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Проаналізовано сучасний стан залізничного транспорту України. Також 

знайдено ряд проблем, що створюють значні перешкоди щодо проведення в 

Україні ЄВРО-2012 та майбутнього приєднання до європейської залізничної 

системи. 
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Залізничний транспорт  займає провідне місце в транспортній системі 

України. Довжнина мережі українських залізничних шляхів становить 21,7 тис. 

кілометрів , завдяки цьому показнику Україна посідає третє місце в Європі. 

Управління процесом перевезень та виробничо-господарською діяльністю 

залізничого транспорту здійснює Державна адміністрація залізничного 

транспорту України (Укрзалізниця). 

На сьогоднішній день в Україні гостро стоїть питання щодо євроінтеграції 

та, відповідно, переходу до ринкової економіки. Перед нами виникла проблема 

щодо невідповідності української залізниці європейським стандартам, що 

створює незручності для проведення в Україні Євро-2012 та унеможливлює 

злиття української залізниці з єдиною європейською системою. 

Невідповідність української залізниці полягаю у наступному: 

- відсутність належного сервісу на залізничних вокзалах і в самих поїздах; 

- стан вагонів не відповідає санітарним нормам; 

- 75% електровозів на сьогоднішній день є фізично та морально 

зношеними і не підлягають подальшій експлуатації; 

- темпи старіння локомотивного парку залізниць України значно 

перевищують темпи нових сучасних зразків тягового рухомого складу [1]; 

- українські колії є заширокими (1524 мм) в порівнянні з європейськими 

(1435 мм) і т. д. 



Дані проблеми пов'язані зі "спадщиною" ще з років Радянського Союзу, 

після розпаду якого, Україна отримала застарілі та фізично зношені фонди, 

низький рівень організації виробництва, неадекватні механізми стимулювання 

праці тощо. Саме через це існує проблема невідповідності ширини залізничних 

колій, яка призводить до того, що Україна несе значні втрати по транзитним 

перевезенням, так як на кордоні існує потреба в перевантаженні вагонів або 

заміні коліс, що несе за собою втрати в часі та додаткові витрати [2]. Через таку 

невідповідність Україна стає неконкурентно спроможною на світовому ринку 

перевезень, що спричинює зменшення обсягів виробництва, а відповідно і 

експортованої продукції, та збанкрутування багатьох підприємств та 

організацій. Протяжність колій з простроченими термінами ремонту досягла 

30% від загальної протяжності. Внаслідок цього обмежується швидкість руху 

поїздів, виникає реальна загроза безпеці перевезень пасажирів, можливості 

виникнення техногенних катастроф тощо [3]. Також існує невідповідність в 

зростанні цін на продукцію, що споживається залізничним транспортом, 

порівняно з темпами тарифів на надані залізницею послуги. Ще одна причина 

таких проблем містить внутрішній характер. Це недостатньо ефективний 

механізм управління розвитком залізничного транспорту з боку як державних 

органів влади, так і керівництва галузі. 

На сьогоднішній день ведеться багато дискусій з приводу оновлення 

рухомого складу залізниці. У серпні 2011 року було прийнято постанову "Про 

затвердження програми оновлення локомотивного парку залізниць України на 

2012 – 2016 роки" [1], у якій було визначено основні недоліки теперішнього 

стану залізниці та запропоновано шляхи розв'язання проблем з наведеним 

планом про виконання робіт та джерелами фінансування.  

До Євро-2012 планується введення спеціальних терміналів для завчасної 

купівлі залізничних квитків; має бути розглянуто питання щодо електрифікації 

залізниць (з 22 тисяч кілометрів залізниці електрифіковано на даний момент 

лише 10,5), а також введення швидкісних та високошвидкісних пасажирських 

поїздів. Чотири міста, які прийматимуть Євро-2012, будуть сполучені між 



собою швидкісною залізничною системою. Також буде закуплено нові вагони, 

конфігурацію та зовнішній вигляд уже затверджено із компанією "Hyundai". 

Отже, інтеграція України до європейської залізничної транспортної 

системи можлива лише при виконанні усіх вищеперелічених нововведень та 

модернізацій залізничної інфраструктури України при безперебійному 

фінансуванні. Але дані перспективи втрачають свою вірогідність через 

існування неефективного механізму управління розвитком залізничного 

транспорту з боку державних органів влади та керівництва галузі, внаслідок 

чого виникає ряд протиріч у керівництві, а відповідно і зупиняється оновлення 

залізниці.  
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