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В умовах суперечливого процесу трансформації структури світової економіки, 

особливе значення для України набуває пріоритет забезпечення національної 
конкурентоспроможності на світових ринках, що обумовлено динамічними 
інтеграційними процесами на макро- і мікрорівні, високою конкуренцією в 



426 

боротьбі за світові ринки, посиленням тенденцій глобалізації, підвищенням рівня 
невизначеності і інформаційною революцією [1; 2]. 

Україна займає 81 місце серед 138 держав у рейтингу національної 
конкурентоспроможності, піднявшись на 4 позиції щодо значення рейтингу 
минулого року, та належить до групи країн перехідної стадії розвитку «від 
екстенсивного розвитку – до ефективного». Незважаючи на те, що такий стан 
країни визначає однаковий ступінь важливості розвитку складових 
конкурентоспроможності як субіндексу «Базові вимоги», так й субіндексу 
«Драйвер ефективності», зростання якого залежить від інвестицій, прискорене 
зростання конкурентоспроможності забезпечується завдяки використанню 
новітніх світових технологій на вітчизняних підприємствах [1; 3; 4; 5]. 

Вибираючи модель економічного розвитку, кожна країна, в залежності від 
стадії свого розвитку, прагне використовувати свої порівняльні і конкурентні 
переваги в різних областях. Економічна політика країни є ефективною і 
конкурентоспроможною лише тоді, коли знайдено баланс між вимогами світових 
ринків і соціальними потребами власної країни, які визначені історично 
сформованою системою цінностей і традицій [6; 7; 8; 9].  

Прискорення процесів інтеграції України в європейську та світову 
економіку вимагає вивчення і узагальнення досвіду високорозвинених країн – 
лідерів світової конкурентоспроможності по формуванні власних підходів до 
побудови ефективних національних моделей та забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності в світовому господарстві. 

Інтеграція України до Європейського Союзу потребує розвитку 
транспортної системи України відповідно до високих вимог якості ринку 
транспортних послуг ЄС. Залізничний транспорт е частиною транспортної 
системи, що стимулює економічне зростання та розвиток міжнародної торгівлі 
шляхом забезпечення транспортно-економічних зв’язків. Залізничний транспорт 
займає перше місце за вантажообігом та пасажиропотоками та є основним видом 
транспорту, який забезпечує міжнародні зв’язки та експортний потенціал 
України. У наш час вкрай актуальна реалізація заходів з демонополізації та 
реформування залізничного транспорту (згідно директив ЄС), від якого залежить 
ефективний розвиток транспортної системи України.  

Фінансово-економічні показники ПАТ «Укрзалізниця» за січень-лютий 
2018 року продовжують демонструвати позитивну динаміку роботи компанії. За 
оперативними даними, «Укрзалізниця» отримала прибуток в сумі 19,9 млн. грн. 
Доходи від перевезень склали 12 млрд. грн., що більше відповідного 
минулорічного показника на 1,3 млрд. грн. або 12,2 %. За 2 місяці цього року 
вантажообіг збільшився на 1,6 % від планового показника, а пасажирообіг — на 
5,2 % до відповідного показника минулого року. Позитивної динаміки 
фінансових показників роботи "Укрзалізниці" в перші місяці 2018 року вдалося 
досягти завдяки злагодженій роботі колективу, конструктивним стосункам з 
клієнтами та урядовій підтримці галузі. Одним зі стратегічних завдань для галузі 
є капітальні інвестиції в оновлення основних фондів. За 2 місяці 2018 року за 
рахунок власних коштів було освоєно майже 1,7 млрд. грн капітальних 
інвестицій, що 2,5 разів більше, ніж за відповідний період 2017 року. За три 
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місяці 2018 року ПАТ «Укрзалізниця» вже побудувала та придбала 1230 
піввагонів, з яких 805 збудовано на власних потужностях, а решту – придбано у 
виробників, що перевищує в 6 разів показники 2017 року. Планується до кінця 
2018 року – додати до існуючого парку залізниці понад 7 тис. нових піввагонів, 
3600 збудувати та придбати 3450, із яких 3 тис. – за  кошти інвесторів. [2]. 
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