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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 
НА ВУЗЬКОКОЛІЙНИХ ЛІНІЯХ ЗАКАРПАТТЯ 

Мета. Наукова робота має за мету:1) визначення перспектив розвитку залізничного туризму України на 
вузькоколійних лініях Закарпаття; 2) аналіз технічного стану Боржавської вузькоколійної залізниці для 
реалізації проекту відновлення ефективного функціонування гірських залізниць шириною колії 750 мм  
в Карпатському регіоні з подальшою можливістю їх приєднання до розгалуженої міжнародної туристичної 
мережі; 3) дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку туристичної галузі України та пасажирського 
господарства вітчизняних залізниць; 4) висвітлення ролі та місця залізничного туризму в системі перевезень. 
Методика. Експертною групою виконувались виїзні огляди та натурні дослідження об'єктів колійного гос-
подарства та пасажирської інфраструктури, рухомого складу й допоміжних виробництв, що задіяні у функ-
ціонуванні вузькоколійної залізниці. Було оцінено загальний технічний стан залізничної колії та штучних 
споруд ділянки вузькоколійної залізниці в Карпатському регіоні. Результати. У рамках виїзних оглядів екс-
пертною групою встановлено, що об'єкти колійного господарства, пасажирської інфраструктури, рухомого 
складу та допоміжних виробництв, задіяних у функціонуванні вузькоколійної залізниці, знаходяться в зане-
дбаному стані та потребують значних оновлень і капітального ремонту. Але маршрути проходження паса-
жирських поїздів залишаються придатними для участі в проекті розвитку залізничного туризму України. 
Наукова новизна. Вперше зроблено аналіз стану вузькоколійної залізниці для подальшої реалізації проекту 
з розвитку залізничного туризму в Україні. Виконано аналіз зарубіжного досвіду організації залізничного 
туризму. Досліджено сучасний стан і тенденції розвитку туристичної галузі України, визначено та система-
тизовано фактори конкурентоспроможності залізничного транспорту для забезпечення туристичних переве-
зень в Україні. Практична значимість. Відновлення та ефективне функціонування гірських залізниць ши-
риною 750 мм у Карпатському регіоні дасть поштовх розвитку туризму, машинобудуванню, будівництву та 
енергетики. В той же час дані дії дозволять нарешті здійснити науково обґрунтовані ефективні протипавод-
кові заходи, які захистять населення від стихійних екологічних лих. 

Ключові слова: вузькоколійна залізниця; туризм; інфраструктура; колія; штучні споруди; відновлення; 
капітальній ремонт 

Вступ 

Загальновідомо, що туризм – один з напря-
мків ефективного розвитку економіки, підтри-
мки територіальних громад, створення нових 
робочих місць та поповнення місцевого бю-

джету [10]. Найяскравішим прикладом, що під-
тверджує вищезазначену думку, є «економічне 
чудо» Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), 
адже лише 30 років тому 73 % ВВП ОАЕ забез-
печувались доходами від видобутку та продажу 
нафти. Але ефективні та далекоглядні рішення 
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найвищого керівництва Еміратів вже сьогодні 
забезпечують можливість зниження залежності 
їх економіки від нафтовидобувної галузі та сут-
тєво диверсифікують напрямки надходжень до 
бюджету. Одним із напрямків диверсифікації  
є туристична галузь. Відповідно до загально-
розповсюджених у світових ЗМІ даних доходи 
від туризму, що складали у 2013 р. 14 % ВВП 
ОАЕ, більш ніж у два рази перевищили відпо-
відні доходи від продажу нафти, що у 2013 р. 
складали 5 % ВВП. 

Враховуючи величезну кількість пам’ятних 
історичних місць, особливості культури та по-
буту етносу, унікальні гірські та рівнинні міс-
цевості, природні заказники, узбережжя Чорно-
го та Азовського морів, Україна, безумовно, 
має шанси стати «туристичною Меккою» як  
у європейському, так і світовому масштабах.  
І першим поштовхом для цього має бути розви-
ток сучасної європейської транспортної інфра-
структури: будівництво та ремонт авто- та залі-
зничних доріг, доведення якості обслуговуван-
ня пасажирів до найвищих світових стандартів. 
В Європі накопичено великий досвід щодо ор-
ганізації туристських перевезень, які організо-
вуються екскурсійними поїздами. Найбільш 
розвинено залізничний туризм в Німеччині, 
Швеції, Швейцарії, США, Індії. Фірма Wagon 
Lit є найпотужнішим європейським туропера-
тором, що організовує подорожі на швидкісних 
та супершвидкісних експресах. На американсь-
кому континенті функціонують маршрути 
Транс-Канада, Транс-Америка, Транс-Атлан-
тика [11]. Залізничний туризм зручний для лю-
дей у більшості країн і має такі переваги, як 
більш спокійний спосіб переміщення, можли-
вість насолоджуватися краєвидами, підвище-
ний комфорт [16]. 

Для ефективного розвитку залізничного ту-
ризму його необхідно вивчати на теоретичному 
рівні, досліджувати його особливості порівняно 
з іншими видами туризму, планувати етапи йо-
го реалізації в Україні [7]. В [8] висвітлюються 
перспективи впровадження в Україні подієвого 
залізничного туризму. Подієвий туризм – це 
різновид туризму, основна мета якого присвя-
чена якій-небудь історичній події. Найбільш 
поширені − фестивальний і гастрономічний рі-
зновиди подієвого туризму. 

Враховуючи широку розгалуженість заліз-

ничних колій України, роль залізничного тран-
спорту на ринку туристичних перевезень має 
всі шанси на звання – головного. Адже залізни-
чний транспорт є безпечним, економічним, 
екологічним та найбільш зручним для переве-
зення до пунктів призначення великої кількості 
пасажирів, саме тому і було вирішено розгля-
нути перспективу його застосування для пере-
міщення вітчизняних і зарубіжних екскурсан-
тів. 

Аналіз європейського досвіду впровадження 
та реалізації програм залізничного туризму вка-
зує на можливість суттєвого підвищення рівня 
життя місцевих громад, внаслідок функціону-
вання гірських вузькоколійних залізниць як 
туристичних об’єктів. Розвиток вузькоколійок 
як туристичних об’єктів дає суттєвий поштовх 
для створення відповідної туристичної інфра-
структури: будівництва готелів, баз відпочинку, 
що, безумовно, призведе до створення нових 
робочих місць, вливань коштів приватних інве-
сторів у розвиток туристичного бізнесу регіону. 

Як один із прикладів, можливості застосу-
вання залізничного транспорту в туристичній 
галузі є частково збережена до сьогодні мережа 
діючих вузькоколійних залізниць (з шириною 
колії в 750 мм), побудовані за часів Австро-
Угорщини у Карпатському регіоні України. На 
початку ХХ століття тільки по Закарпаттю про-
ходило більше тисячі кілометрів вузькоколійок 
різного господарського призначення. В основ-
ному їх прокладали у гори – для перевезення 
лісоматеріалів. 

Мета 

Метою роботи є визначення перспектив 
розвитку залізничного туризму України на ву-
зькоколійних лініях Закарпаття та аналіз техні-
чного стану об’єктів колійного господарства, 
пасажирської інфраструктури, рухомого складу 
і допоміжних виробництв, задіяних у функціо-
нуванні Боржавської вузькоколійної залізниці 
відповідно до нормативних документів [2−6], 
виконання робіт з економічного, соціального  
і технічного обґрунтування можливості вклю-
чення цієї вузькоколійки в сукупність туристи-
чних напрямків Україні. 

Реалізація проекту відновлення ефективного 
функціонування гірських залізниць шириною 
колії 750 мм в Закарпатті дасть можливість 
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приєднати їх до розгалуженої міжнародної ту-
ристичної мережі. Його впровадження дасть 
поштовх розвитку туристичної інфраструктури 
регіону, машинобудуванню, будівництву та 
енергетиці, створенню нових робочих місць. Це 
дозволить територіальним громадам гірських 
районів наблизити до кожного будинку всі 
принади цивілізації і, як наслідок, зупинити 
міграційні процеси, викликані безробіттям. 

Методика 

Нещодавно свій столітній ювілей відзначила 
Боржавська вузькоколійка, яка з’єднує рай-
центр Іршаву із селом Хмільник, містом Вино-
градів та містом Берегове (в народі її називають 
«Кушницька Анця»). Від колишньої залізниці, 
довжиною понад 100 км, яка закінчувалась  
у мальовничій місцевості Українських Карпат, 
залишилось приблизно 62 км. Цим транспортом 
щодня у своїх справах їздять близько півтисячі 
місцевих жителів. За словами залізничників, що 
її експлуатують, ця залізниця є збитковою. Хо-
ча автори статті мали нагоду особисто переко-
натись у туристичній привабливості цього 
об’єкта інфраструктури та туристичного потен-
ціалу його оточуючої місцевості. 

Між тим, в Європі вузькоколійки − це об'єк-
ти для особливого виду туризму. У сусідній 
Угорщині зараз беззбитково діють два десятки 
вузькоколійок. А в Польщі гірська Бещадська 
дорога протяжністю всього 35 км щорічно пе-
ревозить 40 тисяч туристів і отримує 100 тис. 
євро прибутку. 

В рамках співпраці з «Європейським сою-
зом транспортників України», активована реа-
лізація проекту відновлення ефективного фун-
кціонування гірських залізниць шириною колії 
750 мм в Закарпатті з подальшою можливістю 
їх приєднання до розгалуженої міжнародної 
туристичної мережі. 

Проект передбачає, зокрема, дослідження 
сучасного стану та тенденцій розвитку турис-
тичної галузі України та пасажирського госпо-
дарства вітчизняних залізниць, а також роль  
і місце залізничного туризму в системі переве-
зень, аналіз закордонного досвіду організації 
залізничного туризму, визначення та система-
тизацію факторів конкурентоспроможності за-
лізничного транспорту для забезпечення турис-
тичних перевезень в Україні тощо. 

Управління таким великим проектом, як 
проект з відновлення функціонування гірських 
залізниць, доцільно здійснювати відповідно до 
сучасних принципів. Згідно зі стандартом ANSI 
PMI PMBOOK (Project Management Body of 
Knowledge) існують такі фази впродовж життє-
вого циклу проекту: 

− фаза ініціації – постановка цілей, збір 
вимог, розробка концепції проекту; 

− фаза розробки – планування проекту; 
− фаза реалізації – поетапний процес ви-

конання проекту; 
− фаза завершення – процес виходу з про-

екту. 
Життєвий цикл проекту з відновлення фун-

кціонування гірських вузькоколійних залізниць 
може бути поділений на такі фази: 

− дослідження технічного стану гірських 
вузькоколійних залізниць; 

− прикладні та дослідно-конструкторські 
розробки; 

− випробування туристських маршрутів; 
− запуск туристських залізничних 

маршрутів; 
− просування і реалізація. 
Ефективне виконання процесів проекту ви-

магає від менеджера проекту знань в таких га-
лузях: 

− управління людськими ресурсами (Project 
Human Resource Management); 

− управління витратами (Project Cost 
Manage-ment); 

− управління змістом (Project Scope 
Manage-ment); 

− управління термінами (Project Time 
Manage-ment). 

− управління якістю (Project Quality 
Manage-ment); 

− управління комунікаціями (Project 
Commu-nication Management). 

− управління ризиками (Project Risk 
Manage-ment); 

− управління постачаннями і контрактами 
(Project Procurement And Contracts Manage-
ment). 

Нещодавно розпочала роботу відповідна ек-
спертна група. До її складу увійшли голова 
Громадської ради при Закарпатській ОДА Фе-
дір Харута, науковці Дніпропетровського наці-
онального університету залізничного транспор-
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ту ім. академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ) та пред-
ставники ДТГО «Львівська залізниця». 

Експертна група виконала виїзні огляди об'-
єктів колійного господарства та інфраструкту-
ри, що задіяні у функціонуванні вузькоколійної 
залізниці протяжністю майже 50 км. В рамках 
огляду було оцінено стан штучних споруд і за-
лізничної колії на лінії Берегове – Хмільник, 
Хмільник – Виноградів, Хмільник – Іршава. 

Натурні дослідження комісії показали, що 
загальний стан колії цієї залізниці може харак-
теризуватись як незадовільний. Колія укладена 
на дерев’яних шпалах (деякі залізобетонні, ме-
нше 5 % від загальної кількості, індивідуально-
го проектування). Майже на всій довжині колії 
відсутній щебеневий баласт, наявні дефекти 
шпал. Щодо ж технічного стану рухомого 
складу – він потребує суттєвого оновлення, на 
час обстеження експлуатувався лише один по-
їзд (рис. 1), що складався з тепловоза та двох 
пасажирських вагонів. Але мусимо зазначити, 
що мальовничі краєвиди за вікном цього поїзда 
(рис. 2) змушують повністю забути про техніч-
ний стан вузькоколійки. Адже навіть діюча ді-
лянка колії пролягає із мальовничого передгір’я 
Карпат до Закарпатських рівнин, минаючи гір-
ські струмки, річки, ліси та цілину, де мешка-
ють дикі тварини і птахи. 

Боржавську вузькоколійку можна розділити 
на три ділянки, а саме: ст. Берегове – ст. Хміль-
ник; ст. Виноградів – ст. Хмільник; ст. Хміль-
ник – ст. Іршава, технічний стан яких було про-
аналізовано окремо. 

На ділянці Берегове – Хмільник розташовані 
96 водопропускних труб та 5 малих залізобе-
тонних мостів. Загальний технічний стан штуч-
них споруд на цій ділянці – задовільний. Водо-
пропускні труби потребують розчищення вхід-
ного та вихідного русел водотоків, на мостах 
необхідне відновлення експлуатаційних облаш-
тувань (перильна огорожа, тротуарний настил), 
розчищення підмостового русла. 

На вузькоколійні ділянці Виноградів – Хмі-
льник розташовані такі штучні споруди: 

− водопропускні труби – 37 шт; 
− металеві мости – 2 шт; 
− залізобетонні мости – 7 шт. 
Колія укладена на дерев’яних шпалах (деякі 

залізобетонні, індивідуального проектування). 
Водопропускні труби знаходяться в задовіль-

ному стані, але, як і на попередній ділянці, по-
требують розчищення вхідного та вихідного 
русел водотоків. На ділянці знаходяться два 
металевих мости. Перший – середній міст за 
схемою 19,80+52,00+19,20 на ПК 191+1,4 був 
побудований у 1884 році (рис. 3 і 4). 

 
Рис. 1. Рухомий склад Боржавської вузькоколійки 

Fig. 1. The rolling stock of Borzhava  
narrow gauge railway 

 
Рис. 2. Місцевість навколо вузькоколійки 

Fig. 2. The area around the narrow gauge railway 

 
Рис. 3. Загальний вигляд мосту на ПК 191+1,4 

Fig. 4. General view of bridge on PC 191+1,4 
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Рис. 4. Загальний вигляд мостового полотна 

Fig. 4. General view of the bridge road 

Другий середній міст за схемою 2�10,00 м 
на ПК 183+94,1 (рис. 5 і 6) має металеві прого-
нові будови – балочні з суцільною стінкою із 
їздою по верху. 

 
Рис. 5. Загальний вигляд мосту на ПК 183+94,1 

Fig. 5. Generav view of the bridge on PC 183+94,1 

Загальний технічний стан обох мостів – за-
довільний. Необхідне відновлення експлуата-
ційних облаштувань (перильна огорожа, троту-
арний настил), розчищення підмостового русла. 

Загальний технічний стан залізобетонних 
мостів на лінії – задовільний. Необхідне відно-
влення баластної призми на прогонових будо-
вах (рис. 7), відновлення експлуатаційних об-
лаштувань (перильна огорожа, тротуарний на-
стил), усунення незначних дефектів бетону 
(рис. 8). 

Загальний технічний стан колії на лінії Ір-
шава – Хмільник – незадовільний. Відсутній 
щебеневий баласт, наявність дефектів шпал. 
Колія укладена на дерев’яних шпалах (деякі 

залізобетонні, індивідуального проектування). 
Загальний вигляд залізничної колії зображено 
на рис. 9. 

 
Рис. 6. Загальний вигляд мостового  

полотна на ПК 183+94,1. 

Fig. 6. Generav view of the bridge  
on PC 183+94,1 

 
Рис. 7. Загальний вигляд мосту на ПК 86+04,5. 

Fig. 7. General view of the bridge on PC 86+04,5 

 
Рис. 8. Загальний вигляд мостового полотна 

Fig. 8. General view of the bridge road 
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Рис. 9. Загальний вигляд залізничної колії 

Fig. 9. General view of a railway track 

На ділянці Іршава – Хмільник розташовані 
такі штучні споруди: 

− водопропускні труби – 46 шт; 
− металеві мости – 1 шт; 
− залізобетонні мости – 15 шт. 
Водопропускні труби знаходяться в задові-

льному стані, але потребують розчищення вхі-
дного та вихідного русел водотоків. 

Залізобетонний міст на ПК 429+04,9 знахо-
диться в аварійному стані – відсутня проміжна 
опора (рис. 10 і 11), через що змінена статична 
схема роботи мосту. 

 
Рис. 10. Загальний вигляд мосту на ПК 429+04,9 

Fig. 10. General view of the bridge on PC 429+04,9 

 
Рис. 11. Загальний вигляд мостового полотна 

Fig. 11. General view of the bridge road 

Інші залізобетонні мости на лінії знаходять-
ся в задовільному стані. Потребують віднов-
лення баластної призми на прогонових будовах, 
відновлення експлуатаційних облаштувань (пе-
рильна огорожа, тротуарний настил), усунення 
незначних дефектів бетону та розчищення під-
мостового русла. 

Результати 

Експертною групою виконані виїзні огляди 
об'єктів колійного господарства, пасажирської 
інфраструктури, рухомого складу і допоміжних 
виробництв, задіяних у функціонуванні вузько-
колійної залізниці протяжністю майже 50 км, 
що дозволить визначити обсяги робіт для від-
новлення залізничних колій шириною 750 мм 
та супутньої інфраструктури. 

В результаті огляду встановлено, що інфра-
структура вузькоколійної залізниці знаходиться 
в занедбаному стані і потребує значних онов-
лень і капітального ремонту з причини фінан-
сування цієї дороги протягом більше ніж  
20 років за залишковим принципом. Але марш-
рути проходження пасажирських поїздів зали-
шаються придатними для участі в проекті роз-
витку залізничного туризму України. 

Наукова новизна та практична  
значимість 

Для подальшої реалізації проекту з розвитку 
залізничного туризму в Україні вперше було 
зроблено аналіз стану вузькоколійної залізниці. 

Практична значимість цього проекту дуже 
значна, адже передбачає, зокрема, дослідження 
сучасного стану та тенденцій розвитку турис-
тичної галузі України та пасажирського госпо-
дарства вітчизняних залізниць, а також роль  
і місце залізничного туризму в системі переве-
зень, аналіз зарубіжного досвіду організації 
залізничного туризму, визначення та система-
тизацію факторів конкурентоспроможності за-
лізничного транспорту для забезпечення турис-
тичних перевезень в Україні тощо. 

Крім того, відновлення та ефективне функ-
ціонування гірських залізниць шириною  
750 мм в Закарпатському регіоні – проект не 
тільки реальний, а й економічно необхідний. 
Його впровадження дасть поштовх розвитку 
машинобудування, будівництва і енергетики  
і дозволить нарешті здійснити науково обґрун-
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товані ефективні протипаводкові заходи, які 
убезпечать населення від стихійних та екологі-
чних лих. 

На сьогодні багаті природно-рекреаційні ре-
сурси Закарпатського регіону – лікувальні мі-
неральні води, лісові, ландшафтні, гідрологічні 
і спелеологічні ресурси і об’єкти природного 
заповідного фонду – використовуються далеко 
не повною мірою. У тому числі і через слабку 
комунікаційну доступність перспективних для 
освоєння в туристично-рекреаційних цілях те-
риторій та незадовільний стан транспортної 
інфраструктури туристично-рекреаційного ком-
плексу в гірських районах. Тому одним з голо-
вних завдань ефективного використання конку-
рентних переваг туристичної галузі Карпатсь-
кого регіону є забезпечення доступності мережі 
спеціалізованих об’єктів профільної інфрастру-
ктури. У тому числі і вузькоколійною залізни-
цею, якою одночасно можуть скористатися ве-
ликі групи туристів. 

Висновки 

1. Виконані виїзні огляди об’єктів колій-
ного господарства, пасажирської інфраструкту-
ри, рухомого складу і допоміжних виробництв, 
задіяних у функціонуванні вузькоколійної залі-
зниці протяжністю майже 50 км, дозволяють 
визначити обсяги робіт для ремонту залізнич-
них колій шириною 750 мм та супутньої інфра-
структури. Це дає змогу почати роботи з еко-
номічного, соціального і технічного обґрунту-
вання можливості включення цієї вузькоколій-
ки до сукупності туристичних напрямків 
України. Доцільно виконати аналогічні роботи 
на всіх ділянках вузькоколійних залізниць За-
карпаття й інших областей регіону для подаль-
шої підготовки вихідних даних щодо визначен-
ня обсягу робіт і знаходження інвестицій для 
відновлення й ремонту залізничних колій ши-
риною 750 мм і супутньої інфраструктури. 

2. В рамках огляду встановлено, що ін-
фраструктура вузькоколійної залізниці, з при-
чини фінансування цієї дороги протягом більше 
20 років за залишковим принципом, знаходить-
ся в занедбаному стані й потребує значних оно-
влень і капітального ремонту. Але маршрути 
проходження пасажирських поїздів залишають-
ся придатними для участі в проекті розвитку 
залізничного туризму України. Сьогодні заліз-

ниця використовується для пасажирського спо-
лучення між населеними пунктами ділянки Ви-
ноградів−Хмільник−Іршава і відіграє важливу 
роль у суспільному житті регіону. 

3. Дослідження існуючого стану мережі 
гірських вузькоколійних залізниць, що залише-
ні у спадок Україні з часів Австро-Угорської 
Імперії, показали, що дані залізниці можуть ви-
кликати велику зацікавленість з-поміж вітчиз-
няних та закордонних туристів як окремі тури-
стичні об’єкти, так і як об’єкти туристичної ін-
фраструктури, виконуючи роль карпатської ту-
ристичної транспортної мережі, що може стати 
ще однією туристичною родзинкою Закарпат-
ського регіону. Тому, досить актуальною зада-
чею є залучення коштів держави та приватних 
інвесторів для ремонту існуючих, відновлення 
розібраних та будівництва нових ділянок цих 
залізниць. 

4. Проект з відновлення та ефективного 
функціонування гірських залізниць шириною 
750 мм в Закарпатському регіоні має економіч-
ну та соціальну важливість. Його впровадження 
дасть поштовх розвитку машинобудування, бу-
дівництва і енергетики і дозволить нарешті здій-
снити науково обґрунтовані ефективні протипа-
водкові заходи, які убезпечать населення від 
стихійних та екологічних лих. 

5. Після виконання технічного обстеження 
вузькоколійних залізниць Закарпаття й інших 
областей регіону автори планують розробити 
методи організації туристичних перевезень залі-
зничним транспортом по всій Україні. Адже на-
ша країна займає одне з провідних місць в Євро-
пі за рівнем забезпеченості цінними природними 
та культурними ресурсами. Зокрема, ми маємо 
такі об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як 
собор Святої Софії та прилеглі монастирські 
споруди, Києво-Печерська лавра, ансамбль істо-
ричного центру Львова, пункти геодезичної дуги 
Струве, дерев’яні церкви Карпатського регіону, 
біосферний заповідник «Асканія-Нова» та інші. 
Саме тому створення системних і комплексних 
умов для поширення туризму та зміцнення ку-
рортів мають стати одним із пріоритетів забез-
печення сталого розвитку як окремих регіонів, 
так і держави в цілому. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТУРИЗМА 
УКРАИНЫ НА УЗКОКОЛЕЙНЫХ ЛИНИЯХ ЗАКАРПАТЬЯ 

Цель. Научная работа своей целью имеет: 1) определение перспектив развития железнодорожного 
туризма Украины на узкоколейных линиях Закарпатья; 2) анализ технического состояния Боржавской узко-
колейки для реализации проекта восстановления эффективного функционирования горных железных дорог 
шириной пути 750 мм в Карпатском регионе с последующей возможностью их присоединения к распреде-
лённой туристической сети; 3) исследование современного состояния и тенденций развития туристической 
отрасли Украины и пассажирского хозяйства отечественных железных дорог; 4) выяснение роли и места 
железнодорожного туризма в системе перевозок. Методика. Экспертной группой выполнялись выездные 
осмотры и натурные исследования объектов путевого хозяйства и пассажирской инфраструктуры, подвиж-
ного состава и вспомогательных производств, задействованных в функционировании узкоколейной желез-
ной дороги. Было оценено общее техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооруже-
ний участка узкоколейной железной дороги в Карпатском регионе. Результаты. В рамках выездных осмот-
ров экспертной группой установлено, что объекты путевого хозяйства, пассажирской инфраструктуры, под-
вижного состава и вспомогательных производств, задействованных в функционировании узкоколейной 
железной дороги, находятся в запущенном состоянии и требуют значительных обновлений и капитального 
ремонта. Но маршруты следования пассажирских поездов остаются пригодными для участия в проекте раз-
вития железнодорожного туризма Украины. Научная новизна. Впервые выполнен анализ состояния узко-
колейной железной дороги для последующей реализации проекта по развитию железнодорожного туризма  
в Украине. Выполнен анализ зарубежного опыта организации железнодорожного туризма. Исследовано со-
временное состояние и тенденции развития туристической отрасли Украины, определены и систематизиро-
ваны факторы конкурентоспособности железнодорожного транспорта для обеспечения туристических пере-
возок в Украине. Практическая значимость. Восстановление и эффективное функционирование горных 
железных дорог шириной 750 мм в Карпатском регионе даст толчок развитию туризма, машиностроения, 
строительства и энергетики. В то же время данные действия позволят наконец осуществить научно обосно-
ванные эффективные противопаводковые мероприятия, которые обезопасят население от стихийных эколо-
гических бедствий. 

Ключевые слова: узкоколейная железная дорога; туризм; инфраструктура; путь; искусственные со-
оружения; восстановление; капитальный ремонт 
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PERSPECTIVES OF UKRAINIAN RAILWAY TOURISM 
DEVELOPMENT ON NARROW-GAUGE LINES OF ZAKARPATTIA 

Purpose. The purpose of the paper is: (1) the definition of perspectives development of Ukrainian railway tour-
ism on the narrow gauge lines of Zakarpattia; 2) technical condition analysis of Borzhava narrow gauge railway for 
the project to restore the effective functioning of mountain railways track, width 750 mm in the Carpathian region, 
with the possibility of their accession to the distributed travel network; 3) the study of the modern state and tenden-
cies of development of tourist industry of Ukraine and the passenger economy of national railways; 4) clarification 
of the role and place of the railway tourism in the transportation system. Methodology. The expert group has carried 
out field inspections and field investigations of facilities track facilities and passenger infrastructure, rolling stock 
and ancillary industries involved in the functioning narrow-gauge railway. It was estimated the overall technical 
condition of the railway track and engineering structures section of narrow-gauge Railways in the Carpathian region. 
Findings. In the framework of on-site examinations of the expert group found that the objects of tracks, passenger 
and freight infrastructure, rolling stock and ancillary industries involved in the operation of narrow-gauge Railways 
are in poor condition and require significant updates and major repairs. But the routes of passenger trains remain fit 
for participation in the project of development of railway tourism of Ukraine Originality. For the first time the state 
of the narrow-gauge railway for further implementation of the project on the development of rail tourism in Ukraine 
was realized. The analysis of foreign experience of organization of railway tourism has been carried out. The mod-
ern state and tendencies of development of tourist industry of Ukraine was studied, the factors of competitiveness of 
rail transport for providing tourist transport in Ukraine were identified and systematized. Practical value. The re-
covery and effective functioning of mountain railways with a width of 750 mm in the Carpathian region will give an 
impetus to the tourism development, engineering, construction and energy. At the same time, these actions will al-
low us to finally implement a scientifically-based effective flood control measures that will protect the population 
from natural environmental disasters. 

Keywords: narrow-gage railway; tourism; infrastructure; track; artificial constructions; restoration; overhaul 
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