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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE REGULATORY ACT REGARDING THE INCREASE
OF TARIFFS OF FREIGHT RAILWAY ON THE INTERESTS OF THE STATE,
BUSINESS ENTITIES AND THE CITIZEN

У статті здійснено аналіз впливу регуляторного акту щодо підвищення вантажних залізничних таQ

рифів, що передбачено Наказом № 418, на інтереси держави, суб'єктів господарювання та громадян. Це

дозволило обгрунтувати прийнятність підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на суQ

часному етапі. Оцінку впливу підвищення тарифів вантажних залізничних перевезень на інтереси дерQ

жави було здійснено з трьох позицій: впливу на міжнародну торгівлю, змін надходжень до бюджетів усіх

рівнів, впливу на місце України у міжнародних рейтингах та виконання нею міжнародних зобов'язань

відповідно до діючої Методики аналізу регуляторного впливу. Оцінку впливу підвищення тарифів ванQ

тажних залізничних перевезень на суб'єктів господарювання — основних споживачів послуг залізничQ

ного транспорту було здійснено відповідно до методики, розробленої в ДУ "Інститут економіки та проQ

гнозування НАНУ". Оцінку впливу підвищення тарифів вантажних залізничних перевезень на громадян,

наразі, кількісно розрахувати неможливо через складність таких розрахунків.

The article analyzed the impact of the regulatory act on raising freight railway tariffs on the interests of the

state, businesses and citizens. This is provided by Order № 418 "On Amendments to the Coefficients Applicable
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Тарифи на вантажні залізничні перевезення є основ$

ним джерелом доходів залізничного транспорту —
80,2% у загальній структурі доходів від перевезень.
Транспортні тарифи, як форма ціни на транспортні по$
слуги, для транспортного підприємства повинні відшко$
довувати витрати на здійснення перевезень і отриман$
ня прибутку, а для споживачів транспортних послуг —
бути доступними та економічно виправданими.

Після підписання Угоди про асоціацію між Украї$
ною та ЄС, Україна взяла на себе зобов'язання карди$
нально реформувати залізничну галузь, відкривши ри$
нок для приватних перевізників та змінивши принципи
ціноутворення. В таких умовах, основним викликом є
пошук моделі тарифоутворення, що, з одного боку, за$
безпечила б АТ "Укрзалізниця" необхідне фінансуван$
ня для розвитку, а з іншого — убезпечила б від еконо$
мічних шоків, що можуть суттєво вплинути на стійкість
економічних процесів та динаміку експорту. Тарифна
політика АТ "Укрзалізниця" має дуже важливу роль для
економіки держави. Крім того, вона невід'ємно пов'я$
зана з основними активами та рухомим складом АТ "Ук$
рзалізниця", безпосередньо впливаючи на їх потенціал.

Тарифи на залізничні перевезення регулюються
Ст. 9 Закону України "Про залізничний транспорт"
№ 273/96$ВР від 04.07.96. Так, встановлення тарифів на
перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажоба$
гажу залізничним транспортом (за винятком приміських
пасажирських перевезень) у межах України здійснюєть$
ся на підставі бюджетної, цінової та тарифної політики
у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.

Чинна система тарифоутворення на вантажні за$
лізничні перевезення включає: 1) державно$регульовані
тарифи (розраховуються на основі Збірника тарифів на
перевезення вантажів залізничним транспортом у ме$
жах України та пов'язані з ними послуги й Коефіцієнтів,
що застосовуються до цього Збірника) та 2) вільні та$
рифи, щодо яких АТ "Укрзалізниця" має право само$
стійно встановлювати вартість послуг. Проте протягом
останніх років все частіше спостерігається тенденція
щодо підвищення тарифів на вантажні залізничні пере$
везення у внутрішньому сполученні з використанням
різних інструментів, а саме: індексація тарифів; зміна

to the Tariffs of the Collection of Tariffs for the Carriage of Goods by Rail within Ukraine and Related Services".

The acceptability of increasing tariffs for rail freight at the present stage is substantiated. The impact of the

increase in rail freight tariffs on the interests of the state was assessed from three positions: the impact on

international trade; changes in budget revenues at all levels; influence on Ukraine's place in international rankings

and its fulfillment of international obligations. The assessment was carried out in accordance with the current

Methodology of regulatory impact analysis. The impact assessment of the increase in rail freight rates on railway

transport entities was assessed in accordance with the methodology developed by the Institute of Economics

and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine. The Order applies to a number of goods of the

I tariff class. Coal, ore and construction materials have the largest share in rail freight. According to the Table

"InputQOutput" identified types of economic activity, the functioning of which depends largely on: 1)

transportation of coal (electricity, gas, steam and air conditioning supply and manufacture of coke; manufacture

of basic metals); 2) transportation of ore and construction materials (manufacture of basic metals; manufacture

of fabricated metal products, except machinery and equipment; manufacture of electrical equipment; production

of machinery and equipment not included in other groups; electricity, gas, steam and air conditioning supply

and manufacture of coke). For these types of economic activity, calculations of changes in the costs of economic

activities that consume the most coal, ore and construction materials, from increasing the tariff rate for their

transportation by rail. It is impossible to quantify the impact of the increase in rail freight tariffs on citizens due

to the complexity of such calculations.

Ключові слова: аналіз регуляторного впливу, вантажні залізничні тарифи, індексація тарифів, міжнарод�
на торгівля, Державний бюджет, місцеві бюджети, система національних рахунків, глобальні індекси.

Key words: regulatory impact analysis, freight railway tariffs, tariff indexation, international trade, National
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коефіцієнтів, що використовуються до Збірника та$
рифів; зміна умов договору на перевезення вантажу
тощо [1]. Кожне підвищення тарифів неоднозначно
впливає на інтереси держави, суб'єктів господарюван$
ня та громадян.

Згідно останнього підвищення тарифів на вантажні
залізничні перевезення, яке відбулося з 17 серпня
2021 р. (Наказ Мінінфраструктури від 11.08.2021 р.
№ 418 "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що засто$
совуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення
вантажів залізничним транспортом у межах України та
пов'язані з ними послуги" (далі Наказ)), 1) встановлено
тариф для вантажів позакласної групи на рівні вантажів
1$го тарифного класу; 2) підвищено на 8% тарифів на пе$
ревезення вантажів 1$го та 2$го класів; 3) підвищено на
51,8% тариф на порожній пробіг вантажних вагонів [2].

Пакет документів до Наказу містить Аналіз регуля$
торного впливу (АРВ) [3]. У АРВ наводиться перелік пе$
реваг (Альтернатива 2, яку прийнято, як найбільш оп$
тимальну), яких вдасться досягти після впровадження
Наказу, зокрема, для АТ "Укрзалізниця" передбачаєть$
ся отримання додаткових доходів і, як результат —
збільшення податкових платежів до Державного бюд$
жету України, збільшення фінансових можливостей для
забезпечення ремонту основних засобів та здійснення
у 2021—2022 рр. часткової реконструкції колії, стрілоч$
них переводів, реконструкції електричних мереж, тех$
нічного переоснащення та ремонту штучних споруд гос$
подарства колії, тягових підстанцій, пристроїв СЦБ,
модернізації тягового рухомого складу тощо.

Разом з тим АРВ, який повинен бути виконаний від$
повідно до законодавства України [4], містить деякі не$
узгодженості, а саме:

по$перше, не повністю здійснено, згідно з методи$
кою проведення АРВ, оцінку впливу на інтереси держа$
ви, яка повинна включати: вплив на міжнародну торгів$
лю; злочинність, зокрема економічні злочини; ко$
рупційні можливості; зміни надходжень до бюджетів
усіх рівнів; вплив на тіньову економіку; обсяги інвес$
тицій, у тому числі міжнародні; кількість суб'єктів гос$
подарювання, що провадять діяльність у певній сфері;
вплив на позиції України у міжнародних рейтингах та
виконання міжнародних зобов'язань. Натомість, замість
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інтересів держави у АРВ більшою мі$
рою представлено інтереси АТ "Укр$
залізниця";

по$друге, з АРВ виключено інте$
реси громадян, які, згідно з методи$
кою проведення АРВ, повинні вклю$
чати: зміни споживчого вибору та
споживчих цін; вплив на отримання
інформації споживачами та їх за$
хист; зайнятість, робочі місця; здо$
ров'я, безпеку, права та гідність гро$
мадян; екологію та на гендерний ба$
ланс;

по$третє, лише частково розгля$
нуто вплив на суб'єктів господарю$
вання в частині впливу на інновації
та розвиток, а також доступ до
фінансів. Детально розкрито пере$
ваги для АТ "Укрзалізниця", тоді як
для суб'єктів господарювання —
споживачів послуг з перевезення
вантажів залізничним транспортом
(вантажовідправників, вантажоо$
держувачів) — визначено лише загальне збільшення
їхніх витрат, яке становитиме у 2021 р. 5,2 млрд грн.

Окрім цього, в АРВ кількісно не визначено загаль$
ний вплив підвищення тарифів на національну економі$
ку, інтереси держави, певні групи суб'єктів господарю$
вання (основних споживачів зазначених послуг) та гро$
мадян.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням в галузі аналізу впливу дії регулятор$

них актів наразі в Україні приділено мало уваги з боку
наукової спільноти, не дивлячись на актуальність дано$
го питання. Водночас в світовій практиці ця проблема
розробляється на рівні міждержавних організацій, як$
от: ОЕСР, МБРР, ООН тощо.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення кількісного та якісного

аналізу впливу дії Наказу на інтереси держави, суб'єктів
господарювання та громадян, згідно з чинною методи$
кою аналізу регуляторного впливу, а також методикою,

розробленою в ДУ "Інститут економіки та прогнозуван$
ня НАН України", що сприятиме більш повному визна$
ченню наслідків регуляторних рішень у сфері тарифної
політики щодо внутрішніх вантажних залізничних пе$
ревезень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Оцінку впливу підвищення тарифів вантажних за$
лізничних перевезень на інтереси держави було здійсне$
но з трьох позицій: впливу на міжнародну торгівлю, змін
надходжень до бюджетів усіх рівнів, впливу на місце Ук$
раїни у міжнародних рейтингах та виконання нею
міжнародних зобов'язань відповідно до чинної Мето$
дики аналізу регуляторного впливу.

Вплив на міжнародну торгівлю. АТ "Укрзалізниця"
заробляє на експорті вантажів майже 20 млрд грн і для
деяких груп вантажів сьогодні є безальтернативним ви$
дом перевезень. Частка експорту в структурі вантаж$
них перевезень залізниці становить 37% (у 2019 р. —
115,8 млн т.) (рис. 1).

транзит; 14,4; 5%

експорт; 115,8; 
37%

імпорт; 43,2; 14%

внутрішні; 139,6; 
44%

Рис. 1. Структура вантажних перевезень АТ "Укрзалізниця", млн т, %

Джерело: побудовано за даними АТ "Укрзалізниця".

Таблиця 1. Зміни податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів АТ "Укрзалізниця",
тис. грн

Джерело: розраховано за даними консолідованого фінансового плану АТ "Укрзалізниця" на 2021 р.

Податки 
АТ 

«Укрзалізниця» 
за 2019 р., всього 

У т.ч.: 
перевезення 
вантажів 
за 2019 р. 

Очікуване 
збільшення обсягів 

податкових 
відрахувань 

АТ «Укрзалізниця» 

Очікувані 
показники 
від дії 
Наказу,  
2021 р. 

Податок на прибуток  1 759 013 1 411 256 34 713 1 445 969 
Податок на додану вартість  7 322 258 5 874 648 144 498 6 019 146 
Акцизний податок 1 117 896 0 896 
Рентна плата за користування 
надрами 

25 113 20 148 0 20 148 

Податок на доходи фізичних 
осіб  

7 083 509 5 683 099 0 5 683 099 

Земельний податок 3 811 866 3 058 260 0 3 058 260 
Відрахування частини чистого 
прибутку господарськими 
товариствами, у статутному 
капіталі яких більше 50% акцій 
(часток) належать державі, на 
виплату дивідендів на 
державну частку 

118 384 94 979 2 336 97 316 

Єдиний внесок на 
загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування 

8 264 712 6 630 778 0 6 630 778 

Інші податки та збори 746 873 599 216 0 599 216 
ВСЬОГО ПОДАТКІВ  
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" 

29 132 845 23 373 282 181 547 ↑ 23 554 829 
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Наприклад, у 2019 р. структура розподілу експорт$
ного вантажопотоку зерна за видами транспорту в се$
редньому складала: залізницею — 65%; автотранспор$
том — 28%; річковим транспортом — 7% [5]. У 2019 р.
обсяги перевезення залізничним транспортом залізної
і марганцевої руд збільшилися на 2,7%, тоді як чорних
металів знизилися на 5% порівняно з 2018 р. [6].

З однієї сторони, для перевезення руди підвищення
тарифів буде мати негативний вплив. За розрахунками
АТ "Укрзалізниця", витрати металургів на перевезен$
ня руди з шахти до порту складуть від 3,75 дол./тону до
5,35 дол. /тону [7], але з іншої сторони, наразі АТ "Укр$
залізниця" по суті субсидує українські металургійні
компанії, що виражається в нижчій вартості їх переве$
зення у порівнянні з країнами Європи. Орієнтовна
вартість перевезення руди по Україні коштує 0,8 центів/
т$км, тоді, як по території Словаччини, на заводи якої з
України постачається руда, вартість перевезення ста$
новить 3,5 центи/т$км, а по території Польщі — 2 цен$
ти/т$км. Тож, тарифи на перевезення руди в Україні

нижчі, ніж у конкурентів на міжна$
родних ринках.

Дія Наказу на першому етапі
підвищення тарифів на перевезення
позакласних вантажів та вантажів I
тарифного класу вплине на со$
бівартість продукції, яка експор$
тується (наприклад, залізної руди),
що дещо знизить доходи експор$
терів, але, з огляду на високі ціни на
експортну продукцію на світових
ринках, не призведе до втрати кон$
курентоспроможності української
продукції на міжнародних ринках.

Зміни надходжень до бюджетів
усіх рівнів. АТ "Укрзалізниця" у
2019 р. було нараховано платежів до
бюджетів усіх рівнів на суму понад
29,1 млрд грн. Дія Наказу призведе
до збільшення доходів АТ "Укрзал$
ізниця" (табл. 1, рис. 2), а, відповід$
но, до збільшення податкових відра$
хувань до Державного бюджету.

Згідно проведених розрахунків,
дія Наказу збільшить податкові над$
ходження до бюджетів усіх рівнів на
суму 181 547 тис. грн.

Вплив на позиції України у міжнародних рейтингах
та виконання міжнародних зобов'язань. Згідно з АРВ
до проєкту Наказу, Наказ дозволить здійснити у 2021—
2022 рр. реконструкцію 365 км колії, капітальний ремонт
колії, технічне переоснащення та ремонт штучних спо$
руд господарства колії, реконструкцію електричних
мереж, тягових підстанцій, пристроїв СЦБ, модерніза$
цію тягового рухомого складу на суму 11 874,5 млн грн.

Це вплине на позиції України у міжнародних рей$
тингах, в яких вона представлена та які безпосередньо
або частково пов'язані з оцінкою транспортної інфра$
структури, в т.ч. залізничної. До глобальних індексів, які
фокусуються на оцінюванні інноваційного розвитку
країн та регіонів, та які дають можливість виявити пер$
спективність подальшого розвитку інфраструктурних
секторів, нарощування їх конкурентоспроможності,
загального економічного потенціалу, інноваційності,
належать Глобальний інноваційний індекс (Global
Innovation Index), Індекс ефективності логістики
(Logistics performance index (LPI)) та Глобальний індекс
конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index
(GCI)).

Дослідження позицій України за складовими Гло$
бального інноваційного індексу за останні шість років
свідчить про певне поліпшення ситуації. Проте у 2018 р.
найслабшими ланками національної інноваційної систе$
ми (табл. 2) є державні інституції (107$ме місце), інфра$
структура (89$те місце) та розвиток ринку (89$те місце).

Сектор "Інфраструктура" містить сукупність 3$х
груп показників, а саме характеристику: 1) інформацій$
них і комунікаційних технологій; 2 загальної інфра$
структури; 3) екологічної стійкості (табл. 3).

Відповідно до Індексу ефективності логістики [10],
Україна відноситься до групи країн з обмеженим рівнем
розвитку логістичного середовища. У 2018 р. Україна
піднялась на 14 позицій, в порівнянні з попереднім пе$
ріодом. Україна у загальносвітовому рейтингу знахо$
диться на 66 місці зі 160 країн (табл. 4), зокрема, по
міжнародному перевезенню вантажів — 2,83 бали, по
логістичній якості і компетентності — 2,84 бали, по
відслідковуванню вантажів — 3,11 бали, по своєчасності
доставки — 3,42 бали.

Серйозною проблемою у LPI є складова "Інфра$
структура", при цьому негативні тенденції за показника$
ми сектору "Залізниця" є найменшими. Внутрішній LPI
оцінюється за якістю залізничної інфраструктури, а та$
кож якістю та рівнем залізничного обслуговування [10].
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Рис. 2. Структура вантажних перевезень залізничним транспортом та доходи
від них у 2009—2019 рр., млн т, млрд грн

Джерело: [8].

Складові Глобального індексу 
інновацій Індекс 

Місце в 
рейтингу 

(126 країн) 
Глобальний індекс інновацій, GII 38,52 43 
Субіндекс "Внутрішнє 
середовище для інновацій" 
(Innovationinputsub-index): 

40,45 75 

- Інституції 49,1 107 
Людський капітал і дослідження 37,9 43 
Інфраструктура 38,1 89 
- Розвиток ринку 42,7 89 
- Розвиток бізнесу 34,5 46 

Таблиця 2. Позиціонування України в рейтингу
Глобального інноваційного індексу, 2018 р.

Джерело: за даними [8].

Показник Оцінка / 
значення Ранг 

Інфраструктура 38,1 89 
1. Загальна інфраструктура  314 89 
2. Екологічна стійкість  25.1 115 

Таблиця 3. Оцінка сектору "Інфраструктура України"
у Глобальному інноваційному індексі, 2018 р.

Джерело: за даними [9].
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Глобальний індекс конкурентоспро$
можності розробляється Всесвітнім еко$
номічним форумом, як синтетичний
індекс та базується на розрахунку рей$
тингу країн за більш ніж 100 індикатора$
ми в 12 секторах, серед яких є інфраст$
руктура. Згідно з Глобальним звітом кон$
курентоспроможності, Україна у 2017—
2018 рр. посіла 81 місце в світовому
рейтингу. Загалом за період з 2009 р. по
2018 р. можна спостерігати, що це місце
коливається між сьомим та восьмим де$
сятками.

Якість інфраструктури є базовим
фактором конкурентоспроможності. Ха$
рактеристика інфраструктури оцінюєть$
ся за якістю автошляхів, залізничної та
портової інфраструктур тощо. За суб$
індексом "Інфраструктура" Україна по$
сіла в 2009—2010 рр. 79 місце, а у 2017—
2018 рр. — 88 (табл. 5).

Лише один показник з транспортної
інфраструктури вводить нашу країну в
перших чотири десятки найкращих — по$
казник якості залізничної інфра$
структури (кількісні показники, як$от:
довжина, щільність залізничних колій,
осьове навантаження дозволяють Ук$

Рейтинг 
LPI 

Показник 
LPI Митниця Інфраструктура Міжнародні 

поставки 
Логістична якість і 
компетентність Контроль Своєчасність 

66 2,83 89/2,49 119/2,22 68/2,83 61/2,84 52/3,11 56/3,42 

Таблиця 4. Рейтинг України по індексу ефективності логістики, 2018 р.

Джерело: за даними [10].
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Джерело: побудовано за даними [15].

Таблиця 5. Оцінка сектору інфраструктури України у Глобальному індексі конкурентоспроможності

Джерело: складено за даними [11].

Види транспорту 
2011– 
2012 

(142 країни) 

2013– 
2014 

(148 країн) 

2014– 
2015 

(144 країни) 

2015– 
2016 

(140 країн) 

2016– 
2017 

(138 країн) 

2017– 
2018 

(137 країн) 

2019 
(141 країна) 

Автомобільний 138 ↓ 144 ↓ 139 ↑ 132 ↑ 134 ↓ 130 ↑ 114↑ 
Залізничний 27 ↑ 25 ↑ 25 = 28 ↓ 34 ↓ 37 ↓ 25↑ 
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раїні входити в 10—15 найкращих країн). Ранг було зни$
жено з 30$го у 2009—2010 рр. до 37$го у 2017—2018 рр.
У 2019 р. Україна значно покращила свій рейтинг за суб$
індексом "Інфраструктура" в даному Індексі.

Позиції України в даних Глобальних індексах мо$
жуть мати в перспективі вищий рейтинг завдяки покра$
щенню якості залізничної інфраструктури, що пов'яза$
но з збільшенням капітальних інвестицій за рахунок
підвищення тарифів на залізничні перевезення відпові$
дно до Наказу. Це сприятиме покращенню іміджу Ук$
раїни, як держави зі сприятливими умовами ведення
бізнесу і як транзитної держави.

Оцінку впливу підвищення тарифів вантажних залі$
зничних перевезень на суб'єктів господарювання — ос$
новних споживачів послуг залізничного транспорту
було здійснено відповідно до розробленої в ДУ "Інсти$
тут економіки та прогнозування НАНУ" методики [12].

Дія Наказу впливає не лише на фінансові результа$
ти АТ "Укрзалізниця", а й на фінансові результати інших
суб'єктів господарювання (споживачів), які користують$
ся послугами з перевезення своїх вантажів. Результа$
том дії Наказу фактично буде перерозподіл фінансо$
вих ресурсів у бік збільшення доходів АТ "Укрзалізни$
ця" і збільшення витрат споживачів їхніх послуг. Основ$
ними споживачами послуг АТ "Укрзалізниця" є суб'єкти
господарювання промисловості.

АТ "Укрзалізниця" відстоює позицію щодо необ$
хідності введення автоматичної індексації тарифів на
вантажні перевезення, бо, на їх думку, залізничні тари$
фи мають співвідноситися із собівартістю продукції ви$
робників. Автоматична індексація вантажного залізнич$
ного тарифу на індекс цін виробників надасть процесу
ціноутворення передбачуваності та зніме політичний
тиск [13].

З позиції деяких суб'єктів господарювання, індекс
цін виробників, як індикатор змінення цін на послуги АТ
"Укрзалізниця", не відображає об'єктивну структуру
витрат підприємства, більшою частиною витрат, якого
є фонд оплати праці, який не залежить від індексу цін
виробників, і на який впливає індекс споживчих цін, який,
наприклад, у 2019 р. був набагато нижчий, ніж зростан$
ня промислових цін. Прив'язка вантажних залізничних
тарифів до індексу цін виробників промислової про$
дукції може призвести до зниження конкурентоспро$
можності більшості секторів економіки України на внут$
рішньому і світових ринках [14] (рис. 3).

В АРВ до Наказу проводиться аналіз тарифів на ван$
тажні перевезення з прив'язкою до індексу цін вироб$
ників та зазначається, що з 2009 р. по 2020 р. зростання

індексу цін виробників випереджає індекс тарифів на
перевезення вантажів залізничним транспортом.

Потрібно зазначити, що індексація тарифів на
вантажні залізничні перевезення відбувалася з 2011 по
2019 рр. не прогнозовано та нижче рівня індексу цін ви$
робників (рис. 4).

Оскільки вплив на вантажовідправників та вантажо$
одержувачів від передбаченого Наказом підвищення та$
рифів може бути неоднозначним, авторами проведено
відповідні розрахунки, що дало змогу оцінити можли$
вий вплив на галузі, вантажі яких входять у тарифні кла$
си для яких передбачається підвищення тарифів.

Дія Наказу вплине на суб'єктів господарювання,
особливо тих, які не мають альтернатив для перевезен$
ня іншими видами транспорту. Найбільшою мірою, це
стосується позакласних вантажів та вантажів I тариф$
ного класу (табл. 6). Саме для цих груп вантажів частка
транспортної складової у ціні продукції є найбільшою.
Для залізорудної сировини та вугілля вона становить
відповідно 5% та 4%, тоді як, для перевезення позак$
ласних вантажів, зокрема щебеню та вапняку, складає
відповідно 19% та 13% та є найвищою [16]. Дія Наказу
збільшить частку транспортної складової у загальних
обсягах витрат, отже, буде найбільш відчутною для

Позакласні I II III 

Сіль кухонна; 
гранітний 
відсів; перліт; 
щебінь; зола, 
шлаки, пісок 

Вантажі в мішках; 
ліс-кругляк; руда; 
вугілля, сланці, 
торф навалом; 
пісок; камінь; 
наповнювачі 
пористі, цегла, 
цемент; вапняк; 
азбест, слюда; 
аміак, азотні 
добрива, сірка, 
хлорид сірки, 
магнію 

Зерно і насіння; овочі; 
фрукти та ягоди; рогата 
худоба; сіно, солома, 
корми; органічні добрива; 
пиломатеріали; саджанці; 
дерев'яна тара; руди 
кольорових металів; кокс; 
нафта; асфальт, гудрон; 
гіпс, вапно, крейда; пемза; 
шифер і черепиця; 
будматеріали; легкові 
автомобілі; вугілля 
деревне; кислоти та 
оксиди; макуха і шрот, 
борошно; жири і сало; 
жива риба; безалкогольні 
напої; вода, лід; скляна 
тара; рейки; хлор; меляса 

Горіхи; тютюн; розсада, пух і 
перо, шкіра та хутро; посуд; 
книги; музичні, спортивні 
інструменти, іграшки; фанера 
і шпон; будинки; целюлоза, 
папір; бензин, дизпаливо; 
труби; скло та кераміка; 
чавун, сталь в злитках, 
феросплави, чорні метали та 
брухт чорних металів; с/г 
машини, трактори, 
обладнання, котли, 
локомотиви, крани; металеві 
конструкції; апарати та 
прилади; медикаменти, 
косметика, мило; гумові 
вироби; смола, пластмаса; 
вино, пиво, горілка; сірка; 
тканини 

Таблиця 6. Розподіл вантажів за тарифними класами

Джерело: складено за даними [17; 18].

Таблиця 7. Розрахунок зміни витрат видів економічної
діяльності, які найбільше споживають вугілля,

від збільшення ставки тарифу на перевезення вугілля
залізничним транспортом, 2021 р.

Джерело: розраховано за даними Державної служби статис�
тики України.

Показник  
Очікувані додаткові доходи АТ «Укрзалізниця», 
згідно з АРВ, від перевезення вантажів у 
внутрішньому сполученні, млн грн 

1 783 

Сукупні витрати на транспорт та складське 
господарство групи ВЕД І, млн грн 31 732 

Розрахункові показники:  
Частка вугілля у загальній структурі перевезень 
вантажів АТ «Укрзалізниця», % 19,0 

Очікуваний дохід АТ «Укрзалізниця» від 
перевезення вугілля  при збільшенні ставки тарифу 
на вантажні залізничні перевезення відповідного 
тарифного класу, млн грн 

338,8 

Очікувані сукупні витрати на транспорт та 
складське господарство групи ВЕД І, 
млн грн 

32 070,8

Приріст сукупних витрат на транспорт та складське 
господарство групи ВЕД І,  % 101,1↑ 
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суб'єктів господарювання, які закуповують продукцію,
що відноситься до групи позакласних вантажів.

Дія Наказу стосується низки вантажів I тарифного
класу, серед яких найбільшу частку в вантажних заліз$
ничних перевезеннях мають вугілля, руда та будівельні
матеріали (цемент), тому, згідно Таблиці "витрати$ви$
пуск" (у цінах споживачів), визначено види економічної
діяльності (ВЕД), функціонування яких найбільшою
мірою залежить від:

— перевезення вугілля: 1) постачання електрое$
нергії, газу, пари та кондиційованого повітря; 2) вироб$
ництво коксу та коксопродуктів; 3) металургійне вироб$
ництво (група ВЕД І);

— перевезення руди і будівельних матеріалів (цемен$
ту): 1) металургійне виробництво; 2) виробництво гото$
вих металевих виробів, крім машин і устаткування;
3) виробництво електричного устаткування; 4) вироб$
ництво машин і устаткування, не віднесених до інших
угруповань; 5) постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря; 6) будівництво (група ВЕД ІІ).

Отже, збільшення ставки тарифу на пере$
везення цих вантажів залізничним транспор$
том матиме найбільший вплив на окреслені
види економічної діяльності.

Виходячи з обмежених офіційних стати$
стичних даних, та беручи до уваги, що в обра$
них для оцінки можливого впливу Наказу ви$
дах економічної діяльності, значну частку
складають приватні підприємства, що уне$
можливлює визначення суб'єкта на кого ля$
гають витрати з перевезення, як$от: це виз$
начається умовами контракту, то проведені
розрахунки містять певні похибки. Попри це,
проведені розрахунки показують вплив цьо$
го Наказу на суб'єктів господарювання через
збільшення їх сукупних витрат, а відповідно,
вплив на ВВП.

Збільшення ставки тарифу на перевезен$
ня вугілля залізничним транспортом, згідно з
розрахунками, показує сукупне зростання
витрат на транспорт та складське господар$
ство тих видів економічної діяльності, які є
найбільшими споживачами вугілля, на 1,1%
(табл. 7).

Зростання сукупних витрат на транспорт
та складське господарство таких видів еконо$
мічної діяльності — постачання електрое$
нергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
виробництва коксу та коксопродуктів; мета$
лургійного виробництва, зменшить їх частку

у ВВП України на 0,01 в.п. (табл. 8).
Внесені зміни до Коефіцієнтів, що застосовуються

до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів
залізничним транспортом у межах України та пов'язані
з ними послуги, збільшать сукупні витрати металургій$
ного виробництва; виробництва готових металевих ви$
робів, крім машин і устаткування; виробництва елект$
ричного устаткування; виробництва машин і устаткуван$
ня, не віднесених до інших угруповань; постачання елек$
троенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; буд$
івництва на 0,8% (табл. 9).

Підвищення вартості перевезення руди і будівель$
них матеріалів (цементу) залізничним транспортом
зменшить частку у ВВП України на 0,012 в.п. таких
видів економічної діяльності: металургійне виробниц$
тво; виробництво готових металевих виробів, крім ма$
шин і устаткування; виробництво електричного устат$
кування; виробництво машин і устаткування, не відне$
сених до інших угруповань; постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря; будівництво

(табл. 10).
Згідно з розрахунками, дія Наказу збільшить ви$

трати видів економічної діяльності, що оцінювалися,
зокрема, постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря; виробництва коксу та кок$
сопродуктів; металургійне виробництво (група ВЕД
І) на 1,1%; металургійного виробництва; виробницт$
ва готових металевих виробів, крім машин і устатку$
вання; виробництва електричного устаткування; ви$
робництва машин і устаткування, не віднесених до
інших угруповань; постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря; будівництва (група
ВЕД ІІ) — на 0,8%, а відповідно, внесок у ВВП цих
видів економічної діяльності сумарно зменшиться на
0,022 в.п.

На цьому етапі кількісно розрахувати економічний
вплив Наказу на громадян неможливо через складність
таких розрахунків. Припускаємо, що можна очікува$
ти зростання цін на: 1) електроенергію через підвищен$
ня тарифів на перевезення вугілля; 2) квадратний метр
житла через підвищення тарифів на перевезення дея$
ких будівельних матеріалів тощо. Підвищення тарифів
на перевезення вантажів матиме вплив і на громадян,
який може проявитися у підвищенні цін на кінцеву про$

Показник № 
рядка 2019 р. 

Вплив 
зміни 
тарифів 
згідно 
Наказу 

Сукупні витрати на транспорт та складське 
господарство групи ВЕД І, млн грн 

1 31 732  

Очікувані сукупні витрати на транспорт та 
складське господарство групи ВЕД І, млн грн 

2  32 070,8 

Додана вартість групи ВЕД І, млн грн 3 189 200  
Податки на продукти, млн грн 4 20 572  
Субсидії на виробництво, млн грн 5 -5 406  
ВДВ України, млн грн 6 3 422 830  
ВВП (у фактичних цінах; млн грн)  7 3 978 400,3  
Розрахункові показники:    
Додана вартість групи ВЕД І з урахуванням 
збільшення сукупних витрат за рахунок 
підвищення ставки тарифу на перевезення 
вугілля залізничним транспортом, млн грн 

8  188 861,2 

Внесок групи ВЕД І у ВВП (3+4-5), млн грн 9 204 366,0 204027,2 
Частка групи ВЕД І у ВДВ України, % 10 5,97 5,96 
Частка групи ВЕД І в структурі ВВП України, 
% 

11 5,14 5,13 

ВПЛИВ НА ВВП, в.п. 12  0,01↓ 

Таблиця 8. Розрахунок внеску видів економічної діяльності,
які найбільше споживають вугілля, у ВВП України з урахуванням
збільшення ставки тарифу на перевезення вугілля залізничним

транспортом

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

Таблиця 9. Розрахунок зміни витрат видів економічної
діяльності, які найбільше споживають руди і будівельні
матеріали (цемент), від збільшення ставки тарифу на
перевезення руди і будівельних матеріалів (цементу)

залізничним транспортом, 2021 р.

Джерело: розраховано за даними Державної служби статисти�
ки України.

Показник  
Очікувані додаткові доходи АТ «Укрзалізниця», згідно з АРВ, 
від перевезення вантажів у внутрішньому сполученні, млн грн 1 783 

Сукупні витрати на транспорт та складське господарство 
групи ВЕД ІІ, млн грн 55 836 

Розрахункові показники:  
Частка руди і будівельних матеріалів (цементу) у загальній 
структурі перевезення вантажів АТ «Укрзалізниця», % 26,0 

Очікуваний дохід АТ «Укрзалізниця» від перевезення руди і 
будівельних матеріалів (цементу)  за рахунок збільшення 
ставки тарифу на вантажні залізничні перевезення 
відповідного тарифного класу, млн грн 

463,6 

Очікувані сукупні витрати на транспорт та складське 
господарство групи ВЕД ІІ, млн грн 56 299,6

Приріст сукупних витрат на транспорт та складське 
господарство групи ВЕД ІІ,  % 100,8↑ 
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дукцію, що, відповідно, призведе до
збільшення витрат населення.

Узагальнені результати виконаних
нами оцінок можливого впливу Наказу
для сфер інтересів держави, суб'єктів
господарювання і громадян за кількісни$
ми і якісними показниками для вибраної
в АРВ альтернативи представлені нижче
в табличній формі згідно Методики про$
ведення аналізу регуляторного впливу
(табл. 11).

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вплив Наказу на сферу інтересів дер$
жави оцінюється як позитивний, що про$
являється збільшенням податкових над$
ходжень до Державного бюджету на
суму 181 547 тис. грн; підвищенням по$
зицій України у світових рейтингах на
основі Глобального інноваційного індек$
су, Індексу ефективності логістики та
Глобального індексу конкурентоспро$
можності; покращенням іміджу України,
як держави зі сприятливими умовами
ведення бізнесу і, як транзитної держави. Підвищення
тарифів на перевезення позакласних вантажів та ван$
тажів I тарифного класу вплине на ціну продукції, яка
експортується (наприклад, залізної руди). Проте це не
призведе до втрати конкурентоспроможності українсь$
кої продукції на міжнародних ринках.

Вплив Наказу на сферу інтересів суб'єктів господа$
рювання збільшить частку транспортної складової, а
відповідно, і обсяги витрат будуть більш відчутними для
них. Згідно з розрахунками збільшаться витрати групи
ВЕД І на 1,1% та групи ВЕД ІІ на 0,8%, а відповідно, вплив
на ВВП цих видів економічної діяльності сумарно змен$
шиться на 0,022 в.п.

Натомість прийнятий Наказ призведе до зростання
на 0,049 в.п. частки АТ "Укрзалізниці" у ВВП. У такий
спосіб відбудеться перерозподіл фінансових ресурсів,
наслідком чого буде збільшення доходів АТ "Укрзаліз$
ниця" та підтримка у задовільному стані основних
об'єктів залізничної інфраструктури.

Вплив Наказу на сферу інтересів громадян призве$
де до збільшення витрат населення через підвищення цін
на кінцеву продукцію.

Проте не менш важливим є державний, корпора$
тивний та громадський контроль за тим, щоб додат$
кові доходи від підвищення тарифів на залізничні ван$
тажні перевезення були направлені на формування
інвестиційного ресурсу та спрямовувалися на інвес$
тиційний розвиток залізничної галузі (закупівля ло$
комотивів, збільшення показників обороту вагонів
тощо).
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3. "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосо$
вуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення
вантажів залізничним транспортом у межах України та

Показник № 
рядка 2019 р. 

Вплив зміни 
тарифів 

згідно Наказу 
Сукупні витрати на транспорт та складське 
господарство групи ВЕД ІІ, млн грн 1 55 836  

Очікувані сукупні витрати на транспорт та 
складське господарство групи ВЕД ІІ, млн грн 2  56 299,6 

Додана вартість групи ВЕД ІІ, млн грн 3 349681  
Податки на продукти, млн грн 4   
Субсидії на виробництво, млн грн 5   
ВДВ України, млн грн 6 3 422 830  
ВВП (у фактичних цінах; млн грн)  7 3 978 400,3  
Розрахункові показники:    
Додана вартість групи ВЕД ІІ, млн грн 8  58 536,08 
Внесок групи ВЕД ІІ у ВВП (3+4-5), млн грн 9 419 111,00 418 647,42 
Частка групи ВЕД ІІ у ВДВ України, % 10 12,24 12,23 
Частка групи ВЕД ІІ в структурі ВВП України, % 11 10,53 10,52 
ВПЛИВ НА ВВП, в.п. 12  0,012↓ 

Таблиця 10. Розрахунок внеску видів економічної діяльності, які найбільше
споживають руди і будівельних матеріалів (цементу), у ВВП України

з урахуванням збільшення ставки тарифу на перевезення руди
і будівельних матеріалів (цементу) залізничним транспортом

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

Таблиця 11. Узагальнені результати оцінки можливого впливу Наказу на сфери інтересів держави,
суб'єктів господарювання, громадян

Джерело: складено авторами.

Вид 
альтернативи Вигоди Витрати 

Оцінка можливого впливу Наказу на сферу інтересів держави 
Альтернатива 2  
(згідно з АРВ до 
Наказу) 

Покращенню іміджу України як держави зі 
сприятливими умовами ведення бізнесу і як  
транзитної держави. 
Покращення позицій України у світових рейтингах. 
Збільшення податкових надходжень до державного 
бюджету на суму 181 547 тис. грн. 
Збереження  конкурентоспроможності української 
продукції на міжнародних ринках 

Підвищення собівартості  продукції (наприклад, 
залізної руди), яка експортується  на міжнародні 
ринки. 
Зниження доходів експортерів 

Оцінка можливого впливу Наказу на сферу інтересів суб'єктів господарювання 
Альтернатива 2 
(згідно з АРВ до 
Наказу) 

Збільшення доходів АТ «Укрзалізниця». 
Підтримка у задовільному стані основних засобів 
об'єктів залізничної інфраструктури 

Збільшення частки транспортної складової у 
кінцевій вартості продукції. 
Збільшення обсягу витрат для: 
- групи ВЕД І на 1,1% 
- група ВЕД ІІ на 0,8%. 
Сумарне зменшення впливу на ВВП цих ВЕД на 
0,022 в.п. 

Оцінка можливого впливу Наказу на сферу інтересів громадян 
Альтернатива 2 
(згідно з АРВ до 
Наказу) 

 Підвищення цін на кінцеву продукцію. 
Збільшення витрат населення 
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