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ministrative regional districts. That’s why districts are ranked according to increasing or decreas-

ing of the given (normalized) indicators of development. Industry rating is used to compare districts 

of services sector industries. Industry rating is defined as administrative area in the ranked number 

of development indicators of a particular segment of services sector. At the same time the correla-

tion of the place in the industry rating with an average regional indicator is determined. The indi-

cator of territorial concentration of service facilities is used for a detailed study of services in the 

region, it allows to assess their density of different regional districts. To calculate the level of re-

gional development of services the method of calculating the index of regional development of ser-

vices is used. The calculation is performed by the following algorithm: 1) to determine the average 

value of each of the benchmarks (in this case, the standard adopted by the average level of perfor-

mance); 2) to determine standardized statistical indicators; 3) to define generalized indicators of 

regional development of services; 4) to identify regional indicators. The index of social density of 

services network is used to set up the correspondence of the service facilities to the existing region-

al settlement network. 

Keywords: mathematical methods, quantitative analysis method, geography of service sphere. 
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СТРУКТУРА ТА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

УКРАЇНИ ДО 2014 РОКУ 

 

У статті проаналізована структура та рівень розвитку залізничного транспорту 

України до 2014 року. Прослідковано динаміку пасажирських та вантажних перевезень в 

Україні у 2009-2013 рр. після загальної кризи економіки. Встановлено, що остання спричини-

ла значне погіршення становища на залізницях, певне зменшення обсягів перевезень та зміну 

їхньої структури. Як свідчить наш аналіз, відправлення вантажів та пасажирів залізниця-

ми України зменшувалося на 0,2-2,5% в порівнянні з попередніми роками (до 2009 року) та на 

2,8-4,4% – за 2009-2013 роки. Зазначено, що реформування системи залізничного транспор-

ту сьогодні є об’єктивною необхідністю. Воно є першим кроком на шляху адаптації залізни-

чного транспорту України до стандартів ЄС, а також застосування прозорих ринкових 

механізмів. 

Ключові слова: транспорт, залізничний транспорт, транспортні вузли, міжнародні 

транспортні коридори, вантажні та пасажирські перевезення. 

 

Актуальність теми дослідження. Транспорт – важлива складова в струк-

турі економіки будь-якої держави. Ефективне функціонування транспортного 

комплексу є підґрунтям для структурних перетворень та зростання економіки, 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності, задоволення потреб населення і су-

спільного виробництва у перевезеннях, захисту економічних інтересів, зміц-
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нення обороноздатності країни. Залізничний транспорт є складовою єдиної тра-

нспортної системи України й відповідає вимогам суспільного виробництва та 

національної безпеки, має розгалужену інфраструктуру для надання відповід-

ного комплексу транспортних послуг [8]. Даний транспорт є однією з базових 

галузей економіки. Він забезпечує виробничі і невиробничі потреби матеріаль-

ного виробництва, невиробничої сфери, а також населення в усіх видах переве-

зень. Даний транспорт є частиною логістичних ланцюгів, які сприяють міжна-

родній торгівлі і економічному зростанню. Залізничний транспорт відіграє про-

відну роль у здійсненні внутрішньодержавних і значну – у зовнішньодержавних 

економічних зв’язках України. На нього припадає основна частина вантажообі-

гу і перевезень пасажирів [10]. 

Огляд попередніх результатів наукових досліджень. Транспортний 

комплекс виступає одним з найважливіших компонентів народного господарст-

ва держави, адже виконує оборонну функцію, приймає участь в міграціях насе-

лення, а також виступає органічною ланкою кожного виробництва, виконує 

безперервне й масове постачання всіх видів сировини, палива і продукції з пун-

ктів виробництва до споживачів [1]. Окреме місце у вивченні транспорту Укра-

їни, зокрема наземного, посідають теоретико-методологічні посібники та під-

ручники з географії транспорту – Троїцької Н.А. [11], Гудкова В.А. та Мироти-

на Л.Б. [3], Яновського П.О. [13]. Науково-методичні видання надають картину 

розвитку окремих елементів транспортної сфери й акцентують увагу на просто-

ровій характеристиці транспортної системи, дозволяють виявити найбільш ак-

туальні проблемні питання розвитку наземного транспорту, зокрема автомобі-

льного та залізничного [1]. Разом з тим у наукових працях сучасних вітчизня-

них вчених недостатньо уваги приділяється проблемам розвитку транспортної 

інфраструктури.  

Наведене вище визначило актуальність обраної теми і необхідність пода-

льшого поглиблення досліджень цього питання. 

Постановка мети наукового дослідження. Проаналізувати структуру та 

рівень розвитку залізничного транспорту України до 2014 року. Прослідити ди-

наміку пасажирських та вантажних перевезень в Україні у 2009-2013 рр. після 

загальної кризи економіки. 

Виклад основного матеріалу. Залізничний транспорт є значно безпечні-

шим у порівнянні з авіаційним, автомобільним і морським транспортами. Він 

поєднує у собі важливі техніко-економічні показники: регулярність руху і висо-

ку швидкість перевезень, велику пропускну і провізну спроможність. Стабільне 

та ефективне функціонування залізничного транспорту є необхідною умовою 

для забезпечення обороноздатності, національної безпеки і цілісності держави, 

підвищення рівня життя населення. Перевагами цього виду транспорту є велика 
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розгалуженість та низькі тарифи. Пропускна спроможність залізничної мережі 

значно перевищує поточні обсяги руху. Україна належить до регіонів із знач-

ним розвитком залізничного транспорту. На нього припадає основна частина 

вантажообігу і перевезень пасажирів. За загальною довжиною колій він посідає 

друге місце в Україні після автомобільного; здійснює основні обсяги вантажних 

перевезень (І місце в країні за вантажообігом) та перевезення пасажирів (ІІ міс-

це в країні за пасажирообігом) [11]. 

Сучасна конфігурація залізничної мережі в основному сформувалася ще на 

початку XX ст. Перші залізниці в Україні з’явилися між містами Перемишль – 

Львів (1861 р.), Одеса – Балта (1865 р.), Балта – Жмеринка – Київ (1870 р.) та 

Львів – Волочиськ – Жмеринка (1871 р.) [7]. 

Станом на 2013 р. довжина залізниць в Україні становила 21619,4 км, май-

же 47% з них – електрифіковані – 10242,2 км. (рис. 1).  
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Рис. 1. Динаміка довжини експлуатаційних залізниць в Україні  

у 2009-2013 рр. (складено автором за [10]) 

 

Велика увага приділялася електрифікації залізниць. Станом на 2013 р. в 

країні електрифіковано 10242,2 км доріг. У 2009 році кількість електрифікова-

них доріг становило 9727,9 км. Тобто за п’ять років їх кількість збільшилась на 

5,1% (рис 2). Внаслідок цього зростала швидкість рухомого складу, пропускна 

спроможність найважливіших залізниць, поліпшувалася екологічна ситуація та 

ефективність їх використання. Електрифіковані приміські зони Києва, Харкова, 

Львова, Донецька, а також магістральні та найбільш вантажонапружені заліз-

ниці: Київ – Львів – Чоп, Донбас – Кривий Ріг – Харків – Запоріжжя – Севасто-

поль, Харків – Лозова – Микитівка, Київ – Миронівна – Дніпропетровськ, Хирі-

вка – Помошна – Одеса – Іллічівськ та ін. 

Довжина залізниць, км 
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Рис. 2. Динаміка довжини експлуатаційних електрифікованих залізниць  

в Україні у 2009-2013 рр. (складено автором за [10]) 

 

Найбільш швидкісні залізничні магістралі, якими курсували пасажирські 

поїзди-експреси, з’єднали столицю країни з найбільшими містами – Харковом і 

Дніпропетровськом [9]. 

В Україні функціонували великі залізничні вузли – поселення, де сходять-

ся чи перетинаються залізничні колії зі значним обсягом перевезень і транспор-

тного обслуговування. Найбільшими залізничними вузлами є Харків, Лозова, 

Дніпропетровськ, Запоріжжя, Дебальцеве, Волноваха, Бахмач, Київ, Коростень, 

Жмеринка, Одеса, Ковель, Львів.  

За обсягами вантажних перевезень залізниці України займала четверте мі-

сце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії 

та Індії. Вантажонапруженість українських залізниць (річний обсяг перевезень 

на 1 км) в 3-5 разів перевищувала відповідний показник розвинених європейсь-

ких країн [5]. 

Територією України проходило 3 залізничні транспортні коридори – №3, 5, 

9. Зокрема, транс’європейська залізнична магістраль Е-30, що брала початок в 

Берліні, перетинала Україну за маршрутом Мостиська – Львів – Київ і йшла да-

лі до Москви. Вона ж на території Польщі перетиналася з швидкісними магіст-

ралями Е-59 та Е-65 і створювала можливість швидкісного залізничного сполу-

чення практично між усіма державами Європи.  

У підпорядкуванні Укрзалізниці до 2014 року налічувалося 1492 залізнич-

них станцій, 55 локомотивних і 48 вагонних депо, 110 дистанцій шляху, парк 

рухомого складу в кількості 144047 од. (рис 3). Серед рухомого складу перева-

жали вантажні вагони – 132500 од. (92%), адже залізничний транспорт є найбі-

Довжина залізниць, км 
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льшим в Україні виконавцем вантажних перевезень. Перевезення пасажирів ві-

дбувалося приміськими електропоїздами (1547 од.), дизель-поїздами (528 од.) 

або пасажирськими вагонами (7025 од.). Транспортування вагонів здійснювало-

ся тепловозами й електровозами.  

132500; 92%
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Рухомий склад: 1 – вантажні вагони; 2 – пасажирські вагони; 3 – тепловози й електровози; 

4 – електропоїзди (секції); 5 – дизель-поїзди 

Рис. 3. Рухомий склад Укрзалізниці cтаном на 2013 р. (складено автором за [10]) 

 

Управління процесом перевезень і виробничо-господарською діяльністю 

залізничного транспорту здійснювала Державна адміністрація залізничного 

транспорту України – «Укрзалізниця», до сфери управління якої належало 

шість регіональних залізниць: Південно-Західна, Львівська, Південна, Донець-

ка, Придніпровська й Одеська (табл. 1), а також інші підприємства та організа-

ції єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечували перевезен-

ня вантажів і пасажирів.  

Створювалися ці залізниці для територіального управління ще за радянсь-

ких часів, тому й зберегли за собою донині старі назви. 

Межуючи між собою регіональні залізниці традиційно виконували роль 

транзитних українських перевезень. Найважливішими залізничними магістра-

лями, що сполучали залізниці в єдине ціле є: Київ – Фастів – Козятин – Здолбу-

нів – Львів – Чоп; Фастів – Знам’янка – Дніпропетровськ – Донбас; Київ – Пол-

тава – Харків; Кривий Ріг – Запоріжжя – Донбас; Харків – Донбас; Харків – За-

поріжжя – Севастополь. 

Динаміка вантажних перевезень залізничним транспортом наочно предста-

влена (рис. 4). З діаграми видно, що у 2013 році вантажні перевезення станови-

ли 457454,5 тис. тон, що на 8,2% менше ніж у 2009 р. та на 2,5% менше ніж у 

попередньому році (проте частка залізничного транспорту в загальних показни-

ках залишилася практично не змінною внаслідок більш значного скорочення 

вантажообігу інших видів транспорту).  
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
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Загальне зниження перевезень транзитних вантажів у 2010 р. (на 21% у по-

рівнянні з попереднім роком) було викликано певною економічною нестабіль-

ністю в країні. Втім, у наступні роки вантажопотоки були відновленні. У зага-

льній структурі перевезень вантажів залізницями України частка транзитних 

складає 10,9%. 

Найбільш завантаженими в Україні були колії Донбасу і Придніпров’я, де 

в структурі перевезень переважали вугілля, залізна і марганцева руди, метал. В 

2013 р. перевезення будівельних матеріалів збільшилося на 7%, зерна – в 2,2 ра-

зу, коксу – на 3,1%. Водночас перевезення нафти й нафтопродуктів зменшилося 

на 19%, цементу – на 6,7%, чорних металів – на 5,9% тощо. 

498536,8

391523,4

432897

469308,1
457454,5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

Тис. тонн

2009 2010 2011 2012 2013
Роки 

 
Рис. 4. Динаміка вантажних перевезень залізничним транспортом України  

у 2009-2013 рр. (складено автором за [10]) 

 

Зазначимо, що за останні десятиріччя у процесі переходу до ринкових від-

носин відбувалася поступова оптимізація вантажоперевезень і зміна їх структу-

ри. Залізничний транспорт поряд з автомобільним і міським електричним (тро-

лейбусним, трамвайним, метрополітеном) видами транспорту є одним з основ-

них перевізників пасажирів в Україні. Він посідав чільне місце серед інших видів 

транспорту. Пасажирські перевезення за 2013 р. залізничним транспортом стано-

вили 429115,3 тис. пасажирів (пасажирообіг – 42118,1 млн. пас./км.), рис. 5 [10].  

Динаміка пасажирських перевезень в Україні у 2009-2013 рр. була аналогі-

чною до вантажних перевезень. Адже у 2010 р. рівень пасажирських транспор-

тувань знизився з 445465,7 тис. пас. у 2009 до 425974,8 тис. пас. – на 4,4%. 

Причиною цього були наслідки економічної кризи в Україна 2008-2009 рр. 

Станом на 2013 р. в Україні залізничним транспортом було перевезено 429115,3 

тис. осіб, що на 0,2% менше ніж в попередньому році.  

Пасажирський транспорт у зв’язку з інтеграцією України в європейську 

єдину залізничну систему в останні роки якісно змінюється, щоб відповідати 
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європейським рівням експлуатації й екологічних вимог. Перед пасажирською 

службою Державної адміністрації «Укрзалізниці» стоїть задача забезпечити па-

сажирські перевезення міжнародним рівнем комфорту [2]. 

445465,7

425974,8 427240,6

429784,9 429115,3

415000

420000

425000

430000

435000

440000

445000

450000

Тис. пас.

2009 2010 2011 2012 2013
Роки  

Рис. 5. Динаміка пасажирських перевезень залізничним транспортом України  

у 2009-2013 рр. (складено автором за [10]) 

 

Висновки. Загальна криза економіки спричинила значне погіршення ста-

новища на залізницях, певне зменшення перевезень та зміну їхньої структури. 

Як свідчить наш аналіз, відправлення вантажів та пасажирів залізницями Укра-

їни зменшилося на 0,2-2,5% в порівнянні з попередніми роками (до 2009 року) 

та на 2,8-4,4% – за 2009-2013 роки. Реформування системи залізничного транс-

порту сьогодні є об’єктивною необхідністю. Воно є першим кроком на шляху 

адаптації залізничного транспорту України до стандартів ЄС, а також застосу-

вання прозорих ринкових механізмів у її діяльності.  
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Summary 

Boikо Z.V. The Structure and the Development Level of the Ukraine's 

Railway Transport Until 2014. 
Transport – is an important component of structure of the any state economy. Efficient func-

tioning of the transport complex is the basis for structural transformations and economic growth, 

development of foreign economic activity, satisfaction of the needs of the population and social 

production in transportation, protection of economic interests, strengthening of the country's de-

fense capability. Rail transport is an integral part of the unified transport system of Ukraine and 

meets the requirements of social production and national security; it has an extensive infrastructure 

for providing the appropriate complex of transport services. Many scientific and methodical publi-

cations are provided the picture of development of the individual elements of the transport sphere 

and emphasize the spatial characteristics of the transport system, which allows us to identify the 

most urgent issues in the development of land transport, in particular, both automobile and railway.  

At the same time in scientific labors of modern domestic scientists not enough attention 

spared to the problems of transport infrastructure development. All of it have been defined actuality 

of the select theme and necessity of deepening subsequent of study of this question study. In the arti-

cle is analyzed structure and level of development of railway transport of Ukraine until 2014. The 

dynamics of passenger and freight transportations in Ukraine in 2009-2013 after the general crisis 

of economy was tracked. It is set that the general crisis of economy entailed the considerable wors-

ening of position on railways, certain diminishing of transportations and change of their structure. 

How does show the our analysis, sending of loads and passengers by Ukraine rail diminished on 

0,2-2,5% as compared to the previous year (until 2009) and on 2,8-4,4% – for the years 2009-2013. 

Is marked, that the reformation of the system of railway transport today is an objective by a necessi-

ty. It is the first step on the way to adaptation of railway transport of Ukraine to the standards of 

EU, and to implementation of transparent market mechanisms in its activity. 

Key words: transport, railway transport, transport knots, international transport corridors, 

freight and passenger transportations. 
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