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Мних О. Б. Маркетинговий і регресійний аналіз тенденцій розвитку галузі та результатів діяльності підприємств 
залізничного транспорту на етапі впровадження нової тарифної політики пАт «Укрзалізниця»

Мета статті полягає в побудові трендових моделей, що ілюструють інтенсивність змін у галузі залізничного транспорту і в діяльності ПАТ 
«Укрзалізниця», а також у дослідженні взаємозалежності маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємств в умовах реформу-
вання системи державних закупівель і якісних змін у процесі формування тарифів на залізничні вантажні перевезення для досягнення запланова-
них цілей зростання синергетичного ефекту в макро- і мікроекономіці залізничного транспорту. Дано кількісну та якісну характеристику при-
чин зміни інтенсивності перевезень на різних сегментах залізничного транспорту за 2001–2015 рр. Проведено фінансову і маркетингову оцінки 
результатів діяльності Державного територiально-галузевого об'єднання «Пiвденно-Захiдна залізниця». Доведена необхідність впровадження 
в практику діяльності ПАТ «Укрзалізниця» конкурентного підходу при запровадженні тарифів на вантажні перевезення. Обґрунтовано, що роз-
виток галузі та підприємств залізничного транспорту на конкурентних локальних та міжнародних ринках вимагає практичного застосування 
нової філософії управління. 
Ключові слова: галузь залізничного транспорту, вантажні перевезення, пасажирські перевезення, маркетингові витрати, державні закупівлі, 
тарифна політика.
Рис.: 8. Бібл.: 20. 
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Мных О. Б. Маркетинговый и регрессионный анализ тенденций раз-

вития отрасли и результатов деятельности предприятий  
железнодорожного транспорта на этапе внедрения новой  

тарифной политики ПАО «Укрзализныця»
Цель статьи заключается в построении трендовых моделей, иллю-
стрирующих интенсивность изменений в области железнодорожного 
транспорта и в деятельности ПАО «Укрзализныця», а также в исследо-
вании взаимозависимости маркетинговой и финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий в условиях реформирования системы госу-
дарственных закупок и качественных изменений в процессе формирова-
ния тарифов на железнодорожные грузовые перевозки для достижения 
запланированных целей роста синергетического эффекта в макро- и 
микроэкономике железнодорожного транспорта. Дана количествен-
ная и качественная характеристика причин изменения интенсивности 
перевозок на различных сегментах железнодорожного транспорта за 
2001–2015 гг. Проведена финансовая и маркетинговая оценки результа-
тов деятельности Государственного территориально-отраслевого 
объединения «Юго-Западная железная дорога». Доказана необходи-
мость внедрения в практику деятельности ПАО «Укрзализныця» кон-
курентного подхода при внедрении тарифов на грузовые перевозки. 
Обосновано, что развитие отрасли и предприятий железнодорожно-
го транспорта на конкурентных локальных и международных рынках 
требует практического применения новой философии управления.
Ключевые слова: отрасль железнодорожного транспорта, грузовые пе-
ревозки, пассажирские перевозки, маркетинговые расходы, государст- 
венные закупки, тарифная политика.
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Mnykh O. B. The Marketing and Regression Analysis of Trends  

in the Sector Development and Performance of Railway Transport 
Enterprises in the Stage of Implementing the New Tariff Policy  

by the PJSC «Ukrzaliznytsya»
The article is concerned with building trend models that illustrate the in-
tensity of changes in the field of railway transport and in the activities of 
PJSC «Ukrzaliznytsya», as well as studying interdependence of marketing 
and financial-economic activity of enterprises in conditions of reforming the 
system of government procurement and quality changes in the process of 
establishing tariffs for rail freight to achieve the planned growth synergies 
in the macro- and microeconomics of railway transport. Both quantitative 
and qualitative characteristics of the causes for changes in the intensity of 
traffic on various segments of the railway transport for 2001-2015 have been 
provided. Both financial and marketing performance evaluation of results of 
activity of the State territorial-industry association «Pivdenno-Zakhidna zal-
iznytsya» have been conducted. The need for introduction in the practice of 
PJSC «Ukrzaliznytsya» competitive approach when implementing tariffs for 
rail freight has been proved. It has been substantiated that development of 
the industry sector together with the enterprises of railway transport at the 
competitive local and international markets requires practical application of 
the new management philosophy.
Keywords: sector of railway transport, freight transport, passenger trans-
port, marketing costs, public procurement, tariff policy.
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Завдання управління розвитком галузі та підпри-
ємств залізничного транспорту опирається на 
певну систему показників маркетингового, со-

ціального, екологічного та логістичного характеру, ви-
користання яких повинно забезпечити вибір оптималь-

них конкурентних стратегій, напрямків інвестування, 
концентрації промислового та приватного капіталу, 
консолідації продуктивних сил і власності. Зниження 
непродуктивних витрат суб’єктів господарювання на 
різних етапах виробництва і споживання з метою на-
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громадження суспільних цінностей і покращення якос-
ті життя потребує досконалої системи спостереження 
і контролю за процесами зовнішнього і внутрішнього 
маркетингу, темпами зміни маркетингових активів, ви-
трат на збут та їх ефективності. Це особливо актуально 
для підприємств залізничного транспорту, важливими 
спеціалізованими функціями яких є задоволення по-
треб суспільства у здійсненні вантажних і пасажирських 
перевезень, розширення асортименту високоякісних 
транспортних послуг, що пропонуються для потенцій-
них клієнтів у сфері їх споживання. 

Розвиток конкурентної галузі залізничного тран-
спорту вимагає практичного застосування нової філосо-
фії управління, коли фінансова і маркетингова інформа-
ція стає важливим інтелектуальним продуктом, що потен-
ційно формуватиме багатовекторність розвитку макро-і 
мікроекономіки як відкритих соціально-економічних 
систем та бізнес-процесів на різних стадіях надання тран-
спортних послуг і створення доданої вартості.

Ще у березнi 2012 р. набрав чинностi ЗУ № 4442-
VI «Про особливостi утворення публiчного 
акцiонерного товариства залiзничного тран-

спорту загального кори стування», у якому визначено 
загальнi принципи ре органiзацiї регiональних залiзниць 
в єдине акцiонерне товариство і 100% акцiй якого нале-
жать державi [1]. Пiдприємства у складi даної групи зна-
ходяться пiд повним контролем держави, яка для них є 
загальним кiнцевим акцiонером. Це означає, що при фор-
муванні конкурентних стратегій розвитку ПАТ «Укрза-
лізниця», яке розпочало свою фінансово-господарську 
діяльність з 01.12.15 р., а також при виборі стратегій 
диверсифікації діяльності, форм державно-приватного 
партнерства та в здійсненні контрольних функцій, у 
тому числі і у сфері маркетингу, домінуючу роль відіграє 
держава. Стратегічний план розвитку залізничного тран-
спорту на період до 2020 р. було затверджено Наказом 
Міністерства інфраструктури України 21 грудня 2015 р. 
№ 547. Залізничний транспорт є основним компонентом 
політики розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, зва-
жаючи на те, що на його частку припадає близько 80% 
транзитних вантажів у країні від їх загального обсягу 
(без урахування трубопровідного транспорту).

Актуальним проблемам зі створення нової орга-
нізаційно-правової та економічної моделей управлін-
ня залізничним транспортом і нової структури ринку 
залізничних перевезень з використанням концепцій 
корпоративного управління, маркетингу і логістики 
присвячено роботи Бубнової В. Г. [2], Дейнеки О. Г. [4], 
Ейтутіса Г. Д. [3], Кучерук Г. Ю. [5], Міщечкіна В. Г. [6], 
Кудрицької Н. В. [7] та ін. Важливе значення має мар-
кетингове забезпечення процесів реформування галузі 
та окремих підприємств, яке буде супроводжуватися 
поєднанням інтеграції державного промислового і при-
ватного капіталу, розподілом і перерозподілом ризиків 
між різними суб’єктами, що досліджує Дикань В. Л. [8], 
зміною масштабів функціонування монополізованого і 
конкурентного ринків, а також тривалості життєвих ци-
клів інноваційно-інвестиційних проектів, що здійсню-

ються в суміжних галузях у сфері транспортних пере-
везень [9, 10]. 

Метою даної статті є побудова трендових моделей, 
що ілюструють інтенсивність змін у галузі залізничного 
транспорту і в діяльності Державного територiально-
галузевого об'єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця», та 
доведення необхідності дослідження взаємозалежності 
маркетингової та фінансово-господарської діяльності 
підприємств в умовах реформування системи держав-
них закупівель і якісних змін у процесі формування та-
рифів на залізничні вантажні перевезення для досягнен-
ня запланованих цілей зростання синергетичного ефек-
ту в макро-і мікроекономіці залізничного трранспорту.

Рушійною силою економічного зростання виступа-
ють системні реформ, спрямовані на якісний роз-
виток, який синтезує трансформцію «кількості в 

якість» та «якості – у нову якість». Швидкість процесів 
подібних трансформацій істотно залежить від цінності 
маркетингу в практичній діяльності ринкових суб’єктів, 
ефективності маркетингових витрат, розвитку продук-
тивних сил інтеграційного характеру у сфері залізнич-
ного транспорту з відповідними умовами відтворення 
високотехнологічного капіталу.

Про вагому роль галузі залізничного транспорту в 
економіці України свідчать такі статистичні дані: за сі-
чень – серпень 2016 р. на підприємства даної сфери при-
падало 120292,8 млн т ∙ км, або 58% від загального обсягу 
вантажних перевезень [11], а в секторі пасажирських 
перевезень – 25175,8 млн пас.-км, або 37% від загально-
го їх обсягу [12]. Динаміка зміни вантажних перевезень 
в Україні за 2001–2015 рр. показана на рис. 1 і рис. 2 (за 
2014–2015 рр. показники наведені без урахування даних 
з тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севасто-
поля та частини зони проведення антитерористичної 
операції).

Як видно з кривої на рис. 1, внаслідок поглиблен-
ня фінансової кризи у 2009 р. різко впав вантажооборот 
(на 24% порівняно з попереднім роком), і за весь пері-
од 2010–2015 рр. його обсяги не перевищували макси-
мального значення, досягнутого в докризовому 2007 р. 
в основному через обмеження матеріальних потоків між 
Україною та Росією і внутрішніх потоків в Україні вна-
слідок військової агресії на Донбасі та анексії Криму. 

Аналогічні тренди побудовано і для динамічного 
аналізу пасажирообороту на залізничному транспорті 
(рис. 3). 

Цей сегмент залізничних пасажирських переве-
зень також демонструє спадаючу тенденцію за 2012– 
2015 рр., % (збитки цього сегмента стабільно перекрива-
лися доходами від вантажних перевезень). За статистич-
ними даними, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських 
перевезень із січня по вересень 2015 р. склали майже 
 5,5 млрд грн, в основному через недоотримання дер-
жавних коштів за перевезення пасажирів пільгових ка-
тегорій (15 груп пасажирів користуються пільгами на 
залізничному транспорті [14]). Пік падіння пасажиро-
обороту припав на 2006 р. через зменшення середньої 
відстані перевезення одного пасажира при зниженні 
платоспроможності населення, бо кількість перевезе-
них пасажирів за 2005–2006 рр. зросла на 4,1 млн осіб 
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y = –1,0154x2 + 16,896x + 170,75

R2 = 0,5429
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Рис. 1. трендова модель динаміки вантажообороту в Україні на залізничному транспорті за 2001–2015 рр.
Джерело: складено автором за даними [13].

y = –2,1216x2 + 32,79x + 347,54

R2 = 0,6295
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Рис. 2. трендова модель динаміки перевезених вантажів на залізничному транспорті в Україні за 2001–2015 рр.
Джерело: складено автором за даними [13].

y = 0,0029x5 – 0,1103x4 + 1,5005x3 – 8,5913x2 + 18,956x + 38,781

R2 = 0,5379
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Рис. 3. трендова модель динаміки пасажирообороту на залізничному транспорті в Україні за 2001–2015 рр.  
(за 2001 р. – відсутні дані)

Джерело: складено автором за даними [13].

(рис. 4). Географія пасажирообороту при високому без-
робітті у 2006 р. звузилася.

Емпіричний коефіцієнт еластичності (співвідно-
шення базисних темпів приросту) для загального обсягу 
перевезень і пасажирообороту за період 1995–2009 рр. 
був невисоким і складав 1,02% [15]. Це означає, що зі змі-
ною обсягу перевезень пасажирів на 1% пасажирообо-
рот за цей період змінювався лише на 1,02%. Чим вищою 
буде якість надання транспортних перевезень при зба-
лансованому відношенні «ціна/якість» на етапі рефор-
мування даної галузі, тим вірогідно вищим буде і коефі-
цієнт еластичності. Кожне чергове підвищення тарифів 
на вантажні перевезення ПАТ «Укрзалізниця» пояснює 
погіршенням економічної ситуації в країні і гострою 

необхідністю оновлення зношеного більше ніж на 80% 
парку устаткування [16]. Проте зростання вантажних 
тарифів (на 30% – з лютого 2015 р. і на 12,5% – з кінця 
липня 2015 р.) призводить до ділової пасивно сті суміж-
них галузей економіки, зокрема, будівельної, гірничо-
металургійної та хімічної промисловості, розкручуван-
ня інфляційної спіралі в економіці та до різкого падіння 
попиту на ці послуги, у результаті чого рентабельність 
послуг ПАТ «Укрзалізниця» буде падати. Крім того, по-
дібні явища негативно відбиватимуться на генеруванні 
чистих грошових потоків «Укрзалізниці» (показни-
ка ринкової вартості підприємства) через збільшення 
ставки їх дисконтування при високих ризиках зниження 
вантажообороту. 
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Формування прозорої тарифної політики і тендер-
них державних закупівель на сучасному етапі рефор-
мування галузі повинні переслідувати ціль – ліквідація 
джерел споживання вартості в економіці завдяки ефек-
тивному менеджменту всіх учасників трансакцій, у тому 
числі й держави, та розширенню їх кола (рис. 5).

Впровадження в практику господарювання ПАТ 
«Укрзалізниця» конкурентного підходу в тарифоутво-

ренні, коли вагонна складова для вантажовідправника 
стане абсолютно ринковою і буде визначатися конку-
ренцією між власниками вагонного парку, неможливе 
без суттєвого покращення інформаційного забезпечен-
ня управлінських рішень і виробників, і постачальників, 
зокрема, забезпечення доступу до відкритих торгів для 
отримання державних замовлень. Так, станом на 01.10. 16, 
за даними філії «Центру забезпечення виробництва» 

y = –5,4095x + 476,05

R2 = 0,8424

0

100

200

300

400

500

600

Перевезено пасажирів, млн осіб

465,1 476,2 452,4 444,7 448,8 447,4 445,6 425,9 426,6 430,1 429,6 425,4 389,1 389,8

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рис. 4. трендова модель динаміки числа перевезених пасажирів на залізничному транспорті в Україні за 2001–2015 рр.
Джерело: складено автором за даними [13].

Прозорість тарифної політики залізничного транспорту
та зміна функцій суб’єктів  управління:
а) виділення окремих складових тарифу:

б) передача функції і тарифоутворення незалежному органу

Створення  нових джерел синергетичних ефектів

Прозорість системи закупівель
в галузі залізничного транспорту

Рис. 5. Взаємозалежність реформування системи державних закупівель і якісних змін у процесі формування тарифів  
у сфері залізничного транспорту 

Джерело: складено автором.
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ПАТ «Укрзалізниці», у системі ProZorro відповідно до 
ЗУ «Про публічні закупівлі» було оголошено 152 елек-
тронні процедури на 2,8 млрд грн, економія коштів, за 
умови виконання постачальниками договорів у повному 
обсязі, складе 40,1 млн грн завдяки аукціонним торгам 
[17]. Оскільки галузь залізничного транспорту є енерго-
місткою, то актуальною для неї є придбання дизельно-
го палива за ринковими цінами відповідно до світової 
практики з прив’язкою до системи Platts. 

Оскільки транспортні витрати є складовою собівар-
тості продукції і досить вагомі на підприємствах 
з низькою часткою доданої вартості в сукупному 

доході, то від їх величини і темпів зниження будуть зале-
жати конкурентні позиції (за ціновою ознакою) всіх інших 
підприємств, що користуються послугами залізничного 
транспорту. Важливим у маркетинговому менеджменті 
є управління темпами зміни витрат на збут і доходами 
підприємств залізничного транспорту. Побудована нами 
трендова модель зміни чистого доходу (У) Державного 
територiально-галузевого об'єднання «Пiвденно-Захiдна 
залiзниця» за 2008–2015 рр. має вигляд: 

У = 7163,7 + 524,2t ; (R2 = 0,7921).
Про динаміку обсягів витрат на збут даного об’єд-

нання можна судити на підставі рис. 6.
На основі побудованих лінійних регресійних моде-

лей можна зробити висновок, що вектори зміни продажів 
ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця» і витрат на збут були 

різнонаправленими: зростання продажів супроводжува-
лося при істотному скороченні витрат на збут. Щорічно 
в середньому витрати на збут за 2008–2015 рр. зменшу-
валися на 260 тис. грн при середньому зростанні чистого 
доходу на 524,2 млн грн. Крім того, частка тих витрат у чи-
стому доході впала від 44,9% у 2008 р. – до 13,1% у 2015 р.  
Це є наслідками діяльності даного об’єднання на не-
конкурентному ринку і постійно зростаючих тарифів на 
транспортні послуги залізничного транспорту, які яскра-
во демонструють домінування не конкурентного, а ви-
тратного підходу в тарифоутворенні та короткостроко-
вих фінансових цілей розвитку «Укрзалізниці». У 2015 р.  
рентабельність послуг ДТГО «Пiвденно-Захiдна залізни-
ця» складала аж 32%! (у 2014 р. 11%), а валовий прибуток 
за 2014–2015рр. зріс у 2,95 разу! 

При невирішених маркетингових проблемах «Укр-
залізниці» з формування стійкого попиту на сервісні 
послуги та фінансових проблемах з імпортозаміщення,  
в умовах знецінення української гривні у 2015 р. різко 
зріс обсяг інших операційних витрат, які включають ви-
трати на дослідження та розробки, собівартість реалізо-
ваної іноземної валюти, втрати від операційної курсової 
різниці та ін. (рис. 7).

Хоча за 2014–2015 рр. чистий прибуток Держав-
ного територiально-галузевого об'єднання «Пiвденно-
Захiдна залізниця» перевищував 100 млн грн (рис. 8), 
проте вагома його частка у 2016 р. буде спрямована на 
придбання імпортної техніки.

y = –260,98x + 3514,4
R2 = 0,9592

0

1000

2000

3000

4000

Витрати на збут,  тис. грн

3456 2884 2591 2484 2260 1865 1584 1596

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Рис. 6. Лінійна трендова модель, що відображає динаміку витрат на збут Державного територiально-галузевого 
об’єднання «пiвденно-Захiдна залізниця» за 2008–2015 рр.

Джерело: складено автором за даними [1].

y = 132,1x2 – 972,67x + 1870,7
R2 = 0,7642

0

1000

2000

3000

4000

Інші операційні витрати, млн грн

747,606 540,539 418,478 408,623 411,023 460,233 705,254 3206,98

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рис. 7. трендова модель, що відображає динаміку інших операційних витрат Державного територiально-галузевого 
об’єднання «пiвденно-Захiдна залізниця» за 2008–2015 рр.

Джерело: складено автором за даними [1].
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Підписаний 20.09.16 р. новим керівником ПАТ 
«Укрзалізниця» п. В. Бальчуном меморандум про спів-
робітництво з німецькою компанією Siemens і поль-
ською PesaBydgoszcz для виконання проектів на по-
ставку рухомого складу та обладнання для залізничої 
інфраструктури, виконання технічних сервісних робіт і 
створення спільних підприємств [18] означає, що онов-
лення технічного парку в галузі залізничного транспор-
ту сприяє економічному зростанню, на жаль, не нашої 
країни, а Німеччини та Польщі. Така промислова дер-
жавна політика України практично відкинула колишні 
плани «Укрзалізниці «…протягом 2014–2015 років при-
дбати 11850 вантажних вагонів шляхом розміщення за-
мовлень на вітчизняних підприємствах за рахунок 12,5 
млрд грн кредитів під державні гарантії, які готовий на-
дати уряд України» [19]. 

Збитковість 36,5% українських промислових під-
приємств у першому півріччі 2016 р. та їх неспромож-
ність користуватися дорогими залізничними вантажни-
ми перевезеннями, нагромаджені валютні борги за ім-
портні поставки при наростаючій тенденції девальвації 
гривні та фінансові витрати за минулі кредити призвели 
до негативних фінансових результатів ПАТ «Укрзаліз-
ниця» (за підсумками січня–травня 2016 р. воно отри-
мало 916 млн грн чистого збитку [20]). 

ВИСНОВКИ
Вирішення фінансових і маркетингових проблем 

ПАТ «Укрзалізниця» не замикається рамками власне 
управління його ресурсами та активами, а потребує по-
кращення політики економічної безпеки України і залу-
чення інтелектуального та промислового капіталу віт-
чизняних виробників у плани реструктуризації та мо-
дернізації галузі залізничного транспорту та суміжних 
з нею галузей.

Створення нових потенційних джерел синерге-
тичних ефектів «Укрзалізниці» завдяки впровадженню 
нової тарифної політики та системи прозорих електрон-
них торгів на державні закупівлі актуалізує науково-
прикладні дослідження міжнародного і внутрішнього 
маркетингу та можливостей застосування інновацій-
них маркетингових інструментів. Вони повинні бути 
органічно вбудованими в дієвий механізм державно-
приватного партнерства та в бізнес-моделі підприємств 

залізничного транспорту. У 21 сторіччі в системі марке-
тингового та корпоративного менеджменту зростає цін-
ність часу як важливої конкурентної переваги на ринку 
транспортних послуг. Ці проблеми визначають нові на-
прямки науково-прикладних досліджень на міждисци-
плінарному рівні з використанням знань у сфері марке-
тингу, інноваційної транспортної логістики, корпора-
тивного менеджменту, економіко-математичного моде-
лювання управлінських рішень та об’єктно-суб’єктного 
аналізу у сфері залізничного транспорту.                         
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