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Центр економічної стратегії – незалежний центр досліджень державної політики. 
Завдання ЦЕС – підтримка реформ в Україні з метою досягнення стійкого економічного 
зростання країни. Центр робить внесок у розробку стратегії економічного зростання 
України, здійснює незалежний аналіз найбільш важливих аспектів державної політики, а 
також працює над посиленням громадської підтримки реформ. Заснований у травні 2015 
року. 

Наші принципи:  

 Економічна свобода (лібералізація, дерегуляція, приватизація)  

 Вільна та чесна конкуренція  

 Менша роль держави за підвищення її ефективності  

 Інформаційна прозорість та свобода слова  

 Верховенство права та захист приватної власності  

 Здорові та стабільні державні фінанси  

 Економіка, що створена на засадах знань 

Для більш детальної інформації про ЦЕС просимо звертатися до Андрія Федотова, 
директора з комунікацій (тел.: (044) 492-7970, office@ces.org.ua).  

Також запрошуємо відвідати наш сайт www.ces.org.ua та слідкувати за нами у соціальних 
медіа facebook.com/cesukraine чи twitter.com/ces_ukraine. 

  

mailto:office@ces.org.ua
file:///F:/!_ANNA/ЦЕС/CFS/facebook.com/cesukraine
file:///F:/!_ANNA/ЦЕС/CFS/twitter.com/ces_ukraine
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ПЕРЕДМОВА 

Збільшення випуску продукції і розвиток торгівлі, а також інтеграція української економіки в 
глобальні ланцюги доданої вартості частково гальмуються суто логістичними факторами: 
транспортна інфраструктура України обмежує обсяг перевезень. Станом на 2019 рік інфраструктурна 
компонента Індексу показників логістики (LPI, розраховується Світовим банком) становить 2,22 при 
середньоєвропейському значенні 3,24. Опосередковано розвиток транспортної інфраструктури 
впливає на інтеграцію української економіки в глобальну економіку, тому додатковий індикатор – 
частка глобальних ланцюгів доданої вартості (GVC, global value chains) в експорті становить, за 
останніми даними, лише 5,7%. Щоб підвищити Індекс показників логістики України до 
середньоєвропейського рівня та скоротити непродуктивні транспортні витрати компаній, необхідно 
усунути вузькі місця в транспортуванні товарів та підвищити швидкість перевезень.   

Внесок транспорту в економічний розвиток знаходить прояв у таких аспектах: ефект мережі (network 
effects), який дозволяє об’єднати більше економічних агентів, що експоненційно збільшує вартість 
бізнесу та ефективність транспортування; покращення результатів (performance improvements) – 
зниження витрат та часу на переміщення пасажирів та вантажів, що збільшує внесок транспорту в 
економічне зростання; надійність (reliability), що підвищує ефективність роботи та знижує втрати та 
збитки, зменшуючи гальмування економіки; розмір ринку (market size) – доступ до ширших ринків, 
що сприяє масштабуванню виробництва та збільшенню обсягів споживання, тим самим збільшуючи 
економічне зростання; продуктивність (productivity) – транспорт підвищує продуктивність через 
отримання доступу до більшої та диверсифікованої бази вхідних ресурсів, як-от сировина, 
запчастини, енергетика та робоча сила, а також через вихід на нові ринки для реалізації продукції. 

Підписання Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом поставило перед Україною питання 
інтеграції у єдиний транспортний простір Євросоюзу. 

На першому етапі зближення українського та європейського ринків будуть визначені спільні 
принципи функціонування. Згодом країни можуть прийняти рішення про взаємне відкриття ринків. 
Досвід країн ЄС доводить: цей процес може тривати від 5 до 12 років і бути досить політизованим. 
Незалежно від того, коли настане час повної інтеграції України у єдиний із ЄС транспортний простір, 
варто завчасно проаналізувати – які уроки країн ЄС слід взяти до уваги на етапі підготовки до 
відкриття ринків. 

Дане дослідження проведене Центром економічної стратегії у партнерстві із транспортною секцією 
Флорентійської школи регулювання (FSR Transport) та є підсумковим релізом результатів проєкту. 

Під час дослідження визначено умови (регулювання, організація ринку тощо), за яких ефект відкриття 
ринку може бути максимізований. Дослідження також ставить такі завдання: 

 узагальнити досвід ЄС з лібералізації ринку залізничних перевезень та зробити висновки щодо 
формування відповідної політики в Україні; 

 запропонувати міністерству, що відповідає за транспортну інфраструктуру, низку 
інструментів політики, завдяки яким відкриття залізничного ринку матиме найбільш 
сприятливий ефект для України; 

 підвищити обізнаність учасників ринку та урядовців, політиків про необхідні законодавчі 
ініціативи. 
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Дане дослідження не ставить за мету детальний аналіз фінансового стану та операційної діяльності 
Укрзалізниці, однак у контексті передумов відкриття  ринку залізничних перевезень ці показники є 
важливим фактором, який взято до уваги під час аналізу. Також за рамками дослідження ми залишили 
питання залучення приватних інвесторів до акціонерного капіталу майбутніх державних залізничних 
компаній. 

Дослідження здійснено у рамках проєкту «Проведення спільного дослідження у сфері публічної 
політики з метою налагодження партнерства з аналітичним центром ЄС», який реалізується за 
підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у партнерстві із Ініціативою відкритого суспільства 
(OSIFE) та за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні. 
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ГОЛОВНЕ 

Лібералізація залізничних перевезень в Україні буде запроваджена за європейською моделлю 
реструктуризації залізниць. Відповідно до Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом, Україна 
взяла на себе зобов’язання відкрити ринок залізничних перевезень за принципом вертикального 
розділення залізничної монополії та відкриття доступу приватних операторів до залізничної 
інфраструктури1. 

Це передбачає перехід на спільні принципи функціонування ринку залізничних перевезень: 

 наявність незалежного оператора залізничної інфраструктури, який  відповідатиме за якість 
залізничної мережі  та пропускну спроможність (тобто кількість поїздів, які  можуть рухатись 
коліями); 

 запровадження конкуренції на ринку залізничних перевезень вантажів та пасажирів; 

 наявність незалежного регулятора залізничного транспорту, який затверджуватиме тарифи на 
доступ до інфраструктури, забезпечуватиме рівний доступ до неї всіх операторів залізничного 
транспорту; 

 наявність незалежного органу безпеки на залізничному транспорті, який визначатиме вимоги до 
перевізників, перевірятиме відповідність цим вимогам та видаватиме ліцензії на здійснення 
перевезень. 

Якщо очікуване відкриття ринку залізничних перевезень провести без добре спланованих системних 
заходів – існують ризики для української економіки щодо безперебійної транспортної логістики. 
Таким чином, ґрунтуючись на проведеному дослідженні та досвіді європейських країн, ми дійшли 
таких висновків: 

1. Перед відкриттям ринку залізничних перевезень уряд має здійснити заходи, спрямовані 
на те, щоб фінансування майбутнього оператора інфраструктури було достатнім для 
підтримання залізничної мережі України в робочому стані. 

Європейські норми передбачають низькі тарифні збори за доступ до інфраструктури. Залізничні 
компанії покривають тільки прямі витрати та, в деяких випадках, націнку, якщо ринок може її 
прийняти, тобто вони не покривають повну вартість інфраструктури – більшу частину витрат на 
ремонт та будівництво залізничної мережі фінансують національні уряди. 

В ЄС для оператора інфраструктури платежі від залізничних компаній є тільки одним з кількох джерел 
фінансування. Натомість в Україні тариф на доступ до інфраструктури, згідно з проведеним 
опитуванням, очікується в 2-5 разів вищим від поточного рівня. 

Тому в Україні недостатньо тільки скопіювати механізм тарифоутворення, передбачений 
європейськими директивами, адже це означатиме покриття перевізниками тільки прямих витрат. 

                                                             
1 У світі існують різні підходи до реструктуризації залізничного сектору, які стосуються комплексу таких факторів: структура 
ринку, регулювання, тип власності. Найбільш усталеними підходами до управління залізничним транспорті є два: європейська 
модель передбачає відокремлення функцій оператора інфраструктури та залізничних перевезень із збереженням оператора 
інфраструктури в державній власності; американська модель, на відміну від європейської, побудована за засадах вертикальної 
інтеграції, коли функції оператора інфраструктури і оператора перевезень виконують одні й ті самі (в тому числі, приватні) 
компанії. Дане дослідження не має на меті порівняння переваг американської чи європейської моделі,  основне його завдання 
– вивчення досвіду європейських країн, яким можна скористатися  під час реалізації транспортної секції Угоди про Асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом.  
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Варто чітко передбачити в законодавстві, яка частина залізничної інфраструктури та в якому обсязі  
буде фінансуватись із державного бюджету. 

Уряду слід провести ревізію транспортної стратегії з метою визначення, яка транспортна мережа 
Україні потрібна та з яких джерел її фінансувати. Слід взяти до уваги, що частину міжнародних 
транспортних коридорів, що проходять через Україну, може співфінансувати Єврокомісія, а частина 
мережі уже нині є комерційною та окупною. Проте, варто визначитись, чого потребує поточна 
українська залізнична мережа –  розвитку, скорочення чи передачі в концесію, а також з’ясувати, який 
обсяг державного фінансування можливий для підтримання цієї мережі.  

Після ревізії транспортної стратегії варто опрацювати механізм укладання контракт-програми між 
оператором інфраструктури та Міністерством фінансів, за участі Міністерства інфраструктури. Така 
контракт-програма має містити критерії фінансування на основі узгодженої транспортної стратегії. 

Досвід європейських країн свідчить, що без державної підтримки залізнична інфраструктура України 
та обсяги перевезень будуть скорочуватись. Звідси постає питання – в який спосіб організувати 
ефективне фінансування? Ключовими питаннями цієї проблеми є собівартість використання 
інфраструктури та необхідність поточної розгалуженої мережі для економіки. 

Отже, уряду варто застосувати комплексний підхід до процесу визначення обсягу інвестицій в 
залізничну інфраструктуру та її модернізацію і до принципів фінансування підтримання мережі в 
робочому стані, щоб вона була цікавою для майбутніх приватних операторів, щоб вони могли бути 
конкурентними щодо автотранспорту. Це те, що відбулось в країнах ЄС, коли прозоре і обов’язкове до 
виконання залізничне регулювання передбачало, що держави укладають багаторічні контракти з 
оператором інфраструктури на фінансування базового пакету сервісу. Це обов’язкова попередня умова 
відкриття ринку залізничних перевезень. 

2. Укрзалізниця має забезпечити чітке розділення бухгалтерського обліку (та господарської 
діяльності) з управління інфраструктурою від інших послуг – пасажирських та вантажних 
перевезень, а також – незалежне управління кожною із компаній. 

Розділення бухгалтерського обліку є абсолютним пріоритетом для УЗ, щоб визначити, які витрати та 
доходи генеруються кожним сегментом: інфраструктурою, вантажними перевезеннями та 
пасажирськими перевезеннями. 

Розділення дозволить: 1) чітко визначити обсяг інвестицій, необхідних для модернізації 
інфраструктури; 2) оцифрувати існуючі крос-субсидування від прибуткових напрямів (переважно від 
перевезення вантажу) до неприбуткових напрямів (переважно пасажирські перевезення); 3) 
ідентифікувати фінансування, якого потребують соціальні пасажирські послуги.  

Тільки після розділення  можна здійснити лібералізацію ринку перевезень. Тоді учасники ринку 
вантажних перевезень (вантажоперевізники) матимуть рівні умови для операторів перевезення 
вантажів, що дозволить забезпечити недискримінаційний тариф доступу до інфраструктури. 

Що більше – така фінансова прозорість стане основою для подальшої розробки урядової політики 
фінансування залізничного сектору. 

3. Відповідно до стратегії демонополізації державних компаній, уряду слід визначитись, чи  
Укрзалізниця являтиме собою вертикально-інтегрований холдинг із розділеними 
дочірніми компаніями (оператором інфраструктури та операторами перевезень), чи буде 
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застосована модель повного відокремлення оператора інфраструктури та операторів 
перевезень. 

Стратегія Укрзалізниці передбачає, що компанія функціонуватиме після реорганізації у формі 
вертикально-інтегрованого холдингу. В рамках даного холдингу одна із дочірніх компаній 
Укрзалізниці залишиться єдиним оператором залізничної інфраструктури, а інші дочірні компанії-
оператори конкуруватимуть із приватними операторами послуг з перевезення вантажів та пасажирів.  

На практиці у країнах ЄС реструктуризація здійснювалася по-різному: одні розділили і функції, і право 
власності між оператором інфраструктури та оператором перевезень (наприклад, Швеція, 
Великобританія, Іспанія та Нідерланди), інші вибрали таку модель реструктуризації, коли оператор 
інфраструктури та окремі перевізники є частиною одного холдингу із внутрішніми правилами 
розділення та допуском до інфраструктури приватних операторів відповідно до вимог ЄС та на 
недискримінаційній основі (наприклад, Німеччина). 

4. Перед відкриттям ринку слід переглянути тарифи на перевезення та підготувати методику 
розрахунку зборів за доступ до інфраструктури. Збори за доступ до інфраструктури 
повинні, як мінімум, покривати прямі витрати оператора інфраструктури. 

Процедура розрахунку зборів за доступ може бути такою: УЗ як менеджер інфраструктури визначає 
витрати на інфраструктуру та включає дані розрахунки до спеціального Положення, т.зв. network 
statement. Цей документ повинен щорічно публікуватись. У зв’язку із потенційним конфліктом 
інтересів Укрзалізниці як менеджера інфраструктури та оператора перевезень – учасники ринку 
повинні мати право подати заперечення до Нацкомісії з регулювання тарифів. Отже, останнє слово за 
комісією, початкові розрахунки – за оператором інфраструктури.  

Необхідно прозоро визначити правила погодження network statement та збору за доступ до 
інфраструктури. Зокрема, мають бути сформульовані бенчмарки, які можуть використовуватись як 
основа для перегляду тарифу.  

Без сумніву, встановлення обґрунтованих (не занизьких та не зависоких) зборів за доступ 
потребуватиме ретельної підготовки та медіації на ринку залізничних перевезень. 

Перегляд зборів за доступ має бути щорічним. Тому збори за доступ будуть коригуватися залежно від 
попиту на послуги залізничних перевезень2. Збори за доступ до інфраструктури стануть базовими для 
визначення кінцевої вартості послуги перевезення. Досвід ЄС свідчить: якщо спробувати покрити усі 
витрати інфраструктури – роздрібна ціна стрімко зросте, і більшість вантажів переміститься із 
залізниці у сегмент дорожнього транспорту. Тому більшість країн ЄС утримують тариф на рівні, що 
дозволяє конкурувати із автомобільним транспортом3.  

                                                             
2 Тарифи мають бути найвищими, які ринок може прийняти, беручи до уваги ціни, що стягуються потенційними 
конкурентами. Тарифи повинні мати, як мінімум, найнижчий рівень змінних витрат на перевезення конкретного вантажу на 
очікуваній дистанції за умов державного дофінансування чи інших джерел ресурсів або ж покривати усі змінні та постійні 
витрати, в тому числі інвестиційні, за відсутності будь-яких інших, окрім стягнення тарифу, джерел дофінансування 
інфраструктури. 

3 Тут мається на увазі принцип конкурентної позиції залізниці щодо інших видів транспорту. Вантажовідправники залізної 
руди, вугілля тощо мають низьку еластичність попиту на логістику, тому вартість перевезення може встановлюватись 
обґрунтовано вищою, аніж для класів вантажів, що мають альтернативу інших видів транспорту. В Україні нині ситуація 
зворотна. 
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У країнах ЄС транспортування пасажирів та фінансування інфраструктурних операторів здійснюється 
великою мірою з державних бюджетів, а не з плати за доступ до інфраструктури. Якщо оператор 
інфраструктури не матиме фінансування з державного бюджету чи від підвищення тарифів для 
пасажирів, то для підтримання та реконструкції інфраструктури потрібні більші збори за доступ до 
інфраструктури, отже, збори будуть вищими за ті, що мають країни Західної Європи. 

5. Перед відкриттям ринку уряд має здійснити заходи щодо скасування крос-субсидування 
вантажними перевезеннями пасажирських, а відтак розглянути питання щодо: 1) 
механізму фінансування пасажирських перевезень, 2) розділення пасажирських 
перевезень на комерційні та суспільно важливі, 3) дерегулювання тарифів на категорію 
комерційних перевезень.  

Послуги з пасажирських перевезень (так звані open access regime) на маршрутах далекого сполучення 
між обласними центрами України можуть мати достатній попит, щоб покрити усі затрати з 
перевезення пасажирів.  

Водночас потрібно визначити, які пасажирські перевезення будуть суспільно важливими, з 
регульованою ціною, що компенсуватимуться перевізникам з державного та місцевого бюджетів (т.зв. 
Public Service Obligation – PSO). Переважно компенсації стосуватимуться міжрегіональних та 
приміських перевезень.  Послуги із суспільно важливих перевезень мають бути зазначені в контракті 
з замовниками перевезень, а різниця між регульованою вартістю квитків та очікуваною вартістю 
перевезень має відшкодуватися.4 

Розділення комерційних пасажирських перевезень та суспільно важливих перевезень і запровадження 
вищенаведених механізмів є критичною передумовою лібералізації ринку залізничних перевезень, 
оскільки після припинення крос-субсидування пасажирських перевезень вантажними, а також крос-
субсидування некомерційних напрямків руху комерційними пасажирськими перевезеннями – має 
бути створене альтернативне джерело фінансування, як-от контракт між, cкажімо, урядом та 
оператором пасажирських перевезень. 

6. Необхідно створити Нацкомісію з регулювання залізничного транспорту та передати від 
Міністерства інфраструктури України до її компетенції питання регулювання тарифів. 
Також слід створити орган безпеки на залізничному транспорті, який визначатиме вимоги 
до перевізників, перевірятиме відповідність цим вимогам та видаватиме ліцензії на 
здійснення перевезень. 

Ключові питання при створенні регуляторів такі: порядок призначення членів комісій, порядок 
відбору голови з-поміж членів комісії, механізм фінансування, внутрішні процедури регулятора, 
забезпечення незалежності регулятора від держави та учасників ринку (мінімізувати ризик 
«захоплення регулятора»). 

Створення Нацкомісії, яка відповідатиме за тарифи, є передусім необхідним для відкриття доступу до 
інфраструктури. Також слід ухвалити підзаконні регулятивні акти та методики розрахунку тарифів на 
доступ до інфраструктури. Необхідно унеможливити ситуацію, коли оператор інфраструктури 

                                                             
4 Оператор(и) пасажирських перевезень має визначатись через тендер на таких майданчиках, як ProZorro. При цьому важливо 
в підзаконній нормативній базі роз’яснити важливі деталі – як-от максимальний час та механізм повернення компенсацій, 
механізм встановлення цін на квитки, контролю за наданими послугами тощо. Без роз’яснення деталей потенційним 
приватним інвесторам  буде важко оцінити інвестиційний проєкт пасажирських перевезень. 
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самостійно регулюватиме тарифи і надаватиме преференції для окремих вантажних операторів чи 
оператора із державного холдингу. 

Нацкомісія з регулювання залізничного транспорту має незаангажовано проводити оцінку ініціатив 
оператора інфраструктури щодо формульного визначення тарифу та його автоматичного перегляду, в 
тому числі для того, щоб підтримати конкурентність залізниці у перевезеннях вантажів, які можуть 
перевозитись автомобільним чи річковим транспортом.  
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РОЗДІЛ 1. ЧОМУ НЕОБХІДНА РЕФОРМА 
ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ? 

Україна має тривалу історію анонсованих планів з реструктуризації залізниці. В цьому році 
завершується прийнята у далекому 2009 році державна цільова програма реформування залізничного 
транспорту. Вона виконана тільки в частині корпоратизації Укрзалізниці. Багаторічний статус-кво 
призводить до недофінансування залізничної інфраструктури, обмеження інвестицій в оновлення 
тягового і рухомого складу, також досі не вирішене питання фінансування пасажирських перевезень. 

Від 2000-х років обсяг залізничних перевезень в Україні поступово скорочується. Якщо на початку 
2000-х обсяг перевезень вантажів залізницею становив понад 70%, то у 2017-2018 рр. Укрзалізниця 
здійснила близько 56% перевезень вантажів та 28% перевезень пасажирів. Протягом 2017 року 
залізничним транспортом перевезено 339,5 млн т вантажів, в тому числі близько 116 млн т вантажів 
на експорт. Без кардинальної реорганізації втрата залізницею частки ринку триватиме внаслідок 
таких чинників5: 

- зарегульована цінова політика, затверджені урядовим збірником тарифи; 
- зношеність основних фондів Укрзалізниці, рухомого складу та масштабної 

інфраструктури; 
- значні державні інвестиції у автомобільні дороги6 за відсутнього чи обмеженого 

фінансування залізниці; 
- ситуація, коли вантажі, які легше перевозити автотранспортом, мають більш високі класи 

коефіцієнтів для визначення залізничного тарифу.  

Окремо слід наголосити на нестійкому фінансовому становищі Укрзалізниці у 2014-2016 роках та 
обмежених можливостях інвестування з операційних доходів.  За 2014-2016 роки збитки Укрзалізниці 
склали сумарно близько 39,7 млрд грн7, а річний рівень інвестицій був рекордно низьким – 2,4%  щодо 
активів компанії (зі щорічним дефіцитом близько 20 млрд грн). У 2015 році Укрзалізниця оголосила 
дефолт за єврооблігаціями на суму $500 млн та разом із державним боргом та іншими квазісуверенами 
провела реструктуризацію облігацій. Загальний обсяг боргового портфелю УЗ становить близько $1,4 
млрд. 

Другим обмеженням в інвестуванні УЗ є крос-субсидування пасажирських перевезень доходами від 
вантажних. Тарифи на вантажні перевезення покривають операційні затрати на їх здійснення, а 
також, додатково, збитки від пасажирських перевезень – щорічно на 8-10 млрд грн. Ключовою 
проблемою в пасажирському напрямку є приміські перевезення (див. п. 1.1.2). 

Третім обмеженням є відсутність державної підтримки залізничних перевезень. За відсутності 
належного рівня прозорості та прогресу в реорганізації господарської діяльності УЗ, уряд не виділяє 
необхідне  фінансування (як у частині пасажирських перевезень, так і залізничної мережі) через 
ризики неефективного використання. 

                                                             
5 Twinning Project – Support for the implementation of the EU Railways Transport Model in Ukraine 

6  У проєкті Державного бюджету на 2020 рік закладено рекордні майже 75 млрд грн на відновлення автошляхів  
https://www.unn.com.ua/ru/news/1824692-byudzhet-2020-peredbachaye-rekordni-vidatki-na-dorogi-krikliy 

7 У 2014 році збитки УЗ становили 16,8 млрд грн, у 2015 році – 15,4 млрд грн, у 2016 році – 7,3 млрд  грн. 

https://www.unn.com.ua/ru/news/1824692-byudzhet-2020-peredbachaye-rekordni-vidatki-na-dorogi-krikliy
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Запровадження європейської моделі залізничних перевезень та урядова підтримка дозволять зняти 
вищенаведені обмеження (детальному аналізу цього питання присвячено розділи 2 та 3). 

Отже, Україна в сфері залізничного транспорту має виконати подвійне «домашнє завдання» – зробити 
конкурентним ринок перевезень та змінити принципи управління Укрзалізницею як майбутнім 
єдиним оператором інфраструктури та конкурентним перевізником вантажів та пасажирів.   

1.1. ПОТОЧНИЙ СТАН УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ 

Тут більш детально проаналізуємо поточний стан управління Укрзалізницею. Цільову європейську 
модель управління після відкриття ринку ми аналізуємо в розділі 2. 

Одразу варто зазначити, що УЗ досі не здійснила перехід від регіональної організації роботи до бізнес-
вертикалей. Історично регіональні філії Укрзалізниці були створені на основі державних підприємств, 
тож багато управлінських функцій дублюються філіями та центральним офісом, а важливі процеси 
децентралізовані (наприклад бухгалтерський облік ведеться окремо на рівні служб і відокремлених 
структурних підрозділів). На тому ж регіональному рівні перебуває основна взаємодія з клієнтами та 
постачальниками. 

Разом з тим, на балансі УЗ перебуває значний обсяг непрофільних активів, управління 
корпоративними правами, здійснення різних видів діяльності, що потребує додаткових зусиль та 
витрат на обслуговування. На наш погляд, Укрзалізниця має зосередитись на основній діяльності, а 
непрофільні активи повинні бути частково чи повністю приватизовані або передані в концесію, як, 
наприклад, це було зроблено в Польщі (див. розділ 2). 

1.1.1. Корпоратизація АТ «Укрзалізниця»   

АТ «Укрзалізниця» було створено у 2014 році, фактична реєстрація відбулась 21 жовтня 2015 року. До 
цього часу Укрзалізниця поєднувала функції залізничного перевізника і адміністрації залізничного 
транспорту та складалась із 6 окремих регіональних державних підприємств. З 2015 року АТ 
«Укрзалізниця» надає послуги пасажирських і вантажних перевезень, а державну політику та 
регулювання залізниці здійснює Міністерство інфраструктури України. Компанія складається з 28 
філій, 6 регіональних філій та 2 представницьких офісів. Єдиним акціонером компанії є Кабінет 
Міністрів України. 

Корпоратизація АТ «Укрзалізниця» пов’язана із декількома факторами: по-перше,  із зміною 
принципів управління державними підприємствами в Україні, по-друге – з зобов’язанням України 
стосовно організації залізничного транспорту в межах Угоди про Асоціацію є Європейським Союзом. 
Відповідно до прийнятих зобов’язань, до 2023 року Україна має привести у відповідність до вимог 
директив ЄС принципи організації та регулювання залізничного транспорту, в тому числі здійснити 
лібералізацію доступу до ринку та інфраструктури, розділення пропускної здатності залізничної 
інфраструктури, організувати стягнення зборів за користування нею тощо. На практиці це означає, що 
зі структури АТ «Укрзалізниця» мають виокремитись оператор інфраструктури залізничного 
транспорту та оператор(и) залізничних перевезень. При цьому оператор інфраструктури має бути 
незалежним від будь-якого оператора залізничних перевезень. 

1.1.2. Поточна модель управління АТ «Укрзалізниця» 

У своїй організаційній структурі АТ «Укрзалізниця» має широкий перелік активів (основних засобів). 
Основні засоби УЗ включають рухомий склад, колії, підприємства сфери перевезень пасажирів, 
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вантажу, а також низку підприємств сфери промисловості (виробництва), будівництва, закладів 
освіти, науки та охорони здоров’я (див. Таблицю 1). 

Нині приналежність окремих компаній/філій до певного напрямку діяльності Укрзалізниці складно 
визначити, оскільки вони надають декілька видів послуг: 

 регіональні філії УЗ одночасно надають послуги перевезень, утримання/будівництва 
інфраструктури, експлуатації та послуг організації перевезень в межах окремих територій,  де 
вони розташовані; 

 вісімнадцять філій УЗ надають транспортно-складські послуги, послуги зв’язку, виробництва та 
постачання матеріалів, охорони, науково-дослідних розробок. 

У структурі Укрзалізниці є також об’єкти, які надають широкий спектр послуг, не концентруючись на 
одному напрямку діяльності, наприклад: воєнізована охорона, центральна станція зв’язку, центр 
сервісного забезпечення.  

Отже, під час розділення активів Укрзалізниці між окремими компаніями (пасажирські перевезення, 
вантажні перевезення, оператор інфраструктури) кожна з них має вирішити, в якому обсязі їм потрібні 
ці послуги, та укласти договори з надавачами послуг зв’язку, охорони тощо. 

Таблиця 1. Перелік підприємств, які входять до сфери управління АТ «Укрзалізниця» 

                                                             
8 Основні засоби даного напрямку включають рухомий склад. 

9 Основні засоби включають рухомий склад. 

10 Основні засоби напрямку включають техніку, устаткування, матеріали для будівництва, реконструкції та модернізації 
інфраструктури, колій, обладнання.  

11 Основні засоби включають техніку, устаткування та матеріали для ремонту та технічного обслуговування рухомого складу. 

                

          Напрямки 

 

 

Належність 

Пасажирські 
перевезення8 

Вантажні 
перевезення9 

Допоміжна діяльність10 Інші сегменти11 

Підприємства 
АТ «УЗ» 

Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» 

Регіональна філія «Південна залізниця» 

Регіональна філія «Львівська залізниця»  

Регіональна філія «Донецька залізниця» 

Регіональна філія «Придніпровська залізниця» 

Регіональна філія «Одеська залізниця» 

   Філія «Український центр 
механізації колійних робіт» 

Філія «Центр з ремонту та 
експлуатації колійних машин»  

Філія «Центр діагностики 
залізничної інфраструктури» 

Філія «Попаснянський 
вагоноремонтний завод» 

Філія «Дарницький 
вагоноремонтний завод» 

Філія «Стрийський 
вагоноремонтний завод»  
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Філія «Центр будівельно-
монтажних робіт та експлуатації 
будівель і споруд»  

Філія «Кременчуцький завод 
залізобетонних шпал» 

Філія «Старокостянтинівський 
завод залізобетонних шпал»  

Філія «Панютинський 
вагоноремонтний завод»  

Філія «Центр транспортної 
логістики»  

Філія «Українська 
залізнична 
швидкісна 
компанія» 

Філія 
«Пасажирська 
компанія»  

Філія 
«Рефрижераторна 
вагонна компанія»  

Філія «Укрспецвагон»  

Філія «ЦТС “Ліски”»  

  

Філія «Центр забезпечення виробництва» 

Філія «Вінницятрансприлад» 

Філія «Центральна станція зв'язку»  

Філія «Донбасшляхпостач» 

Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» 

Філія «Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень» 

Філія «Проєктно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» 

Філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту»  

Філія «Відомча воєнізована охорона»  

Філія «Енергозбут»  

Філія «Енергоремтранс»  

Філія «Центр професійного розвитку персоналу»  

Філія «Проєктно-конструкторське технологічне бюро інформаційних технологій»  

Філія «Центр управління промисловістю» 

Філія «Центр сервісного забезпечення»  

Філія «Центр охорони здоров’я» 

Управління 
корпоративними 
правами 

  ПрАТ «Гніванський завод 
спецзалізобетону» (100%) 

ПрАТ «Коростенський завод 
залізобетонних шпал» (100%) 

ПрАТ «Дніпропетровський 
тепловозоремонтний завод» 
(100%) 

ПрАТ «Запорізький 
електровозоремонтний завод» 
(100%) 

ПрАТ «Львівський 
локомотиворемонтний завод» 
(100%) 

ПрАТ «Київський 
електровагоноремонтний 
завод ім. Січневого повстання 
1918 року» (100%) 
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1.1.3. Пасажирські перевезення АТ «Укрзалізниця»   

Вісім філій АТ «Укрзалізниця» надають послуги пасажирських перевезень: шість регіональних філій, 
філія «Українська залізнична швидкісна компанія» та філія «Пасажирська компанія» (див. Таблицю 1). 

У 2017 році близько 10% річних доходів УЗ формувалися за рахунок перевезень пасажирів. При цьому, 
згідно із звітами УЗ, даний вид перевезень не є окупним і крос-субсидується12 за рахунок вантажних 
перевезень (див. Графік 1). 

За чинним законодавством України, держава має компенсувати компанії вартість перевезення 
пільгових верств населення13. Відповідно до звітів АТ «УЗ», протягом останніх трьох років така сума 
має становити до 90% вартості пасажирських перевезень. У дійсності, за нашими оцінками, держава 
компенсує компанії не більше 10% пільг. 

Графік 1. Доходи та витрати вантажних та пасажирських перевезень, 2014-2017, млрд грн 

 

Джерело: АТ «Укрзалізниця» 

У частині приміських перевезень місцеві органи влади (на рівні селищ, районів і міст) мають 
компенсувати Укрзалізниці збитки від перевезення пільговиків. До 2016 року ця компенсація 
виплачувалася в межах державної цільової субвенції місцевим бюджетам. Оскільки зараз така 
субвенція не надається, виник конфлікт: місцевий орган влади населеного пункту не зобов’язаний 

                                                             
12 Протягом 2017-2018 рр. річний операційний збиток від пасажирських перевезень становив від 5 до 8 млрд грн. Цю суму, як 
ми уже зазначали, компенсували прибутки АТ «УЗ» від вантажних перевезень.  

13 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1359-2009-%D0%BF  
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ПрАТ «Страхова компанія “Інтер-Поліс”» (8,16%) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1359-2009-%D0%BF
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компенсувати державні пільги, тим більше громадянам, які зареєстровані в інших населених пунктах, 
а АТ «Укрзалізниця» не веде обліку даних реєстрації пасажирів і не може відмовити їм у наданні 
пільги. Питання компенсації пільг залишається неврегульованим, а УЗ несе збитки від пасажирських 
перевезень.  

1.1.4. Вантажні перевезення та допоміжна діяльність АТ «Укрзалізниця»   

Дев’ять філій Укрзалізниці надають послуги вантажних перевезень: шість регіональних філій, філія 
«Рефрижераторна вагонна компанія», філія «Укрспецвагон» та філія «ЦТС “Ліски”» (див. Таблицю 1 
вище).  

Вантажні перевезення є прибутковими та генерували 80-83% річного доходу АТ «УЗ» протягом 2014-
2017 рр. У 2014-2015 рр. операційні прибутки від вантажних перевезень АТ «УЗ» були невисокими. 
Проте у 2016 та 2017 рр. за рахунок вантажів АТ «УЗ» генерувала 15 та 18 млрд грн операційних 
прибутків відповідно (Графік 2). 

Вісім філій Укрзалізниці надають транспортно-експедиторські послуги, послуги з ремонту, утримання 
та експлуатації залізничних колій (див. Таблицю 1). 

Разом з тим, рівень зносу основних засобів УЗ та середній вік інвентарних вантажних вагонів 
перебуває на критичному для функціонування компанії рівні (Графіки 2 та 3). 

Графік 2. Рівень зносу основних засобів УЗ, 2014 рік, % 

 

Джерело: АТ «Укрзалізниця» 
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Графік 3. Кількість і середній вік інвентарних вантажних вагонів УЗ, 2017 рік  

 

Джерело: Держстат України 

1.1.5. Управління корпоративними правами АТ «Укрзалізниця»   

Окрім філій, Укрзалізниця також управляє акціями десяти компаній (див Таблицю 1). До числа цих 
ПрАТ належать основні постачальники обладнання і послуг УЗ. 

Це погіршує як становище Укрзалізниці (оскільки вона не має можливості отримати якіснішу 
продукцію від інших підприємств), так і становище підприємств (оскільки вони перебувають на 
монопсонному ринку залізничного монополіста і не виходять на інші ринки). Наприклад, при 
оголошенні тендерів на закупівлю вантажних напіввагонів власні підприємства виготовляли вагони за 
ціною, нижчою від ринкової, і нижчого технологічного рівня, тимчасом як основні вагонобудівні 
заводи взагалі відмовились від участі у тендері, заявивши про заниження замовником порогової ціни. 

Той факт, що підприємства є афілійованими, несе певні ризики і негативи: 

 відсутність конкурентної боротьби дозволяє підприємствам утримувати застарілу матеріально-
технічну базу; 

 відсутність конкуренції під час закупівель може призвести до низької якості виконання 
замовлень; 

 фінансова залежність від материнського підприємства; 

 крос-субсидування з прибутку від здійснення вантажних перевезень. 

1.1.5. Розподіл рухомого складу між УЗ та приватними власниками  

Нестабільність економічного розвитку та сезонність перевезень створюють ризики попиту на рухомий 
склад (вагони та локомотиви), що вимагає від АТ «УЗ» та приватних власників більшої гнучкості в 
управлінні основними засобами. 

Окрім АТ «УЗ», на ринку залізничних перевезень представлені інші оператори: 
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 ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» 
(надалі ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»), 100% акцій якого належать Мінінфраструктури 
України, доставляє вантажі під’їзними коліями від місць розміщення вантажовласників (64 
залізничні станції) до магістральних колій загального користування. На балансі компанії 
перебуває 972,8 км залізничних колій, 168 тепловозів та 443 вантажних вагони;14 

 інші приватні оператори (вантажовласники та транспортно-експедиторські компанії), які 
володіють рухомим складом, надають послуги ремонту вагонів, колісних пар та інших технічних 
засобів, експедиторські послуги при перевезенні залізничним транспортом.  

За оцінками Головного інформаційно-аналітичного центру,15 на початок вересня 2018 року в Україні 
налічувалося до 75 тисяч приватних вагонів та 70-100 (маневрових) локомотивів (див. Таблицю 2). 

Таблиця 2. Структура рухомого складу АТ «УЗ» та приватних операторів  

 Рухомий склад, що належить: 

АТ «УЗ» (станом на 
31.12.2017) 

приватним операторам (станом на 01.09.2018) 

Вантажні вагони, тис. шт., у т.ч.: 104,1 75,3 

 піввагони, тис. шт. 47,9 46,0 

 цистерни, тис. шт. 8,8 10,5 

 криті, тис. шт. 5,9 0,8 

Локомотиви, шт. 3624 70-100 

Джерело: Українська логістична асоціація, АТ «УЗ» 

1.2. АНАЛІЗ РИНКУ ВАНТАЖНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
УКРАЇНИ 

Аналіз ринку залізничних перевезень є важливим для розуміння обсягів вантажних перевезень в 
розрізі видів сполучення та видів вантажів, які необхідно буде перевозити залізничним транспортом 
у майбутньому. Допускаємо, що товарна номенклатура вантажних перевезень у найближчі роки 
залишиться незмінною. 

1.2.1. Основні вантажі – продукція аграрного та гірничо-металургійного комплексів   

Товарна номенклатура перевезень залізницею відображає структурні зміни в економіці України 
(Графік 4). З 2007 року найбільше зросли перевезення зерна і продуктів перемолу – в 4,7 рази, 
кам’яного вугілля – в 1,7 рази. Приблизно в 2 рази скоротились перевезення чорних металів і їх брухту, 
цементу, хімічних продуктів і будівельних матеріалів. Найбільше впали перевезення нафти – на 80%.  

 

                                                             
14 http://mppzt.com.ua /  

15https://logisticsmanagement.files.wordpress.com/2018/09/d0b3d196d0b0d186_e284961_d0b2d0b5d180d0b5d181d0b5d0bdd18c_2018
_.pdf  
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Графік 4. Товарна номенклатура і обсяги перевезень залізничним транспортом в Україні, млн ткм  

 

Джерело:  АТ Укрзалізниця 

Оскільки середня відстань залізничних перевезень вантажів становить понад 500 км (565 км у 2017 
році), залізничний транспорт залишається орієнтованим на зовнішні ринки (експорт та імпорт). Як 
видно з Графіка 5, у 2006-2016 рр. річні обсяги експортних та імпортних вантажів залізниці 
варіювалися в межах від 81,6 до 111,7 млн т: 

 81,6 млн т на рік (або 57% залізничних перевезень) становили обсяги експорту та імпорту 
залізницями в 2009 році. Саме в цей період (на тлі економічної кризи) скоротилися темпи росту 
імпорту та експорту; 

 111,7 млн т на рік (або 65% залізничних перевезень) досягли обсяги експортних/імпортних 
перевезень у 2012 році.  

Протягом 2006-2016 рр. обсяги транзитних залізничних перевезень поступово падали. Вперше обсяги 
транзиту скоротилися у 2009, а потім знову продовжили падати вже у 2012 році. Пояснити таку 
тенденцію можна світовою фінансово-економічною кризою, а також тим, що до 2012 року частка 
російських товарів у залізничному транзиті України залишалася високою. Після вступу в дію Митного 
союзу між РФ, Казахстаном та Білоруссю та загострення відносин між Україною та РФ, частина 
російського транзиту переорієнтувалася на альтернативні маршрути (північний залізничний коридор 
Азія-Європа).  

Як бачимо з Графіка 5, внутрішні перевезення становлять стабільну величину. Натомість зовнішні 
перевезення складають у 2017 році близько 10%. Імпорт так само не демонстрував динамічних змін 
упродовж останніх 12 років, транзит скоротився з 30% в 2008 році до 12% у 2016 році. Експорт 
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українських товарів – зерна, добрив, чорних металів – складає найбільш значну, але водночас 
найбільш волатильну частину перевезень залізничним транспортом.16  

Графік 5. Структура вантажних перевезень УЗ, 2006-2016 рр., млн ткм 

 

Джерело: Держстат України 

 
Графік 6. Реальний ВВП, промислова продукція та залізничні перевезення, 2011-2018 

 

                                                             
16 http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/61431-ministr-pavlo-klimkin-pidpisav-z-jes-vzajemrozuminnya-visokogo-rivnya-pro-
poshirennya-indikativnih-kart-ten-t-na-ukrajinu 
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Джерело: Держстат України 

1.2.2. Прогноз зростання вантажних перевезень в Україні – від 1,3% до 3,3% щорічно   

За оцінками Укрзалізниці,  до 2030 року очікується щорічне зростання вантажоперевезень в 
середньому на 1,6-3,3%. Найшвидші темпи зростання очікуються від експорту (від 2,6 до 7,3 млн тонн 
щорічно) та внутрішніх перевезень (від 2,0 до 6,3 млн тонн щорічно). Детальніше – див. Графіки 7 та 
8. 

Графік 7. Прогноз зростання вантажів до 2030 року  

 

Графік 8. Прогноз зміни обсягу вантажів за типами перевезень до 2030 року  

 

Щодо довгострокових економічних прогнозів, то найбільший горизонт планування має МВФ (див. 
Таблицю 3). Фонд очікує, що в 2019-2023 роках реальний ВВП України зростатиме в середньому на 
3,1% щорічно.  
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Світовий банк та консенсус-прогноз експертів менш консервативний: відповідно, щорічно 3,4% та 
3,3% в 2019-2021 роках. 

Найбільш оптимістичні прогнози озвучує Кабінет Міністрів України. Відповідно до прогнозу основних 
макропоказників на 2020-2022, КМУ очікує зростання реального ВВП на 3,3%-4,1%17.  

Таблиця 3. Прогноз зростання реального ВВП, 2019-2023, % рік до року 

 2019 2020 2021 2022 2023 

КМУ (макропрогноз 2020) 3,6% 3,3% 3,8% 4,1% n.a. 

Консенсус-прогноз МЕРТ 2,9% 3,1% 3,9% n.a. n.a. 

Світовий банк 2,9% 3,4% 3,8% n.a. n.a. 

МВФ 2,7% 3,0% 3,2% 3,3% 3,4% 

Джерело: КМУ, МЕРТ, Світовий банк, МВФ 

За видами вантажів структура перевезень залишиться незмінною. За оцінками УЗ, до 2030 року 71%  
перевезених вантажів становитимуть: залізна руда (23-25%), мінбудматеріали (21-24%), зернові (13-
15%) та вугілля (9-12%). 

У підсумку, прогнози міжнародних організацій, уряду та Укрзалізниці свідчать про необхідність 
забезпечення вчасного перевезення дедалі більшого обсягу експортних та внутрішніх вантажів для 
зростаючої української економіки. В іншому випадку, транспортна інфраструктура може стати 
вузьким місцем, яке гальмуватиме економічне зростання. 

Отже, для забезпечення зростання економіки на 3-4% щорічно та збільшення перевезення основних 
експортних товарів необхідно  налагодити безперебійну та своєчасну перевізну роботу 
залізничного сектору та вирішити проблемну транспортну логістику, на що ми звернули увагу у 
передмові. 

1.3. ЩО ДУМАЮТЬ СТЕЙКХОЛДЕРИ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ 
ЗАЛІЗНИЧНИЙ РИНОК 

Працюючи зі стейкхолдерами та експертами, ми будували роботу за трьома напрямками: анонімне 
опитування/анкетування основних стейкхолдерів в Україні, зустрічі-обговорення із експертами ЄС в 
сфері залізничних перевезень, детальний аналіз актуальних висновків експертів та міжнародних 
організацій, що працюють над темою лібералізації залізничних перевезень в Україні. 

                                                             

17 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/pokazniki-proyektu-derzhavnogo-byudzhetu-na-2020-rik 
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Протягом червня-липня 2019 року ми провели опитування/анкетування стейкхолдерів в Україні. 
Участь в опитуванні була анонімною та конфіденційною, тому результати подаються в узагальненому 
вигляді, без розкриття конкретних осіб чи організацій, які висловили ту чи іншу думку. 

Також у червні 2019 року, у співпраці з Офісом зв’язку українських аналітичних центрів в Брюсселі та 
Флорентійською школою регулювання, ми провели закритий бізнес-сніданок, під час якого 
дослідження було презентовано європейським експертам, після чого відбулося обговорення на основі 
європейського досвіду. Участь в обговоренні  взяли представники Співтовариства європейських 
залізниць та інфраструктурних компаній, Європейської консультативної ради з дослідження 
залізниці, Європейської комісії, Європейської конфедерації профспілок, Посольства України в Бельгії 
та Місії України при ЄС. Також були проведені окремі глибинні інтерв’ю з метою агрегування досвіду 
європейських залізниць, операторів інфраструктури щодо уроків лібералізації ринку залізничних 
перевезень в ЄС. 

Додатково ми взяли до уваги аналіз результатів роботи проєкту Twinning в Україні, що мав на меті 
підтримку у запровадженні умов для застосування європейської моделі залізничного транспорту в 
Україні, а також фінальні рекомендації експертів та дослідження Світового банку щодо модернізації 
Укрзалізниці. 

1.3.1. Що думають стейкхолдери про поточний прогрес лібералізації та групи 
економічних і політичних інтересів?  

Учасники опитування в переважній більшості відзначили, що прогрес лібералізації залізничних 
перевезень відсутній або надто повільний. Закон про залізничний транспорт досі не прийнятий, 
підзаконні нормативні акти застарілі та потребують оновлення, хоч і повинні виконуватись. Тарифний 
посібник перейшов у спадок з радянських часів. Учасники ринку очікують якнайшвидшого допуску 
приватної тяги до магістралей загального користування та прийняття відповідного закону про 
залізничний транспорт, який вже зареєстрований у Верховній Раді. 

Практично всі респонденти підтримують лібералізацію залізничних перевезень, виходячи з двох 
міркувань залежно від цілей організації: виконання транспортної секції Угоди про Асоціацію з ЄС 
та/або організація перевізного процесу власними локомотивами. Респонденти вважають, що 
лібералізація ринку перевезень має створити максимально рівні конкурентні умови для всіх учасників 
ринку та для залучення в транспортну галузь приватних інвестицій. Прикметно, що ставлення до 
лібералізації ринку протягом тривалого часу не змінювалось. 

Відповідаючи на запитання, що може змінити їхнє ставлення до лібералізації, більшість учасників 
ринку зазначили, що не бачать передумов для зміни своєї точки зору. А серед тих факторів, які могли 
би змінити ставлення до лібералізації меншої частини респондентів, були згадані такі: значні 
негативні зміни в економіці країни, відсутність позитивних результатів, приватизація залізничної 
інфраструктури, невідповідність дій кінцевій меті. 
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Графік 9  

 

Графік 10 

 

 

Основними гравцями/групами зацікавлених сторін у реформі ринку залізничних перевезень 
учасники назвали підприємства гірничо-металургійного комплексу та великі аграрні холдинги. 
Деякі респонденти зазначили, що великі промислові виробники бажають створити власних 
перевізників та пролобіювати низький тариф на доступ до інфраструктури. Більшість учасників ринку 
наголосили, що основний інтерес зацікавлених сторін полягає  у вчасному транспортуванні своєї 
продукції, покращенні сервісу та підвищенні ефективності роботи Укрзалізниці. 
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Графік 11  

 

Графік 12 

 

Якщо поділити групи інтересів на економічні та політичні, значна частина респондентів (понад 40% 
опитаних) підкреслили, що в сфері залізничних перевезень основними групами з економічними 
інтересами є металургійне та аграрне лобі. В позитивному розумінні політичним інтересом є 
інтеграція з Євросоюзом, в негативному ж – лобіювання інтересів окремих груп, пов’язаних з 
приватним сектором всередині Укрзалізниці, та можливість корупційних проявів у закупівлях. Деякі 
учасники опитування зазначили, що ці інтереси переплітаються між собою. 
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1.3.2. Що думають стейкхолдери про державу як власника?  

Більшою мірою учасники анкетування впевнені, що держава не має розуміння мети володіння 
Укрзалізницею. З одного боку, як зазначають респонденти, держава вимагає оновити інфраструктуру 
та активи УЗ, а з іншого – сплачувати більше податків, дивідендів та підвищувати витрати на соціальні 
заходи. Одним із прикладів є податок на землю, який щороку збільшують місцеві органи влади, але 
самі не компенсують перевезення пільгових категорій пасажирів (при цьому загальна сума 
компенсацій є меншою від податку на землю). Cлід зазначити, що учасники ринку не мають єдиного 
бачення причин, чому держава не має розуміння політики власності УЗ. Деякі респонденти вказують, 
що комерціалізація УЗ є негативом, адже сервіс УЗ призначений для всього суспільства, а не тільки для 
високомаржинальних проєктів. Інші респонденти переконані, що УЗ контролюється 4-7 політичними 
силами. Також учасники вважають, що уряд розглядає залізницю як бізнес для отримання дивідендів 
та інших платежів до бюджету, як непрямий інструмент оподаткування бізнесу для наповнення 
бюджету, як інструмент впливу на ФПГ та великих вантажовласників. 

Респонденти здебільшого очікують, що реформа корпоративного управління Укрзалізниці 
зменшить політичний вплив уряду на управління Укрзалізницею. Основною підставою для таких 
сподівань є те, що частину функцій з управління держава передає наглядовій раді та іншим органам 
компанії. При цьому, повноваження органу управління керувати Укрзалізницею або її радою має 
обмежуватись стратегічними питаннями та цілями державної політики. В результаті держава повинна 
отримати ефективну прибуткову компанію. Основне побоювання учасників опитування стосується 
можливої формальності реформи, відсутності незалежних конкурсів на призначення уповноважених 
осіб керівних органів. 

Наприкінці травня цього року Кабмін затвердив стратегію Укрзалізниці. Учасники ринку загалом 
підтримують прийняту стратегію реорганізації УЗ як частину процесу лібералізації залізничних 
перевезень та покращення умов перевізного процесу для більшості стейкхолдерів. При цьому 
зазначають такі її недоліки: стратегія має бути більш конкретною та містити цільові показники, в 
тому числі зі збільшення ефективності та зниження витрат. Також респонденти згадують про ризики 
захоплення окремих ділянок інфраструктури компаніями гірничо-металургійного комплексу. 

Графік 13  
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Графік 14 

 

1.3.3. Що думають стейкхолдери про організацію майбутнього ринку вантажних 
залізничних перевезень?  

Практично всі респонденти вбачають зацікавленість приватного бізнесу в створенні операторів 
вантажних перевезень для виходу на український залізничний ринок вантажних перевезень. 

Учасники дослідження прогнозують появу від 3 до 6 перевізників, які будуть перевозити вантажі 
великих промислових груп та займуть у 5-річній перспективі, за їх оцінками, приблизно 30% ринку 
або більше (залежно від можливостей УЗ вкладати ресурси в закупівлю локомотивів). На першому 
етапі створять своїх перевізників компанії гірничо-металургійного комплексу (ГМК) та зерновики. 
Так, підприємства ГМК вже мають власну тягу, що чекає допуску. 

Графік 15  
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Графік 16 

 

 

Деякі учасники ринку наголошують, що для запуску приватної тяги потрібно прийняти закон про 
залізничний транспорт, а також розробити правила допуску та створити нормативну базу. Тому 
пропонують розпочати із пілотних проєктів (на короткі відстані між станціями, які прилягають до 
промислових підприємств, та між різними промисловими підприємствами), що дасть можливість 
таким учасниками ринку краще підготуватись до ролі компанії-перевізника на новоствореному ринку 
(компанії отримають дані про ринок, проведуть апробацію технічних рішень).  

Графік 17 
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Графік 18 

 

Деякі учасники вважають, що конкуренції, в її класичному розумінні, між операторами не буде, а 
єдиним виходом для зародження конкуренції може бути перепрофілювання залізничних експедиторів 
в операторів залізничних перевезень та підтримання конкуренції між ними. 

Респонденти також зазначили, що існує зацікавленість державних операторів вантажних перевезень з 
Російської Федерації та Білорусі, сукупна частка ринку яких може становити близько 35%. 

На думку учасників опитування, потенційні приватні оператори мають можливості залучити 
фінансування на закупівлю локомотивів та вагонів. При цьому, створення ринку передбачає 
економічно обґрунтовані ринкові тарифи, що означатиме окупність в прийнятному часовому 
горизонті. Проте фінансові можливості невеликих потенційних приватних операторів є обмеженими 
або взагалі відсутні. 

Деякі респонденти вважають, що найбільші потенційні оператори зацікавлені придбати чи взяти у 
лізинг старі локомотиви в сусідніх країнах, зберігаючи при цьому найнижчий можливий тариф на 
доступ до інфраструктури. Інші респонденти переконані, що головна мета учасників – підвищення 
ефективності перевізного процесу, оскільки на даний момент збитки несуть усі учасники. 
Вантажовідправники платять більші суми за використання вагонів, проте не можуть вивезти 
потрібний обсяг продукції через брак тяги. Укрзалізниця недозаробляє через те, що продукція не 
вивозиться у потрібному обсязі. Основні збитки сторін – через подовження терміну доставки вантажу. 

Конфлікт інтересів між приватними операторами може виникати через черговість доступу до 
інфраструктури (наприклад, у припортових залізничних станціях або на завантажених магістралях) та 
через тарифні класи: зерновики (вантажі 2 тарифного класу) платять залізничний тариф удвічі вищий, 
аніж ГМК та будівельники (позакласові вантажі та вантажі 1 класу).  

Думки респондентів з приводу часткової приватизації Укрзалізниці розділились. З одного боку, 
часткова приватизація може значно скоротити обсяг пасажирських перевезень та збиткових 
вантажних перевезень, а отже – призвести до зростання ризиків для стійкості системи залізничних 
перевезень.  З іншого боку, респонденти зазначають, що інфраструктура має перебувати виключно у 
державній власності, натомість приватизація чи концесія малодіяльних ділянок залізничної мережі 
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може мати сенс (короткі приватні залізниці типу підприємств промислового залізничного 
транспорту). Також часткова приватизація може підвищити стандарти і якість управління в компанії, 
завдяки чому знизяться ризики для стійкості системи залізничних перевезень.  

Графік 19 

 

Оцінюючи роль новоствореного транспортного регулятора на лібералізованому ринку залізничних 
перевезень та потенційні ризики при його створенні і функціонуванні, більшість учасників 
опитування зазначили, що ключовим ризиком є залежність посадових осіб регулятора від 
учасників ринку та/чи органів влади. Визначення методики формування тарифів, забезпечення 
безпеки перевезень та встановлення правил доступу до інфраструктури – ключові, на думку 
респондентів, завдання новоствореного регулятора. Проте створення національного регулятора 
можливе тільки після прийняття закону про залізничний транспорт. Більшість респондентів 
наголошують, що транспортний регулятор має бути створений якнайшвидше.  

Більшість учасників переконані,  що існуючу залізничну інфраструктуру потрібно розвивати, 
частково через державно-приватне партнерство та/чи бюджетне фінансування. Також вони 
відзначають, що нині досі не сформована позиція уряду щодо мережі. Наявність розгалуженої 
залізничної мережі, на думку окремих респондентів, є конкурентною перевагою для зростання 
української економіки, тому варто зупинити закриття малодіяльних станцій та ділянок, 
профінансувати підтримання мережі в необхідному обсязі, провести приватизацію малодіяльних 
ділянок або передати їх в управління зацікавленим приватним структурам. Наразі, за різними 
оцінками, від 55% до 60% мережі  є неокупними, тому необхідно або знайти шляхи фінансування, або 
ж закрити частину ділянок. 

Основними чинниками повільного темпу запровадження реформ респонденти називають 
політичні інтереси, а також відмінність інтересів стейкхолдерів та різне розуміння спільних цілей.  
Стосовно проявів корупції – насамперед згадувалися закупівлі та продаж послуг, подача вагонів  та 
надання переваги в тязі. 

Більшість опитаних вважають, що роль міжнародних фінансових організацій та міжнародних 
партнерів України (ЄБРР, ЄІБ, МФК, Cвітовий банк) у залізничній реформі полягає передусім у 
політичній підтримці реформи, а також технічній допомозі та фінансуванні проєктів 
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Графік 20 

 

Графік 21 

 

Думки опитаних розділились стосовно кількості часу, необхідного для адаптації підзаконних 
регуляторних актів після прийняття Закону про залізничний транспорт. Загалом межі варіюються 
від 1 до 5 років. Третина респондентів вважає, що достатньо 3 років, решта називають від 1 до 5 років. 
Респонденти впевнені, що роботу над імплементацією підзаконних нормативних актів варто 
розпочати вже зараз. 

Очікувана учасниками вартість входу на ринки вантажних та пасажирських перевезень 
варіюється від  10  до 170 млн дол. США. Невеликі перевізники (з парком локомотивів менше 20-30 
локомотивів), на думку окремих респондентів, не зможуть існувати в умовах конкурентного ринку 
через великі постійні витрати (утримання депо, робота диспетчерів тощо). 

Усі учасники опитування переконані, що вартість доступу до інфраструктури після відкриття 
ринку для приватних операторів зросте у 2-5 разів щодо поточних витрат на перевезення 
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міжнародних партнерів України у цій реформі (Світовий Банк, IFC, EBRD, 

IMF, EIB)
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місцеві ради, місцевий бюджет

Уряд, державний бюджет

Укрзалізниця

невідомо

Хто повинен замовляти та фінансувати пасажирські перевезення 
залізницею (приміські та далеке сполучення)?
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вантажів, оскільки буде встановлено справедливий, економічно обґрунтований тариф. Тариф має 
покривати утримання залізничної інфраструктури та розраховуватись як операційні затрати на 
утримання, а також оновлення протягом життєвого циклу мережі. Окремі учасники передбачають, що 
спочатку вартість буде доведена до економічно обґрунтованого рівня, а потім відбудеться зниження 
вартості, оскільки конкуренція зумовлює більшу ефективність бізнесу. 

1.3.4. Що думають стейкхолдери про організацію майбутнього ринку пасажирських 
залізничних перевезень?  

Більшість респондентів вважають, що замовниками пасажирських перевезень мають виступати 
місцеві органи влади чи уряд, залежно від типу перевезень – приміські чи далекого 
сполучення, і  фінансуватись  такі перевезення мають, відповідно, з місцевих чи державного 
бюджетів. Якщо замовником, наприклад, приміських перевезень виступає не пасажир, а орган 
місцевої влади, який замовляє у перевізника сервіс з визначеною частотою та часом, а також 
домовляється з ним про вартість такого поїзду, – то такий механізм, на думку респондентів, буде 
дієвим. Певна річ, має бути розроблений чіткий механізм розрахунку та надання компенсацій, а 
компанії мусять забезпечити прозору звітність по сегментах наданих послуг.  

Практично ніхто з учасників опитування не бачить можливості розвитку високошвидкісного 
пасажирського руху та приходу в найближчій перспективі приватних інвесторів, які могли б 
інвестувати (наприклад, через ДПП чи концесії), в тому числі через змішану залізничну мережу – 
пасажирські та вантажні перевезення на одній мережі.   

1.3.5. Що думають стейкхолдери про конкуренцію між операторами перевезень?  

На думку опитаних, конкуренція операторів залізничних перевезень буде значно обмежена з 
огляду на вартість входу на ринок перевезень та різну ширину колії. Конкуренція обмежиться колом 
локальних учасників ринку. Можливо, на український ринок вийдуть 2 перевізники з ЄС, де наявні 
колії стандарту 1520 мм – PKP LHS та ZSSK Cargo. Прикметно, що респонденти в переважній більшості 
не зацікавлені у перевезеннях вантажів/пасажирів за кордон власними локомотивами/вагонами.  

1.3.6. Підсумки анкетування та опитування стейкхолдерів 

Поточний прогрес лібералізації ринку та групи інтересів 

Отже, учасники залізничного ринку України загалом підтримують лібералізацію залізничних 
перевезень і нарікають на надто повільний процес лібералізації ринку та реорганізації Укрзалізниці, 
що є наслідком втручання політичних інтересів. До основних груп стейкхолдерів належать 
підприємства гірничо-металургійного та аграрного комплексів, які мають сильне лобі та зацікавлені у 
вчасному транспортуванні своєї продукції, а також держава та пасажири.  

Для адаптації підзаконних нормативних актів з відкриття залізничного ринку потрібно, на думку 
третини учасників опитування, до 3-х років після прийняття Закону України «Про залізничний 
транспорт». 
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Держава як власник 

Респонденти вважають, що держава як власник не має розуміння, з якою метою володіє 
Укрзалізницею, але впевнені, що реформа корпоративного управління послабить політичний вплив 
уряду на управління УЗ. Учасники ринку загалом підтримують Стратегію розвитку УЗ на 2019-2023.  

Пасажирські перевезення 

На думку респондентів, замовниками суспільно важливих (некомерційних) перевезень мають 
виступати уряд та місцеві органи влади, залежно від типу перевезень – приміського чи далекого 
сполучення. 

Майбутній ринок вантажних перевезень  

У сфері вантажних перевезень респонденти відзначають зацікавленість приватного бізнесу у 
створенні операторів вантажних перевезень, наявність ресурсів для фінансування закупівлі 
локомотивів і рухомого складу. Також респонденти вважають, що приватні оператори можуть бути 
зацікавлені придбати чи взяти у лізинг старі локомотиви та лобіювати максимально низькі тарифи на 
доступ до інфраструктури.  

За оцінками респондентів, очікувана вартість входу на ринок вантажних перевезень може становити 
від 10 до 170 млн дол США, а тариф на доступ до інфраструктури може зрости у 2-5 разів. 

Конфлікти інтересів між приватними операторами можуть виникати через  черговість доступу до 
інфраструктури та через тарифи на різні класи вантажів. Ключовим ризиком для регулювання ринку 
називають залежність посадових осіб регуляторів від учасників ринку. 

Уникнути домінування окремих операторів на ділянках колій, на думку учасників опитування, можна 
через встановлення чітких правил, вільний доступ до ниток графіка усіх операторів та незалежну 
роботу транспортного регулятора та АМКУ. 
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РОЗДІЛ 2. УРОКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН З 
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РИНКУ 

У попередньому розділі ми розглянули причини необхідності реформи залізничних перевезень в 
Україні, описали поточний стан управління сектором та ринок вантажних перевезень в Україні, 
навели прогнози його зростання, проаналізували результати дослідження бачення стейкхолдерів 
ринку залізничних перевезень.  

У другому розділі детально розглянемо досвід європейських країн, які під час реорганізації своїх 
залізничних секторів вирішували подібні до українських проблеми.  

2.1. РЕФОРМА ЗАЛІЗНИЧНОГО РИНКУ В ЄВРОСОЮЗІ 

2.1.1. Законодавчі зміни в сфері залізничного транспорту ЄС та застосовані моделі 
ринку   

Європейські залізниці, як і Укрзалізниця, історично були вертикально інтегрованими 
державними монополіями. Постійне скорочення частки залізничних перевезень та зростання 
потреби у державному фінансуванні стимулювало у 1980-х  роках процес реструктуризації 
індустрії в Європі. 

Реформа розпочалась відповідно до Євродирективи 91/440/ЕЕС в 1991 році, Першого 
(«нульового») залізничного пакету18, що запроваджував вимоги до вертикального розділення 
оперування інфраструктурою пасажирських та вантажних перевезень, систему тарифоутворення 
для доступу до інфраструктури, систему ліцензування і технічні специфікації для 
інтероперабельності (TSIs, Technical Specifications for Interoperability).  

Другий залізничний пакет19 2004 року був сфокусований на повному відкритті з 2007 року ринку 
для вантажних перевезень, зниженні бар’єрів для входу на ринок та гармонізації технічних і 
безпекових стандартів. Зокрема, Директива 2004/51/EC скасувала усі бар’єри доступу до 
внутрішніх ринків ЄС для вантажних операторів, які мають ліцензію однієї із країн ЄС. 

Третій залізничний пакет20 2007 року  запровадив режим відкритого доступу для конкуренції 
пасажирських операторів на міжнародних лініях з 2010 року. З 2012 року ЄС спростив та покращив 
чинне на той час законодавство, що було прийняте разом із Першим залізничним пакетом, 
зокрема збільшивши роль національних залізничних регуляторів. 

Пакети були оновлені Директивою 2012/34/EU з метою визначення механізмів фінансування та 
управління інфраструктурою, доступу до залізничного сервісу (депо, ремонт) та ролі незалежних 
регуляторних органів. 

                                                             
18 Directives 2001/12/EC, 2001/13/EC and 2001/14/EC of 26.2.2001   

19 Directives 2004/49/EC, 2004/50/EC and 2004/51/EC of 29.4.2004 and Regulation 2004/881/EC   

20 Directives 2007/58/EC and 2007/59/EC of 23.10.2007 and Regulations 1370/2007/EC, 1371/2007/EC and 1372/2007/EC of 23.10.2007   
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Для завершення формування Єдиного європейського залізничного простору, 2013 року було 
запропоновано Четвертий залізничний пакет. Пропозиції Єврокомісії стосувалися розвитку 
інтероперабельності національних транспортних систем, глибших вимог до розділення 
менеджера інфраструктури та операторів перевезень, а також лібералізації внутрішніх 
пасажирських перевезень з 2020 року21. 

Отже, загальною метою реформування було запровадження ринку і конкуренції в тих сферах, які 
не є природною монополією (див. Графік 22).   

Графік 22. Європейська модель організації ринку залізничного транспорту  

 

 

На практиці реструктуризація у різних країнах ЄС відбувалась по-різному: одні з них розділили і 
функції, і право власності між оператором інфраструктури та оператором перевезень (наприклад, 
Швеція, Великобританія та Нідерланди), інші – залишили вертикально інтегровані структури та 
допуск до інфраструктури приватних операторів відповідно до вимог ЄС на недискримінаційній 
основі (наприклад, Німеччина, Італія)22. Отже, в країнах Європи діє різна кількість компаній 
різних форм організації діяльності (див. Графік 23): 

 інтегровані компанії зазвичай діють на окремих лініях (наприклад, агломераційні, швидкісні 
тощо так чи інакше відокремлені від загальної мережі); 

                                                             
21 Лібералізація внутрішніх залізничних пасажирських послуг включає як право відкритого доступу до будь-яких пасажирських 
послуг, за умови, що це не порушує економічну рівновагу існуючих договорів про державну послугу, а також загальні правила 
конкурентних тендерів на державні контракти з залізничних пасажирських перевезень. See COM(2013) 25 final, 30.1.2013, 
Communication from the Commission on the Fourth Railway Package.   

22 The Efficiency Impact of Open Access Competition in Rail Markets, The Case of Domestic Passenger Services in Europe, Discussion 
Paper 2016/07, Lorenzo Casullo, International Transport Forum 
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 оператори інфраструктури зазвичай перебувають у державній власності. Інфраструктурні активи 
можуть бути зосереджені в рамках однієї державної компанії. На пізніших етапах можливе їх 
виокремлення і залучення приватного капіталу (прикладом є приватизація в 2014-2015 рр. 
енергорозподільчих потужностей польської залізниці – PKP Energetyka23).  

Графік 23. Кількість залізничних компаній в країнах Європи за типом 

 

Джерело: Євростат (2016 або найбільш актуальні дані) 

В основу регулювання залізничного сектору країн ЄС закладені такі спільні принципи24: 

 розділення управління залізничною мережею та надання послуг із залізничних перевезень: 
оператор залізничної інфраструктури незалежний від операторів у виконанні своєї основної 
функції (контроль пропускної спроможності та стягнення плати за доступ до інфраструктури); 
розділення фінансових рахунків між операторами; 

 прогресивне відкриття ринку залізничних перевезень: ліцензовані залізничні оператори в ЄС з 
необхідним сертифікатом безпеки можуть надавати послуги на відкритих ринках; 

 гармонізація національних залізничних систем: стосується технічних, безпекових і 
адміністративних розбіжностей між країнами-членами ЄС для підвищення інтероперабельності 
національних залізничних систем (inter-operability) та їхньої єдності (inter-connectivity). 

 

 
 

                                                             
23 About PKP Energetyka. History. https://www.pkpenergetyka.pl/About-PKP-Energetyka/About-us/History- 

24 Recent Developments in Rail Transportation Services, OECD, 2013 
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ОЕСР дослідила поточні спільні характеристики залізничного ринку ЄС з 2004 року25: 

 уніфікована затратна залізнична інфраструктура, яка великою мірою фінансується з державних 
фінансів;  

 високі бар’єри для входу на ринок – залізнична індустрія вимагає високих початкових інвестицій 
(рухомий склад та ліцензування), що може супроводжуватись низькою майбутньою маржею та 
невизначеними в майбутньому умовами утримання та розвитку інфраструктури в кожній країні; 

 спеціальний статус діючих операторів залізниці – в усіх країнах ЄС колишні залізничні монополії 
відіграють спеціальну роль на внутрішніх ринках. Здебільшого вони є єдиними, хто відіграє 
важливу роль в усіх сегментах: повагонних і маршрутних відправленнях вантажів, 
мультимодальних перевезеннях, регіональних пасажирських перевезеннях і маршрутах далекого 
сполучення. Колишні монополії здійснюють великий обсяг операцій за підписаними PSO-
контрактами з місцевими та державними органами влади. Цей спеціальний статус пояснює велику 
частку перевезень, що залишаються за колишніми монополіями; 

 державне фінансування визначених залізничних послуг – залізничний сектор потребує державної 
підтримки для функціонування. Окрім державного співфінансування інфраструктури, 
залізничний сектор виконує зобов’язання із надання суспільно важливих послуг, замовлених 
національними чи місцевими органами влади щодо перевезення пасажирів. Держави-члени ЄС 
(як правило, місцеві органи влади) фінансують виконання транспортування через PSO-контракти 
з операторами пасажирських перевезень, щоб забезпечити безперебійність перевезень, які не 
окуповуються комерційно.  У 2009 році фінансування становило 20 млрд євро бюджетних платежів 
за зобов’язаннями PSO та 26 мільярдів євро державних інвестицій в інфраструктуру. 

2.1.2. Досвід країн Євросоюзу: розділення монополії та зниження бар’єру для входу 
на ринок  

На національному рівні деякі країни-члени ЄС пройшли шлях до лібералізації швидше, аніж цього 
вимагали спільні для усіх країн кінцеві терміни, встановлені ЄС (наприклад, Німеччина та 
Великобританія – у сегменті вантажних перевезень). У таких країнах, як Австрія, Чехія, Італія, Швеція, 
внутрішні пасажирські перевезення відкриті до конкуренції (повністю чи частково), хоч це не 
вимагалось на рівні Євросоюзу. 

Врізка 1. Литовська залізниця у 2001-2009 рр.: розділення монополії та підвищення 
операційної ефективності компанії 

Литва пройшла шлях від однієї з трьох регіональних філій Балтійської залізниці Радянського 
Союзу до акціонерної залізничної компанії Lietuvos Geležinkeliai. 

На початку 2000-х Литва, готуючись до вступу в ЄС, провела реформу ринку залізничних 
перевезень. Цьому передувало катастрофічне падіння вдвічі обсягів перевезень вантажів та 
пасажирів, висока залежність від транзиту з/до Росії, Калінінграду та порту Клайпеда, 
високий знос основних фондів. У результаті наприкінці 1990-х негативний фінансовий 
результат становив близько $6,4 млрд. 

                                                             
25 Там само (OECD, 2013) 
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Новий закон про литовський залізничний транспорт було прийнято у 2001 році. Він був 
розроблений на основі Директив ЄС та дозволив розділення операцій з перевезення та 
управління інфраструктурою. 

У 2005 році було створено публічне товариство AB Lietuvos Gelezinkeliai (LG). У 2006 році 
створено три вертикалі: вантажні перевезення, пасажирські перевезення, управління 
залізничною інфраструктурою. Це покращило прозорість управління компанією та стало 
підготовкою до подальшого створення акціонерної холдингової компанії. 

Нині LG, як акціонерний холдинг зі 100% державним капіталом, складається із вантажної, 
пасажирських, виробничих комерційних дочірніх компаній (UAB Gelmanis, UAB Vilaniaus 
Lokomotyvu Remonto Depas, UAB Gelsauga, UAB VAE Legetecha etc)  та некомерційного 
оператора інфраструктури.  

Хоча юридично литовська залізнична мережа відкрита до приватних вантажних операторів 
та міжнародних пасажирських операторів, на практиці LG залишилась домінуючим 
оператором. Приватний сектор увійшов до оперування немагістральними ділянками, як-от 
припортові станції.  

Відповідно до структурних змін ринку, LG запровадила для покращення продуктивності та 
прозорості корпоративні управлінські практики та системи й інформаційні технології, 
зокрема в публічній фінансовій звітності дочірніх компаній, процесі закупівель, призначенні 
менеджменту дочірніх компаній з бізнес-середовища. 

В результаті вже у 2001-2009 рр. (до глобальної фінансової кризи 2009 року) оборот вантажів 
підвищився на 91%, дохід компанії – на 93%, частка залізничних перевезень – на 9%. Водночас 
пасажирські перевезення зменшились на 25%, частка ринку пасажирських перевезень 
скоротилась з 2% до 1% – через короткі дистанції між агломераціями, підвищення 
моторизації, користування населенням автомобілями та стан доріг. 

Після проведеної реформи зріс обсяг інвестицій. З 2008 році інвестицій зросли майже на 360% 
(у 2008 році – до 226 млн євро, після придбання 34 локомотивів компанії «Сіменс»). Загалом 
майже половина інвестицій була профінансована із власних ресурсів LG, 5% – з державного 
бюджету, понад 25% – з грантів Євросоюзу.  Операційна продуктивність LG зросла завдяки 
оптимізації штату працівників на 20%, продуктивність вагонів та локомотивів – на 50%, 
натомість продуктивність мережі зросла найменше – через складність оптимізації 
інфраструктури.  

Деякі країни (Данія, Нідерланди, Швеція, Фінляндія, Іспанія, Португалія, Великобританія) застосували 
модель  повного відокремлення оператора інфраструктури та операторів перевезень. У багатьох інших 
випадках модель реструктуризації полягає у формуванні вертикально інтегрованого холдингу26, коли 
менеджер інфраструктури та окремі перевізники є частиною одного холдингу із внутрішніми 
правилами розділення. 

                                                             
26 Наприклад, ця модель прийнята Австрією, Німеччиною, Італією чи Польщею. Комісія ініціювала судові дії проти цієї моделі, 
оскільки вважала, що вона не належним чином перенесла вимоги щодо розділення, викладені в першому залізничному пакеті. 
Суд відкинув аргумент Комісії, зазначивши, що вертикально інтегровані моделі самі по собі не порушують вимог щодо 
розділення.   
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За результатами проведеного нами опитування (див. п. 1.3.4 в розділі 1) українські учасники 
залізничного ринку  прогнозують появу від 3 до 6 перевізників, що возитимуть вантажі великих 
промислових груп та займуть близько 30% ринку.  

Вірогідність результату опитування підтверджує приклад Туреччини (країни-кандидата на членство в 
ЄС). 

Врізка 2. Вихід приватних операторів на ринок вантажних перевезень у Туреччині 

Після офіційного надання статусу кандидата на членство в ЄС було започатковано реформу 
сектора з метою зменшити фінансові збитки державної залізниці і наблизитись до 
залізничної політики ЄС. Лібералізація сектору у Туреччині перебуває на початковій стадії – 
хоча первинне законодавство було ухвалено в 2013 році, контракт про доступ до 
інфраструктури між державними компаніями TCDD i TCDD Tasimacilik  підписано в січні 2017 
року27. 

У 2016 році започатковано вихід на ринок приватних вантажних перевізників. Наприклад, 
група компаній Oyak Group, бізнес якої сконцентровано в секторах виробництва сталі, 
цементу та видобутку залізної руди, є одним з найбільших клієнтів турецької залізниці (15% 
вантажопотоку)28. З 2018 року компанія у складі групи отримала ліцензію на перевезення 
власних вантажів. На цей час ліцензію отримали два приватних оператори – компанія Korfez 
Ulastirma, дочірнє підприємство компанія Tupras, що діє в сфері нафтопереробки, і Omsan 
Logistics, яка переробляє залізну руду.29 

Українські респонденти вважають бар’єром для входу на ринок операторів початкову суму інвестицій 
– до 200 млн євро. Невеликі перевізники (з парком менше 20-30 локомотивів), на думку окремих 
респондентів, не мають шансів через великі постійні витрати (утримання депо, робота диспетчерів 
тощо).  Це саме засвідчує звіт OECP: спільними рисами для країн ЄС є високі бар’єри для входу на 
ринок – залізнична індустрія вимагає високих початкових інвестицій (рухомий склад та 
ліцензування), що може супроводжуватись низькою майбутньою маржею та невизначеними в 
майбутньому умовами утримання та розвитку інфраструктури в кожній країні. 

Проте у країнах ЄС існує практика створення спільних підприємств для входу на ринок. 

Врізка 3. Приклад зниження бар’єру для входу на ринок через придбання або створення 
спільного підприємства (joint venture)30 

У 2010 році Deutsche Bahn придбав компанію Arriva (європейський залізничний та автобусний 
оператор) з метою виходу на ринок Швеції та Великобританії. Arriva Deutschland на 
німецькому ринку стала ключовим гравцем. Щоб запобігти звинуваченням в монополізації та 
зниженні конкурентності пасажирських перевезень в Німеччині – DB виставив Arriva 
Deutchland на продаж. У 2011 році італійські компанії Ferrocie dello Stato (FS) та Сube 

                                                             
27 TCDD Transportation Inc. General Directorate.  Legislation. http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/mevzuat 

28 https://www.railwaypro.com/wp/new-private-rail-transport-operator-turkey/ 

29 https://railturkey.org/2017/07/14/first-train-operator-is-korfez-tasimacilik/ 

30 DB/Arriva, M.6124 Ferrovie dello Stato/CUBE Transport/Arriva Deutschland and M.6150 Trenitalia/Veolia Transport/JV 
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Transport стали разом із Deutsche Bahn співвласниками німецького бізнесу Arriva у формі 
спільного товариства, таким чином вийшовши на міжнародний ринок.  

У 2011 році Trenitalia, пасажирська дочка FS, та приватний французький перевізник Veolia 
Transport створили спільне підприємство для виходу на ринок міжнародних пасажирських 
перевезень.  

Відкриття ринку може відбуватись після припинення крос-субсидування пасажирських перевезень 
доходами від вантажних перевезень, щоб дотриматись принципу рівних можливостей і конкуренції. 
Наприклад, у Румунії після відкриття ринку продовжувалось крос-субсидування перевезень державної 
компанії. Це негативно вплинуло на фінансовий стан державного вантажного перевізника CFR Marfa. 
Перевізники скаржаться на неправомірне отримання компанією CFR Marfa державної допомоги.31 
Декілька спроб приватизації вантажного оператора (остання відбулась в 2013 році) не мали успіху, а її 
частка на ринку майже зрівнялась з часткою приватних операторів.32 

2.1.3. Досвід країн Євросоюзу: вертикально-інтегрований холдинг та корпоративна 
реформа  

У травні 2019 року Кабінет Міністрів України затвердив нову стратегію Укрзалізниці на 2019-2023 
роки. Це результат спільної роботи наглядової ради, яку було сформовано в середині 2018 року, та 
менеджменту компанії. Стратегія 2019-2023 окреслює, як Укрзалізниця готуватиметься до 
лібералізації залізничного ринку, та є подібною на моделі, що використовувались при створенні 
вертикально інтегрованих холдингів в країнах Євросоюзу33.  

Врізка 4. Німецький досвід: вертикально інтегрований концерн 

Понад 20 років тому західнонімецький Bundesbahn  разом із східно-німецьким Reichsbahn 
реструктурувались в нову компанію – Deutsche Bahn AG. Реформа залізничного ринку тривала 
близько десяти років і включала в себе: розділення інфраструктури та послуг з перевезення, 
відкриття колій для третіх сторін з оплатою тарифу за доступ, фінансування урядом 
інфраструктури тощо. 

Реорганізація німецької залізниці в 90-х роках минулого століття супроводжувалась 
скороченням обсягів вантажних перевезень (з 1994 по 2000 рік – на 9%). Фінансовий стан DB 
погіршувався, компанія почала скорочувати витрати – закривала неприбуткові лінії 
(загальну протяжність було скорочено з 41300 км у 1994 р. до 36600 км у 2000 р.), 
оптимізувала чисельність персоналу (штат скоротився з 376 тис. працівників у 1994 році до 
242 тис. у 2000 році). Оптимізація дала компанії змогу працювати з невеликим прибутком. 
Проте знос основних фондів зростав, і недоінвестування призвело до того, що DB у 2001 році 
вперше зафіксувала збитки. Водночас падав і індекс задоволеності пасажирів, і в 2000 році він 
був найгіршим за всю історію роботи DB. 

                                                             
31 http://business-review.eu/news/european-commission-to-investigate-state-aid-for-cfr-marfa-154861 

32 http://conferinta.management.ase.ro/archives/2015/pdf/57.pdf 

33 https://dt.ua/macrolevel/nova-strategiya-uz-316585_.html 
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Маючи обмежені ресурси, Deutsche Bahn сформувала стратегію, яка полягала, з одного боку, 
в максимальному зниженні витрат, а з іншого – у збереженні вертикально інтегрованого 
холдингу, дочірні структури якого надають послуги з доступу до інфраструктури та послуги 
з перевезення. 

Стратегія вантажних перевезень передбачала акцентування на вантажах, які перевозилися 
на довгі відстані, натомість багато перевезень на короткі відстані були закриті. Паралельно 
з цим DB запустила новий сервіс – повний пакет послуг з доставки вантажів як залізницею, 
так і іншими видами транспорту (мультимодальні перевезення). Таким чином було 
ліквідовано розрив між залізничними станціями та кінцевими клієнтами. 

У пасажирському транспорті DB сконцентрувала увагу на високозавантажених напрямках 
руху. Незавантажені та збиткові напрямки були закриті (25% усього далекого сполучення). 
Основний аргумент DB був таким: суспільно важливі перевезення мають ініціюватись та 
фінансуватись з бюджетів федеральних земель. Для пасажирів це означало довші подорожі і 
більше проміжних зупинок. 

Стратегія розвитку інфраструктури передбачала закриття ліній із низьким трафіком та 
інвестування у решту ліній мережі. Додатково DB отримала від федерального уряду 
фінансування, кошти для якого було перерозподілено з продажу ліцензій на мобільний зв’язок. 
Інвестиційна програма фокусувалась на нових проєктах. 

Перед відкриттям ринку DB застосовувала агресивну стратегію проти конкуруючих 
операторів. Тестовий режим допуску до мережі оператора інфраструктури DB Netz 
підтвердив, що встановлення тарифів та управління допуском до інфраструктури має 
відбуватись виключно під наглядом незалежних регуляторів. Під час тесту були постійні 
скарги, що DB Netz самостійно встановлює різні тарифи та надає окремим операторам 
привілеї щодо шляхів, часових слотів тощо. Також у контрактах були передбачені спеціальні 
норми, що продані DB локомотиви та вагони не можуть використовуватись для 
конкурування з DB. 

Польща пішла ще далі: вийшла з первинним розміщенням акцій на Варшавську фондову біржу та 
провела IPO (англ. Initial Public Offering – первинна публічна пропозиція),  залучивши таким чином 
акціонерний капітал для розвитку компанії та зберігши при цьому у державній власності контрольний 
пакет акцій.  

Врізка 5. Польська реструктуризація: корпоративна реформа та часткова приватизація 

Польські залізниці зіштовхнулись із складною фінансовою та операційною ситуацією в 1990-х 
роках. Падіння обсягів перевезень через реорганізацію постсоціалістичної промисловості та 
зниження державного субсидування призвели до значних збитків. Подібно до німецької 
реорганізації, в 1995 році було розроблено законодавчі передумови для створення у PKP (Polskie 
Kolei Państwowe) відокремлених бізнес-вертикалей – вантажного, пасажирського та 
інфраструктурного. 

Реструктуризація супроводжувалась скороченням обсягів перевезень і, відповідно, доходів. У 
PKP розпочали оптимізацію чисельності персоналу: якщо у 1994 р. штат становив 245 тис. 
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працівників, то на початку 2000 р. – 20 тис. Незважаючи на це, до 2000 року фінансові 
результати компанії погіршувалися, фінансове навантаження зростало, значним було 
недоінвестування інфраструктури. 

Врешті у 2000 р. PKP реорганізовано в акціонерне товариство з холдинговою структурою 
управління відокремленими дочірніми компаніями: вантажним і пасажирським операторами, 
операторами інфраструктури, тяги та інших видів діяльності. Однак неефективне державне 
управління дочірніми компаніями, незбалансоване боргове навантаження не дали змогу 
покращити фінансовий результат. 

Активна реформа польської залізниці розпочалась тільки 2005 року, після вступу Польщі до 
Євросоюзу. Тоді було прийнято нову програму реструктуризації. Транспортна політика 
Польщі того часу була сконцентрована на переході від автомобільного транспорту до 
залізничного. 

Новий менеджмент PKP SA у 2005 та 2009-2011 рр. розпочав корпоративні реформи, які 
передбачали запровадження нових правил внутрішніх процедур у всіх дочірніх структурах 
(процедури закупівель, підписання контрактів, уникнення конфлікту інтересів), програми 
зниження витрат, стратегії для кожної дочірньої структури, централізований внутрішній 
аудит та MBO (Management by Objectives) для нагляду за дочірніми компаніями. 

Польща пішла далі, ніж Німеччина, у плані лібералізації ринку, дозволивши часткову 
приватизацію своїх дочірніх структур, серед яких були вдалі кейси, як-от: вихід на ІРО з 
ключовим активом – PKP Cargo S.A. (вантажоперевезення) при збереженні контрольного 
пакету в руках PKP; приватизація PKP Informatyka, а також енергетичної філії PKP 
Energetyka34. 

2.1.4. Досвід країн Євросоюзу: фінансування ключової залізничної інфраструктури  

Державне фінансування економічно важливої інфраструктури та покриття збиткових пасажирських 
перевезень є звичною практикою збереження ключової залізничної інфраструктури в Євросоюзі.  

У Німеччині DB Netz  вдалось підвищити обсяг фінансування інфраструктури тільки після укладання 
контракту-програми з федеральним урядом Німеччини, така сама ситуація і в інших європейських 
країнах, зокрема в Іспанії. 

Врізка 6. Іспанський досвід у 2007-2010: багаторічна контракт-програма між урядом Іспанії 
та оператором інфраструктури ADIF 

У 2007 році іспанський уряд та оператор інфраструктури уклали контракт на загальну суму 
близько 11 900 млн євро. 54,4% коштів (6 461 млн євро) було спрямовано на технічне 
обслуговування, експлуатацію і вдосконалення систем управління безпекою, залізничну 
мережу. Угода поширювалась на магістральні шляхи, які належать державі та управляються 
ADIF, і передбачала фінансування технічного обслуговування та експлуатації мережі, 
системи контролю руху і безпеки та модернізацію традиційної і високошвидкісної мережі. 

                                                             
34 About PKP Energetyka. History. https://www.pkpenergetyka.pl/About-PKP-Energetyka/About-us/History- 
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Уряд Іспанії вніс 11 884 млн євро протягом 2007-2010 років. Угода була одним із основних 
інструментів реалізації стратегічного плану розвитку інфраструктури і транспорту 
(РЕІТ), затвердженого іспанським урядом у липні 2005 року, для забезпечення майбутнього 
розвитку залізничного транспорту в середньостроковій та довгостроковій перспективі, а 
також для підготовки принципів технічного сервісу та модернізації державної залізничної 
мережі. На традиційну мережу було виділено 6 461,3 млн євро (54,4% бюджету) з подальшим 
розподілом 3 438,6 млн. євро – на обслуговування та експлуатацію мереж, 3 022,7 млн. євро  – 
на інвестиції. 

Завдяки цьому фінансуванню, у наступні чотири роки ADIF досягла обсягу інвестицій у розмірі 
близько 23 000 млн євро. 

Згідно із Стратегічним планом, було реконструйовано 45 станцій (мережевих та вантажних 
терміналів, приміських вокзалів), здійснено розширення ділянок централізованого управління 
рухом на 809 км,  модернізовано 350 км контактної мережі та 15 електричних підстанцій 
для безпеки і функціональності мережі, ліквідовано 900 переїздів і посилено безпеку на 
переїздах, заплановано відновлювальні заходи для 500 км мереж, здійснено ремонт та 
модернізацію активів.  

На виконання цілей, що були зафіксовані у багаторічній угоді, ADIF взяла на себе зобов’язання  
досягнути погоджених показників якості послуг (якість інфраструктури, надійність та 
доступність об’єктів, безаварійність та пунктуальність) і сприяти соціально 
відповідальному управлінню для забезпечення розвитку безпечної, стабільної, ефективної та 
якісної інфраструктури. Своєю чергою, спеціально створена Комісія з відстеження, за участі 
представників Міністерства транспорту, Міністерства економіки та фінансів, 
відстежувала етапи виконання угоди. Комісія взяла на себе функції контролю на основі 
погоджених та перевірених інформаційних систем всіх параметрів та показників, 
закріплених в угоді, затвердження висновків робочих спеціалізованих груп тощо. 

Угода визначала такі основні завдання: узгодження із загальною транспортною політикою 
уряду, збільшення потенціалу залізничного транспорту, забезпечення найкращих умов для 
ефективного управління мережею, що належить державі, забезпечення відповідного рівня 
безпеки в роботі системи, забезпечення інтермодальності послуг, доступних громадянам. 

Для забезпечення показників якості надання послуг оператор інфраструктури надавав у 
розпорядження всіх учасників залізничних перевезень погоджені інформаційні системи, що 
дозволяють отримувати інформацію у реальному та відкладеному часі за відповідними 
показниками щодо всієї залізничної системи. Оператор інфраструктури сформував 
процедури і стандарти таких інформаційних систем та проводив їх щорічний аудит. До 
згаданих показників якості наданих послуг належать: розподіл пропускної здатності, 
управління та контроль руху, пунктуальність, рівень аварійності, якість колії (комфорт), 
надійність об’єктів (інциденти), доступність об’єктів (загальна  кількість годин без надання 
послуг), показники сприйняття. 

Також з метою підвищення надійності та узгодження даних реального сприйняття пасажира 
з пунктуальністю поїздів були розроблені інші показники, як-от середній рівень 
пунктуальності на проміжних станціях, частота руху приміських поїздів, контроль руху 
поїздів спеціального призначення. А 2003 року було запроваджено систему контролю для осіб, 
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відповідальних за пунктуальність (система ERIS), яка надає інформацію щодо причин 
затримки з метою допомоги щодо покращення рівня пунктуальності. 

Роль держави у цьому процесі полягала у фінансуванні, яке використовувалося  для 
вдосконалення технічного обслуговування, експлуатації та управління  мережею, що 
належить державі. Також кошти розподілялися в централізовані системи управління рухом, 
вкладалися в модернізацію та відновлення контактної мережі, відновлення колії, збільшення 
потужності та вдосконалення електричних підстанцій, інвестувалися у мережу для 
покращення вокзалів, логістичних терміналів тощо, усунення телефонних блоків для 
зменшення потенційного ризику через людський фактор, ліквідацію та безпеку переїздів. 

Румунський залізничний сектор практикував закриття неприбуткових ліній.  Близько 40% ліній було 
визнано «непріоритетними» згідно з проєктом General Transport Master Plan, розробленим урядом для 
отримання структурних фондів ЄС на транспортні потреби.35 Уряд не має можливості фінансувати 
інфраструктуру, незважаючи на підтримку МФО (наприклад, кредит ЄБРР на розвиток інфраструктури 
становив 175 млн євро).36 Також тут одні з найвищих в Європі тарифів на доступ до інфраструктури.37 

Великобританія випробувала альтернативний варіант – допуск приватного оператора інфраструктури, 
але її досвід довів велику складність використання залізничної інфраструктури як комерційного 
підприємства. 

Врізка 7. Досвід Великобританії: уроки приватизації British Rail 

Приватизація British Rail проводилась на основі прийнятого у 1993 р. закону про залізничний 
транспорт  з метою усунення монополії на залізниці. За період 1994-1997 рр. British Rail  була 
розділена, її послуги були передані різним операторам приватного сектору, з якими було 
укладено відповідні угоди.   

Пасажирські перевезення були розділені на 25 франшиз, із відповідальністю за надання послуг 
на різних напрямках руху. Вантажні перевезення були розділені між 6 компаніями, які було 
приватизовано з подальшою реорганізацією у 2 компанії. Рухомий склад було передано 3 
компаніям (ROSCOS), які здавали його в оренду операторам пасажирських перевезень по 
франшизі. Регулятор на залізничному транспорті (ORR) здійснював нагляд щодо недопущення 
дискримінації. Безпека перевезень була в компетенції Управління безпекою, охороною здоров’я 
та екологією.  

Право на власність інфраструктури (колії та станції) було передано новоствореній компанії 
Railtrack,  яку в подальшому було приватизовано на фондовій біржі. Railtrack здавала в оренду 
велику кількість станцій (всі, окрім великих терміналів) операторам пасажирських 
перевезень по франшизі. Угоди щодо технічного обслуговування та ремонту були укладені за 
географічним принципом із приватними компаніями. 

                                                             
35 https://www.globalrailwayreview.com/article/24879/romanias-planned-railway-closure-not-the-way-forward/ 

36 http://www.ebrd.com/news/2012/ebrd-loan-helps-keep-romanian-railways-reform-on-track.html 

37 https://www.railwaypro.com/wp/railway-pro-forum-romanian-railway-infrastructure-faces-lack-investment/ 
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Railtrack встановила плату за користування інфраструктурою, розмір якої узгоджувався із 
регулятором, і діяльність компанії зосередилась на управлінні рухом. Дві аварії (Паддінгтон, 
1999 р., Хатфілд, 2000 р.), що стались через недоліки технічного обслуговування, – виявили 
вади організації залізничних перевезень. Railtrack не мала достатнього досвіду та технічних 
знань для належного управління угодами на технічне обслуговування. Економічні інтереси 
Railtrack (згенеровані доходами від користування інфраструктурою) були недостатніми для 
забезпечення належного технічного обслуговування, що призвело до зниження капіталізації. 
Було встановлено обмеження швидкості та здійснено масштабні інвестиції в мережу для її 
модернізації, що призвело до неплатоспроможності Railtrack та ліквідації компанії у 2002 
році. 

Після банкрутства Railtrack, інфраструктура була передана новій компанії Network Rail. Уряд 
почав фінансувати з держбюджету залізницю для забезпечення життєздатності та 
платоспроможності. 

З 2014 року Network Rail стала незалежною державною організацією, що підпорядковується 
Мінтранспорту. З 2015 року ORR також регулює автодороги. 

Процес розподілу фінансування та встановлення тарифів виглядає так: 1) кожні 5 років уряд 
визначає обсяг державних ресурсів на розвиток залізничного транспорту,  а також 
встановлює операційні цілі та стандарти (HLOS – High Level Output Specification); 2) за 
потреби, регулятор ORR обраховує розмір плати, яку оператори будуть сплачувати Network 
Rail за користування інфраструктурою. Регулятор оцінює пропозицію уряду щодо ресурсів та 
цілей з метою досягнення компромісу; 3) після затвердження урядом плата лягає в основу 
економічної та управлінської бази у звітному періоді. Регулятор контролює виконання через 
збалансовану систему показників. 

Ще одним варіантом фінансування капітальних інвестицій може бути залучення приватного капіталу.  

Врізка 8. Французький досвід реорганізації та державно-приватного партнерства: SNCF 
Réseau 

До 1997 року французька національна залізниця (SNCF) оперувала залізничною 
інфраструктурою та перевезеннями. У 1997 році компанія була реструктурована відповідно 
до вимог Євросоюзу та відокремила рахунки для управління інфраструктурою та 
перевезеннями. Власність на залізничну мережу була передана окремій державній компанії – 
оператору інфраструктури Réseau Ferré de France (RFF). Проте, через брак досвіду RFF на 
першому етапі уклала угоду з SNCF про те, що остання продовжить ремонтувати та 
управляти інфраструктурою, а RFF зосередиться на розвитку, оновленні залізничного 
полотна і мережі, пошуках шляхів інвестування і фінансування. При цьому SNCF платила RFF 
тариф за доступ до інфраструктури. 

Тільки у 2015 році компанії було об’єднано в єдиний холдинг SNCF Group. Усі інфраструктурні 
активи та обслуговування мережі були передані дочірній компанії SNCF Réseau (наступнику 
RFF), а послуги з перевезення та управління вокзалами – SNCF Mobilities (SNCF Voyageurs, 
Gares&Connexions, Keolis, SNCF Logistics). 
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Крім SNCF Group, на французькій залізниці оперують інші ліцензовані залізничні оператори, 
тому були створені незалежні регулятори: ARAFER (The Railway Activities Regulatory Authority) 
та EPSF (The Public Establishment for Raulway Safety). ARAFER відповідає за дотримання рівних 
умов доступу до залізничної інфраструктури, забезпечує недопущення обмежень конкуренції, 
наприклад, правилами встановлення тарифів. EPSF, від імені Міністерства транспорту, 
відповідає за безпеку та технічні умови для усіх залізничних компаній. 

Отже Франція – перша країна в Європі, яка використовує модель державно-приватного партнерства 
для фінансування високошвидкісного руху (HSR). Використання моделі ДПП дозволило французькому 
оператору інфраструктури Réseau Ferré de France (RFF, зараз – SNCF Réseau) досягнути в розвитку 
високошвидкісної мережі кращих результатів у порівнянні з традиційним держфінансуванням та 
вкладанням власних ресурсів. До запровадження ДПП реалізація попередніх чотирьох проєктів 
зайняла близько 20 років, із запровадженням цієї моделі – всього близько 7 років. 

2.1.5. Досвід країн Євросоюзу: пасажирські перевезення на прикладі Польщі 

У Польщі діють два найбільші пасажирські перевізники (PKP Intercity i Przewozy Regionalne), які є 
акціонерними компаніями і обслуговують майже всю територію країни. Перший спеціалізується на 
далеких перевезеннях комерційного (Express InterCity Premium i Express InterCity) і економ (IC і TLK) 
сегментів. Другий виконує перевезення на міжрегіональному (interREGIO) і регіональному (REGIO) 
рівнях.38 В окремих воєводствах діють власні регіональні перевізники, які мають статус ТОВ або 
акціонерних компаній та належать органам місцевої влади: Koleje Mazowieckie, Koleje Dolnośląskie, 
Koleje Małopolskie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna та Arriva RP39. 

Через 15 років після реформи польська компанія РКР Intercity, що займається далекими 
пасажирськими перевезеннями, має дефіцит вагонів (навіть враховуючи активне оновлення рухомого 
складу в останні роки, в тому числі з використанням європейських структурних фондів). Щоб 
забезпечити щорічно зростаючий попит на пасажирські перевезення в літній сезон відпусток, у 2015, 
2016 і 2017 роках компанія PKP Intercity орендувала пасажирські вагони у чеської компанії Ceske Drahy 
(30, 40 і 50 штук відповідно).40 Зношеність рухомого складу вимагає постійних інвестицій. 

Врізка 9. Реформа місцевих пасажирських перевезень в Польщі 

У 2003 році було прийнято закон про обов’язки і механізм фінансування місцевих органів 
влади. Зокрема, у них з’явилися нові обов’язки: організація і співфінансування регіональних 
пасажирських перевезень у рамках суспільно важливих послуг, а також закупівля рельсового 
транспорту. Після імплементації виявилось, що  така модель не задовольняє ані органи 
самоврядування, ані державу41, і перш за все через великі збитки, яких зазнала компанія, – в 
розмірі 650 млн злотих. Це мало мотивувати регіональну владу створювати власні компанії 

                                                             
38 Регіональні перевезення в Польщі можна вважати аналогом приміських перевезень в Україні  

39 https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/32031/przewozy-regionalne-wnioskuja-o-otwarty-dostep.html 

40 http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/czesi-wypozycza-wagony-pkp-intercity-81780.html 

41 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20032031966/T/D20031966L.pdf 

https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/32031/przewozy-regionalne-wnioskuja-o-otwarty-dostep.html
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для здійснення перевезень на власній території, але таким шляхом пішло лише Мазовецьке 
воєводство. Куявсько-Поморське воєводство передало рухомий склад німецькому концерну 
Arriva, який став локальним оператором42. 

У 2008 році компанія Przewozy Regionale повністю вийшла з материнської компанії PKP S.A., і 
її власниками стали органи влади 16 воєводств, в кожному з яких діяло представництво 
компанії43. 

У 2008 році державне Агентство розвитку промисловості (Agencja Rozwoju Przemysłu) стало 
власником контрольного пакету акцій компанії Przewozy Regionalne (50% + 1 акція). Компанія 
провела ребрендинг (тепер вона провадить діяльність під брендом Polregio). У 2016 році 
компанія вперше отримала прибуток 51,2 млн злотих, а в 2018 році мала отримати з 
європейських фондів 1 млрд злотих на закупівлю нових вагонів. 

2.1.6. Досвід країн Євросоюзу: виконання суспільно важливих зобов’язань (service 
PSO) 

Залізничні перевезення пасажирів у багатьох країнах, не виключаючи й Україну, є ключовими в 
забезпеченні потреб мобільності населення, в тому числі найменш захищених соціальних груп. Для 
цього в країнах ЄС впроваджується поняття зобов’язання з надання суспільно важливих послуг (public 
service obligations) з перевезення пасажирів залізничним транспортом, які не можуть надаватися на 
комерційній основі через фінансову непривабливість. Документ 1370/2007 регулює зобов’язання щодо 
надання послуг з обслуговування населення. Традиційно договори PSO належать до державної 
монополії, однак з 2023 р. для підписання договорів PSO будуть потрібні тендери, які також 
лібералізують цей ринковий сегмент. 

Суспільно важливі, а також спеціальні перевезення44 здійснюються на замовлення центральних або 
місцевих органів влади на засадах відплатності. Органи влади підтримують залізничних операторів 
прямим відшкодуванням втрат з бюджету або перехресним субсидуванням з прибутків від інших 
перевезень. У Таблиці 4 нижче розглянуто окремі категорії послуг залізничних перевезень і їх цінова 
характеристика (ринкові/соціальні ціни). Ринкові ціни повністю покривають тарифні витрати (з 
можливістю отримання прибутку або без нього), на відміну від соціальних, які дотуються державою 
та/або перехресно (як у випадку Франції). 

 

 

 

 

 

                                                             
42 https://kujawsko-pomorskie.onet.pl/arriva-przejmie-wiekszosc-przewozow-w-kujawsko-pomorskiem/7qqtt 

43 https://polregio.pl/pl/o-firmie/misja-wizja/ 

44 Спеціальні перевезення – це залізничні перевезення, призначені для задоволення особливо важливих державних потреб, а 
також перевезення осіб, що утримуються під вартою в установах кримінально-виправної системи (законопроєкт №9512  «Про 
залізничний транспорт»).   
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Таблиця 4. Виконання соціальних зобов’язань в окремих країнах ЄС 

Країна Регіональні/приміські перевезення Далекі перевезення 

Франція Соціальні 

Пільги для деяких категорій 

Ринкові: швидкісні, окремі далекі 

Соціальні: окремі далекі.  

Неофіційно деякі швидкісні маршрути крос-
субсидуються 

Німеччина Соціальні (обраховується квота соціальних 
перевезень на маршрутах до 50 км) 

Ринкові. 

Пільгові тарифи для окремих верств населення 

Італія Соціальні Ринкові: швидкісні, окремі далекі маршрути 

Соціальні: деякі далекі маршрути 

Іспанія Соціальні Ринкові 

Польща Соціальні Ринкові.  

Пільгові тарифи 

Румунія Соціальні Ринкові.  

Пільгові тарифи 

Джерело: веб-сайти і звіти регуляторів відповідних країн 

Компенсація за виконання суспільних зобов’язань в країнах-членах ЄС кардинально відрізняється. 
Загалом існує кореляція між добробутом країни і сумою компенсації. Винятками є Румунія (компенсує 
113 євро за поїздо-км), Фінляндія (в 2014 році ринок не був лібералізований) і Велика Британія 
(від’ємний показник). Водночас Велика Британія має значний досвід надання державної допомоги 
приватним операторам для підтримки їх фінансового стану.  

2.2. ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТАРИФУ НА ДОСТУП ДО 
ІНФРАСТРУКТУРИ 

2.2.1. Досвід країн Євросоюзу: встановлення плати за доступ до залізничної 
інфраструктури 

Реалізація європейської моделі управління залізничним транспортом в Україні потребує зміни 
принципів формування тарифів. В Євросоюзі Директива 2012/34/EU встановлює принципи 
стягнення плати за доступ до інфраструктури (minimum access package).  

Методика стягнення плати за доступ до інфраструктури в ЄС є обов’язковою для забезпечення 
відділення  оператора інфраструктури від операторів перевезень, а також більш прозорого 
розподілу ниток графіка та нарахування плати. 
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Ми сконцентруємо увагу на європейських підходах до визначення мінімального пакету доступу 
до інфраструктури45. Тарифи, які включаються до network statements, покривають мінімальний 
пакет доступу до інфраструктури, що включає в себе46: 1) опрацювання запитів щодо пропускної 
здатності мережі; 2) право на використання пропускної здатності наданої мережі; 3) 
використання точок перевезень та переходів; 4) управління рухом поїзда, включаючи 
регулювання сигналізації, диспетчеризацію та передачу інформації; 5) використання 
електропостачального обладнання для тягового струму, де це доступно; 6) вся інформація, яка 
необхідна для використання наданого доступу до мережі. 

Основні європейські принципи стягнення плати передбачають, що кошти за використання 
залізничної інфраструктури мають сплачуватись оператору інфраструктури та 
використовуватись для його діяльності47. Плата за мінімальний пакет доступу та за доступ до 
інфраструктури встановлюється за ціною, яка дорівнює прямим витратам, понесеним 
оператором інфраструктури48. Для визначення прямих витрат, понесених на надання послуги 
доступу до інфраструктури, Єврокомісія у 2015 році розробила відповідну методологію49. 
Проте існують винятки: якщо існує необхідність стягувати також непрямі витрати та норму при-
бутку, в тому числі на капітальні інвестиції (full recovery of costs), оператор інфраструктури має 
на це право, якщо ринок зможе взяти ці ціни на себе. 

Окрім того, у випадку конкретних майбутніх інфраструктурних інвестпроєктів, оператор інфра-
структури може встановлювати більш високі тарифи на основі довгострокових інвестиційних ви-
трат на такі проєкти50. 

У Таблиці 5 ми наводимо огляд практик європейських країн – членів IRG-Rail51 зі встановлення 
тарифів на мінімальний пакет доступу до інфраструктури.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 Ми використали в дослідженні посібник IRG-Rail, Updated Review of Charging Practices for the Minimum Access Package in 
Europe (2017)  

46 Directive 2012/34/EU, Annex II-1 

47 Article 31(1) of the Directive 2012/34/EU 

48 Article 31(3) of the Directive 2012/34/EU 

49 European Commission Regulation 2015/909 

50 Article 32(3) of Directive 2012/34/EU 

51 https://www.irg-rail.eu/irg/about-irg-rail/general-information/1,About-the-IRG-Rail.html 

 

https://www.irg-rail.eu/irg/about-irg-rail/general-information/1,About-the-IRG-Rail.html
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Таблиця 5. Принципи встановлення тарифу на доступ до інфраструктури в країнах ЄС  

 

 

 

Джерело: IRG-Rail 

Отже, в більшості країн ЄС методика стягнення плати за доступ до інфраструктури заснована на 
покритті прямих витрат з надання послуги (marginal cost pricing). Це є наслідком наявності державної 
підтримки операторів інфраструктури через network PSO або ж через запровадження вищих тарифів 
учасниками ринку. Методика визначення прямих витрат у кожній країні відрізняється. 

Врізка 10. Система визначення плати (тарифу) за доступ до інфраструктури в Австрії  

У 2017 році в Австрії було встановлено два види тарифів на мінімальний пакет доступу до 
інфраструктури: 

 - базовий тариф 1 – виходячи з поїздо-км; є різним для трьох ринкових сегментів та п’яти 
різних категорій шляхів; 

 
 

Покриття 
прямих 
витрат  

 
Покриття 
інвестиці
йних 
витрат 

Підвищений тариф, 
якщо «ринок може 
прийняти» (mark-
ups) 

Щорічний 
перегляд 
тарифу 

Австрія  так  ні ні так 

Болгарія  так  ні ні так 

Хорватія  так  ні ні ні 

Данія  так  ні ні так 

Естонія  так  ні ні так 

Франція  так  так так так 

Німеччина  так  ні так так 

Угорщина  так  ні так так 

Італія  так  ні так так 

Латвія  так  ні так так 

Польща  так  так так так 

Румунія  так  ні ні ні 

Словаччина  так  ні ні ні 

Словенія  так  так ні ні 

Швеція  так  так ні ні 

Великобританія  так  ні так ні 
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 - базовий тариф 2 – виходячи із ткм брутто; покриває ремонт та оновлення 
інфраструктури. Надбавка до тарифу додається до базового тарифу. 

 

 

 

У 2018 році до базового тарифу 1 також додано можливість надбавки (mark-up) для 
капітальних інвестицій. 

Водночас можливість підвищення тарифу, якщо ринок зможе це прийняти (т.зв. mark-up), 
застосовується не в усіх країнах, як і щорічний перегляд тарифів (див. Врізку 10). Наприклад, у деяких 
країнах (Великобританія, Угорщина) перегляд здійснюється раз на 5 років, але в більшості країн ЄС – 
на щорічній основі.  

2.2.2. Досвід країн Євросоюзу: роль незалежних регуляторів з регулювання тарифів 

Залізничні регулятори європейських країн переважно відповідають тільки за ринок залізничних 
перевезень (Польща, Угорщина, Греція, Румунія, Латвія, Болгарія, Швеція, Данія), але існують підходи 
й ширшої відповідальності регулятора в транспортному секторі. Наприклад, у Бельгії регулятор також 
відповідає за роботу аеропортів, в Італії (Autorità di Regolazione dei Trasporti) – за дороги, аеропорти 
та міський транспорт. Ширший функціонал також у Франції, Словаччині, Португалії тощо. В деяких 
країнах (Німеччина, Словенія, Хорватія) регулятор відповідає також за телекомунікаційні та поштові 
ринки. В Естонії та Нідерландах працюють мегарегулятори, які відповідають також за регулювання 
ринку енергетики. 

Як ми уже зазначили в п. 2.2.1, більшість європейських країн прийняли на національному рівні режим 
тарифоутворення, що покриває прямі витрати оператора інфраструктури на мережу. 

Основний функціонал регуляторів складається із таких елементів: 1) розгляд методики 
тарифоутворення та рівня тарифу, пропонованого оператором інфраструктури; 2)  перевірка 

Тариф Одиниця  
виміру 

Диференціація Покриття витрат на утримання 
інфраструктури 

Базовий тариф 1 EUR/поїзд
о-км 

Категорія шляхів (5), 
сегментація ринку (3) 

Прямі (маржинальні) витрати та частина 
фіксованих затрат 

Базовий тариф 2 EUR/ткм 
брутто 

- Покриття ремонту та оновлення мережі 

Надбавки до 
базового тарифу 

EUR/поїзд
о-км 

1) Надбавка за оптимізацію 
графіка для перевізника; 2) 
надбавка за допуск до 
спеціальних вантажних 
коридорів руху; 3) класифікації 
двигунів; 4)  надбавка за 
виникнення заторів через 
перевізника 

- 

Режим 
функціонування 

EUR/хв. 
запізненн
я 

Для зменшення порушень в 
залізничній мережі – стягується 
плата за кожну додаткову 
хвилину затримки на вибраних 
маршрутах з вини перевізника 

- 
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документації (методик, політик, виписок руху грошових коштів оператора інфраструктури, 
розрахунків пропонованих тарифів); 3) визначення регулярності перегляду тарифів); 4) визначення 
принципів публікації результатів перегляду. Детальний аналіз принципів регулювання наводимо в 
Таблиці 6. 

Таблиця 6. Принципи здійснення нагляду за оператором інфраструктури регуляторами країн ЄС  

 Нагляд за 
принципами 
стягнення 
плати 

Контроль 
рівня 
тарифів 

Документація, 
яка 
вимагається 
для перегляду 

Частота 
перегляду 

 

Можливість 
попередніх 
консультаці
й 

Публікація 
рішень 
регулятора 

Австрія пост-контроль пост-
контроль 

NS, CF щорічно  ні ні 

Болгарія погодження; 
пост-контроль 

погодження; 
пост-
контроль 

NS, CF щорічно  так так 

Хорватія пост-контроль пост-
контроль 

NS, CF, RS щорічно ні так 

Данія погодження; 
пост-контроль 

- - - ні так 

Естонія погодження; 
пост-контроль 

- - - так так 

Франція погодження; 
пост-контроль 

погодження; 
пост-
контроль 

NS, CF, RS щорічно ні так 

Німеччина погодження; 
пост-контроль 

погодження; 
пост-
контроль 

NS, CF, RS щорічно ні так 

Угорщина пост-контроль пост-
контроль 

NS, CF - - так 

Італія погодження; 
пост-контроль 

пост-
контроль 

NS, CF, RS раз на 5 років  так так 

Латвія пост-контроль пост-
контроль 

NS, CF, RS - ні так 

Польща погодження; 
пост-контроль 

погодження; 
пост-
контроль 

NS щорічно так так 

Румунія погодження; 
пост-контроль 

погодження; 
пост-
контроль 

NS, CF кожні 2 роки ні ні 

Словаччина погодження; 
пост-контроль 

погодження; 
пост-
контроль 

NS, CF, RS щорічно так так 
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NS – порядок доступу до інфраструктури; CF – рахунки оператора інфраструктури; RS – порядок регулювання 

Джерело: IRG-Rail 

2.2.3. Досвід країн Євросоюзу: вплив державного фінансування залізничної 
інфраструктури на розмір тарифу доступу до мережі 

Залізнична мережа є природною монополією – тому для країн Європи питання її підтримання в 
робочому стані через капітальні інвестиції набуває першочергової ваги. У параграфі 2.2.1 ми 
обговорили європейську практику встановлення плати за доступ до інфраструктури на рівні прямих 
затрат оператора інфраструктури, враховуючи й досвід окремих країн встановлювати вищі тарифи, 
які є прийнятними для операторів перевезень. Метою вищих тарифів є досягнення повного 
відновлення залізничної мережі.  Проте основним  джерелом фінансування капітальних видатків в 
інфраструктуру в країнах Європи є державне фінансування. Залежно від обсягу бюджетного 
фінансування, плата за доступ до інфраструктури приватних операторів перевезень може 
змінюватись. 

У таких країнах, як Іспанія, Словаччина чи Греція, оператор інфраструктури передусім розраховує 
загальну необхідну суму для підтримання залізничної інфраструктури. Далі вираховується сума 
бюджетного фінансування для виходу оператора інфраструктури на рівень беззбитковості.  

Інший підхід застосовують в таких країнах, як Італія, Німеччина та Великобританія. В цих країнах 
насамперед визначається рівень бюджетного фінансування, і тільки після цього – рівень плати 
(тарифу) за доступ до інфраструктури для операторів перевезень. 

Разом з тим, бюджетне фінансування використовується не тільки для визначення тарифу на доступ, а 
й як інструмент впливу на абсолютний розмір плати, яку стягуватиме з перевізників оператор 
інфраструктури. В країнах Європи такий вплив використовується для підтримки як сектору вантажних 
перевезень, так і компаній, що здійснюють некомерційні перевезення. Наприклад, у Німеччині 
федеральний уряд у 2014 році надав регіональним пасажирським компаніям 7,3 млрд євро для 
організації перевезень, з них 3,1 млрд євро були використані для покриття плати за доступ цих 
компаній до інфраструктури. У Франції працює такий самий механізм, коли уряд оплачує частину 
тарифу за доступ до мережі при здійсненні перевізниками суспільно важливих перевезень. 

 

 

 

 

Словенія пост-контроль погодження; 
пост-
контроль 

NS, CF, RS - ні ні 

Швеція пост-контроль пост-
контроль 

NS, CF - ні так 

Великобритан
ія 

погодження; 
пост-контроль 

погодження; 
пост-
контроль 

NS, CF, RS раз на 5 років так так 
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РОЗДІЛ 3. ЯК ВРАХУВАТИ ДОСВІД ЄС ПРИ 
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ? 

Отже, ми розглянули результати нашого дослідження європейського досвіду відкриття ринку 
залізничних перевезень (див. розділ 2), результати опитування українських стейкхолдерів щодо 
відкриття ринку (див. п. 1.1.3 розділу 1), яким чином Укрзалізниця може перейти від поточної (див. п. 
1.1.1 розділу 1) до цільової європейської моделі функціонування залізничного ринку в Україні (див. п. 
2.1.1 розділу 2) через призму необхідних організаційних та нормативних змін залізничного ринку в 
Україні. 

Підсумки нашого дослідження та відповідні рекомендації ми виокремили на початку цієї публікації. 

3.1. ПОТОЧНИЙ СТАТУС ПІДГОТОВКИ ВІДКРИТТЯ РИНКУ В 
УКРАЇНІ 

Для виконання українських зобов’язань у рамках виконання Угоди про Асоціацію необхідно спершу 
прийняти Закон України про залізничний транспорт52. Цей законопроєкт уже зареєстрований у 
Верховній Раді, тож він може бути проголосованим до кінця 2019 року. Він окреслює рамки нової 
моделі ринку, а наповнити її конкретним змістом мають підзаконні нормативні акти, як-от методика 
доступу до інфраструктури.  

За результатами нашого опитування, стейкхолдери відзначили, що прогрес лібералізації залізничних 
перевезень відсутній або надто повільний (див. п. 1.3.1.). 

Новий законопроєкт, по-перше, передбачає запровадження конкуренції. Разом із Укрзалізницею 
учасниками ринку перевезень мають стати приватні компанії, які володіють парком локомотивів. На 
практиці це може означати створення основними експортерами власних перевізників для 
транспортування вантажів. Щоб мати право на залізничні перевезення, перевізникам необхідно буде 
отримати ліцензії, а для доступу до інфраструктури – сертифікати з безпеки.  

По-друге, запроваджується нове регулювання. Створюється держрегулятор у сфері залізничного 
транспорту та Нацкомісія з держрегулювання у сфері транспорту. Перший відповідатиме за видачу 
ліцензій, сертифікатів, розподіл ліній, на яких курсуватимуть перевізники, розгляд дискримінаційних 
скарг,  а другий – за регулювання тарифів на доступ до колій. 

По-третє, Укрзалізниця стане оператором інфраструктури загального користування. Як ми дослідили 
в розділі 2, це звична для ЄС модель, коли державна компанія володіє коліями, а послуги з перевезення 
є конкурентними. 

По-четверте, змінюється підхід до фінансування пасажирських перевезень. Міжрегіональні та 
приміські перевезення є  некомерційними та збитковими. Компенсації за здійснені перевезення 
мають закладатись у державний та місцеві бюджети. 

Законопроєкт окреслює рамки нової моделі ринку, а підзаконні акти мають наповнити її конкретним 
змістом. Законопроєкт не дає відповіді на запитання, cкажімо, яким буде механізм встановлення 
плати за пакет доступу до колій. Невідомо, як буде здійснюватись опрацювання запитів на допуск до 

                                                             
52 Законопроєкт «Про залізничний транспорт України» 
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інфраструктури. Важливу роль відіграватимуть правила управління перевізним процесом, правила 
доступу приватних локомотивів. Дискусія обов’язково розгорнеться довкола методики розрахунку 
собівартості послуг з доступу до колій, методики визначення інвестиційної складової в тарифі.  

Міністерство інфраструктури України (МІУ) оголосило, що після прийняття Закону «Про залізничний 
транспорт» будуть напрацьовані та прийняті нові нормативно-правові акти для імплементації вимог 
закону. Для цього в МІУ створено Робочу групу, що відповідає за опрацювання принципів допуску 
приватних локомотивів на колії загального користування, розроблення проєктів ліцензійних умов, 
правил рівноправного доступу до залізничної інфраструктури, методики визначення плати за доступ 
до колій, рекомендацій з управління безпекою тощо53. 

Водночас Світовий банк у нещодавньому звіті54 зауважив, що незалежно від часу прийняття Закону 
України про залізничний транспорт, підготовча робота підзаконних нормативних актів щодо режиму 
доступу до інфраструктури проводиться уже зараз (про статус підготовки, за даними Світового банку, 
– див. Таблицю 7). 

Таблиця 7. Статус підготовки підзаконних нормативних актів МІУ/УЗ з доступу до інфраструктури  

Складові режиму доступу до 
інфраструктури 

Статус підготовки 

Порядок розподілу потужностей (Capacity 
allocation framework) 

У процесі. Міністерство інфраструктури готує проєкт фреймворку пропускної 
спроможності для подальшої дискусії з УЗ та погодження КМУ. Фреймворк має 
регулювати та погодити Нацкомісія з залізничного регулювання, яка буде 
створена після прийняття ЗУ «Про залізничний транспорт України». 

Методика стягнення плати за доступ до 
залізничної інфраструктури (infrastructure 
charges framework) 

У процесі. Міністерство інфраструктури готує проєкт фреймворку стягнення 
плати за доступ до інфраструктури для подальшої дискусії з УЗ та погодження 
КМУ. Фреймворк має регулювати та погодити Нацкомісія з залізничного 
регулювання, яка буде створена після прийняття ЗУ «Про залізничний 
транспорт України». 

Cертифікація безпеки (safety certification) У процесі. Укрзалізниця підтримує зв’язок із Європейським залізничним 
агентством (European Railway Agency) та готується поступово впроваджувати 
загальні методи безпеки (Common Safety Methods) та систему управління 
безпекою (Safety Management Systems). Регулювання безпеки буде здійснювати 
регулятор, який буде для цього створений. 

Порядок доступу до інфраструктури (network 
statement) 

Не розпочато. Укрзалізниця ще не створила незалежну дочірню компанію – 
оператора інфраструктури, який має розробити порядок доступу до 
інфраструктури. 

Багаторічна контракт-програма 
фінансування інфраструктури (multi-annual 
infrastructure contract) 

Не розпочато.  Зважаючи на великий обсяг можливого бюджетного 
фінансування некомерційної частини мережі, інфраструктурний договір між 
Укрзалізницею як оператором інфраструктури та КМУ, ймовірно стане 
важливим елементом ширшого порядку PSO.  

Джерело: Світовий банк (2019) 

                                                             
53 https://mtu.gov.ua/content/reformi-zaliznichnogo-transportu.html 

54 Ukrzaliznytsia (UZ) Modernization Strategy. Summary report: Using Market Opening ot Catalyze Railway Reforms; World Bank, June 
25, 2019 

https://mtu.gov.ua/content/reformi-zaliznichnogo-transportu.html
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На момент публікації нашого дослідження, Міністерство інфраструктури ще не оприлюднило проєкти 
підзаконних нормативних актів для публічного обговорення і подальшої імплементації, робота над 
ними триває. Дані проєкти мають на технічному рівні імплементувати вимоги 6 директив та 5 
регламентів Євросоюзу, про що піде мова далі. 

3.2. ВИМОГИ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА-ЄС В ЧАСТИНІ 
ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

Угода про Асоціацію з ЄС передбачає, що Україна імплементує в сфері залізничних перевезень такі 
директиви та регламенти Євросоюзу55: 

Доступ до ринку та інфраструктури: 

 Директива Ради  91/440/ЄЕС від 29.07.1991 року про розвиток залізниць Співтовариства – з метою 
запровадження незалежності в управлінні та покращення фінансової ситуації (ст. 2,3,4,5 та 9), а 
також розподілу управлінням інфраструктурою та транспортними операціями (ст. 6,7,8); 

 Директива Ради 95/18/ЄС від 19.06.1995 року про ліцензування залізничних підприємств – 
запровадження ліцензій згідно з умовами, переліченими в статтях 1-13 та 15; 

 Директива 2001/14/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 26.02.2001 року про розділення 
пропускної здатності залізничної інфраструктури і стягнення зборів за користування залізничною 
інфраструктурою; 

 Регламент (ЄС) 913/2010 Європейського Парламенту та Ради від 22.09.2010 року стосовно 
Європейської залізничної мережі для конкурентоздатності вантажних перевезень. 

Технічні умови та техніка безпеки: 

 Директива 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 року про безпеку 
залізниць у Співтоваристві, яка вносить зміни до Директиви Ради 96/18/ЄС про розділення 
пропускної здатності залізничного транспорту та до Директиви 2001/14/ЄС про розділення 
пропускної здатності залізничних інфраструктур, стягнення платежів за використання 
залізничної інфраструктури, сертифікацію безпеки (Директива про безпеку на залізницях); 

 Директива 2007/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23.10.2007 року про сертифікацію 
машиністів та поїздів у залізничній системі Співтовариства. 

Стандартизація рахунків та статистики: 

 Регламент Ради (ЄЕС) 1192/69 від 26.06.1969 року про спільні правила стандартизації звітності 
підприємств залізничного транспорту. 

Інтероперабельність 

 Директива 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17.06.2008 року про 
інтероперабільність залізничної системи в межах Співтовариства. 

Комбіновані перевезення: 

 Директива Ради 92/106/ЄЕС від 07.12.1992 року про встановлення спільних правил для окремих 
видів комбінованих перевезень вантажів між державами-членами. 

                                                             
55 Association Agreement between the European Union and its Member States and Ukraine, Annex XXXII/ua1 
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Інше: 

 Регламент (ЄС) 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23.10.2007 року про громадські 
пасажирські перевезення залізничним та автомобільним транспортом та скасування Регламентів 
Ради (ЄЕС) 1191/69 та 1107/70. 

 Регламент Ради (ЄЕС) 1371/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23.10.2007 року про права 
та обов’язки пасажирів, які користуються залізничним транспортом. 

3.3. ЯКИЙ МЕХАНІЗМ ВІДКРИТТЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО РИНКУ ДЛЯ 
УКРАЇНИ ОПТИМАЛЬНИЙ? 

Для української економіки існують ризики щодо безперебійної транспортної логістики, якщо 
очікуване відкриття ринку залізничних перевезень провести без добре спланованих системних 
заходів. Тож ґрунтуючись на проведеному дослідженні та досвіді європейських країн, ми в даному 
підрозділі наводимо ключові висновки. Опис необхідних змін ми виклали у такій послідовності, в якій 
їх потрібно запровадити перед відкриттям ринку перевезень. 

3.3.1. Механізм фінансування залізничної інфраструктури України 

Залізнична мережа України становить близько 20 тис. км, з них тільки 50% електрифіковано. 
Відповідно до аналізу Світового банку,56 близько 30% мережі забезпечує перевезення понад 10 млн 
тонн вантажів щорічно, і тільки 55% мережі може бути самоокупною (покривати як прямі, так і 
капітальні витрати на підтримання мережі). Натомість майже 20% мережі складають малодіяльні 
шляхи – ними перевозиться лише 250 тонн щорічно, тож вони не зацікавлять нових вантажних 
перевізників після відкриття ринку. Близько 8 тис. км шляхів не мають достатнього для беззбитковості 
трафіку. 

На наш погляд, на практиці це означає необхідність провести ревізію транспортної стратегії України 
та визначити стратегічно необхідну залізничну мережу Україні та з яких джерел її фінансувати. Слід 
взяти до уваги, що частину міжнародних транспортних коридорів, що проходять через Україну, може 
співфінансувати Єврокомісія, а частина мережі уже сьогодні є комерційною та окупною. Проте слід 
визначити, чого потребує поточна залізнична мережа – розвитку, скорочення чи передачі в концесію, 
а також який обсяг державного фінансування можливий для підтримання цієї мережі. 

Українські стейкхолдери переконані (див. п. 1.3.3), що сьогодні досі не сформована позиція уряду 
щодо залізничної мережі, що розгалужена залізнична мережа може бути конкурентною перевагою 
української економіки, тому необхідно знайти шляхи фінансування або ж закрити частину ділянок.  

Як ми відзначили вище, згідно з аналізом ОЕСР, уніфікована затратна залізнична інфраструктура є 
спільною характеристикою залізничного ринку ЄС та великою мірою фінансується з державних 
фінансів. 

Досвід Польщі (див. Врізку 5), транспортна політика якої під час реструктуризації галузі була 
сконцентрована на переході з автотранспорту на залізничний, та Німеччини (див. Врізку 4), стратегія 

                                                             
56 Ukrzaliznytsia (UZ) Modernization Strategy. Summary report: Using Market Opening ot Catalyze Railway Reforms; World Bank, June 
25, 2019 
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розвитку інфраструктури якої передбачала закриття ліній із низьким трафіком та інвестуванням у 
високозавантажену мережу, а також більшості інших європейських країн доводить, що без державної 
підтримки залізнична мережа скорочується. 

У параграфах 2.2.1. та 2.2.3. ми дослідили, що європейська практика встановлення плати за доступ до 
інфраструктури на рівні прямих затрат оператора інфраструктури не покриває необхідний обсяг 
непрямих витрат та капітальних видатків на її утримання. Україні недостатньо тільки скопіювати 
механізм тарифоутворення, який передбачений європейськими директивами, адже це означатиме 
покриття перевізниками тільки прямих витрат. Варто чітко передбачити в законодавстві, яка частина 
залізничної інфраструктури та в якому обсязі  може фінансуватись із державного бюджету. 

Наступним кроком після ревізії транспортної стратегії варто опрацювати механізм укладання 
контракт-програми між майбутнім оператором інфраструктури та Мінфіном, яка має містити критерії 
фінансування на основі узгодженої транспортної стратегії (т.зв. network PSO).   

У п. 2.1.4 ми розглянули приклад механізму укладання контракт-програми в Іспанії, а також негативні 
наслідки передачі інфраструктури приватному оператору на прикладі Великобританії. У Німеччині 
оператору інфраструктури DB Netz вдалось підвищити обсяг фінансування мережі тільки після 
укладання контракту-програми з федеральним урядом Німеччини. 

Отже, перед відкриттям ринку залізничних перевезень уряд має здійснити заходи, спрямовані на 
те, щоб фінансування майбутнього оператора інфраструктури було достатнім для підтримання 
залізничної мережі України в робочому стані. 

3.3.2. Організаційне та бухгалтерське розділення Укрзалізниці 

У п. 2.1.1 ми розглянули загальний процес реструктуризації державних монополістів. Оскільки 
реструктуризація як процес ставить собі за мету підвищення вартості активів та ефективності 
управління ними – оптимальним є виокремлення сегментів бізнесу як вертикально (відокремлення 
інфраструктури від перевізного бізнесу), так і горизонтально (через відокремлення операційної 
діяльності). 

Усі європейські країни пройшли через етап розділення державних монополістів: оператор залізничної 
інфраструктури  стає незалежним від операторів для виконання своєї основної функції (контроль 
пропускної спроможності та стягнення плати за доступ до інфраструктури).  

Литва (див. Врізку 1) розділила монополію та підвищила операційну ефективність, Німеччина (див. 
Врізку 4) та Польща (див. Врізку 5) зробили те саме. Розділення проводилося в ситуації скорочення 
обсягів перевезень та доходів залізничних монополістів, а його основним драйвером були вимоги 
залізничних директив Євросоюзу (про «нульовий» залізничний пакет ЄС  – див.  п. 2.1.1). 

За результатами дослідження ОЕСР, в усіх країнах ЄС колишні залізничні монополії відіграють 
спеціальну роль на внутрішніх ринках. Здебільшого вони є єдиними, хто відіграє важливу роль в усіх 
сегментах: повагонних і маршрутних відправленнях вантажів, мультимодальних і пасажирських 
перевезеннях – як регіональних, так і далекого сполучення. Колишні монополії здійснюють великий 
обсяг операцій за підписаними PSO-контрактами з місцевими та державними органами влади. Цей 
спеціальний статус пояснює велику частку перевезень, що залишаються за колишніми монополіями. 

Поточна модель управління Укрзалізницею (див. п. 1.1.2) характеризується регіональною, а не 
функціональною організацією роботи. 28 філій, 6 регіональних філій та 2 представництва (див. 
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Таблицю 2) концентруються на декількох видах діяльності, мають зайві непрофільні активи. Нині 
Укрзалізниця ще не провела розділення оперування інфраструктурою та перевезеннями вантажів і 
пасажирів, що не дозволяє розділити фінансові рахунки та визначити, який обсяг грошових коштів 
генерує кожен сегмент окремо: інфраструктура, вантажні та пасажирські перевезення. 

Розділення Укрзалізниці дозволить: 1) чітко визначити обсяг інвестицій, необхідних для модернізації 
інфраструктури; 2) організувати конкуренцію для вантажних операторів. Розділення вантажного та 
пасажирського бізнесу гарантує, що доходи від вантажних перевезень не будуть покривати збитки від 
пасажирських перевезень. Доходи від вантажних перевезень мають використовуватись для бізнесу з 
вантажних перевезень. 

Реструктуризація активів, скорочення й оптимізація витрат на підтримку інфраструктури – ці питання 
можуть бути вирішені частковою приватизацією непрофільних активів, тоді компанія зможе 
зосередитись на своїй основній діяльності, що генерує прибуток та має соціальну значущість для 
громадян. План діяльності Укрзалізниці має містити графік продажу чи часткової приватизації 
непрофільних активів.  

Учасники українського залізничного ринку, за даними нашого опитування, загалом підтримують 
реорганізацію Укрзалізниці як частини процесу лібералізації перевезень. Учасники назвали такі 
аргументи: розділення дозволить нормально обліковувати витрати та розділити діяльність на 
профільну і непрофільну, припинити перехресне субсидування пасажирських перевезень 
вантажними, домогтися, щоб кожен напрямок бізнесу став окупним для інвестування. 

Тільки після розділення можна здійснити лібералізацію ринку перевезень. Тоді усі учасники матимуть 
рівні умови для операторів перевезення вантажів, що дозволить забезпечити недискримінаційний 
тариф доступу до інфраструктури. 

Тому, Укрзалізниця має забезпечити чітке розділення бухгалтерського обліку (та господарської 
діяльності) з управління інфраструктурою від інших послуг – пасажирських та вантажних 
перевезень, а також – незалежне управління кожною із компаній. 

3.3.3. Визначення зборів за доступ до мережі та перегляд роздрібних тарифів 

Збори за доступ до інфраструктури є обов’язковими для фінансового забезпечення оператора 
інфраструктури. У п. 2.2.1. ми проаналізували європейський досвід щодо визначення тарифу на 
мінімальний пакет доступу до інфраструктури. З нього випливає, що в більшості країн ЄС методика 
стягнення плати за доступ до інфраструктури заснована на покритті прямих витрат на надання 
послуги (marginal cost pricing). Це стало можливим завдяки державній підтримці операторів 
інфраструктури через пряме фінансування або через встановлення вищих зборів за доступ.  

Процедура розрахунку зборів за доступ може бути такою: УЗ як оператор інфраструктури визначає 
загальні витрати на використання інфраструктури та додає ці розрахунки до т.зв. network statement. 
Цей документ має щорічно публікуватись та обговорюватися з учасниками ринку. У зв’язку із 
монопольним становищем Укрзалізниці як оператора інфраструктури – створюється Нацкомісія з 
регулювання транспорту. Отже, погодження та пост-контроль залишається  за комісією, початкові 
розрахунки – за оператором інфраструктури.  

Без сумніву, питання встановлення обґрунтованих (не занизьких та не зависоких) зборів за доступ з 
достатньою маржою для оператора інфраструктури – потребуватиме ретельної підготовки та медіації 
з боку МІУ на ринку залізничних перевезень.  
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Має бути забезпечена можливість щорічного перегляду зборів за доступ.  

Збори за доступ стануть базовими для визначення кінцевої вартості послуги з перевезення. Досвід ЄС 
свідчить:  якщо спробувати покрити усі витрати інфраструктури – кінцева вартість стрімко зросте і 
більшість вантажів  переміститься із залізниці на автодорожній транспорт. Тому більшість країн ЄС 
утримують збори за доступ на такому рівні, що дозволяє залізниці конкурувати із автомобільним 
транспортом57.  

Необхідно переглянути існуючі роздрібні тарифи на вантажні та пасажирські перевезення. Нині 
тарифи затверджено Міністерством інфраструктури. Вантажні тарифи сильно залежать від категорії 
вантажів. На початку 2019 року Укрзалізниця перевозила вантажі 14 категорій, тарифи яких 
відрізняються. Найнижчий тариф на вантажоперевезення встановлюється на вугілля, будівельні 
матеріали, залізо та марганцеву руду, і 60% вантажоперевезень припадає на ці вантажі. Слід 
зазначити, що для визначення роздрібних тарифів не існує чіткого та об'єктивного обґрунтування. 

У випадку ЄС транспортування пасажирів та фінансування інфраструктурних операторів здебільшого 
забезпечується з державних бюджетів, а не з платежів за доступ до інфраструктури. Якщо оператор 
інфраструктури не матиме фінансування з державного бюджету чи від підвищення тарифів для 
пасажирів, то для підтримання та реконструкції інфраструктури потрібне буде фінансування з тарифу 
на доступ до інфраструктури, що означатиме розмір тарифу вищий, ніж у країнах Західної Європи. 

Тому перед відкриттям ринку слід підготувати методику розрахунку зборів за доступ до 
інфраструктури, які мають, як мінімум, покривати прямі витрати оператора інфраструктури. 
Більше того, роздрібні тарифи на перевезення мають бути переглянуті та визначені відповідно до 
об'єктивних ринкових принципів. 

3.3.4. Механізм фінансування пасажирських перевезень 

Залізничні перевезення пасажирів у багатьох країнах (і Україна не становить виняток) є ключовими 
для забезпечення потреб мобільності населення, в тому числі найменш захищених соціальних груп.  

Для цього в країнах ЄС впроваджене поняття зобов’язання з надання суспільно важливих перевезень 
(public service obligations) пасажирів залізничним транспортом, які не можуть надаватися на 
комерційній основі через їх фінансову непривабливість. Суспільно важливі перевезення здійснюються 
на замовлення центральних або місцевих органів влади на засадах компенсації. Органи влади 
підтримують залізничних операторів прямим фінансуванням їхніх витрат з бюджету. Ринкові ціни 
повністю покривають тарифні витрати (з можливістю отримання прибутку або без нього), на відміну 
від соціальних, які дотуються державою та/або перехресно (як у Франції). 

Послуги з пасажирських перевезень (так звані open access regime) на маршрутах далекого сполучення 
між обласними центрами України можуть мати достатній попит, щоб покрити усі затрати.  

                                                             
57 Тут мається на увазі принцип конкурентної позиції залізниці щодо інших видів транспорту. Вантажовідправники залізної 
руди, вугілля тощо мають низьку еластичність попиту на логістику, тому вартість перевезення може встановлюватись 
обґрунтовано вищою, аніж для класів вантажів, що мають альтернативу інших видів транспорту. В Україні нині ситуація 
зворотна. 
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Оскільки конкуренція запроваджується у вантажних перевезеннях, прибутки від вантажних операцій 
не будуть доступні для перехресного субсидування пасажирських перевезень. Необхідно буде 
забезпечити державні кошти для субсидування цих послуг. 

Водночас потрібно визначити, які пасажирські перевезення з регульованою вартістю будуть суспільно 
важливими, що буде компенсуватися перевізникам з державного та місцевого бюджетів (т.зв. service 
PSO). Переважно компенсації стосуватимуться міжрегіональних та приміських перевезень.  Ці послуги 
із суспільно важливих перевезень мають підпадати під укладення контракту з замовниками 
перевезень та відшкодування різниці між регульованою вартістю квитків та очікуваною вартістю 
перевезень. 

Тому перед відкриттям ринку уряду слід здійснити заходи щодо скасування дискримінаційного крос-
субсидування пасажирських перевезень вантажними, а відтак розглянути питання щодо: 1) 
механізму фінансування пасажирських перевезень; 2) розділення пасажирських перевезень на 
комерційні  й суспільно важливі  та дерегуляції тарифів на комерційні перевезення.  

3.3.5. Створення та забезпечення незалежності регуляторів  

Створення Нацкомісії, яка відповідатиме за тарифи, є передусім необхідним для відкриття доступу до 
інфраструктури. Також необхідно ухвалити підзаконні регулятивні акти та методики розрахунку 
зборів за доступ до інфраструктури. Водночас слід унеможливити ситуацію, коли оператор 
інфраструктури самостійно регулюватиме збори за доступ і надаватиме преференції для окремих 
вантажних операторів чи оператора із державного холдингу. 

У п. 2.2.2 ми детально проаналізували роль регуляторів у процесі встановлення тарифів, ліцензуванні 
операторів перевезень та сертифікації рухомого складу з безпеки. 

Отже, необхідно створити Нацкомісію з регулювання залізничного транспорту та адаптувати 
регулювання зборів за доступ; створити орган безпеки на залізничному транспорті, який 
визначатиме вимоги до перевізників, перевірятиме їхню відповідність та видаватиме ліцензії на 
здійснення перевезень. 

При створенні Нацкомісії постають такі ключові питання: порядок призначення членів Нацкомісії, 
порядок відбору голови з-поміж членів комісії, механізм фінансування комісії, внутрішні процедури 
регулятора, забезпечення незалежності регулятора від держави та учасників ринку (мінімізація ризику 
«захоплення регулятора»). 

 

 

 

 

 

 

 

 


