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ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ ПАСАЖИРСЬКИХ 

ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ 

Мета. В Україні з’явилося багато докторських дисертацій, у яких наведені особисті парадигми здобува-

чів з розвитку пасажирських перевезень. На погляд авторів, ці особисті парадигми являють собою іннова-

ційні підходи, які стосуються певної проблеми й між собою не завжди коригують. Метою статті є аналіз 

найсуттєвіших інновацій в пасажирському господарстві за останні 90 років та визначення основних напрям-

ків інноваційного розвитку пасажирських перевезень, які увійдуть до нової комплексної парадигми. Мето-

дика. Для виконання досліджень було застосовано інноваційний підхід щодо розвитку пасажирських пере-

везень в Україні та положення теорії довгих хвиль М. Кондратьєва. Результати. У статті запропоновано 

дев’ять напрямків розвитку нової парадигми, розробка яких дозволить впровадити нові інноваційні техноло-

гії в умовах обмежених інвестицій та стимулювати розвиток пасажирських перевезень на перспективу. У 

результаті запропонованих авторами заходів очікується зростання пасажиропотоку, підвищення іміджу 

українських залізниць, залучення додаткових коштів на оновлення застарілої інфраструктури та рухомого 

складу. Наукова новизна. Запропоновано науковий підхід щодо впровадження нової парадигми розвитку 

пасажирських перевезень, яка ґрунтується на аналізі їх діяльності за попередні 90 років, використанні циклів 

Кондратьєва і включає дев’ять основних напрямків інноваційного реформування залізничного пасажирсько-

го транспорту, що дозволить підвищити його ефективність. Практична значимість. Реалізація дев’яти ін-

новаційних напрямків розвитку пасажирських перевезень дозволить оптимізувати організацію руху паса-

жирських поїздів, підвищити їх швидкість, скоротити експлуатаційні витрати, встановити реальні тарифи на 

перевезення пасажирів, які будуть відповідати вимогам Директив ЕС.  

Ключові слова: парадигма; хвилі Кондратьєва; обсяги пасажирських перевезень; критична межа безпеки; 
фактори впливу; ефективність пасажирських перевезень. 

Постановка проблеми 

На сьогодні пасажирський залізничний 

транспорт перебуває на межі своїх можливо-

стей у задоволенні попиту населення на транс-

портні послуги [6]. Його внутрішній потенціал 

практично вичерпаний, наявні резерви й ресур-

си не дозволяють не лише розвиватись, а й за-

безпечувати стале функціонування. 

Внутрішніми проблемами, з якими сти-

кається залізничний транспорт, є втрата ним 

ринку перевезень та хронічна збитковість пере-

везень пасажирів. Загальні збитки від паса-

жирських перевезень у 2014 році склали 8 млрд 

грн, з них 4,3 млрд грн у далекому та 3,7 млрд 

грн у приміському сполученні. За період з 2000 

року частка залізничного транспорту в пасажи-

рообороті скоротилася з 46 до 34 %. При цьому 

в період з 1996 до 2005 року відбувся спад пе-

ревезень у приміському сполученні й перехід 

пасажирів на автомобільний транспорт, а в 

період з 2010 до 2014 року знизилася частка 

перевезень і в далекому сполученні [6]. Пере-

важна частина пасажирських вагонів та тягово-

го рухомого складу, що забезпечує перевезення 

пасажирів у далекому та приміському сполу-

ченні, є морально застарілою й фізично зноше-

ною, не відповідає сучасним вимогам комфорту 

та економічності. У зв’язку з цим потребує 

нагального вирішення завдання розробки нових 

вимог та оновлення рухомого складу для 

здійснення всього комплексу пасажирських 

перевезень, насамперед це стосується будів-
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ництва вітчизняного тягового та рухомого 

складу [6]. 

Аналіз останніх публікацій 

Якщо проаналізувати вислів  Т. Куна [7, с. 

87], «...що історія науки не є лінійним проце-

сом, а являє собою зміну наукових парадигм, 

які дуже жорстко регламентують як вибір про-

блеми, так і методи її вирішення протягом до-

статнього періоду часу...», то стає зрозуміло, 

чому останнім часом з’являється багато нових 

наукових парадигм в економіці та управлінні 

залізничним транспортом. 

Так, В. В. Чорний [15, с. 5] запропонував 

«...відтворювально-оптимізаційну парадигму 

забезпечення конкурентоспроможності заліз-

ниць на ринку вантажних перевезень, сутність 

якої полягає у оптимізації технолого-

економічних відносин залізниць країни з заліз-

ницями країн СНД та Балтії». 

О. В. Бакалінський в дисертаційній роботі 

[1, с. 6] «...обґрунтовує введення клієнто-

орієнтованої парадигми маркетингу пасажирсь-

ких перевезень залізницями, що дає змогу 

більш повно пояснювати та передбачати спо-

живчу реакцію пасажирів на зміни характери-

стик чинників утворення СЦ транспортних по-

слуг, як наслідку впровадження перспективних 

видів пасажирського рухомого складу».  

Запропонований В. П. Гудковою в док-

торській дисертації [3] науково-методичний 

підхід до формування механізму забезпечення 

ефективної діяльності підприємств пасажирсь-

кого транспорту можна також назвати парадиг-

мою. 

Ще одну парадигму із систем економічної 

безпеки підприємств залізничного транспорту 

пропонує в дисертаційній роботі І. І. Рекун [11, 

с. 7] «... визначено інституційну парадигму 

економічної безпеки, ядром якої є імплемента-

ція економіко-правових відносин на взаємодію 

влади і бізнесу, що забезпечує можливості без-

печної господарської діяльності підприємств у 

ринковому середовищі в процесі реальної спе-

цифікації прав власності». 

Безумовно, можна назвати парадигмою 

«...методологію ефективного функціонування 

залізничного транспорту в умовах ринку за 

рахунок корпоративної реструктуризації та ан-

тикризових заходів, що дозволяє врахувати всі 

основні чинники, які впливають на діяльність 

галузі, і вибрати найкращий варіант її перспек-

тивного розвитку», яка була розроблена в 

пілотній дисертаційній роботі Ю. С. Бараша [2, 

с. 6].  

В. П. Третяк в дисертаційній роботі «Розви-

ток соціальної інфраструктури України в умо-

вах глобалізації» [13, с. 7] пропонує удоскона-

лити «...історично-еволюційну парадигму ро-

звитку соціальної інфраструктури, яка розкри-

ває її просторовий зміст та 

каркасоутворювальну роль у розташуванні 

місця життя населення, що, у свою чергу, зумо-

влює уточнення категорійного апарату складо-

вих соціальної інфраструктури та її системо-

утворювальну роль у процесах соціально-

економічного розвитку держави». 

В докторській дисертаційній роботі І. В. 

Токмакової [12, с. 8] «Теоретико-методологічні 

основи забезпечення гармонійного розвитку 

залізничного транспорту України» «розроблено 

методологію і концепцію гармонійного розвит-

ку залізничного транспорту, які сформовано на 

основі синтезу положень теорій стійкого ро-

звитку, стратегічного управління, динамічних 

переваг і діалектичного підходу до 

взаємозв’язку економічного розвитку і дотри-

мання моральних принципів в економічних 

відносинах», яка за своїм змістом та результа-

тами дослідження може бути кваліфікована як 

парадигма. 

У дисертаційній роботі Н. В. Якименко [16, 

с. 8] «Метрологічні аспекти управління проце-

сами забезпечення економічного зростання 

залізничного транспорту України» 

«...запропоновано комплексну методологію 

управління процесами забезпечення економіч-

ного зростання залізничного транспорту 

України як умови стійкого соціально-

економічного розвитку національного транс-

портного ринку. В контексті здійснюваного 

реформування залізничного транспорту така 

методологія дозволяє обрати правильний век-

тор та сформувати стратегію якісних соціально-

економічних змін, яка цілком відповідає сут-

ності парадигми». 

Наведений перелік робіт, які пропонують 

змінити парадигму розвитку залізничного 

транспорту за окремими напрямками, можна 

продовжити, але виникає питання, чи можна 

так часто змінювати погляди науки на розвиток 

залізничного транспорту? 
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Мета дослідження 

Для залізничного транспорту існують поро-

гові значення показників економічної безпеки, 

один з яких – знос та старіння основних за-

собів. Його значення – 50–55 %. Цей показник 

для всіх без винятку господарств залізниць 

України вже давно перейдено. Найближчим 

часом буде перетнута критична межа безпеки 

експлуатації майже всього комплексу залізнич-

ного транспорту загального користування, що 

негативно вплине на економіку України та її 

національну безпеку, чого допустити не можна. 

Із сказаного вище випливає, що зараз необхідно 

розробити нову парадигму розвитку паса-

жирських перевезень в Україні в умовах ре-

формування залізничного транспорту. 

Методика дослідження 

Для аналізу інноваційного розвитку паса-

жирських перевезень в Україні скористаємося 

положенням теорії М. Кондратьєва [5]. Для 

цього побудуємо динаміку обсягів пасажирсь-

ких перевезень у часі за останні 90 років.  

З рис. 1 випливає, що розвиток залізничних 

перевезень перебуває під впливом суспільних 

процесів, які відбувалися в Радянському Союзі 

до 1991 року (тонка лінія), а потім в Україні 

(товста лінія). Дослідимо докладніше ці події. 

Після становлення СРСР залізничні переве-

зення починають розвиватися спочатку повіль-

но, а потом стрімко. Але під час Великої Віт-

чизняної війни обсяги пасажирських переве-

зень значно знизилися й суттєво змінилися об-

сяги перевезених пасажирів у першому циклі, 

який мусив би закінчитися приблизно у 1970 

році. Після війни пасажирські перевезення по-

чинають поступово зростати. Сприяє цьому 

насамперед зростання добробуту населення, 

поява нового рухомого складу та підвищення 

комфортності перевезень. Наприклад, у 60-х 

роках з’являються пасажирські вагони відкри-

того типу вітчизняного виробництва та вагони 

купейні й спальні виробництва Польщі, Угор-

щини та НДР. Найбільшого розвитку паса-

жирські перевезення набули в 1991 році. 

 

 

Рис. 1. Хвилі розвитку пасажирських залізничних перевезень в СРСР та Україні. Джерело: Розробка автора

Якщо дослідити період підйому пасажирсь-

ких перевезень з 1970 по 1991 рік, то можна 

зафіксувати суттєвий розвиток інновацій та ре-

алізації інноваційних проектів: 

 Починається будівництво на станції До-

нецьк-Північний найбільшої в СРСР паса-

жирської технічної станції для екіпірування 

пасажирських вагонів з новою технологією 

1970 1920 

2014-

2016 

1-й цикл 50 

років 

2-й цикл 50 

років 

1992 1941 

Гібридна вій-

на Динаміка зміни пасажир-

ських перевезень 

Лінія тренду 

Велика Вітчизняна 

війна 

1999 2020 
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маневрування. Цей метод з’явився вперше у 

світі. Він передбачав виділення з паса-

жирського складу вагонів, які потребують 

поточного ремонту, за допомогою двох мо-

стових кранів вантажопідйомністю 50 тонн 

кожний та перенесення цих вагонів на 

спеціальну колію. Замість вилучених ва-

гонів із запасної колії нові відремонтовані 

вагони вставлялися в склад пасажирського 

поїзда також двома мостовими кранами. Це 

стало можливим завдяки будівництву ново-

го корпусу вагонного депо для екіпірування 

пасажирських поїздів довжиною 620 м на 

п’ять колій, висотою до 18 м. Така техно-

логія дозволяла суттєво знизити кількість 

маневрових робіт та скоротити термін тех-

нологічного процесу екіпірування. 

 У цей самий період починається проекту-

вання нової високошвидкісної пасажирсь-

кої магістралі Москва–Крим–Кавказ, якою 

було передбачено курсування пасажирсь-

ких поїздів з розподіленою тягою з макси-

мальною швидкістю руху 350 км/год. Нові 

технології дозволяли пасажирським поїздам 

за 7 годин 31 хвилин доїхати з Москви до 

Сімферополя. Поїзди планувалося облад-

нати супутниковим телефонним зв’язком, 

трьома вагонами-ресторанами та комфорт-

ними вагонами. Але було тільки зроблено 

камеральні роботи, топографічна зйомка та 

передпроектні дослідження, і на цьому 

будівництво, яке на 30 років випереджало 

розвиток пасажирського високошвидкісно-

го руху, було призупинено. 

 Ще більш інноваційні проекти були запро-

поновані науковцями Дніпропетровського 

інституту інженерів залізничного транспор-

ту та Академією наук України: це викори-

стання нового вагона з реактивним двигу-

ном від літака, що розвинув швидкість 200 

км/год на залізничній ділянці в напрямку на 

Новомосковськ, та будівництво випробу-

вального полігона для випробування ва-

гонів на повітряній подушці. Ці проекти 

значно випередили час, оскільки досі в 

Україні високошвидкісний пасажирських 

рух не реалізовано.   

Становить певний інтерес докладніше до-

слідження динаміки зміни пасажирських заліз-

ничних перевезень за період становлення 

України як самостійної держави. Якщо про-

аналізувати показники діяльності пасажирсько-

го господарства (рис. 1, виділено товстою 

лінією), то видно, що вони знижуються: спо-

чатку швидко (1-й період), з 2000 року почало-

ся деяке підвищення та стабілізація (2-й 

період), а потім майже стрибок униз (3-й 

період). На ці зміни суттєво впливають події, 

які відбувалися в Україні. 

Кожну зміну показників пасажирських пе-

ревезень можна логічно пояснити: 

Перший період – 1992-1999 рр. В Україні 

почався розрив зв’язків з іншими країнами 

СНД, стагнація економіки, зниження добробуту 

громадян, система неплатежів між підприєм-

ствами, гіперінфляція та інші негативні 

наслідки. У цей період пасажирських рухомий 

склад закупляється в невеликій кількості (8-20 

одиниць на рік, у той час як раніше 350-400 ва-

гонів), а пасажирооборот знизився на 21 %. 

Збитковість пасажирських перевезень зростає. 

Усі без винятку показники роботи пасажирсь-

кого господарства невпинно знижуються, але 

забезпечують знижений попит на залізничні 

перевезення. Інновації в цей період зводяться 

до періодичної зміни організаційної структури 

управління, впровадження на заводах та депо 

нових технологій з оновлення рухомого складу, 

розробки тарифної політики та деяких змін в 

організації руху пасажирських поїздів.  

Другий період – 2000–2013 рр. В Україні по-

чалася стабілізація виробництва, поступово 

налагоджуються економічні зв’язки, зростає 

добробут населення, стабілізується гривня. Але 

значно зростає корупція в усіх ешелонах влади, 

відбувається поляризація капіталу, який нако-

пичується в руках олігархів. На залізничному 

транспорті відбуваються певні зміни, рекон-

струюються залізничні вокзали, Крюківський 

завод випускає 10 категорій пасажирських ва-

гонів, які можуть курсувати зі швидкістю 140 

км/год. З 2012 року починають курсувати 

швидкісні поїзди корейського та чеського ви-

робництва. У 2014 році з’являється перший 

швидкісний поїзд вітчизняного виробництва 

«Тарпан», який має конструктивну швидкість 

210 км/год. Одночасно наростають негативні 

процеси в пасажирському русі. Майже кожного 

року змінюється керівництво «Укрзалізниці», 

нормальний інвестиційний клімат порушується, 

суттєво скорочується фінансування наукових 

розробок, корупція продовжує зростати. Парк 

пасажирських вагонів скоротився майже на 40 

%, нові вагони локомотивної тяги закупляються 
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у невеликій кількості тільки для поїздів, які 

курсують між столицею та великими обласни-

ми центрами. Проте застарілий рухомий склад 

продовжують оновлювати за рахунок КРП 

(капітально-відновлювального ремонту). Якщо 

перший період можна назвати періодом де-

пресії, то другий – періодом відносної стабіль-

ності.      

Третій період – 2014-2016 рр. характери-

зується анексією Криму та гібридною війною 

на Донбасі. Порушено зв’язки з індустріальни-

ми районами Донецької та Луганської обла-

стей. Промисловість України суттєво скорочує 

свої обсяги виробництва, частина підприємств 

зупиняє свою діяльність. Гривня впала майже у 

три рази, що призвело до зниження добробуту 

населення. Усі транзитні та внутрішні потоки 

пасажирів залізничним транспортом у Крим та 

в зону АТО скасовано. Обсяги пасажирських 

перевезень скоротилися на 35 %, що призвело 

до підвищення пасажирських тарифів. Інве-

стицій в цей період не вистачає на придбання 

нового рухомого складу, проведення капіталь-

но-відновлювальних ремонтів рухомому скла-

ду. У цей час «Укрзалізниця» починає проводи-

ти реформування залізничної галузі. З листопа-

да 2015 року офіційно організовано Публічне 

акціонерне товариство «Українська залізниця». 

Відбулася реструктуризація організаційної 

структури управління на вищих щаблях управ-

ління, але на середньому та нижчому рівні вона 

ще триває. Наукові розробки стосовно перспек-

тивного розвитку пасажирських перевезень ви-

конуються окремими науковцями лише із влас-

ної ініціативи. Одночасно ПАТ «УЗ» розробляє 

концепцію розвитку пасажирського господар-

ства самостійно, без залучення науковців 

транспортних університетів України. 

Попередній аналіз показав циклічність та 

хвильові зміни в діяльності залізничних паса-

жирських перевезень, остання хвиля, максимум 

якої припадає на 1991 рік, вказує на те, що 

найближчим часом (десь у 2018-2020 роках) 

очікується деяке зростання ефективності діяль-

ності пасажирських перевезень за умови впро-

вадження нової інноваційної парадигми та 

вкладання олігархами необхідних інвестицій. 

Основні результати дослідження. 

Зараз необхідна розробка нової комплексної 

парадигми розвитку пасажирських перевезень 

за дев’ятьма інноваційними напрямками, яка 

частково буде враховувати попередні до-

слідження деяких науковців, посилання на які 

показані у квадратних дужках: 

1. Проведення маркетингових досліджень з 

метою визначення перспективної кількості 

пасажирів для захоплення додаткових ніш 

на ринку пасажирських транспортних пос-

луг за умови впровадження нових іннова-

ційних технологій [1].  

2. Вирішення проблеми побудови нової орга-

нізаційної структури для управління паса-

жирськими перевезеннями в усіх видах 

сполучень [2, 4]. 

3. Впровадження в Україні високошвидкісно-

го руху пасажирських поїздів зі швидкос-

тями від 250 до 450 км/год [10]. 

4. Збільшення доходів від перевезень, у тому 

числі за рахунок залізничного туризму [8]. 

5. Зменшення витрат за рахунок оптимізації 

організації руху пасажирських поїздів в 

усіх видах сполучень (далекому, міжрегіо-

нальному, регіональному, приміському та 

швидкісному) [ 2, 9, 14]. 

6. Вирішення проблеми пошуку нових джерел 

фінансування пасажирських перевезень. 

7. Обґрунтування нових економічних тарифів 

для підвищення ефективності пасажирських 

перевезень. 

8. Вирішення проблеми оптимальної структу-

ри парку пасажирських вагонів, яка б вра-

хувала перспективні потреби пасажирів 

(швидкість руху, комфортність, якість об-

слуговування) в умовах обмежених інвес-

тицій [2, 4]. 

9. Підвищення ефективності пасажирських 

перевезень за рахунок одночасного впрова-

дження всіх вищевказаних заходів, що до-

зволить отримати максимальний ефект. 

Виникає питання, де взяти кошти в розвиток 

залізничної галузі? З боку держави таких 

коштів найближчим часом можна не очікувати, 

а залучення приватних коштів вірогідно. При-

ватний капітал, який накопичено у олігархів, 

очікує нові інноваційні технології для його 

ефективного вкладання. 

До речі, зараз в Україні та за кордоном є 

група олігархів і спонсорів, які мають вільні 

кошти для вкладання в прибуткові інноваційні 

технології, а саме:  

 у будівництво української частини високо-

швидкісної залізничної магістралі  Лісабон–
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Шанхай, вздовж якої буде побудовано су-

часну автомобільну трасу (дискусія на кон-

ференції в Українському державному уні-

верситеті залізничного транспорту. Харків, 

2016 р.).  

 у реконструкцію та будівництво залізнич-

них вузькоколійних ліній для перевезення 

туристів та пасажирів у Закарпатській обла-

сті (дискусія на конференції в Закарпатсь-

кій області). 

Висновки 

На основі виконаних досліджень можна 

зробити висновки: 

1. Динаміка показників розвитку пасажирсь-

ких перевезень в Україні показала, що вони 

повністю залежать від соціальних процесів, 

які відбуваються в державі, і мають цикліч-

ний характер, який можна описати за допо-

могою циклів Кондратьєва.  

2. Сьогодні залізничний транспорт переживає 

період депресії, оскільки на його діяльність 

не вистачає інвестицій. Але в олігархів та 

інших інвесторів нашої країни накопилося 

багато коштів, які можна вкласти в розви-

ток пасажирських перевезень. Вкладати ін-

вестиції у старі технології, що не дозволя-

ють отримати прибутки, вони не бажають, а 

в нові види діяльності – високошвидкісний 

рух, туристичні перевезення та інші олігар-

хи із задоволенням виділять. 

3. Особисті парадигми розвитку пасажирсь-

ких перевезень, які були запропоновані 

окремими науковцями за конкретними ви-

дами діяльності, між собою не скоордино-

вані й не дали очікуваного економічного 

ефекту. Тому зараз вкрай необхідно розро-

бити нову комплексну парадигму розвитку 

пасажирських перевезень, яка дозволить 

запропонувати нові інноваційні технології 

та суттєво підвищити їх ефективність. 

4. У роботі запропоновано дев’ять напрямків 

розвитку нової парадигми, розробка яких 

дозволить впровадити нові інноваційні тех-

нології в умовах обмежених інвестицій та 

стимулювати розвиток пасажирських пере-

везень на перспективу.   

5. Вперше в Україні запропоновано науковий 

підхід щодо впровадження  нової парадиг-

ми розвитку пасажирських перевезень, яка 

ґрунтується на аналізі їх діяльності за попе-

редні 90 років, використанні циклів Конд-

ратьєва і включає дев’ять основних напря-

мків інноваційного реформування залізнич-

ного пасажирського транспорту. 
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ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ ПАСАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК В УКРАИНЕ 

Цель. В Украине появилось много докторских диссертаций, в которых приведены личностные парадиг-

мы соискателей по развитию пассажирских перевозок. На взгляд авторов, эти личностные парадигмы пред-

ставляют собой инновационные подходы, которые касаются определенной проблемы и между собою не все-

гда стыкуются. Целью статьи является анализ наиболее существенных инноваций в пассажирском хозяйстве 

за последние 90 лет и определение основных направлений инновационного развития пассажирских перево-

зок, которые войдут в новую комплексную парадигму. Методика. Для выполнения исследований был пред-

ложен инновационный подход, касающийся развития пассажирских перевозок в Украине, и положения тео-

рии длинных волн М. Кондратьева. Результаты. В роботе предложено девять направлений развития новой 

парадигмы, разработка которых позволит внедрить новые инновационные технологии в условиях ограни-

ченных инвестиций и стимулировать развитие пассажирских перевозок на перспективу. В результате пред-

ложенных авторами мероприятий ожидается увеличение пассажиропотока, повышение имиджа украинских 

железных дорог, привлечение дополнительных денежных средств на обновление устаревшей инфраструкту-

ры и подвижного состава. Научная новизна. Предложен научный подход, касающийся внедрения новой 

парадигмы развития пассажирских перевозок, который основан на анализе их деятельности за предыдущие 

90 лет, использовании циклов Кондратьева и включает основные направления инновационного реформиро-

вания железнодорожного пассажирского транспорта, что позволит повысить его эффективность. Практиче-

ское значение. Реализация девяти направлений развития пассажирских перевозок позволит оптимизировать 

организацию движения пассажирских поездов, повысить их скорость, сократить эксплуатационные расходы, 

установить реальные тарифы на перевозку пассажиров, которые будут соответствовать требованиям Дирек-

тив ЕС. 

Ключевые слова: парадигма; волны Кондратьева; объемы пассажирских перевозок; критическая граница 
безопасности; факторы влияния; эффективность пассажирских перевозок. 
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THE EVOLUTION OF THE INNOVATIOVE DEVELOPMENT OF 

PASSENGER TRANSPORTATION IN UKRAINE 

Goal. In Ukraine, many doctoral dissertations have appeared, in which personal paradigms for the development 

of passenger transportation are presented. In the authors’ opinion, these personal paradigms are innovative 

approaches that relate to a certain problem and do not always merge with each other. The purpose of the article is to 

analyze the most significant innovations in passenger transport over the past 90 years and to determine the main 

directions of innovative development of passenger transportation that will become part of a new complex paradigm. 

Methodology. To carry out the research, an innovative approach was proposed concerning the development of 

passenger traffic in Ukraine and M.Kondratieff theory of long waves. Results. The paper suggested nine directions 

for the development of a new paradigm, which will allow the introduction of new innovative technologies in 

conditions of limited investment, and stimulate the development of passenger traffic for the future. As a result of the 

measures proposed by the authors, it is expected that passenger traffic will increase, the image of Ukrainian railways 

will improve, and additional funds will be raised to upgrade obsolete infrastructure and rolling stock. Scientific 

novelty. The scientific approach is offered. It concerns the introduction of a new paradigm for the development of 

passenger transportation, which is based on an analysis of their activities over the previous 90 years, the use of 

Kondratieff cycles and includes nine main directions of innovative reform of railway passenger transport, which will 

improve its efficiency. Practical significance. Realization of nine directions of development of passenger traffic 

will allow to optimize the organization of passenger train movement, increase their speed, reduce operating costs, 

establish real tariffs for transportation of passengers that will comply with the requirements of the EU Directives. 

Keywords: the paradigm; the waves of Kondratieff; the volumes of passenger traffic; the critical safety margin; 
the factors of influence; the efficiency of passenger traffic. 
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