
Звіт експертів ЄЕК ООН

У 2018 році ООН оприлюднила звіт "Реформа на залізничному транспорті в регіоні
ЄЕК" , у якому було розглянуто стан проведення реформи в багатьох країнах, зокрема і в1

Україні.

Експерти BRDO Андрій Буковський та Зоя Мельник підготували стислий огляд звіту
«Реформа на залізничному транспорті в регіоні ЄЕК»

У 2018 році ООН оприлюднила звіт "Реформа на залізничному транспорті в регіоні ЄЕК"
(далі – Звіт ООН). Це дослідження показало, що реформа на залізничному транспорті в регіоні2

ЄЕК проводиться в різних формах з точки зору інституціональної структури, учасників ринку3

та розвитку даної галузі. Кожна з використаних моделей дала успішні результати в одних
областях і менш успішні в інших, проте незважаючи на схожі підходи рівень досягнутих успіхів
у різних країнах неоднаковий. З цього чітко випливає, що стандартної моделі проведення
реформи на залізничному транспорті, так само як і єдиного рішення, яке можна було б
застосувати у всіх випадках в регіоні ЄЕК, не існує і що кожна країна повинна переконатися в
тому, що обрана нею модель відповідає її завданням і потребам і що фінансове становище даної
галузі дозволяє їй успішно провести реформу і підвищити конкурентоспроможність
залізничного транспорту.

Аналізуючи групу країн, частиною якої є республіки колишнього Радянського Союзу
(проте експерти BRDO не вважають це головно об'єднуючою рисою ), з точки зору темпів4

реформування експерти ЄЕК ООН розподілили їх на три підгрупи :5

o країни, що досягли певного прогресу в реформах: Казахстан і Російська Федерація;

o країни, де реформи є предметом широкого обговорення і де вже прийнято деякі
законодавчі акти, але реальні практичні кроки видаються досить скромними: Узбекистан і
Україна;

o країни, де проведення реформ поки що не намічено: Азербайджан, Вірменія, Білорусь,
Грузія, Киргизстан, Республіка Молдова, Таджикистан та Туркменістан.

Експерти констатували та внесли до Звіту ООН таку інформацію:

Україна

"Українські залізниці" (Укрзалізниця, УЗ) – це компанія, що перебувала у повній
власності держави, створена у 1991 році, коли Україна стала незалежною державою. У 2006
році український уряд затвердив "Концепцію Державної програми реформування залізничного
транспорту" . Проведення реформи відповідно до державної програми , терміни виконання якої6 7

7 Мається на увазі Постанова КМУ від 16.12.2009 № 1390 "Про затвердження Державної цільової програми
реформування залізничного транспорту на 2010-2015 роки" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-п

6 Мається на увазі Концепція Державної програми реформування залізничного транспорту, схвалена
розпорядженням КМУ від 27.12.2006 № 651-р https://www.kmu.gov.ua/npas/60705298

5 Звіт ООН, ст.16 https://unece.org/sites/default/files/2020-12/1737000_R_ECE_TRANS_261.pdf

4 Головним фактором їх порівняння є участь цих країн в Організації співробітництва залізниць (ОСЗ), крім того,
схожість на початку реформ в частині принципів роботи залізниць їх організаційно структури, типів, видів та
технічного стану основних фондів, однакова ширина колії (1520мм) тощо.

3 Європейська економічна комісія. Одна з п’яти регіональних економічних комісій ООН, створена у 1947 р. Україна
є однією з держав-засновниць ЄЕК

2 https://unece.org/sites/default/files/2020-12/1737000_R_ECE_TRANS_261.pdf
1 https://unece.org/sites/default/files/2020-12/1737000_R_ECE_TRANS_261.pdf
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переносилися в 2009 і 2011 роках (нині її завершення намічається на 2019 рік), передбачалося в
три етапи:

∙ етап 1 (2010–2012 роки): поділ функцій державного регулювання та господарської
діяльності УЗ, а також злиття шести чинних регіональних залізниць та інших численних
дочірніх підприємств УЗ в одне вертикально інтегроване державне акціонерне товариство.
Парламентом було закладено законодавчу базу, необхідну для реформування залізничного
сектора (прийняття Закону "Про акціонування" ). Відповідно до цього Закону, який набув8

чинності у березні 2012 року, уряду належало ухвалити до червня 2012 року постанову про
утворення нової національної залізничної компанії. У результаті ця постанова була схвалена у
червні 2014 року, наслідком чого стало перетворення державних підприємства та державної
адміністрації на публічне акціонерне товариство (2015 рік );9

∙ етап 2 (2013-2015 роки): запровадження конкуренції на ринку рухомого складу. Крім
того, передбачалося налагодження системи управління залізничним рухом, перегляд тарифної
політики, створення центрального та регіональних центрів управління перевезеннями,
впровадження механізмів фінансової підтримки пасажирських перевезень, забезпечення
правових та організаційних умов для отримання приватними операторами пасажирських
перевезень доступу до ринку, а також створення операторів регіональних. пасажирських
перевезень, що перебувають у власності місцевих органів влади, та нової національної
залізничної компанії.

На думку складачів Звіту ООН, другий етап реформування поки що не розпочато
(станом на 2021 р. ніяких змін не відбувалося – за матеріалами ТСК з перевірки АТ "УЗ");

∙ етап 3 (2016–2019 роки): досягнення більш довгострокових цілей, намічених для
залізничної галузі України, включно з впровадженням відповідного фінансового механізму
усунення перехресного субсидування збиткових пасажирських перевезень за рахунок доходів
від вантажних, подальше заохочення конкуренції на ринку рухомого складу та розвиток
термінальних комплексів.

У листопаді 2016 року – згідно з положеннями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
– було розпочато реалізацію спільного з Європейським союзом проекту з надання Міністерству
інфраструктури сприяння у проведенні реформи залізничного сектору. Цей проект має сприяти
зміцненню потенціалу Міністерства інфраструктури щодо розробки стратегічних підходів до
створення конкурентного ринку залізничних перевезень, встановлення у залізничному секторі
вимог до безпеки, що узгоджуються з європейськими нормами та стандартами, а також
інтеграції української залізничної системи до транс’європейської залізничної мережі.

Це дослідження було підготовлено завдяки внеску з боку ораторів та делегатів, які
виступили на робочій нараді з реформи на залізничному транспорті, яке відбулося у зв'язку з
сімдесят першою сесією Робочої групи з залізничного транспорту у листопаді 2017 року.

Стратегія розвитку АТ "УЗ" на 2017−2021 рр., презентована на 71-й сесії Робочої
групи ЄЕК з залізничного транспорту у листопаді 2017 року.

9 АТ "УЗ" розпочало господарську діяльність 01.12.2015

8 Мається на увазі Закон України "Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту
загального користування" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4442-17

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4442-17


Членом правління Р.Пашкевічем було презентовано Стратегію розвитку АТ "УЗ" на
2017−2021 рр. Матеріали його виступу було включено до загального звіту .10

Відповідно до публікації ЄЕК ООН (2017 рік), яка містила матеріали виступу
Р.Пашкевіча, на сьогоднішній день реформи на залізничному транспорті в Україні поки що не
завершені. За даними української делегації , представленої на робочій нараді з реформи на11

залізничному транспорті, перехід від минулої структури, яка будувалася за регіональною
ознакою, до інтегрованої за вертикалями холдингової компанії поки що перебувають на стадії
здійснення.

Після завершення процесу реформ, залізнична система міститиме:

∙ нову бізнес-модель, яка передбачає (відповідно до презентованої стратегії усі
перетворення повинні були закінчитися до кінця 2021 р.) створення холдингової компанії з
вертикальним поділом комерційних функцій на п'ять підрозділів та низку дочірніх компаній, як
зазначено в таблиці нижче (Таблиця 8 Звіту ООН);

∙ нові засади формування бюджету за рахунок перехресного субсидування дочірніх
компаній холдингу;

∙ нову тарифну систему, що передбачає поділ тарифних складових інфраструктури та
локомотивного господарства.

Таблиця 8 Звіту ООН. Прогнозна бізнес-модель Українських залізниць

Підрозділ
(група комерційних

функцій)

Дочірня компанія
(залежне товариство)

Функція
(завдання конкретної компанії)

Вантажні
перевезення та
логістика

УЗ-Карго Оператор вантажних вагонів
УЗ-Експедиція Експедитор вантажів
УЗ-Міжнародна Експедитор вантажів за межами України
УЗ-Інтермодальна Оператор інтермодальних перевезень
УЗ-Термінали Оператор терміналів
УЗ-Під'їзди Забезпечення доступу до залізниці

Пасажирські
перевезення

Пасажирська компанія Пасажирські перевезення
Компанія забезпечення
пасажирських перевезень

Забезпечення матеріально-виробничих запасів,
служба харчування та ін.

Компанія швидкісних
перевезень Міжміські та Міжміські+ пасажирські перевезення

6 регіональних
приміських компаній

Регіональні та приміські перевезення у
пасажирському сполученні

Компанія зі станційних
споруд Управління станційними спорудами

Виробництво Компанія з ремонту
пасажирських вагонів

Технічне обслуговування та ремонт пасажирських
вагонів

11 Ukrainian Railways (2017). JSC “Ukrainian Railway” (UZ) Development Strategy for 2017−2021. Presentation by
Remigiusz Paszkiewicz, Member of Management Board, Ukrainian Railways, Ukraine. UNECE, Working Party on Rail
Transport, 71th session (Geneva, 27−29/11/2017) Бібліографія, Звіт експертів ООН, ст.90,
https://unece.org/sites/default/files/2020-12/1737000_R_ECE_TRANS_261.pdf

10 Звіт ООН, сторінки 25-26 та 48-49 https://unece.org/sites/default/files/2020-12/1737000_R_ECE_TRANS_261.pdf

https://unece.org/sites/default/files/2020-12/1737000_R_ECE_TRANS_261.pdf
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Компанія з ремонту
локомотивів Технічне обслуговування та ремонт локомотивів

Компанія з ремонту
вантажних вагонів

Виготовлення та технічне обслуговування вантажних
вагонів

Інфраструктура

УЗ-Діагностика Діагностика та нагляд за інфраструктурою,
енергопостачанням та спорудами

Філії АТ "УЗ" (відокремлені структурні підрозділи)12

УЗ-Колійне господарство Експлуатаційно-технічне обслуговування та
модернізація залізничних колій

УЗ-Автоматизація та
комунікація

Експлуатаційно-технічне обслуговування та
модернізація комунікаційного обладнання;
експлуатація відповідного комунікаційного центру

УЗ-Енергопостачання
Експлуатаційно-технічне обслуговування та
модернізація системи енергопостачання; служби
енергопостачання

УЗ-Диспетчерська
централізація

Диспетчерська централізація Управління
регіональними центрами диспетчерської
централізації

Джерело: Українські залізниці (2017 рік)

Німеччина13

У Німеччині компанія "Залізниці ФРН" (Deutsche Bahn, DB) була створена внаслідок
злиття державних залізничних компаній Західної та Східної Німеччини (1994 рік) після їх
об'єднання. З того часу вона обрала модель так званої "холдингової компанії", у якій "ДБ Нетце"
відповідає за управління інфраструктурою, а інші вертикалі цієї структури – за організацію
пасажирських та вантажних перевезень. З 2008 року під безпосереднім управлінням компанії
"Залізниці ФРН" (DB) знаходяться підрозділи "ДБ Нетце" ("ДБ Нетце Трак", "ДБ Нетце
Енерджі" та "ДБ Нетце Стейшн"), а філія під назвою "ДБ Мобіліті Лоджистик" (DB_МL) керує
іншими комерційними підрозділами, що займаються пасажирськими перевезеннями далекого
прямування ("ДБ Лонг Дістанс"), регіональними перевезеннями ("ДБ Реджинал"),
міжнародними пасажирськими перевезеннями ("ДБ Арріва"), вантажними перевезеннями ("ДБ
Карго") та логістичними послугами ("ДБ Шенкер"). Наради керуючих органів DB та DB_МL
зазвичай проводяться на спільній основі з метою забезпечити застосування комплексного
групового підходу до проблеми управління.

Наразі структура Deutsche Bahn AG складається з декількох незалежних структурних
бізнес-одиниці (Business units), які керують кількома десятками юридичних осіб (див.
Додаток 6).

Казахстан14

На момент здобуття 1991 року незалежності залізнична мережа Казахстану
обслуговувалася трьома окремими регіональними залізничними управліннями. Реформування
залізничної галузі було розпочато у 1997 році, коли сталося злиття цих управлінь в інтегровану
національну залізничну організацію, що належить державі, яка оформилася в компанію

14 Звіт ООН, с. 24 https://unece.org/sites/default/files/2020-12/1737000_R_ECE_TRANS_261.pdf
13 Звіт ООН, с. 44 https://unece.org/sites/default/files/2020-12/1737000_R_ECE_TRANS_261.pdf

12 Відповідно до вимог Закону України "Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного
транспорту загального користування" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4442-17) зазначені функції та відповідне
майно, яке є державним та передано товариству на прави господарського відання, залишаються у складі АТ "УЗ".

https://unece.org/sites/default/files/2020-12/1737000_R_ECE_TRANS_261.pdf
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"Қазақстан темір жоли" (КТЖ) (Казахстанські залізниці). На той момент залізничний сектор
країни характеризувався високою фізичною зношеністю матеріальної бази, застарілою
технічною оснащеністю та відсутністю конкурентного середовища.

У 2001 році уряд Казахстану затвердив програму великої реструктуризації залізничного
транспорту. Реформи здійснювалися у три етапи. Хоча на першому та другому етапах (у період
з 2001 по 2006 роки) передбачалося перетворення галузі на базі російської моделі, пізніше
спрямованість реформ змінилася. На третьому етапі реформування казахстанська модель стала
тяжіти до структури, характерної для залізничної галузі ЄС. На двох початкових етапах
реструктуризації ставилося завдання створення двох відокремлених компаній, основними
видами діяльності яких є надання послуг локомотивної тяги та послуг оператора вантажного
вагонного парку. На третьому етапі реформування функції політики та регулювання були
відокремлені від комерційних функцій, а діяльність із управління інфраструктурою, а також
обслуговування пасажирських і вантажних перевезень було розподілено на окремі
підприємства, які є дочірніми акціонерними компаніями в рамках холдингу "КТЖ", причому
вантажні та пасажирські компанії експлуатували власні парки локомотивів та вагонів.

Результатами реформування стали й інші серйозні зміни, зокрема впровадження
сучасних методів бухгалтерського обліку та інформаційного менеджменту, а також
приватизація або виведення зі структури залізниць непрофільних активів (включно з
поточним утриманням колії, технічним обслуговуванням та ремонтом рухомого складу) та
об'єктів соціальної сфери (включно зі школами, лікарнями та будинками культури, які були
передані відповідним місцевим виконавчим органам влади). Під час здійснення залізничної
реформи у Казахстані уряд передав АТ "КТЖ" додаткові активи, зокрема 11 аеропортів та три
зони міжнародної торгівлі.

Російська Федерація (РФ) 15

Залізнична реформа в РФ набрала темпи у 2001 році, коли було опубліковано 10-річну
"Програму структурної реформи на залізничному транспорті", заявленими цілями якої були:

підвищення стійкості роботи залізничного транспорту, його доступності, безпеки та
якості послуг;

запровадження конкуренції на ринку залізничних перевезень та залучення у галузь
приватних інвестицій;

зниження сукупних народно-господарських витрат на перевезення та масштабів
державної підтримки даного сектора;

задоволення зростаючого попиту на послуги з перевезення пасажирів на залізничному
транспорті.

Відповідно до вищезгаданої програми, реформування проводилося у три етапи. На
першому етапі (2001–2003 роки) передбачалося оформлення нормативно-правової бази та
створення основних структур, покликаних підвищити конкурентоспроможність залізничного
сектора.

У рамках другого етапу реформування (2003-2006 роки) акцент був зроблений на
структурній реорганізації ВАТ "РЖД", причому основною метою була відмова від внутрішнього
перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних. За вказаний період
відбувся поділ комерційної та іншої діяльності ВАТ "РЖД". Було створено понад 40 дочірніх
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компаній, що спеціалізуються на контейнерних перевезеннях, рефрижераторних перевезеннях,
перевезеннях автомобілів, технічному обслуговуванні та ремонті рухомого складу, виробництві
запасних частин і т.і.

Третій етап реформування (2006–2010 роки) мав створити всі умови для залучення в
галузь приватного капіталу та розвитку конкуренції. З цією метою відбувалася поступова
лібералізація ринку вантажних перевезень. Права власності на велику частину парку
вантажних вагонів були передані двом великим компаніям, створеним спочатку як дочірні
підрозділи ВАТ "РЖД": "Перша вантажна компанія" – утворена в 2007 році і "Друга вантажна
компанія" – утворена в 2010 році (у 2013 році перейменована на "Федеральну вантажну
компанію"). Решта парку вантажних вагонів було продано на конкурсній основі приватним
операторам.

Лібералізація торкнулася і ринку пасажирських перевезень. У 2009 році була створена
"Федеральна пасажирська компанія" (ФПК) як дочірня компанія РЖД, що надає послуги з
перевезення пасажирів у далекому слідуванні.

Механізми розподілу функцій залізничних структур в країнах – членах ЄС

Вимога щодо поділу функцій керуючого інфраструктурою (КІ) та оператора залізничного
транспорту в країнах – членах ЄС трактується в різних країнах ЄС по-різному, внаслідок чого
діють різні механізми, які варіюються від повного поділу інституційних функцій до поділу
організаційних функцій (що також кваліфікується як "моделі холдингової компанії"). Механізми
поділу функцій у ЄС класифіковано в наведеній нижче таблиці.

Форма поділу Опис Країни – члени ЄС

Організаційне
розділення

("моделі холдингової
компанії")

Інтегрована система
Австрія, Угорщина, Німеччина,
Ірландія та Північна Ірландія, Італія,
Латвія, Литва, Словенія

Інтегрована система, але з більш
високим рівнем незалежності КІ Франція, Польща

Інституційне
розділення

КІ відділений

Бельгія, Болгарія, Великобританія,
Греція, Данія, Іспанія, Нідерланди,
Румунія, Словаччина, Хорватія,
Чеська Республіка, Естонія

Мультимодальний КІ відділений Португалія, Фінляндія, Швеція

Висновки

Наріжним каменем структурних реформ залізничного транспорту України, як і більшості
залізниць розвинених країн, що реформуються, є перехід від неефективної
територіально-галузевої структури управління (коли, у випадку України, кожна із шести
залізниць займалася всіма видами діяльності) до ринкової, вертикально інтегрованої за
основними видами діяльності організаційної структури.

Наразі усі необхідні заходи стосовно реструктуризації АТ"УЗ" відповідно до
законодавства ЄС щодо відокремлення функцій управління інфраструктурою та здійснення
перевезень, підготовки товариства до запуску конкурентного ринку залізничних перевезень вже



знайшли своє відображення у планах Уряду, ухвалених на підставі указів Президента16

України та Національної транспортної стратегії України.

Слід враховувати, що зазначені плани містять складний комплекс взаємопов'язаних та
послідовно обумовлених заходів. І поточні невиконані завдання унеможливлюють виконання
наступних у визначений строк.

У жовтні 2022 року, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, має бути завершено увесь
комплекс заходів з реформування залізничного транспорту. Станом на кінець 2021 року, не
виконано жодного заходу.

Ще у листопаді 2017 року членом правління Р.Пашкевічем було презентовано Стратегію
розвитку АТ"УЗ" на 2017−2021 рр., яка враховувала вимоги європейського законодавства та
рекомендації міжнародних консультантів і експертів. Проте, на превеликий жаль, до сьогодні не
тільки не реалізована, а навіть взагалі забута і викреслена із завдань розвитку АТ"УЗ.

16 План заходів з виконання Угоди про асоціацію (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-п);
План заходів з реалізації НТСУ-2030
(https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-realizaciyi-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukr
ayini-na-period-do-2030-roku-321-070421);
План заходів з реформування залізничного транспорту (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1411-2019-р)
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