï³ä ÷àñ 
ðåàë³зàö³ї ³íфðàñòðóêòóðíèх ïðîåêò³â íà зàë³з-
íè÷íîìó òðàíñïîðò³;

– ó÷àñò³ â ³íâåñòèö³éíèх ÿðìàðêàх, îðгàí³зàö³ї 
³íâåñòèö³éíèх òóð³â, êîíфåðåíö³é òà ðåêëàìíèх 
ðîëèê³â äëÿ ïîзèö³юâàííÿ êîíêóðåíòíèх ïåðåâàг 
ПÀÒ «Уêðзàë³зíèöÿ» ³ зàëó÷åííÿ зîâí³шí³х ³íâåñ-
òèö³é ó гàëóзü òîщî.

Âисновок. Дèíàì³êà òðàíñïîðòóâàííÿ òðàíзèò-
íèх âàíòàж³â зàë³зíè÷íèì òðàíñïîðòîì Уêðàїíè 
äàëà зìîгó âêàзàòè íà фàêò ð³зêîгî ñêîðî÷åííÿ 
їхíüîгî îбñÿгó ïðîòÿгîì îñòàíí³х äåñÿòè ðîê³â. Íà 
ï³äñòàâ³ öüîгî âèâ÷åíî ïðè÷èíè ïàä³ííÿ îбñÿг³â 
òðàíзèòíèх ïåðåâåзåíü íà зàë³зíèöÿх Уêðàїíè, 
ÿê³ ðîзгëÿíóòî íà гëîбàëüíîìó, íàö³îíàëüíîìó 
òà âíóòð³шíüîгàëóзåâîìó ð³âí³. Дëÿ ðîзâèòêó 
òðàíзèòíîгî ïîòåíö³àëó óêðàїíñüêèх зàë³зíèöü 
äîö³ëüíî зàбåзïå÷èòè ðîзшèðåííÿ òðàíñêîðäîí-
íîгî ñï³âðîб³òíèöòâà шëÿхîì, ïî-ïåðшå, íàëà-
гîäжåííÿ ³ííîâàö³éíî-òåхíîëîг³÷íîї ñï³âïðàö³, 
ïî-äðóгå, ðåàë³зàö³ї ñï³ëüíèх ³íфðàñòðóêòóðíèх 
ïðîåêò³â òà ïîшèðåííÿ ³íжèí³ðèíгó, ïî-òðåòє, 
ñòèìóëюâàííÿ òà ï³äòðèìàííÿ ìîб³ëüíîñò³ êàäð³â 
òà, ïî-÷åòâåðòå, âïðîâàäжåííÿ ìåхàí³зì³â ïðîåê-
òíîгî ф³íàíñóâàííÿ зà ó÷àñòю ðîзâèíóòèх єâðî-
ïåéñüêèх êðàїí. Ðåàë³зàö³ÿ òàêîгî ï³äхîäó äî 
ðîзâèòêó òðàíзèòíîгî ïîòåíö³àëó зàë³зíè÷íîгî 
òðàíñïîðòó Уêðàїíè äàñòü зìîгó ПÀÒ «Уêðзàë³з-
íèöÿ» íå ëèшå ìîäåðí³зóâàòè ³íфðàñòðóêòóðó, 
òåхíîëîг³÷íî îíîâèòè ðóхîìèé ñêëàä, ÿê³ñíî 
ï³äâèщèòè ð³âåíü êîìïåòåíö³é ïðàö³âíèê³â òà 
³íâåñòèö³éí³ ðåéòèíгè, àëå é âïðîâàäèòè êðàщ³ 
єâðîïåéñüê³ ñòàíäàðòè òðàíñïîðòíî-ëîг³ñòè÷íîгî 
îбñëóгîâóâàííÿ, ñòàòè íàä³éíèì òðàíзèòåðîì ³ 
ïàðòíåðîì ó ñèñòåì³ єâðî-àз³àòñüêèх òðàíñïîðò-
íèх зâ’ÿзê³â. Пîäàëüш³ äîñë³äжåííÿ ìàюòü бóòè 
ñïðÿìîâàí³ íà ðîзðîбëåííÿ ³íñòèòóö³éíèх зàñàä 
ðîзâèòêó òðàíзèòíîгî ïîòåíö³àëó зàë³зíè÷íîгî 
òðàíñïîðòó Уêðàїíè â êîíòåêñò³ ðîзшèðåííÿ òðàí-
ñêîðäîííîї ñï³âïðàö³ ³ ñòîñóâàòèñÿ фîðìóâàííÿ 
ñïðèÿòëèâîгî ³íñòèòóö³éíîгî ñåðåäîâèщà äëÿ ðåà-
ë³зàö³ї òàêîгî ðîäó ñï³âðîб³òíèöòâà.
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Ðезюме
Â ñòàòüå îïðåäåëåíî, ÷òî îñíîâíыì òðåíäîì ñîâðåìåííîгî эòàïà ðàзâèòèÿ ìåжäóíàðîäíîé ïîëèòèêè â ñфå-
ðå òðàíñïîðòà ÿâëÿåòñÿ ðàñшèðåíèå òðàíñгðàíè÷íîгî òðàíñïîðòíîгî ñîòðóäíè÷åñòâà ñòðàí. Îïðåäåëåíî, 
÷òî, íåñìîòðÿ íà îгðîìíыå òðàíзèòíыå âîзìîжíîñòè жåëåзíîäîðîжíîгî òðàíñïîðòà, Уêðàèíà íå èìååò 
âîзìîжíîñòè эффåêòèâíî èíòåгðèðîâàòüñÿ â ñèñòåìó òðàíñъåâðîïåéñêèх òðàíñïîðòíых ñâÿзåé è ìåжäó-
íàðîäíîгî èíфðàñòðóêòóðíîгî ñîòðóäíè÷åñòâà. Íà îñíîâå эòîгî ïðîàíàëèзèðîâàíà äèíàìèêà òðàíñïîð-
òèðîâêè òðàíзèòíых гðóзîâ жåëåзíîäîðîжíыì òðàíñïîðòîì Уêðàèíы è ñèñòåìàòèзèðîâàíы îñíîâíыå 
ïðè÷èíы ïàäåíèÿ åгî óðîâíÿ, êîòîðыå ñгðóïïèðîâàíы â зàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ âîзäåéñòâèÿ: гëîбàëüíыå, 
íàöèîíàëüíыå è âíóòðèîòðàñëåâыå. Ðàñêðыòà êîíöåïöèÿ ðàзâèòèÿ òðàíзèòíîгî ïîòåíöèàëà óêðàèíñêèх 
жåëåзíых äîðîг â êîíòåêñòå ðàñшèðåíèÿ òðàíñгðàíè÷íîгî ñîòðóäíè÷åñòâà, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò êëю÷åâыå 
íàïðàâëåíèÿ è èíñòðóìåíòàðèé åгî ðîñòà зà ñ÷åò óгëóбëåíèÿ òðàíñгðàíè÷íîгî ñîòðóäíè÷åñòâà.
Êлючевые слова: жåëåзíîäîðîжíыé òðàíñïîðò, òðàíñгðàíè÷íîå ñîòðóäíè÷åñòâî, íàïðàâëåíèÿ, ðàзâèòèå, 
òðàíзèòíыé ïîòåíöèàë.
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CONCEPT OF DEVELOPMENT OF TRANSIT POTENTIAL OF UKRAINIAN RAILWAYS  
IN THE CONTEXT OF EXPANSION OF TRANSBORDER COOPERATION

Summary
The article states that the main trend of the current stage of development of international transport policy is 
the expansion of cross-border transport cooperation between countries. It has been determined that, despite 
the enormous transit possibilities of rail transport, Ukraine is not able to effectively integrate into the system 
of trans-European transport links and international infrastructure cooperation. On this basis, the dynamics 
of transportation of transit cargoes by railway of Ukraine is analyzed and the main reasons for falling of 
its level are grouped according to the level of influence: global, national and intra-industry. The concept of 
developing the transit potential of Ukrainian railways in the context of expanding cross-border cooperation, 
which identifies key directions and tools for its growth through deepening of cross-border cooperation.
Key words: railway transport, cross-border cooperation, directions, development, transit potential.


