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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні становище державного монопо-

ліста залізничної галузі характеризується вкрай
негативними тенденціями, що виражаються в
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STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF JOINT VENTURES WITH PARTICIPATION
OF RAILWAY TRANSPORT IN THE CONDITIONS OF CROSS-BORDER COOPERATION

У статті автором досліджено тенденції розвитку залізничного транспорту, більшість з яких відображає поши-
рення деструктивних процесів у цій галузі. Обгрунтовано першочерговість вирішення питань налагодження мате-
ріально-технічного забезпечення розвитку залізничного транспорту і здійснення реконструкції та модернізації заліз-
ничної колії і рухомого складу. Встановлено, що ефективним інструментом подолання наявних деструктив і забезпе-
чення розвитку залізничної галузі, зокрема її інфраструктурної складової, є активізація процесів міжгалузевої ви-
робничої співпраці на міжнародному рівні за участю залізничного транспорту. На основі грунтовного аналізу світо-
вої практики реалізації виробничих коопераційних зв'язків встановлено, що найбільш доцільною формою співпраці
підприємств залізничного машинобудування, з постачання матеріалів, комплектуючих та агрегатів для залізничної
галузі, і, безпосередньо, залізничного транспорту є створення спільних виробництв. Визначено, що реалізація такого
роду масштабних інфраструктурних проектів з розбудови залізничного транспорту в значній мірі залежить від дер-
жавного регулювання цієї сфери і застосування державою інструментів підтримки їх впровадження. Розкрито інстру-
менти сприяння розвитку спільних виробництв за участю залізничного транспорту в умовах розширення транскор-
донної співпраці.

In the article the author investigates the trends in the development of railway transport, most of which reflects the
spread of destructive processes in this industry, namely: reducing the volume of transportation of goods and passengers,
the aggravation of the critical level of wear and tear of railway infrastructure and rolling stock and deepening its deficit,
in particular locomotive traction, the increase in the cost of material and technical resources to meet the needs of the
railway industry, the lack of full compensation for the implementation of preferential transportation, reducing tax
preferences for the railway industry. Priority of the decision of questions of adjustment of material support of development
of railway transport and implementation of reconstruction and modernization of railway tracks and rolling stock is
proved. It is established that an effective tool for overcoming the existing destructive and ensuring the development of
the railway industry, in particular its infrastructure component, is the activation of the processes of intersectional
production cooperation at the international level with the participation of railway transport. On the basis of a thorough
analysis of the world practice of implementation of production cooperation relations found that the most appropriate
form of cooperation of enterprises of railway engineering, supply of materials, components and assemblies for the railway
industry, and, directly, rail transport is the creation of joint ventures. It is determined that the implementation of such
large-scale infrastructure projects for the development of railway transport largely depends on the state regulation of
this sphere and the state's use of tools to support their implementation. The author reveals the tools to promote the
development of joint ventures with the participation of rail transport in the context of expanding cross-border cooperation,
which are systematized in the following groups as institutional and regulatory, budget and fiscal, customs and tariff,
financial and investment, information and advisory tools. The formation of a favorable institutional basis for the
development of inter-state production cooperation with the participation of rail transport on the basis of the use of these
tools will create prerequisites for increasing the interest of foreign companies in rail transport and the transformation of
their ideas about the level of its investment attractiveness.

Ключові слова: залізничний транспорт, державне регулювання, міжгалузева виробнича коо-
перація, спільне виробництво, інструменти сприяння розвитку спільних виробництв.
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зниженні обсягів перевезень вантажів та паса-
жирів, загостренні критичного рівня зноше-
ності залізничної інфраструктури та рухомо-
го складу і поглибленні дефіциту останнього,
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зокрема локомотивної тяги, зростанні вартості
матеріально-технічних ресурсів для забезпе-
чення потреб залізничної галузі, відсутності
повноцінних компенсаційних виплат за здійс-
нення пільгових перевезень, скороченні подат-
кових преференцій для залізничної галузі.
Вплив низки деструктивних факторів в умовах
незавершеності реформаційних перетворень
призводить до неабияких фінансових втрат, що
за відсутності прийняття конструктивних уп-
равлінських рішень може стати каталізатором
втрати технічної можливості залізничного
транспорту здійснювати перевезення і в кінце-
вому підсумку зумовити винесення остаточно-
го суворого вердикту щодо його інтеграції в
міжнародний транспортно-логістичний прос-
тір.

Нині першочергового вирішення потребує
питання організації належного матеріально-
технічного забезпечення розвитку залізнично-
го транспорту, у тому числі його виробничо-
технологічного комплексу, здійснення рекон-
струкції та модернізації залізничної колії і ру-
хомого складу. Однак вагомими перепонами
для виконання зазначених завдань є високий
рівень імпортозалежності АТ "Укрзалізниця"
та її філій від постачання запчастин і комплек-
туючих іноземних компаній, залежність від їх
цінової політики, що в умовах критичної обме-
женості власних фінансових ресурсів унемож-
ливлює здійснення належної модернізації та
оновлення залізничної інфраструктури і рухо-
мого складу.

Перспективним напрямом подолання за-
значених деструктив і забезпечення розвитку
залізничного транспорту в умовах розширен-
ня транскордонного співробітництва є поглиб-
лення міждержавної виробничої кооперації як
базису створення і подальшого впровадження
інтелектуальних та інноваційно-технологічних
рішень у залізничній галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання державного регулювання розвит-
ку залізничного транспорту, зокрема в аспекті
розширення коопераційних взаємозв'язків, ак-
тивно висвітлюється вітчизняними вченими.
Особливого зацікавлення викликають публі-
кації таких науковців: В. Гудкова, В. Дикань,
Ю. Єлагін, В. Овчиннікова, Г. Озерська, О. По-
лякова, І. Токмакова, О. Шраменко та ін. [1—
8]. Вченими досить детально розкрито питання
державного регулювання залізничного транс-
порту в умовах реформування і на основі ана-
лізу сучасного стану залізничної галузі запро-

поновано напрями удосконалення державної
політики у цій сфері.

Віддаючи належне науковим здобуткам,
варто зазначити, що більш грунтовного до-
слідження потребує питання визначення орган-
ізаційної форми розширення міждержавної ви-
робничої кооперації за участю залізничного
транспорту і уточнення інструментарію дер-
жавної підтримки її розвитку. У зв'язку з цим
метою даної статті визначено необхідність ана-
лізу сучасних організаційних форм міждержав-
ної виробничої кооперації, зокрема у сфері
залізничного транспорту, визначення найбільш
доцільної форми співпраці і здійснення систе-
матизації дієвих інструментів сприяння розвит-
ку виробничої кооперації на міждержавному
рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Останніми роками відбувається падіння об-

сягів перевезень, що в умовах зростання їх со-
бівартості, призводить до значного скорочен-
ня фінансових можливостей для реалізації ін-
вестиційних проектів інноваційно-технологіч-
ної модернізації залізничного транспорту. На
тлі критичного зростання рівня зносу залізнич-
ної інфраструктури і рухомого складу змен-
шення видатків на здійснення їх ремонту знач-
но перешкоджає підтриманню їх в належному
стані, спричиняє почастішання випадків прове-
дення позапланових ремонтів і призводить до
поглиблення дефіциту тягового рухового скла-
ду для забезпечення своєчасних залізничних
перевезень.

Так, рівень скорочення видатків на ремонт
пасажирських електровозів та тепловозів у
2017 р. порівняно до 2012 р. досягнув 66 % та 47%
відповідно, вантажних електровозів і тепло-
возів — 47 % та 27 %, маневрових тепловозів —
56 %. У результаті відбулося зростання ви-
падків позапланових ремонтів, кількість яких
за 11 місяців 2018 р. досягла 7,7 тис., а за ана-
логічний період 2017 р. — 5,5 тис. випадків [9].
За офіційними даними парк тягового рухомо-
го складу АТ "Укрзалізниця" на сьогодні скла-
дає 3396 локомотивів, з яких експлуатується
2209 од. Решта одиниць тягового рухомого
складу не працюють або знаходяться на ре-
монті. За останні 10 років унаслідок старіння
рухомого складу, порушення умов та термінів
експлуатації, проведення технічного обслуго-
вування і капітальних ремонтів українська за-
лізниця втратила близько 32 % локомотивів ма-
гістрального і 41 % маневрового робочого пар-
ку. За даними транспортного комітету Вер-
ховної Ради України станом на 1 травня 2018 р.
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768 локомотивів мають перепробіг по капіталь-
ному ремонту, 297 локомотивів — пере-
пробіг з поточних ремонтів. Проте, за вісім
місяців 2018 р. проведено капітальний ремонт
лише 55 локомотивів при плані 222 од. [10]. За-
купівля нового рухомого складу передбачена
рамковою угодою з американською компанією
General Electric. Зокрема передбачається
здійснення поставки 225 тепловозів до 2034 р. і
проведення модернізації 75 тепловозів існую-
чого парку [11]. За офіційними даними станом
на початок лютого 2019 р. відбулася поставка
30 нових тепловозів, що передбачено наголо-
шеною угодою. Зважаючи на вищесказане, слід
відзначити, що ситуація з парком тягового ру-
хомого складу є досить складною. Подальше
ігнорування наголошених проблем і здійснен-
ня мінімального обсягу закупівель і модерні-
зації тягового рухомого складу може призвес-
ти до критичного падіння обсягів перевезень
залізничним транспортом і практичної втрати
АТ "Укрзалізниця" статусу монополіста на
ринку залізничних перевезень.

Ситуація з вагонним парком АТ "Укрзаліз-
ниця" також є не втішною. Загальна кількість
вантажних вагонів досягає 104,1 тис. од., з яких
робочими є близько 64 %, а рівень їх зносу сягає
понад 90 %. Парк пасажирських вагонів містить
4,5 тис. од., з яких експлуатується близько 66%,
рівень зносу відповідно зафіксовано на рівні
87%. Слід зазначити, що останніми роками зви-
чайно активізувався процес оновлення вагон-
ного парку залізничного транспорту. Так,
за 2015—2017 рр. закуплено 59 пасажирських і
3 795 вантажних вагонів вітчизняного вироб-
ництва, вагому частку яких виготовлено на
власних вагоноремонтних потужностях [12—
13]. За 2018 р. вагонний парк поповнився на 3351
вантажних та 8 пасажирських вагонів [14—15].

У цьому контексті варто зазначити, що ке-
рівництвом АТ "Укрзалізниця" окреслено ам-
бітні плани щодо реалізації політики імпорто-
заміщення запасних частин, що використову-
ються залізничною галуззю. Визначено 230 по-
зицій запчастин, що потребують заміни в
2019 р., обсягову потребу в яких зафіксовано
на рівні 575 тис. од. Завдяки цьому економіка
країни зможе отримати замовлення на рівні
понад 1,5 млрд грн і згенерувати 8 тис. додат-
кових робочих місць. За прикладом оновлення
парку вантажних вагонів, що дало потужний
імпульс вагонобудівним заводам, можна стиму-
лювати вітчизняне машинобудування в замі-
щенні тих позицій, котрі імпортуються [16].

Звичайно, деякі кроки щодо покращення
стану рухомого складу залізничного транспор-

ту відбуваються. Проте вітчизняні фахівці над-
звичайно занепокоєні питанням недалекогляд-
ності діючої політики стосовно як власне залі-
зничної галузі, так і національної економіки в
цілому. Оскільки остання є вкрай залежною від
залізничного транспорту не тільки як інфра-
структурної галузі, що здійснює перевезення,
але й від її стимулюючої ролі для розвитку
інших галузей, зокрема підприємств матеріаль-
но-технічного забезпечення потреб залізниці і
залізничного машинобудування.

У світлі сказаного варто зазначити, що
вітчизняні вчені і експерти у сфері залізнично-
го транспорту знаходяться в постійному пошу-
ку дієвих інструментів подолання наявних де-
структив і забезпечення розвитку залізничної
галузі, зокрема її інфраструктурної складової.
Найбільш ефективним інструментом виділяють
активізацію міжгалузевих коопераційних про-
цесів на міжнародному рівні і залучення до них
вітчизняного залізничного транспорту.

Формування партнерства за участю заліз-
ничного транспорту обумовлює появу специ-
фічних факторів конкурентоспроможності як
окремих підприємств-учасників цієї системи,
так і галузі в цілому. Задля досягнення конку-
рентоспроможності вітчизняного залізнично-
го транспорту на світовому транспортному
ринку доцільним є створення партнерства за
участю залізничного транспорту на міжнарод-
ному рівні, що забезпечить інтеграцію вітчиз-
няної транспортної системи до європейської та
міжнародної транспортних систем, участь у
формуванні міжнародної транспортно-логіс-
тичної інфраструктури, створить передумови
для розвитку високошвидкісних інтермодаль-
них перевезень і отримання Україною статусу
транзитної держави та ін. [7].

Вчені зазначають, що в умовах орієнтації
держав на європейську інтеграцію цілком ло-
гічним є створення додаткових умов для вільно-
го пересування товарів, послуг, капіталів та
людей. На вирішення цього завдання, поряд з
іншим, спрямовано розбудову прикордонної і
транспортної інфраструктури. Транскордонне
співробітництво, з огляду на його специфіку,
об'єктивно впливає на розвиток системи пунк-
тів пропуску через державний кордон, спе-
ціальних контрольних служб, митних пунктів,
автомобільних, залізничних доріг, трубопро-
водів, ліній електропередач, мережі страхових,
банківських, інформаційних та інших закладів,
сервісне обслуговування [1].

Так, наприклад, розбудову мережі транс-
портно-логістичних кластерів у прикордонних
регіонах України визначають важливим чинни-
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ком інтеграції держави у систему світогоспо-
дарських зв'язків, а також вагомим чинником
її євроінтеграції через транскордонне парт-
нерське співробітництво окремих регіонів. Це
обумовлено спрямованістю мережі транспор-
тно-логістичних кластерів прикордонних регіо-
нів на підвищення якості транспортно-логіс-
тичного обслуговування транзитних вантажо-
потоків не тільки на мережі міжнародних
транспортних коридорів, але й мережею транс-
портних мереж окремих регіонів, що беруть
участь у транскордонному співробітництві [6].

Наприкінці 2008 р. йшла мова про проект
створення транскордонного індустріального
парку з елементами логістики на кордоні Ук-
раїни та Угорщини і в подальшому розбудови
системи такого роду парків на прикордонній
території з іншими країнами-сусідами України
[17]. Однак, інформації щодо практичної реа-
лізації цього проекту опубліковано не було, а
в реєстрі індустріальних (промислових) парків
такого роду структури не міститься.

Відтак станом на початок лютого 2019 р. у
Реєстрі індустріальних (промислових) парків
зафіксовано 38 таких суб'єктів діяльності [18].
Так, у м. Дніпро передбачається створення ін-
дустріального парку Innovation Forpost, що
міститиме офіси і R&D центри, виставковий
комплекс з інноваційним музеєм науки, тесто-
ву площадку HypeUA, бізнес-інкубатори, на-
вчальні кампуси та інші об'єкти соціальної
інфраструктури. Вартість такого проекту оці-
нюють у 2,7 млрд грн, з яких 9,93 % планується
залучити з міського бюджету, 9,45 % — з дер-
жавного, решта фінансування — за рахунок
коштів інвесторів і керуючої компанії [19]. Для
транспортної галузі найбільш важливим про-
ектом є створення тестової площадки для роз-
витку транспорту п'ятого покоління, зокрема
технології Hyperloop, прогнозована швидкість
якого в майбутньому досягатиме 1200 км/год.
Наразі над його розробкою працює 10 ком-
паній: чотири з них в США, інші в Канаді,
Іспанії, Індії, Нідерландах і Польщі. Плануєть-
ся, що вакуумний транспорт з'єднає всі мега-
поліси в світі [20].

Зважаючи на середню швидкість залізнич-
ного транспорту в Україні — 58,2 км/год і на
те, що в країні наразі відсутній високошвидкіс-
ний рух, а перевезення обмежуються лише
швидкісними, що пов'язано з спільним викори-
станням інфраструктури для пасажирських та
вантажних залізничних перевезень, то для
впровадження в Україні високошвидкісного
руху і використання технології Hyperloop не-
обхідне будівництво саме нових ліній. Однак

подальші дослідження щодо впровадження
проектів мають спиратися на вивчення пасажи-
ропотоків і вантажопотоків з урахуванням ек-
спортно-імпортних та транзитних напрямків.
Також потрібно враховувати плани країн-
сусідів щодо побудови транспортної системи
Hyperloop, що дозволить об'єднати Україну і
Європу в єдину мережу. За попередніми вис-
новками нині найбільш вірогідним міжнарод-
ним напрямом є співпраця з Польщею, в якій
створено компанію Hyper Poland, концепція
якої полягає в тому, щоб поступово додати нові
елементи до існуючої залізничної системи і
збільшити швидкість руху поїзду. У подальшо-
му компанія планує розвинути швидкість
близько 600 км/год для вантажних перевезень
у тунельному вакуумі. Однак використання
досвіду Польщі стикається з низкою перепон,
пов'язаних насамперед з необхідністю перебу-
дови залізничної колії відповідно до європейсь-
кого стандарту і розділенням вантажного та
пасажирського руху [20].

Однак, попри існування певних технічних
обмежень, можливість реалізації таких масш-
табних інфраструктурних проектів обмежуєть-
ся і відсутністю державної участі в їх реалізації.
Наразі існує потреба не лише в гармонізації
транспортного законодавства шляхом утверд-
ження Регламентів і Директив ЄС, але й у роз-
робленні законодавчого базису державного
регулювання розвитку спільних виробництв
для потреб залізничного транспорту.

Державне регулювання створення і функ-
ціонування транскордонних індустріальних
парків регулювання Законом України "Про
індустріальні парки" і відповідними міжнарод-
ними договорами. Зокрема згідно з чинним за-
конодавством державою можуть бути застосо-
вані такі інструменти стимулювання створен-
ня та розвитку індустріальних парків як залу-
чення коштів державного та місцевого бюд-
жетів, зокрема надання безвідсоткових кре-
дитів і цільового фінансування на безпово-
ротній основі, застосування податкових та мит-
них преференцій, звільнення від пайової участі
у розвитку місцевої інфраструктури у разі бу-
дівництва інвесторами виробничих об'єктів у
межах території відповідних парків, здійснен-
ня інформаційної і консультаційної підтримки
їх розбудови тощо [21].

Одним із ефективних напрямів міжгалузе-
вої виробничої співпраці на міжнародному
рівні і дієвих інструментів залучення іноземних
інвестицій виділяють також створення так зва-
них спільних підприємств. Нині їх правовий
статус визначається Законами України "Про
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режим іноземного інвестування" і "Про зов-
нішньоекономічну діяльність", згідно з якими
спільне виробництво визначають як підприєм-
ство з іноземними інвестиціями, питома вага
яких у статутному капіталі, за його наявності,
становить не менше 10 %. Тобто іноземні інве-
стиції здійснюються у формі часткової участі
у підприємстві, що створюється спільно з украї-
нськими юридичними та фізичними особами
або шляхом придбання частки діючих підпри-
ємств. Слід зазначити, що у випадку, коли суб-
'єктами підприємницької діяльності реалізу-
ються інвестиційні проекти із залученням іно-
земних інвестицій відповідно до державних
програм розвитку пріоритетних галузей еконо-
міки, соціальної сфери і територій, може вста-
новлюватися пільговий режим інвестиційної та
іншої діяльності [22].

Законом України "Про зовнішньоеконо-
мічну діяльність" передбачено використання
різних видів правових режимів для іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зокрема
можливо застосування режиму найбільшого
сприяння і спеціального режиму, які надають
змогу отримання деякого обсягу прав, префе-
ренцій та пільг щодо мит, податків та зборів
[23].

В якості перспективних учасників спільних
підприємств за участю залізничного транспор-
ту можна розглядати як країн-сусідів, так і дер-
жави, в яких працюють світові лідери у галузі
залізничного машинобудування і постачання
матеріалів, комплектуючих та агрегатів для за-
лізничної галузі.

Варто згадати, що на початку 2018 р. аме-
риканська корпорація GE Transportation підпи-
сала рамкову 15-річну угоду з АТ "Укрзалізни-
ця" вартістю близько 1 млрд дол. про партнер-
ство в оновленні та модернізації рухомого тя-
гового складу залізничного транспорту. Пер-
ший етап контракту, що передбачає поставку
30 вантажних дизельних локомотивів GE
ТЕ33А з рівнем локалізації 10 %, уже викона-
но. Слід зазначити, що рамкова угода передба-
чає доведення рівня локалізації виробництва до
40 %, а обсяг поставок локомотивів GE вказа-
ної серії Evolution до 2034 року досягне 225 од.
Також, у рамках реалізації угоди в Україні по-
винна бути створена база для довгостроково-
го технічного обслуговування тепловозів [24].

Крім цього, у квітні 2018 року французька
компанія Alstom оголосила про наміри запус-
ку проекту спільного виробництва електрово-
зів в Україні для задоволення потреб АТ "Укр-
залізниця". Відтак йшла мова про високу
ступінь локалізації виробництва на українських

підприємствах. Також компанією розглядають-
ся можливість відкриття представництва в
Києві і створення технологічного хаба з виго-
товлення запчастин для забезпечення виробни-
чих потужностей компанії. У зв'язку з чим
відбувається пошук відповідного майданчику
для відкриття спільних або нових виробничих
потужностей [25].

У світлі сказаного варто відзначити, що
компанія Alstom представлена в більш ніж 60
країнах і має понад 100 виробничих об'єктів
по всьому світу. Протягом останніх років ком-
панія Alstom локалізувала виробництво в Ка-
захстані, Індії, Алжирі [26]. Так, такого роду
спільним підприємством "Gibela", засновано-
го компанією Alstom, місцевими компаніями
Ubumbano Rail і New Africa Rail, у Південній
Африці побудовано завод для виробництва
парку з 580 приміських поїздів X'Trapolis
Mega, які буде випущено протягом найближ-
чих 10 років для агентства пасажирських зал-
ізниць Південної Африки (PRASA). Для реал-
ізації умов проекту локалізації виробництва,
що мало становити щонайменше 65 % від вар-
тості контракту, компанія Gibela залучила
вітчизняних постачальників матеріалів та де-
талей, і, що не менш важливо для розвитку
національної економіки, понад 4,7 тис. робо-
чих місць у країні підтримуються діяльністю
компанії [27].

У світовій практиці зафіксовано низку
прикладів  ефективно діючих сп ільних
підприємств, що стали осередком створен-
ня і реалізації інноваційних рішень у сфері
залізничного транспорту. Беручи до уваги
цей факт і враховуючи скрутне становище
вітчизняної залізничної галузі варто зазна-
чити, що поглиблення міждержавної вироб-
ничої кооперації за участю залізничного
транспорту на основі створення спільного
підприємства є гарною можливістю для за-
безпечення його інноваційного та інтелекту-
ального розвитку. У цьому випадку держа-
вою має ініціюватися процес створення
сприятливого інституціонального середови-
ща для реалізації проекту і застосування
інструментів розширення співпраці у цьому
сегменті (табл. 1).

Інструменти сприяння розвитку спільних
виробництв за участю залізничного транспор-
ту в умовах розширення транскордонної спів-
праці варто систематизувати за такими група-
ми як інституціонально-регуляторні, бюджет-
но-податкові, митно-тарифні, фінансово-інве-
стиційні, інформаційно-консультативні інстру-
менти.
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Формування сприятливого інституціо-
нального базису для розвитку міждержавної
виробничої кооперації за участю залізничного
транспорту на основі застосування перелічених
інструментів створить передумови для активі-
зації зацікавленості іноземних компаній до АТ
"Укрзалізниця" і трансформації їх уявлення
про рівень його інвестиційної привабливості.
Крім цього, варто відзначити, що організація

міждержавної виробничої кооперації за учас-
тю залізничного транспорту з високим рівнем
локалізації виробництва в Україні дозволить
забезпечити інноваційно-технологічне онов-
лення і модернізацію залізничного транспор-
ту, сприятиме регіональному розвитку прикор-
донних територій, слугуватиме поштовхом до
активізації інвестиційних процесів у країні і
збільшення обсягів залучених інвестицій.

Група Деталізація інструментів 

Інституціонально-

регуляторні 

інструменти 

-  удосконалення законодавства у сфері міждержавної виробничої 

кооперації; 

-  розширення спектру законодавчо закріплених інструментів 
державно-приватного партнерства, зокрема прийняття оновленого 

закону про концесії; 

-  мінімізація адміністративного та фіскального тиску на суб’єкти 

міждержавної виробничої кооперації; 

-  всебічна державна підтримка в процесі оформлення 

реєстраційних, дозвільних та іншого роду документів при 

створенні суб’єкта міждержавної виробничої кооперації; 

-  надання державою гарантій щодо сприяння в підключенні до 
інженерних мереж тощо 

Бюджетно-
податкові 

інструменти 

-  впровадження спеціального податкового режиму; 
-  застосування податкових преференцій, зокрема зниження 

податку на додану вартість для підприємств, що ініціюють 

виробництво продукції у рамках імпортозаміщення, введення 

пільги щодо сплати податку на землю і нерухоме майно; 

-  звільнення від оподаткування, зокрема застосування режиму 

податкових канікул, і в подальшому оподаткування за зниженою 

ставкою; 
-  звільнення від сплати військових та інших обов’язкових зборів; 

-  бюджетне фінансування розвитку інфраструктури підтримки 

суб’єктів міждержавної виробничої кооперації; 

-  фінансування державою витрат на розробку проектної 

документації; 

-  часткова компенсація вартості придбання техніки у суб’єкта 

міждержавної виробничої кооперації у випадку рівня локалізації 

виробництва понад 50 %; 
-  надання безвідсоткової державної позики; 

-  часткова компенсація лізингових та факторингових платежів, 

пов’язаних із закупівлею устаткування для модернізації виробничої 

бази; 

-  розробка бюджетних програм щодо сприяння процесам 

імпортозаміщення; 

-  часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами, 

пов’язаними з модернізацією виробничої бази підприємств, 
спрямованих на імпортозаміщення і експорт; 

-  налагодження довгострокових контрактних відносин держави з 

національними виробниками тощо 

Митно-тарифні 

інструменти 

-  введення тимчасової заборони або обмеження (імпортної квоти) 

на ввезення визначеної групи матеріалів, запчастин, 

комплектуючих, агрегатів; 

-  впровадження антидемпінгових заходів; 

-  застосування компенсаційного мита або звільнення від сплати 

мита на ввезення обладнання та устаткування для модернізації 
виробничої бази тощо 

Фінансово-
інвестиційні 

інструменти 

-  надання державного замовлення; 
-  співфінансування інвестиційних проектів розвитку 

міждержавної виробничої кооперації; 

-  участь держави в акціонуванні капіталу суб’єктів міждержавної 

виробничої кооперації; 

-  державне фінансування за рахунок коштів спеціальних 

державних фондів; 

-  використання сучасних інструментів фінансування, зокрема 

інструменту проектного фінансування тощо 

Інформаційно-

консультативні 
інструменти 

-  створення інформаційно-комунікативної платформи 

співробітництва у сфері міждержавної виробничої кооперації; 
-  ініціація державою міжнародного обміну досвідом між 

державами-учасницями проекту виробничої кооперації; 

-  забезпечення інформаційної та консультативної підтримки 

суб’єктів міждержавної виробничої кооперації тощо 

Таблиця 1. Інструменти сприяння розвитку спільних виробництв за участю залізничного
транспорту в умовах розширення транскордонної співпраці



46
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2019

ВИСНОВКИ
Таким чином, беручи до уваги визначені

тенденції розвитку залізничного транспорту,
варто зазначити, що його сьогочасний стан
можна охарактеризувати виключно як кризо-
вий. Встановлено, що в результаті впливу низ-
ки деструктивних факторів в умовах незавер-
шеності процесів реформування залізничний
транспорт зазнає неабияких фінансових втрат,
що при відсутності прийняття відповідних уп-
равлінських рішень може призвести до втрати
технічної можливості залізничного транспор-
ту здійснювати перевезення і до нівелювання
можливостей щодо його інтеграції в міжнарод-
ний транспортно-логістичний простір. Вста-
новлено, що дієвим інструментом подолання
визначених деструктив і забезпечення розвит-
ку залізничної галузі, зокрема її інфраструк-
турної складової, є активізація процесів міжга-
лузевої виробничої співпраці на міжнародно-
му рівні за участю залізничного транспорту.
Визначено, що найбільш доцільною формою
співпраці підприємств залізничного машинобу-
дування, з постачання матеріалів, комплекту-
ючих та агрегатів для залізничної галузі, і, без-
посередньо, залізничного транспорту є ство-
рення спільних виробництв. Встановлено, що
попри існування певних технічних обмежень,
можливість реалізації таких масштабних
інфраструктурних проектів обмежується і
відсутністю державної участі в їх реалізації.
Розглянуто законодавчо закріплені ініціативи
державної підтримки у сфері створення і фун-
кціонування спільних підприємств. Системати-
зовано інструменти сприяння розвитку
спільних виробництв за участю залізничного
транспорту в умовах розширення транскордон-
ної співпраці за такими групами як інституціо-
нально-регуляторні, бюджетно-податкові,
митно-тарифні, фінансово-інвестиційні та
інформаційно-консультативні інструменти.
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