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ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ РИНКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В КРАЇНАХ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

• Розвиток залізничних вантажних перевезень є
центральним фокусом у транспортній політиці
Європейського Союзу протягом останніх 25 років.

• Дерегуляція та відкриття ринку є основними напрямками
політики, обраними ЄС для сприяння розвитку залізничних
вантажних перевезень.

• Після прийняття першого (2001р.) та другого (2004)
“Залізничного пакету директив" було створено умови для
конкуренції в сфері залізничних вантажних перевезень, та
в більшості країн ЄС спостерігаються значні зміни.
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Норми та технічні 
стандарти 

- ERTMS
- GSM-R

Збільшення кількості 
залізничних послуг

Дії щодо норм та 
регламентів

Розробка нових 
залізничних 

послуг

Збільшення трафіку та 
частки залізничних 

перевезень на ринку 

Збільшення 
пропускної 

спроможності
залізничних 

мереж та вузлів

“Залізничні пакети” 
та

Європейське 
залізничне агентство 

- Відокремлення 
інфраструктури/ 

експлуатації
- Доступ до мережі

- Інтероперабельність
- Безпека

Розвиток 
пропускної 

спроможності 
залізниці

Європейська 
залізнична 

мережа
- TEN-T
- Коридори

Швидкісна 
мережа ЄС 

Лібералізація
- Вантажних 
перевезень

- пасажирських 
перевезень 

(міжнародних, 
регіональних …) 3

ПРОГРАМА ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЄС



2. СТРУКТУРА ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ЄС

• Правова база регулювання залізничних вантажних 
перевезень

– Структура залізничних компаній
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СТРУКТУРА ЗАЛІЗНИЧНИХ КОМПАНІЙ 

Організаційна структура була перетворена з однієї компанії:

Модель інтеграції (холдингова структура)

Модель розподілу (інфраструктура та послуги).
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Модель розділу (повне організаційне 
виокремлення управляючого інфраструктурою) 

Модель інтеграції (юридично та функціонально 
відокремлено УІ. всередині холдингової комп-ї, 

яка також володіє принаймні 1 залізн.п ідпр-. 

Гібридна модель (незалежний УІ, що делегував 
традиц. компанії окремі завдання в рамках 

агентської угоди) 

Моделі поділу між експлуатацією та інфраструктурою в Європі

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ РИНКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В КРАЇНАХ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 



2. СТРУКТУРА ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ЄС

• Правова база регулювання залізничних вантажних 
перевезень

– Структура залізничних компаній

– Відкриття ринку для конкуренції до січня 2007р.

– Регуляторні органи

– Європейське залізничне агентство ERA

• Зацікавлені сторони

– Вантажовідправники, залізничні підприємства , 
управляючий інфраструктурою, національні 
регуляторні органи.
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4
Управляючий 

інфраструктури 
надає, управляє 

та обслуговує 
залізничну 

інфраструктуру 
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ОСНОВНІ УЧАСНИКИ ВАНТАЖНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

1
Товари потрібно 
перевезти до/від 

фабрики або порту

2
Вантажовідправни
ки обирають вид 
транспорту, що 

найкраще 
задовольняє їх 

потреби 

6
Товари 

доставляють
ся кінцевим 
споживачам

5
 Регуляторні органи: забезпечують справедливий та 

недискримінаційний доступ до залізничної мережі та послуг 

 Національні органи безпеки та Європейське залізничне агентство 

3
Якщо це залізниця, 

залізничне 
підприємство 

здійснює 
перевезення

Новий 
учасник A

Новий 
учасник B

Традиційна 
компанія

Інші види транспорту 
(автомобільний, 

внутрішній водний і 
т.д.) Support for the implementation 
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3. РЕЗУЛЬТАТИ

• Розподіл вантажоперевезень за видами транспорту

o Частка залізничних перевезень майже у занепаді,
11.2%, (2016р.).
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Джерело: Eurostat, показники (курсивом)
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РОЗПОДІЛ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ, 
% ТКМ
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Джерело: Eurostat, показники (курсивом)
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РОЗПОДІЛ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ, 
% ТКМ
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3. РЕЗУЛЬТАТИ

• Розподіл вантажоперевезень за видами транспорту

o Частка залізничних перевезень майже у занепаді,
11.2%, (2016р.).

o Частка залізничних перевезень має різний рівень в
державах-членах, менше 10%, та більше 40%.
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ЧАСТКА ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

В ЄВРОПІ
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Частка залізн. вантаж.
перевезень у 2013р.

Частка залізн. вантаж. перевезень у 2013р. та тенденція між 2000р.та 2013р. 

Більше 40%




Австрія (42.1%)

Естонія (44.1%) та Латвія (60.4%)

Між 30% та 40%




Швеція (80.2%)

Литва (33.6%)

Між 20% та 30%





Німеччина (23.5%) та Фінляндія (27.8%)

Чехія (20.3%), Угорщина (20.5%), Словаччина (21.4%) та Румунія
(21.9%)

Між 10% та 20%





Італія (13%), Великобританія (13.2%), Бельгія (15.1%) та Данія (13.2%)

Франція (15%), Польща (17%), Хорватія (17.4%) та Словенія (19.3)

Менше 10%





Нідерланди (4.9%)

Ірландія(1.1%), Греція (1.2%), Люксембург (2.4%), Іспанія (4.6%),
Португалія (5.9%) та Болгарія (9.1%)
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ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

3. РЕЗУЛЬТАТИ

• Розподіл вантажоперевезень за видами транспорту

o Частка залізничних перевезень майже у занепаді,
11.2%, (2016р.).

o Частка залізничних перевезень має різний рівень в
державах-членах, менше 10%, та більше 40%.

• Лібералізація ринку

o Різний ступінь лібералізації ринку в державах-членах.
Частка вантажоперевезень приватних компаній
складає від 1% до 50%
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14Примітка: загальна частка ринку всіх компаній, крім традиційних підприємств залізничного транспорту (у відсотках тоно-км, у 

ряді випадків у відсотках поїздо-км).  

СТУПІНЬ ВІДКРИТТЯ РИНКУ: ЧАСТКА ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ 

ВСІХ КОМПАНІЙ, ОКРІМ ТРАДИЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Джерело: DG MOVE Rail Market Monitoring, IRG-Rail reports (break in series).
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ряді випадків у відсотках поїздо-км).  

Джерело: DG MOVE Rail Market Monitoring, IRG-Rail reports (break in series).



КРИТИЧНІ ПИТАННЯ РИНКУ ВАНТАЖНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ 
ПЕРЕВЕЗЕНЬ

 Пасажирські перевезення мають перевагу перед
вантажними перевезеннями і пасажирських послуг
багато.

 Основний конкурент ринку залізничних перевезень –
автомобільний транспорт.

 Недостатня інтероперабельність систем між країнами.

 Технічне обслуговування залізничної мережі.
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КРИТИЧНІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ

 Структура ринку все ще характеризується сильною
концентрацією.

 Існує ряд перешкод для виходу на ринок для нових
учасників: придбання рухомого складу, інвестиції…

 Відсутність знань у нових учасників щодо процедур
введення в експлуатацію транспортних засобів та видачі
сертифікатів безпеки.

 Регуляторним органам не вистачає повноважень для
посилення конкуренції .

 Розподіл ниток графіку для вантажних поїздів.
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ВИСНОВКИ

ᵡ До створення єдиного залізничного простору ще
довгий шлях.

ᵡ Продуктивність залізничних вантажних перевезень в
ЄС є незадовільною.

ᵡ Конкурентоспроможність вантажних залізничних
перевезень все ще ускладнюється багатьма
комерційними, технічними, стратегічними та
законодавчими факторами.
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 Ринок залізничних вантажних перевезень не
зменшився з моменту лібералізації.

 Частка нових учасників постійно зростає.

 Нові учасники покращують конкуренцію у залізничному
секторі.
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Дякую за увагу!

Одеса, Київ 5/7 вересня 2018

SPANISH AND LITHUANIAN COOPERATION FOR

Support to the Ministry of Infrastructure in Establishing Conditions for Application 
of the European Model of Rail Transport  Service Market in Ukraine


