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Вступ 

Актуальність теми дослідження. Подальший розвиток економіки 

країни залежить, насамперед, від планомірного, зваженого та ефективного 

функціонування галузевих підприємств, які, шляхом сплати податків, 

формують державний та місцеві бюджети України, тим самим впливаючи на 

розвиток національної економіки. 

Однією з бюджетоутворюючих галузей України є залізничний 

транспорт, тому ефективне його функціонування є надзвичайно важливим 

для економічної життєздатності всієї країни. 

У багатьох країнах світу функціонування залізничного транспорту  

відображає стан економічних процесів усередині країни, тобто є своєрідним 

лакмусом відносин країни на мікро - та макрорівні. Задоволення потреб 

населення у переміщенні, а народногосподарського комплексу – у 

перевезенні вантажів покладено саме на залізничний транспорт, що 

підкреслює важливість ефективної діяльності цього виду транспорту у 

масштабах країни.  

Внутрішня трансформація залізничної галузі, перехід до ринкових умов 

господарювання, припинення перехресного субсидування пасажирських 

перевезень за рахунок вантажних, створення конкурентного середовища у 

пасажирському сполученні – це невід’ємні складові ефективного 

функціонування залізничного транспорту та країни в цілому. Разом з тим 

збитки від здійснення пасажирських залізничних перевезень за 2012 рік 

становлять 6,9 млрд грн. Один з основних збиткоутворюючих факторів – 



 

недофінансованість галузі за здійснення перевезень відповідних категорій 

громадян на залізничному транспорті безоплатно та на пільгових умовах, 

згідно з законодавством. Рівень компенсацій за здійснення таких перевезень 

складає близько 30 % по всіх залізницях. Таким чином, держава не в змозі 

повністю забезпечувати виконання своєї соціальної політики, покладеної на 

залізничну галузь, а залізниця не в змозі розвиватись, оновлювати власну 

інфраструктуру та основні виробничі фонди, надійно та ефективно 

функціонувати. Тому необхідно удосконалити та налагодити чітку, 

практичну та дієву систему надання пільг, яка б задовольнила вимоги трьох 

суб’єктів: держави, як конституційного гаранта захисту малозабезпечених 

верств населення, враховуючи її можливості; залізниць, як виконувача 

соціального навантаження з боку держави щодо здійснення перевезень на 

пільгових умовах, враховуючи їх економічні інтереси; громадян, як 

споживачів транспортних соціальних послуг. Вдосконалення діючої системи 

визначення категорій пільговиків, відповідних угрупувань та системи їх 

обліку, розробка рекомендаційних заходів для поліпшення взаємодії 

залізниць та держави стосовно компенсаційних виплат за пільгові 

перевезення на залізничному транспорті обумовлюють актуальність теми 

дослідження, яким присвячена дана робота. 

Питанню вдосконалення механізму функціонування залізничних 

пасажирських перевезень присвячені наукові роботи багатьох вчених, серед 

яких: І.М. Аксьонов, В.П. Гудкова, О.М. Гудков, Г.Д. Ейтутіс, 

О.М.Кривопішин, Б.М.Лапідус та ін. Авторами робіт, пов’язаних з питанням 

реформування та вдосконаленням ефективності роботи залізничного 

транспорту, є такі вчені: Ю.С. Бараш, М.Н. Бєлєнький, І.В. Бєлов, 

В.Г.Галабурда, В.Л.Дикань, М.Д.Жердєв, Л.О.Позднякова, С.С. Ушакова та 

ін. Дослідженню тарифної політики у пасажирських перевезеннях на 

залізничному транспорті в умовах ринкових відносин присвячені роботи: 

Н.М.Колеснікової, Ю.Ф.Кулаєва, Л.А.Мазо, М.В.Макаренко, В.І.Пасічника 

та ін. Дослідженню умов діяльності операторських компаній присвячені 



 

роботи М.П. Акулова, О.Л.Кудріна, Ю.В.Мирошниченко, Ф.І.Хусаїнова, 

М.О.Шнейдера та ін. 

Незважаючи на широке коло висвітлених вченими питань, залишається 

нерозв’язаною проблема збитковості пасажирських перевезень, основою якої 

є недостатні компенсаційні заходи з боку держави за перевезення пільгового 

контингенту на залізничному транспорті, що ставить під загрозу діяльність 

приватних компаній-перевізників, створення яких передбачено 

законодавством. Функціонування таких компаній сплановано створеним 

пілотним проектом, початок діяльності передбачено на 2013 рік.  

На сьогоднішній день Україна надає право проїзду на пільгових умовах 

на залізничному транспорті найбільшій кількості категорій пільговиків серед 

пострадянських, західних країн та США. Така система надання пільг 

склалася історично, але є малоефективною в ринкових умовах. Держава не в 

змозі покривати всі пільгові перевезення, право яких сама ж гарантує, а 

залізниці, у свою чергу, не в змозі ефективно розвиватись та функціонувати в 

таких умовах.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Наукова робота є ініціативною відповідно до: Стратегії упорядкування 

системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 594-р); 

Концепції державної програми реформування залізничного транспорту 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006р. № 651-р); 

паспорту Державної програми реформування залізничного транспорту на 

2008-2015 роки; Закону України «Про особливості утворення публічного 

акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» 

(розпорядження від 23 березня 2012 р. № 4442–VІ). Основні наукові 

результати та висновки дисертаційного дослідження використані під час 

виконання науково-дослідної роботи «Розробка бізнес-плану пілотного 

проекту приміської залізничної компанії на одному з напрямків Київського 

залізничного вузла» (номер державної реєстрації 0112U006598). 



 

Мета і завдання дослідження. Мета даної дисертаційної роботи 

полягає у формуванні теоретичних основ та розробці практичних заходів 

щодо соціально-економічної організації пільгових перевезень та 

забезпечення проїзду для окремих категорій пільгових груп на залізничному 

транспорті України.  

Для досягнення поставленої мети необхідно дослідити та вирішити такі 

завдання: 

 уточнити та адаптувати поняття «пасажирські залізничні 

перевезення» та «пільгові залізничні перевезення» до сучасних умов 

функціонування залізничного транспорту; 

 удосконалити теоретичні основи щодо визначення категорій 

пільгового контингенту на пасажирському залізничному транспорті України; 

 визначити механізм розрахунку за пільгові пасажирські залізничні 

перевезення між залізничним транспортом та державою; 

 удосконалити теоретичний підхід до порядку надання пільг 

відповідним категоріям громадян для упорядкування процесу надання пільг 

окремим категоріям громадян на залізничному транспорті України; 

 вдосконалити систему обліку пільгових категорій громадян шляхом 

введення спеціальних реєстрів; 

 запропонувати встановлення економічно обґрунтованої фіксованої 

кількості поїздок для пільгових категорій; 

 розробити адаптовані до ринкових умов, підходи щодо компенсацій 

за перевезення пільгового контингенту залізничним транспортом України. 

Об’єктом дослідження є соціально-економічні процеси між державою 

як конституційним гарантом соціального захисту малозабезпеченого 

населення та залізничним транспортом як виконавцем соціальних перевезень 

для населення. 

Предметом дослідження є соціально-економічні аспекти забезпечення 

функціонування пільгових пасажирських перевезень залізничним 

транспортом. 



 

Методи дослідження. В процесі дослідження було використано такі 

методи: аналізу та синтезу (розгляд законодавчих та нормативних актів, 

науково-практичної літератури, узагальнення практичного досвіду); 

діалектичний (розгляд економічних та соціальних явищ за обраним 

проміжком часу); порівняльний аналіз фінансово-економічних показників 

діяльності пасажирського залізничного транспорту; метод аналогії для 

виявлення практичного досвіду вирішення поставлених питань; логіко-

аналітичного узагальнення для виявлення закономірностей формування та 

розвитку фінансово-економічних процесів; регресійний аналіз та кореляційне 

моделювання (отримання прогнозних значень зростання частки кількості 

пільгових пасажирських перевезень); методи порівняння та абстрагування 

(проведення паралелі надання пільг на ЖКП); експериментальний 

(здійснення самостійного дослідження проблеми відсутності обліку 

пільгових залізничних перевезень). 

Матеріал для дослідження теми був отриманий за даними Державного 

комітету статистики; Державної казначейської служби; Державної 

адміністрації залізничного транспорту України; Управління Південної 

залізниці; з огляду монографій та дисертаційних робіт; періодичних наукових 

вітчизняних та зарубіжних фахових видань; науково-практичних 

конференцій та за результатами власних досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

удосконалено: 

- теоретичні основи формування категорій пільгового контингенту на 

залізничному транспорті у пасажирському сполученні шляхом визначення 

повного переліку отримувачів пільг за законодавством, а також 

розмежування пільгових категорій громадян та уточнення критеріїв для 

групування за ознаками приналежності до відповідної групи, що дозволяє 

визначити найбільш ефективні методи взаємодії держави – громадян – 

залізниць в умовах соціально – економічного розвитку країни; 



 

- принципи та підходи до надання пільг відповідним категоріям 

громадян шляхом впровадження порядку надання пільг за зверненням, 

враховуючи доходи кожного. Це дозволить збалансувати фінансові 

можливості держави, економічні інтереси залізниць та соціальні – громадян; 

- систему обліку пільгових категорій громадян на залізничному 

транспорті за допомогою введення Єдиного державного реєстру на 

залізничному транспорті, що надасть можливість внесення прозорості у 

підрахунках необхідних дотацій з боку держави за пільгові перевезення за 

рахунок чіткого розмежування за категоріями. Таким чином, це допоможе 

оптимізувати процес компенсування збитків за здійснення пільгових 

залізничних перевезень; 

- методичний підхід до визначення норм витрат на обмежену кількість 

поїздок для пільгових категорій громадян шляхом використання таких 

показників, як кількість перевезених пасажирів окремих пільгових груп та 

суми компенсацій по кожній категорії від держави. Такий підхід враховує 

фінансові можливості держави та надасть змогу вирішення проблеми 

недофінансування збитків від залізничних пільгових перевезень, але при 

цьому дозволить зберегти соціальний характер залізничних перевезень для 

населення.  

Вищезазначені пункти наукової новизни сформовані та подані в 

дисертаційній роботі як концептуальні підходи до упорядкування процесу 

надання пільг окремим категоріям громадян на залізничному транспорті 

України.  

- порядок клірингових взаєморозрахунків за пільгові пасажирські 

перевезення між залізничним транспортом та державою шляхом 

запропонування єдиного для всіх залізниць порядку здійснення клірингових 

операцій, що дозволить забезпечити прозорість взаєморозрахунків та надасть 

можливість подальшої оптимізації процесу компенсацій за здійснення 

пільгових перевезень; 



 

- підходи з компенсацій за перевезення пільгового контингенту 

залізницями України за рахунок введення пільгового оподаткування за 

окремими податковими статтями, що дозволить збільшити відсоток 

фінансування залізничної галузі за пільгові перевезення; 

набуло подальшого розвитку: 

- визначення понять «пасажирські залізничні перевезення» та «пільгові 

пасажирські залізничні перевезення», які порівняно з існуючими адаптовані 

до нинішніх умов функціонування, що дозволить оперувати більш точними 

поняттями у контексті необхідності для залізничного транспорту та країни в 

цілому; 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

дисертаційного дослідження мають рекомендаційний характер, мають 

практичне значення та потребують законодавчого забезпечення. Зокрема, 

удосконалені теоретико-практичні засади надання пільг населенню на 

залізничному транспорті з урахуванням закордонного досвіду та соціальної 

значимості залізничних пасажирських перевезень в Україні, що може бути 

використано при подальшому реформуванні порядку надання пільг. Також 

сформульовані пріоритетні засади взаємовідносин залізничного транспорту, 

державного та місцевих бюджетів шляхом перегляду податкових зобов’язань 

залізниці та формування доходів обох бюджетів; визначений логічний зв'язок 

отримання податків від залізниць та наявність у видатковій частині 

необхідної законодавчої бази з метою фінансування компенсацій залізницям 

за здійснені перевезення на пільгових умовах для окремих категорій 

громадян. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено у технологічному 

процесі роботи Головного управління приміських пасажирських перевезень 

Укрзалізниці (акт впровадження від 14 вересня 2012 р.); у роботі Головного 

фінансово-економічного управління та Головного управління інформаційних 

технологій Укрзалізниці (акт впровадження від 10 травня 2012 р.); а також у 

роботі Управлінні приміських пасажирських перевезень Південної залізниці 



 

(акт впровадження від 12 вересня 2012 р.) та у процесі роботи Управлінні 

фінансово-економічної служби Південної залізниці (акт впровадження від 9 

травня 2012 р.). Окремі теоретичні положення дисертаційної роботи 

використовуються в навчальному процесі Української державної академії 

залізничного транспорту (акт впровадження від 14 грудня 2012 р.). 

Особистий внесок здобувача. Сформульовані в роботі теоретичні, 

методологічні та практичні результати наукового дослідження, висновки і 

пропозиції належать особисто автору. Дисертація є самостійно та одноосібно 

виконаною науковою працею, у якій викладено авторський підхід до 

вирішення поставленої наукової проблеми. За результатами спільної роботи, 

яка викладена у співавторстві, у дисертації представлені лише ті ідеї, які 

належать особисто автору. Особистий внесок здобувача за результатами 

співпраці є таким: у роботі [27] виконано комплексне узагальнення існуючих 

напрацювань, що дозволяє розширити понятійний апарат та оперувати більш 

точними, визначеними поняттями «пасажирські залізничні перевезення» та 

«пільгові пасажирські залізничні перевезення» в контексті соціально-

економічних перетворень; у роботі [67] автору належить обґрунтування 

необхідності реформування залізничного транспорту України в 

пасажирських перевезеннях; у роботі [68] визначено вплив соціальної 

політики держави на тарифоутворення у пасажирському залізничному 

транспорті; у роботі [100] розроблена ідеально-орієнтована модель взаємодії 

держави та залізничного транспорту, що визначає основні принципи та 

орієнтири співпраці розглянутих об’єктів; у роботі [128] розкриті 

взаємовідносини держави, державних органів влади, суспільства, як однієї з 

основних одиниць виробництва ВВП України; у роботі [146] запропоновані 

новітні підходи до реформування системи проїзду пільговиків, зокрема, 

введення обмеженої кількості поїздок для кожної категорії з урахуванням 

фінансових дотацій за здійснення таких перевезень; впровадження підходу 

надання пільг за зверненням, що дозволяє вираховування доходів кожного 

пільговика. 



 

Апробація результатів дисертації. Основні результати та висновки, на 

яких ґрунтується дисертаційна робота, пройшли апробацію на 9 

міжнародних, всеукраїнських, науково-практичних і науково-технічних 

конференціях і семінарах, основні з них: «Проблеми та перспективи розвитку 

підприємств в умовах світової економічної інтеграції»  (Харків, 2011), 

«Маркетинг і логістика в системі менеджменту пасажирських перевезень на 

залізничному транспорті» (Сімферополь – Київ, 2008), «Проблемы 

экономики и управления на железнодорожном транспорте» (Киев, 2011), 

«Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної 

системи України» (Харків, 2012) та ін. 

Публікації. Результати наукового дослідження опубліковані у 19 

працях, з яких 10 наукових статей надруковано в наукових виданнях, 

визнаних фаховими з економічних наук. Загальний обсяг публікацій складає 

3,51 друк. арк., з них особисто автору належить 3,18 друк. арк. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, додатків. Загальний обсяг дисертації 242 сторінок 

друкованого тексту, у тому числі 28 таблиці, 2 формули, 33 рисунок, 13 

додатків і 162 використаних джерел. 
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