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В С Т У П  

Ця монографія представляє результати досліджень, проведених відділом 

розвитку виробничої інфраструктури ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» у 2017–2019 рр. Необхідно зазначити, що 

інституціональні фактори досліджувалися й у попередніх двох темах відділу 

розвитку виробничої інфраструктури, а саме в НДР 2011–2013 рр. 

«Модернізація виробничої інфраструктури України» (ДР № 0111U004847) та 

НДР 2014–2016 рр. «Розвиток інфраструктурних секторів як чинник 

реалізації пріоритетних напрямів економічної політики України» (ДР 

№ 0113U003954), проте лише частково й опосередковано. 

Метою НДР «Інституціональне забезпечення розвитку виробничої 

інфраструктури України» стало удосконалення інституціонального 

забезпечення окремих галузей виробничої інфраструктури (транспорту і 

зв’язку, енергозабезпечуючих секторів) та розроблення пропозицій щодо 

поліпшення їх функціонування в контексті відновлення та зростання 

економіки України.  

По-перше, інституціональне забезпечення функціонування 

інфраструктурних секторів у монографії розглядається з позицій системно-

структурного підходу як система. Для цього визначено й досліджено його 

основні структурні елементи та взаємозв’язки між ними, незалежно від 

виділених рівнів, що дозволило виявити основні проблеми та сформувати 

рекомендації щодо удосконалення інституціонального забезпечення. В роботі 

з точки зору системно-структурного підходу розглядаються формальні та 

неформальні інститути, а також організації на секторальному рівні, 

загальнонаціональному та міжнародному.  

По-друге, з точки зору структурно-функціонального підходу 

інституціональне забезпечення розглядається як сукупність таких 

функціоналів, як: комерціалізація та приватизація секторів, тарифна реформа 

та регуляторна реформа. У монографії увагу приділено саме комерціалізації 

та приватизації, а саме: 1) розглянуто інститут власності та інститут 

природної монополії відповідно до досліджуваних секторів, потенційно 

конкуруючі підприємства; 2) приділено увагу системам управління з точки 

зору планування діяльності природною монополією та прийняття 

інвестиційних рішень, а також участь приватного сектора у виконанні 

замовлень, останнє розглянуто на прикладі розвитку інституту державно-

приватного партнерства в світі та Україні; 3) вивчено організаційну 

структуру інфраструктурних секторів з точки зору процесів реформування 
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природних монополій, відокремлення природної монополії та потенційно 

конкуруючих підприємств, відокремлення допоміжних підприємств тощо. 

У досліджені відповідно до поставлених завдань:  

– обґрунтовано методологічні та практичні підходи щодо дослідження 

інституціонального забезпечення функціонування та розвитку виробничої 

інфраструктури України. Дано оцінку стану та проблем інституціонального 

забезпечення функціонування виробничої інфраструктури для забезпечення 

сталого економічного розвитку в контексті інтеграційних процесів. 

Обґрунтовано пріоритети інституціонального забезпечення функціонування 

секторів виробничої інфраструктури, а саме: транспорту і зв’язку, 

енергозабезпечуючих секторів та електропостачання як фактору стабільного 

розвитку економіки й підвищення її ефективності;  

– визначено стан та проблеми інституціонального розвитку 

інфраструктурних секторів економіки в контексті забезпечення пріоритетних 

напрямів інституціонального розвитку економіки України;  

– узагальнено вітчизняний та світовий досвід стосовно теоретичних 

положень та практичних підходів щодо інституціонального розвитку 

інфраструктурних секторів у контексті активізації економічних процесів у 

країні та євроінтеграції; 

– вивчено внутрішні та зовнішні чинники інституціонального розвитку 

інфраструктурних систем та їх вплив на ефективний розвиток країни;  

– обґрунтовано основні напрями державного регулювання функціонування 

секторів виробничої інфраструктури: транспортної інфраструктури для 

підвищення її конкурентоспроможності (залізничного транспорту, 

автомобільного транспорту, водного транспорту); міжнародних 

транспортних коридорів для реалізації транспортно-транзитного потенціалу 

на прикладі комбінованих перевезень; систем енергозабезпечення та 

електрозабезпечення як чинника підвищення енергетичної безпеки країни на 

інноваційній основі 

Досягнуто таких результатів: 

– проведено оцінку інституціонального забезпечення функціонування 

інфраструктурних секторів на основі впливу внутрішніх і зовнішніх чинників 

в контексті забезпечення пріоритетних напрямів інноваційного розвитку 

економіки України; здійснено узагальнення та визначення особливостей 

нормативно-правової бази розвитку виробничої інфраструктури в Україні на 

сучасному етапі розвитку і зроблено висновок про відсутність системного 

інституційного забезпечення інфраструктурних секторів.  
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– узагальнено основні інституційні проблеми залізничного транспорту на 

галузевому, національному та європейському рівнях, обґрунтовано 

трансформацію та подальший розвиток відносин власності на залізничному 

транспорті України; визначено основні фактори розвитку конкурентного 

середовища у процесі трансформації відносин власності на залізничному 

транспорті; 

– визначено та уточнено складові інституціонального середовища, 

виокремлено та систематизовано нормативно-правову базу щодо 

інноваційного розвитку на залізничному транспорті України та в провідних 

країнах світу на сучасному етапі соціально-економічного розвитку; здійснено 

порівняльний аналіз інституціонального середовища інноваційного розвитку 

на залізничному транспорті України в контексті міжнародних порівнянь; 

– здійснено оцінку інституційних проблем функціонування та структурних 

перетворень на залізничному транспорті з позицій системно-структурного, 

функціонального та процесного підходів, за допомогою якої сучасне 

інституціональне забезпечення українських залізниць визнано 

малоефективним через – поки що – низьку адаптованість інституційного 

середовища до змін та нових перетворень, що пов’язані з об’єктивним та 

неминучим процесом реформування та імплементацією європейських 

стандартів. У рамках цього обґрунтовано, що процес адаптації залізничної 

галузі до нових умов шляхом імплементації європейських директив та 

регламентів, зорієнтований на оновлення інституціонального забезпечення 

функціонування галузі, на нинішньому етапі є первинним стосовно 

подальших структурних перетворень задля ефективного розвитку галузі. 

– розглянуто тенденції розвитку платних доріг у світі, фінансування 

проведення ремонтних робіт, можливості застосування механізмів державно-

приватного партнерства; розглянуто стан та тенденції розвитку 

автомобільного транспорту Білорусі, Польщі; проаналізовано державну 

програму розвитку та утримання доріг на 2017–2020 рр., а також можливості 

уведення інтелектуальних транспортних систем; 

– сформульовано основні положення нової парадигми концептуалізації 

розвитку портів в умовах глобалізації та інтеграції до європейської та 

світової транспортних систем; розроблено структуру основних напрямів 

удосконалення формальних інститутів розвитку водного транспорту; 

проведено аналіз динаміки загальних, експортних та імпортних обсягів 

переробки вантажів стивідорних компаній різної форми власності; 

– удосконалено методологічний підхід до дослідження трансформації 
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інститутів власності  морської інфраструктури шляхом аналізу динаміки 

питомої ваги стивідорних компаній різної форми власності (державних, 

приватних, орендних) морських портів України в обсязі переробки загальних, 

експортних та імпортних вантажів; 

– досліджено інституційні передумови Європейської системи управління, що 

регулює розвиток TEN-T; розглянуто Європейську систему нормативно-

правових документів, що регулює розвиток TEN-T; окреслено 

інфраструктурні вимоги до компонентів TEN-T; 

– оцінено сучасний режим надрокористування на Україні та запропоновано 

комплекс заходів щодо розвитку інститутів надрокористування 

інфраструктури системи забезпечення вуглеводнями; проаналізовано основні 

напрями розвитку інститутів оподаткування систем забезпечення 

вуглеводнями в закордонних країнах та надано рекомендації щодо розвитку 

інституту оподаткування нафтовидобувного сектора України; проаналізовано 

сучасний стан імплементації договорів з ЄС щодо створення мінімальних 

запасів нафти і нафтопродуктів; визначено варіанти  інституціонального 

забезпечення створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів в 

країнах ЄС та в Україні; 

– отримав подальший розвиток теоретико-методичний підхід до аналізу й 

оцінки інституціональних змін щодо систем забезпечення вуглеводнями, 

який, на відміну від існуючих, враховує ступінь жорсткості 

інституціональних умов у сфері надрокористування; 

– узагальнено світовий досвід трансформації відносин власності в 

інфраструктурі системи забезпечення твердим паливом, визначено найбільш 

ефективні форми власності у вугільній промисловості різних країн світу; 

охарактеризовано особливості фінансування розвитку об’єктів 

інфраструктури системи забезпечення твердим паливом різних форм 

власності в контексті євроінтеграційних процесів; проведено оцінку наслідків 

роздержавлення і приватизації у вугільній галузі в контексті формування і 

розвитку внутрішнього ринку вугілля;  

– з’ясовано, що в Україні досі повною мірою не сформовано інституційні 

умови для проведення системної, послідовної, прозорої і підзвітної 

державної енергетичної політики; визначено оптимальні підходи до 

удосконалення інституціональної системи, зокрема для забезпечення 

стійкого розвитку електромережевої інфраструктури. 
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РОЗДІЛ 1. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД В 

СЕКТОРАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ВИРОБНИЧОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

1.1. Сутність інституціонального забезпечення секторів виробничої 

інфраструктури 

 

Дослідженню інституціональних умов модернізації присвячено чимало 

наукових праць. Понад те, процес модернізації в рамках інституціоналізму 

та неоінституціоналізму трактується як система інституціональних змін, 

спричинена дією груп із конкретною зацікавленістю, що наділені значною 

владою або можуть впливати на владу. Якщо звернутися до теоретичної 

роботи П. Буша
1
, який сповідував традиції інституціоналізму, то в ній 

особливе місце відводиться цінностям. Відповідно до його теорії 

інституційних змін, суспільство складається з інституційних систем, які – e 

свою чергу – з інститутів, під якими розумі.ться соціально усталені моделі 

поведінки. Останні при цьому розглядаються як дії, що обумовлені 

цінностями (цінності – моделі поведінки – інститути – інституційні 

системи). Цінності, за П. Бушем, розділяються на церемоніальні та 

інструментальні. Церемоніальні цінності базуються на різниці між 

індивідами за тим чи іншим статусом, привілеями та на узвичаєній системі 

відносин за принципом «господар – слуга», вони відображають ці цінності 

направлені на міфи та традиції, що складаються у суспільстві. 

Інструментальні цінності спрямовані на вирішення конкретних проблем 

суспільства шляхом розширення та поповнення запасу знань для 

використання нових технологій та інновацій, саме вони допомагають досягти 

прогресивних інституційних змін
1
. У роботах Р. Інглегарта та К. Вельзела 

представлена система цінностей називається цінностями традиційними та 

                                                 
1
 Bush P. The Theory of Institutional Change. Journal of Economic Issues. 1987. Vol. XXI.  № 3. P. 1078–1102. 
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секулярно-раціональними
2
, проте ці вчені виділяють ще й цінності 

виживання та самовираження, пояснюючи, що за домінування перших 

цінностей суспільство не матиме змоги розвивати інститути громадянського 

суспільства, а  за домінування других інститути громадянського суспільства 

виникатимуть набагато швидше і будуть ефективними.  

Отже, ефективні інститути та інституційні системи, з одного боку, є 

важливими факторами інституціональних змін у суспільстві, та ще одним 

дуже важливим найважливішим фактором є ступінь довіри в суспільстві та 

тісно корелюючий з ним рівень соціального капіталу, теоретичні засади 

формування якого викладено в роботах Ф. Фукуями
3
 та А. Селігмена

4
. 

Важливим для розуміння процесу модернізації як варіанта 

інституціональних змін є той факт, що модернізація не обов’язково зумовлює 

утворення ефективних інституційних структур, більше того, модернізація 

може призвести до заміни порівняно ефективних інститутів неефективними. 

При цьому ефективності інститутів можна досягнути лише в тому випадку, 

якщо люди їм довіряють (існує захист прав та справедливість судових 

рішень). Цю думку підтримують Д. Аджемоглу та Дж. Робінсон
5
, в роботах 

яких дослідження економічного розвитку здійснюються з урахуванням 

інституціональних та ціннісних факторів. 

Причинами неефективності інститутів можуть бути інституціональна 

інерція, залежність від попереднього розвитку, а також дефіцит довіри, який 

може спричиняти зростання трансакційних витрат, стримуючи економічний 

розвиток і зростання, підприємницьку активність. 

Класифікації інституціональних факторів, які впливають на економічне 

зростання, представлені в основному в роботах зарубіжних авторів: 

                                                 
2
 Inglehart R., Welzel C.  Development and Democracy: What We Know about Modernization Today. Foreign 

Affairs.  2009, March. P. 33–41; Inglehart R., Welzel C. Changing Mass Priorities: The Link between 

Modernization and Democracy. Reflections.  2010. Vol. 8. № 2. Р. 551–555.  
3
 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / пер. с англ. Москва: ООО 

«Издательство ACT»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. 730 с.. 
4
 Селигмен А. Проблема доверия / пер. с англ. И. И. Мюрберг, Л. В. Соболевой. Москва: Идея-Пресс, 2002. 

256 с. 
5
 Asemoglu D., Robinson J. Why nations fail: the origin of power, prosperity, and poverty. New York, 2012. 
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О. Вільямсона, Д. Норта, В. Каспера
6
. Наприклад, О. Вільямсон у роботі

7
 

показує своєрідну ієрархію та періодичність змін інституцій, які впливають 

на економічне зростання. Інститут розвитку ОЕСР класифікує інститути за 

такими критеріями, як: рівень формалізації; відповідні ієрархічні рівні; сфера 

діяльності, що аналізується.  

Дуглас Норт у роботі
8
 визначає інститути як своєрідні правила гри у 

суспільстві, або сформовані людиною обмеження, що сприяють утворенню 

взаємовідносин між індивідами. Іншими словами, інститути утворюють 

відповідну структуру, в межах якої людина виявляє свою поведінку, власні 

уподобання та бажання. Таким чином, за рівнем формалізації інститути 

поділяються на формальні (офіційно записані правила, інструкції, закони 

тощо) та неформальні – загальноприйняті умови та  кодекси поведінки».  

В. Каспер
9
 доповнює та розвиває цю традиційну класифікацію, 

виділяючи формальні та неформальні інститути та виокремлюючи такі 

класифікаційні ознаки:  

– інститути, що сформувались виключно на добровільній основі чи під 

дією примусу;  

– інститути, що були створені еволюційним шляхом чи штучно, на 

договірній основі;  

– санкції, які застосовуються спонтанно, з урахуванням соціальних норм 

поведінки (так звана зворотна реакція суспільства), або спеціально, за 

офіційно схваленими процедурами в межах окремих груп, наприклад, 

професійний кодекс поведінки. Оскільки політичні процеси, які формують 

групи з всеосяжними інтересами, є доволі рідким явищем, то процеси 

                                                 
6
 Economic Policy and Growth of Central and East European Countries. London,University College London, 2003. 

Р. 8. 
7
 Williamson O.E. The New Institutional Economics: Taking Stocks, Looking Ahead. Journal of Economic 

Literature. 2000. № 3. Р. 595–613. 
8
 Норт Д. Институты, институциональные  изменения и  функционирование экономики. Москва: Фонд 

экономической книги «НАЧАЛА», 1997. С. 17. 
9
 Kasper W. Economic Freedom & Development. An Essay about Property Rights, Competition, and Prosperity. 

New Delhi: Centre for Civil Society, 2002. P. 11–12. 
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модернізації ініціюються автократами, які можуть об’єднати еліти навколо 

цілей модернізації та нейтралізувати опір консервативних груп
10

.  

Необхідно зазначити, що дослідження інституціональних змін в Україні 

відображено у вітчизняних студіях, навіть необхідно виділити наукові 

школи, що сформувались під проводом таких вчених, як В. Дементьєв (теорія 

інституційних змін в інноваційній економіці)
11

 та А. Гриценко (теорія 

інституціональних змін в інформаційно-мережевому суспільстві та 

економіці)
12

. Узагальнюючи розробки як зарубіжних, так і вітчизняних 

вчених, можна запропонувати такий концепт інституціональних змін у 

нашому суспільстві  – рис. 1.1. 

 

 

Рис.1.1. Концепт інституціональних змін 

Джерело: розроблено автором.  

Таким чином, процес модернізації та розвитку економіки на 

національній основі є сукупністю структурних, техніко-технологічних 

                                                 
10

 Вольчик В.В., Кот В.В. Институциональные изменения в контексте модернизации хозяйственных 

порядков. Журнал институциональных исследований. 2013. Т. 5. № 4. C. 38–53. 
11

 Дементьев В.В., Вишневский В.П. Почему Украина не инновационная держава: институциональный 

анализ. Журнал институциональных исследований. 2010. № 2. Т. 2. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/pochemu-ukraina-ne-innovatsionnaya-derzhava-institutsionalnyy-analiz 
12

 Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем: монография / под ред. чл.-

корр. НАН Украины А.А.Гриценко; НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. Киев, 2013. 580 с. 
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(структурно-технологічних), інституціональних та управлінських 

перетворень, спрямованих на ендогенний розвиток держави та досягнення 

кращих світових стандартів діяльності у господарській практиці з метою 

переходу до постіндустріальної (інформаційно-інтелектуальної) стадії 

розвитку або інтегрованої модернізації; концепт такої модернізації 

представлено в схематичному вигляді на рис. 1.2.   

 

 

Рис. 1.2. Національний концепт ендогенної модернізації України 

Джерело: розроблено автором. 
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ресурсів реального сектора тощо (рис. 1.3). Серед базових складових є як 

техніко-технологічні фактори (зниження матеріало- та енергомісткості 

вітчизняного виробництва), фінансові (нормалізація грошового обігу тощо), 

так і фактори інституціонального характеру (формування інститутів ринку 

тощо).  

 

 

Рис. 1.3. Складові ендогенно орієнтованої моделі стратегії розвитку 

економіки України 
Джерело: [

13
]. 
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Якщо економічну модернізацію розглядати під кутом зору розвитку 

індустріальної системи, що заснована на технологіях високого рівня, 

поглибленні спеціалізації економічний ролей і секторів економічної 

діяльності (виробництва, розподілу, споживання), зростанні масштабів і 

складності основних ринків (товарів, робочої сили, фінансів), то, очевидно, 

що й розвивати ці технології в країні можна різними засобами – або 

підтримувати власний сектор науково-дослідних розробок на державному та 

корпоративному рівнях, або імпортувати необхідні технології (цим питанням 

присвячено спеціальні дослідження сучасного періоду, наприклад, праці О. 

Саліхової
14

). 

Проте, як уже зауважувалося вище, не менш важливим є розвиток та 

оновлення необхідних інститутів модернізаційного процесу, інститутів 

розвитку та здатність суспільства сприйняти та адаптувати ці 

інститути розвитку. На цьому етапі виникає цілий пласт питань, пов’язаних 

із формуванням адекватного інституційного середовища та ресурсним 

забезпеченням модернізації країни, диверсифікацією форм, методів та 

інструментів її проведення, а також необхідністю довгострокового 

планування та прогнозування цих процесів.  

Ендогенна модель розвитку трактується В.Гейцем
15

 як орієнтована на 

найповніший (оптимальну в існуючих економічних умовах) ступінь 

ефективного використання внутрішніх ресурсів (насамперед людських, 

науково-технологічних, фінансових) і факторів розвитку, на захист 

національних інтересів в умовах глобалізації на основі впровадження 

інновацій у пріоритетних сферах діяльності; на формування інтелектуального 

капіталу та його захисту, а також рівноправні партнерські 

зовнішньоекономічні взаємовідносини. Стратегічними напрямами 

ендогенізації економічного розвитку є такі складові – рис. 1.4.  

                                                 
14
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 Геец В. Будущее Украины между ЕС и ЕЭП. Вызовы евроинтеграции в венгерско-украинских 

экономических отношениях. С. 7–46. 
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Рис. 1.4. Складові стратегії переходу до переважно ендогенно 

орієнтованої моделі розвитку економіки України 
Джерело: [

16
].  

Таким чином, модернізація як процес переходу від простого копіювання 

досягнень розвинених суспільств із переважанням імітаційних процесів до 

науково обгрунтованої ендогенно орієнтової моделі розвитку економіки 

вимагає розроблення відповідного суспільного національного 

модернізаційного проєкту, який би як враховував інтереси держави, 

населення та бізнес-кіл, так і передбачав би розроблення адекватної моделі 

модернізаційних перетворень в Україні з урахуванням сучасних зовнішніх 

викликів та необхідних інституціональних змін. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що «модернізаційна парадигма 

продовжує розвиватися, здійснюючи при цьому експансію в нові для неї 

сфери теоретичного знання і адаптуючи нові теоретико-методологічні 

                                                 
16

 Там само. С. 42. 

Стратегічні напрями 

ендогенізації 

економічного 

розвитку 

Сприяння розвитку 

імпортозаміщуючих 

виробництв 

Впровадження 

енергозберігаючих 

технологій 

Підвищення рівня стандартизації та 
сертифікації 

Оновлення основних засобів виробничих 
систем 

Посилення конкурентоспроможності продукції 

Зростання мотивації до високоефективної 

праці 

 
Перехід до європейських стандартів 

оплати праці 

 
Скорочення обсягів зовнішніх займів 

сектора домогосподарств 

Поступовий перехід до переважно інвестиційних 

напрямів співробітництва з МФО 

Створення сприятливого інвестиційного клімату для 

залучення в реальний сектор ресурсів сектора 

домогосподарств 

Активізація і правове забезпечення формування 

інститутів ринку 

Ефективна приватизація 

Створення економічних та правових умов для повернення 

капіталів та детенізації економіки 

Формування 

раціональної 

структури 

експорту та 

імпорту 

Формування достатнього рівня 

власних фінансових ресурсів 

реального  сектора 

Формування стабільного та 

зваженого податкового 

законодавства 

Розвиток освіти та підвищення 

інтелектуалізації суспільства 



 
17 

 

підходи. Класична і сучасні версії модернізаційного аналізу істотно 

різняться. Модифікація теоретичних основ модернізаційного підходу сприяла 

перетворенню спочатку досить односторонньої і абстрактної теоретичної 

моделі, що не відігравала істотної ролі в емпіричних дослідженнях, на 

багатовимірну й еластичну стосовно емпіричної реальності. Тим не менше, 

незважаючи на те, що представники модернізаційних теорій досягли деяких 

успіхів у освоєнні діяльнісного підходу, цей напрям, як і раніше, є 

перспективним для вдосконалення парадигми»
17

.  

За умов традиційного поділу факторів впливу на фактори внутрішні або 

ендогенні та зовнішні або екзогенні, процес модернізації в інфраструктурних 

секторах, на нашу думку, залежить від таких факторів (рис. 1.5): 

1) внутрішні або ендогенні – фактори, існування яких обумовлено 

процесами, що відбуваються в країні та інфраструктурних секторах 

(транспорті, енергетиці тощо) зокрема, а саме:  

– інституційні або фактори інституційного розвитку, які демонструють 

показують рівень реформування галузі та формування конкурентного 

середовища; 

– правові – фактори, які регламентують процеси в нормативно-

законодавчому полі; 

– виробничі – фактори, які можна поділити на: 

 фінансово-економічні та 

 техніко-технологічні; 

2) зовнішні або екзогенні – фактори впливу зовнішнього середовища 

на  процес тарифоутворення: 

– фактори глобального середовища, які можна поділити на вимоги 

а) Угоди про асоціацію Україна-ЄС та б) Світової організації торгівлі; 

– фактори, які характеризують вплив нарощення конкурентних переваг та 

процесів модернізації транспорту в інших країнах на процес модернізації в 

Україні. 
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Рис. 1.5. Систематизація факторів впливу на процеси розвитку та 

модернізації інфраструктурних секторів в Україні 

Джерело: розроблено автором. 

 

На першому місці серед внутрішніх, або ендогенних, факторів ми 

виділили інституційні фактори, від яких процес модернізації транспортних 

систем залежить у першу чергу. На думку спеціалістів Європейського банку 

реконструкції та розвитку, рівень реформування інфраструктури в країні 

можна оцінити за допомогою якісних індикаторів реформ
18

. До цих 

індикаторів можна віднести: 

– комерціалізацію і приватизацію; 

– тарифну реформу; 

– регуляторну та інституціональну реформи (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Інституційні фактори розвитку та модернізації 

транспортних систем в Україні 
Джерело: [

19
]. 

Інституційні фактори загалом відображають зміни у структурі 

власності галузі, структурі управління, організаційній структурі, участь 

приватних компаній у виконанні контрактів, відокремлення інфраструктури 

доріг від потенційно конкуруючих підприємств, формування незалежного 

регулюючого органу, прозорість регулювання, доступ до інфраструктури 

приватних компаній та ін., тобто характеризують стан реформування галузі. 
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Усвідомлюючи, що ґрунтовно розглянути всі фактори дуже складно, у 

нашому дослідженні приділимо увагу інституційним ендогенним факторам 

та визначальному екзогенному фактору, а саме вимогам директив ЄС, що 

необхідно прийняти та імплементувати у вітчизняне законодавство з огляду 

на підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС, та повномасштабним 

уведенням її положень у дію з 1 січня 2016 року. 

 

1.2. Методологічні підходи до дослідження інституціонального 

забезпечення функціонування інфраструктурних секторів України 

 

Під інституціональним забезпеченням функціонування 

інфраструктурних секторів матимемо на увазі сукупність методів, засобів та 

заходів нормативно-правового, організаційного, соціально-економічного та 

ціннісного характеру, спрямованих на адекватне функціонування цих 

секторів шляхом виконання суб’єктами покладених на них функцій у рамках 

визначених повноважень та визначеного порядку їх дотримання у сучасних 

умовах господарювання. 

Дослідження інституціонального забезпечення функціонування має 

здійснюватися на основі системно-структурного, структурно-

функціонального та процесного підходів. 

Для прикладу, розглянемо з цих позицій інституціональне 

забезпечення функціонування залізничного транспорту. Системно-

структурний підхід допомагає визначити й дослідити основні структурні 

елементи (рис. 1.7) та взаємозв’язки між ними, незалежно від виділених 

рівнів, що дасть змогу виявити основні проблеми та сформувати 

рекомендації щодо удосконалення інституціонального забезпечення 

функціонування залізничного транспорту. 



 
21 

 

Рис. 1.7. Схема інституціонального забезпечення функціонування 

залізничного транспорту
 

Джерело: складено автором. 
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мораль», «економіка – ультура» тощо та встановлюють рамки людських 

взаємовідносин у галузі на міжнародному, макро- та галузевому рівнях та 

інституційні зміни, що являють собою процес трансформації 

взаємопов’язаних формальних і неформальних інститутів, а також 

організацій та інституцій галузевого рівня, що визначають систему стимулів і 

забезпечують розвиток інституційного середовища залізничного транспорту 

через встановлення нових можливостей і обмежень.  

Із зазначеного випливає, що інституціональне забезпечення 

функціонування залізничного транспорту визначається діяльністю інститутів, 

які є основою розуміння взаємовідносин між суб’єктами залізничної галузі та 

інституційними змінами, які визначають напрям його розвитку.  

До формальних інститутів в галузі залізничного транспорту нами 

віднесено: нормативно-правові документи (законодавчі документи – 

Конституція України, закони та кодекси), відомчі та галузеві документи 

(постанови, розпорядження, статути, положення)), програмні документи 

(концепції, стратегії, програми), норми міжнародного залізничного права 

(технічні рішення, стандарти, договори та угоди), директиви та регламенти 

ЄС у галузі залізничного транспорту, інститут власності.  

Об’єкти залізничного транспорту можуть перебувати в державній, 

комунальній або приватній власності. Майно, майнові права й акції 

господарських товариств, внесені до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця» 

та набуті ним у процесі господарської діяльності, крім об’єктів права 

господарського відання, є його власністю
20

. 

Окрім формальних інститутів, інституційне середовище залізничного 

транспорту включає й неформальні, а саме: інститут довіри, кадровий 

потенціал, організаційну культуру (система норм і цінностей) та 

«інституційні пастки» (тіньова економіка, корупція, бартерні операції, 

використання службових повноважень тощо). 

                                                 
20

 Ейтутіс Г.Д., Кривопішин О.М., Федорко І.П., Осовик В.М. та ін. Теоретико-прикладні основи 

реформування залізничного транспорту України: монографія. Ніжин, 2016. 256 с. 
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Інституціональне забезпечення функціонування залізничного 

транспорту здійснюється через відповідну організаційну структуру на 

міжнародному, макро- та галузевому рівнях. Це відповідно: міжнародні 

організації залізничного транспорту, органи державної, регіональної та 

місцевих влад, підприємства, установи та організації залізничного 

транспорту загального користування, оператори рухомого складу та 

власники приватного рухомого складу, організації транспортно-логістичних 

та транспортно-експедиційних послуг, організації соціальних послуг, 

громадські об’єднання тощо.  

Організаційні аспекти мають вагоме значення як такі, що тісно 

пов’язані з традицією неоінституціоналізму і теорією фірми Коуза, згідно з 

якими створення організацій (фірм) відбувається з метою економії 

трансакційних витрат
21

. Тому увага має звертатися також на проблеми 

формування ефективної організаційної структури у залізничній галузі, 

адекватної викликам сьогодення, проблемам взаємодії держави і ринку, а 

також на інституціональні аспекти інноваційного розвитку залізничного 

транспорту, що передбачають несуть в собі інституційні зміни.  

Другою важливою складовою інституціонального забезпечення 

функціонування залізничного транспорту являються інституційні зміни, які 

спрямовуються на підвищення якісних характеристик формальних та 

неформальних інститутів та організацій, що вже існують у залізничній галузі 

та які планується створити в процесі структурних перетворень. 

Причиною інституційних змін є невідповідність інституційного 

середовища потребам сучасного розвитку галузі, що формується під впливом 

внутрішніх та зовнішніх факторів змін, серед яких: процес реформування 

галузі; міжнародні норми, стандарти, директиви та регламенти ЄС, які 

повинні не просто враховуватись, а впроваджуватись у процес 

функціонування галузі з метою її подальшого розвитку. Це породжує 

                                                 
21

 Яненкова І.Г., Ляховець О.О. Сутність інституціонального забезпечення розвитку промислового 

комплексу. Проблеми економіки. 2014. № 1. С. 109–116. 
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необхідність удосконалення інститутів, покращення соціальних стандартів 

життя, розвитку конкуренції тощо.  

Своєчасність та достатність інституційних змін формує сукупність 

стимулів (як інформація, інновація, ресурси, пільги та ін.) та регуляторів (як 

відсоткові ставки, тарифи, дотації, субсидії та ін.)
22

.  

Інституційні зміни на сучасному етапі функціонування й розвитку 

залізничного транспорту повинні бути спрямовані на проведення 

реформування галузі, сприяння розвитку ринкових відносин та лібералізації 

ринку перевезень відповідно до національних інтересів, що зумовить 

формування ефективного інституціонального забезпечення функціонування 

залізничного транспорту. 

Формування нового інституційного середовища залізничного 

транспорту забезпечить його цілеспрямоване функціонування через 

забезпеченість економічних, політичних, правових, соціальних зв’язків в 

організаційній структурі досконалими формальними та неформальними 

інститутами, які відповідатимуть потребам галузі. До того ж інституційний 

підхід, на відміну від інших, дозволяє всі економічні процеси досліджувати 

не тільки через  призму економічних, політичних, правових, соціальних 

зв’язків, а також зважаючи на звичаї і традиції, що вже присутні в галузі, що, 

на нашу думку, є важливим з точки зору розуміння причин того, що в одних 

країнах процеси реформування відбулися й галузь ефективно працює і 

забезпечує високі результати, а в інших, – до яких, на жаль, належить 

залізничний транспорт України, – ці процеси гальмуються, 

відтерміновуються і поки не приносять бажаних результатів. 
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 Якименко Н.В. Системно-структурний підхід до формування інституційного середовища залізничного 

транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. № 39. С. 190–198. 
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РОЗДІЛ 2. ГЛОБАЛЬНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ 

ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

2.1. Визначення глобальних тенденцій розвитку транспортних систем 

світу та України: інституціональний аспект  

 

По-перше, до об’єктивних екзогенних тенденцій розвитку транспортних 

систем, що прямо чи опосередковано впливають на всі процеси розвитку 

інфраструктурних секторів України на сучасному етапі, зокрема слід 

віднести відносяться:  

тенденції глобалізації, що передбачають вплив техніко-технологічних 

та інституціональних факторів:  

1) вплив передових транспортних технологій, які формують нову 

інтегровану транспортну систему світу в контексті концепції сталого 

розвитку, що передбачає перехід на екологічно чисті та безпечні технології 

та формування стійкості функціонування економічних систем під впливом 

глобальних змін клімату; 

2) вплив політики, що формується новою інституціональною 

структурою управління інтегрованою транспортною системою світу, яка 

складається під егідою міжнародних транспортних організацій; 

тенденції інтеграції транспортного простору України до європейської 

транспортної системи на засадах, що викладені в публікації автора
23

, за 

функціональним, інституційним та інфраструктурним напрямами, що, на 

нашу думку, має прояв через всеосяжну європеїзацію політичних та 

економічних процесів в Україні й у тому числі впливає на процеси 

модернізації наземних транспортних систем України, а саме:  

                                                 
23

 Никифорук О.І., Пащенко Ю.Є. Транспортно-дорожній комплекс України в процесах міжнародної 

інтеграції: монографія. Ніжин: ТОВ «Аспект-поліграф», 2008. 192 с. 
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1) вплив європейських транспортних технологій, основу яких становлять 

інтелектуалізація транспорту, високошвидкісні та змішані перевезення; 

2) вплив політики європейських транспортних агентств на основі 

концептуальних положень, викладених у Білій книзі ЄС щодо транспорту до 

2050 року, на треті країни та послідовна гармонізація законодавства 

відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 

3) вплив конкурентних транспортних стратегій країн – сусідів України. 

По-друге, модернізація та подальший розвиток транспортних систем 

України мають базуватись на основі таких концептуальних змін:  

–  змін інституціонального характеру, що передбачають:  

1) нову інституціоналізацію відносин у структурі учасників 

транспортної системи на основі впливу європейських та світових 

транспортних інститутів у контексті політики державно-приватного 

партнерства, диверсифікації фінансових механізмів, нових видів державного 

регулювання; 

2) лібералізацію, комерціалізацію і приватизацію у транспортному 

секторі;  

3) зміни в тарифному регулюванні;  

4) регуляторні зміни стосовно виникнення нових органів регулювання 

доступу до мереж, які пов’язані насамперед із розвитком платної дорожньої 

інфраструктури та запровадженням принципу «користувач платить» і 

розробленням правил недискримінаційного доступу до інфраструктурних 

мереж (як наслідок реформування галузей наземного транспорту). 

–  технічних змін, що стосуватимуться удосконалення або повної заміни:  

 1) рухомого складу;  

2) об’єктів інфраструктури (лінійних і точкових);  

3) систем управління та організації руху на основі розвитку та 

запровадження новітніх технологій п’ятого та шостого технологічних 

укладів; 
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–  технологічних змін: впровадження високошвидкісного руху, 

інтелектуальних транспортних систем, змішаних (інтероперабельних) 

перевезень на основі принципово нового рухомого складу. 

Розглянемо представлені концептуальні положення детальніше. 

Вплив передових транспортних технологій, що формують нову 

інтегровану транспортну систему світу.  

З огляду на те, що вчені, які досліджували та систематизували життєві 

цикли технологічних парадигм, що послідовно змінювали один одного, 

виділяють шість технологічних парадигм, починаючи з промислової 

революції ХVІІІ ст. і, якщо брати до уваги значення транспортних 

технологій для розвитку технологічних укладів, побачимо, що це – один із 

найбільш значних факторів для технологічного розвитку. В кожній 

техпарадигмі визначено домінуючу транспортну технологію та нову 

транспортну технологію, що зароджувалась у попередніх та виходила на 

передові позиції в новій техпарадигмі (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Транспортні технології в хронології технологічних парадигм  
Характеристика 

парадигми 
Номер технологічної парадигми 

1 2 3 4 5 6 

Період 

домінування 
1770–1830 1830–1880 1880–1930 1930–1970 1970–2010 2010–2050 

Ядро 

технологічної 

парадигми 

Текстильна 

промисловість, 

текстильне 

машино-

будування, 

виплавка чавуну, 

обробка заліза, 

будівництво 

каналів, водяний 

двигун 

Паровий двигун, 

залізничне 

будування, 

пароплавобуду-

вання, 

паровозобуду-

вання, вугільна 

промисловість, 

чорна металургія, 

станкоінструмен-

тальна 

промисловість 

Електродвигун, 

електротехнічне та 

важке 

машинобудування, 

виробництво сталі, 

лінії 

електропередач 

Двигун 

внутрішнього 

згорання, 

автомобіле- та 

тракторобуду-

вання, 

кольорова 

металургія, 

виробництво 

товарів 

довгострокового 

користування, 

синтетичні 

матеріали, 

органічна хімія, 

виробництво і 

переробка 

нафти 

Електронна 

промисловість, 

обчислювальна, 

оптико-

волоконна 

техніка, 

програмне 

забезпечення, 

телекомунікації, 

роботобудування, 

виробництво і 

переробка газу, 

інформаційні 

послуги, атомна 

енергетика 

Наноелектроніка, 

молекулярна  

і нанофотоніка, 

наноматеріали і 

наноструктури, 

нанобіотехнології, 

наносистемна 

техніка 

Ключовий 

фактор 

Текстильні 

машини 

Паровий двигун, 

станок 

Електродвигун Двигун 

внутрішнього 

згорання 

Мікроелект- 

ронні 

 компоненти 

Нанотехнології, 

клітинні 

технології 

Ядро нової 

парадигми, що 

зароджується 

Паровий двигун, 

машинобудування 

Електроенергетика, 

важке 

машинобудування, 

неорганічна хімія 

Автомобілебуду-

вання, органічна 

хімія, виробництво 

і переробка нафти, 

кольорова 

металургія 

Авіабудування, 

газова 

промисловість, 

радіоелектроні

ка 

Нанотехнології, 

молекулярна 

біологія, генна 

інженерія, 

технології 

прискорення 

процесів 

 



 
28 

 

Характеристика 

парадигми 
Номер технологічної парадигми 

1 2 3 4 5 6 

Період 

домінування 
1770–1830 1830–1880 1880–1930 1930–1970 1970–2010 2010–2050 

Домінуюча 

транспортна 

технологія 

парадигми 

Морський та 

річковий 

транспорт, 

гужовий 

транспорт 

Залізничний 

транспорт, 

морський та 

річковий 

транспорт 

 

Автомобільний 

транспорт, 

залізничний 

транспорт  

Авіаційний 

транспорт, 

трубопровід-

ний 

транспорт  

Змішані 

перевезення, 

авіаційний, 

високо-

швидкісний 

залізничний 

Інтегровані 

транспортні 

технології, а саме 

змішані 

(комбіновані, 

інтермодальні) 

перевезення, 

логістичні 

технології, 

технології 

високошвидкіс-

ного руху 

Нова 

транспортна 

технологія, що 

зароджується 

Залізничний 

транспорт 

Автомобільний 

транспорт 

Авіаційний 

транспорт,  

трубопровідний 

транспорт 

 

Змішані 

перевезення  

Логістичні 

технології, 

високошвидкісні 

залізничні 

системи 

Інтелектуальні 

транспортні 

системи, 

принципово новий 

рухомий склад 

транспорту 

Джерело: доповнено автором за 
24

.  

Якщо ключовими факторами п’ятої техпарадигми сьогодні є 

мікроелектроніка та програмне забезпечення, його ядром – виробництво 

електронно-обчислювальної техніки, компонентів, обладнання радіо- і 

телекомунікаційного, лазерного обладнання, то домінуючою транспортною 

технологією в цей період стали вже не окремі види транспорту, які до 1970-х 

років вийшли на самодостатній рівень розвитку, а змішані перевезення, що 

зароджувалися на початку ХХ ст., їхні принципи були розроблені в 1940–

1950-х роках, проте на передові позиції в країнах-лідерах вони вийшли із 

1970-х років.  

Шосту техпарадигму характеризує застосування у виробництві 

нанотехнологій, що дозволяють на порядок збільшити зностостійкість виробів 

їхню зносостійкість та подовжити строки їх використання. Так, у сонячній 

енергетиці вони знизять капіталомісткість одиниці потужності до рівня 

теплової енергетики, застосування світлодіодів дозволить підвищити 

ефективність джерел світла, нанопорошки підвищуватимуть ефективність 

палива, клітинні технології у медицині дадуть змогу відмовитись від дорогих 

методів лікування. Сучасні технології багаторазово підвищують ефективність 

переробки та утилізації відходів, допоможуть замкнути технологічні 

виробництва на безвідходні технологічні цикли. Структурні зміни, 

                                                 
24

 Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса: монографія. 

URL: http://dis.podelise.ru/pars_docs/diser_refs/42/41255/41255.pdf 
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модернізація і розвиток економіки на основі нового технологічного укладу 

дадуть можливість збільшувати обсяги виробництва і споживання без 

збільшення споживання природних ресурсів, одночасно знижуючи рівень 

забруднення довкілля. 

Стосовно транспорту, то поряд з окремими його видами, такими як 

морський, річковий, залізничний, автомобільний, авіаційний і 

трубопровідний, ключовими транспортними технологіями шостої 

техпарадигми залишатимуться та надалі розвиватимуться такі: змішані 

(інтермодальні, комбіновані перевезення), в т.ч. контейнерні й контрейлерні 

перевезення, високошвидкісні транспортні перевезення, інтелектуальні 

транспортні технології, логістичні технології, у т.ч. телематика 

(телекомунікаційні та інформаційні технології), створення та запровадження 

принципово нового рухомого складу (наприклад, за прогнозом британських 

вчених, до чотирьох супертехнологій, що можуть прийти у військову та 

оборонну авіацію, відносяться: 3D-друк на борту, літаки-трансформери, 

лазери, самовідновлювальні матеріали), що сприятиме становленню нової 

інтегрованої транспортної системи світу.  

Вплив політики, що формується новою інституціональною структурою 

управління інтегрованою транспортною системою світу. 

Серед ключових міжнародних організацій, що визначають 

багатосторонню транспортну політику, і пан’європейську зокрема, можна 

назвати Комітет з внутрішнього транспорту Європейської економічної комісії 

ООН (КВТ ЄЕК ООН), Міжнародну організація цивільної авіації (ІКАО), 

Міжнародну морську організація (ІМО), Міжнародний союз залізниць (МСЗ), 

Організацію співробітництва залізниць (ОСЗ), Міжнародний союз 

автомобільного транспорту (МСАТ) тощо. Крім зазначених, розробляє 

стратегічні документи і проводить транспортну політику в різних регіонах 

цілий ряд регіональних організацій економічного співробітництва, серед яких 

Європейський Союз (ЄС), Організація Чорноморського економічного 

співробітництва (ОЧЕС), Рада Баренцево-Євроарктичного регіону (РБЕР), 
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Шанхайська організація економічного співробітництва (ШОС), Азіатсько-

Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) та ін. 

Ключовою міжнародною організацією, що розробляє транспортну 

політику, яка істотно впливає на міжнародний і вітчизняний транспортний 

сектор, є Комітет з внутрішнього транспорту Європейської економічної 

комісії ООН. Упровадження в національне законодавство єдиних стандартів, 

узгоджених технологій і правил перевезень здійснюється шляхом приєднання 

до угод і конвенцій ЄЕК ООН у галузі транспорту. Тим самим закладається 

основа для ліквідації бар’єрів у сфері міжнародних перевезень, а також для 

створення інтегрованої транспортної системи та відкритого ринку 

транспортних послуг.  

У цьому аспекті реалізація концепції міжнародних транспортних 

коридорів, що передбачає рівноправну участь усіх видів транспорту, поєднана 

з організацією комбінованих перевезень із жорстким плануванням 

організаційно-технологічної взаємодії транспортних вузлів і магістралей. 

Необхідність обліку параметрів впливу глобальних економічних тенденцій на 

особливості й темпи розвитку національного транспортного комплексу 

вимагає посилення інтеграційних напрямів його розвитку. Формування 

принципово нової організації вантажопотоків та їхньої обробки обумовлює 

процеси інтернаціоналізації транспортних систем. Отже, з метою вирішення 

цього завдання актуалізується необхідність урахування інтересів усіх 

учасників перевізного процесу і пошук форми концентрації різних джерел 

інвестиційних ресурсів. 

Відродження ідеї міжнародних транспортних коридорів у сучасному 

трактуванні має об’єктивні причини, зокрема для європейських країн, які 

досягли однієї з найвищих форм об’єднання. Серед них: проблеми подальшої 

інтеграції європейських країн; зняття багатьох формальностей, пов’язаних з 

уведенням єдиної грошової одиниці євро, перетином вантажами та 

пасажирами кордонів на території країн Європейського Союзу. Так, 

концепція глибинної інтеграції транспорту сприяла виробленню нової 

загальноєвропейської транспортної політики. Вона дуже швидко здобула 
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визнання та організаційно оформилась у документах транспортних органів 

країн і організацій ЄС. Зокрема, спочатку – в системі транс’європейських 

транспортних осей (Декларація комітету міністрів транспорту, 1983 р.), потім – 

інтермодальних транспортних мостів (І Загальноєвропейська конференція 

щодо транспорту, Прага, 1991 р.) і остаточно – у системі міжнародних 

транспортних коридорів (ІІ Загальноєвропейська конференція щодо 

транспорту, Греція, о. Крит, 1994 р.). 

Таким чином були створені базові принципи та основи 

загальноєвропейської транспортної політики (так звана Празька декларація, 

прийнята на І Загальноєвропейській конференції щодо транспорту в Празі, 

Чехія, 1991 р.). Ці положення після ІІІ Загальноєвропейській конференції 

щодо транспорту, що відбулася в Гельсінкі у 1997 р. стали обов’язковими для 

країн, які бажають увійти в загальноєвропейське транспортне сполучення. 

Інтеграційні процеси в ЄС дозволили розпочати формування єдиної 

транс’європейської мережі, яку можна представити таким чином
25

]:  

PEN = (TEN + TINA) + TIRS + PEC + PETrA, 

де: PEN – пан’європейська транспортно-логістична мережа, TEN – 

транс’європейська мережа для «старих» країн – членів ЄС, TINA – для країн 

– кандидатів на вступ до ЄС, TIRS – для країн – нових членів ЄС, PEC – 

система пан’європейських транспортних коридорів, PETrA – система 

пан’європейських транспортних зон. 

Євроазійську транспортно-логістичну систему (EATN), що формується, 

можна визначити таким чином: 

EATN=PEN+TCTC, 

На сьогодні існує близько 80 міжнародних транспортних коридорів, 

серед яких можна виділити основні програми розвитку євроазіатської 

інтегрованої транспортної системи.  

Проте за роки існування проєкту «критських» МТК стало очевидним, що 

наміри стосовно їх створення були обумовлені скоріше «ринковим 

романтизмом» на Заході, що не враховував геополітичні та геоекономічні 
                                                 
25

 Новікова А.М. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів. Київ: НІМБ, 2003. 494 с. 
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реалії, адже передбачалось, що відбудуться швидка переорієнтація країн 

колишнього соцтабору на Захід та перерозподіл на цьому геополітичному 

просторі.  

Станом на січень 2014 р. Європейський Союз напрацював мав нову 

політику в галузі транспортної інфраструктури, яка має на меті з’єднувати 

простір материка між Сходом і Заходом, Північчю та Півднем. Ця політика 

спрямована на усунення прогалин та вузьких місць між транспортними 

мережами держав-членів, які все ще заважають нормальному 

функціонуванню внутрішнього ринку, і подолання технічних бар’єрів, таких 

як несумісні стандарти для залізничного транспорту. Величезний проєкт 

Транс’європейських транспортних коридорів намічено завершити протягом 

2014–2024 років, заплановано обсяги фінансування з фондів ЄС у розмірі 

26,25 млрд євро, з яких 11,5 млрд грн будуть доступними тільки для кран – 

членів ЄС.  

До того ж з метою підвищення ролі ЄС у формуванні механізмів 

міжнародної транспортної  політики, а також для підтримки процесу 

прийняття рішень, акумуляції та розповсюдження технічних та інших 

експертних знань та інформації щодо втілення на практиці транспортної 

політики ЄС було створено нові інститути – агентства, діяльність яких, на 

думку деяких дослідників, регламентує інституціональну структуру 

галузевого регулювання і водночас ускладнює взаємовідносини між 

державами-членами. Докладніше про роль цих агентств йдеться у праці
26

. 

Інститути, функції яких зосереджені  на завданнях наукового й технічного 

характеру в транспортній сфері, – зокрема, Європейське агентство з питань 

авіаційної безпеки (ЄААБ)
27

, Європейське агентство морської безпеки 

(ЄАМБ)
28

, Європейське залізничне агентство (ЄЗА)
29

 – також сприяють 

нормативному зближенню держав, що не є членами цієї організації. 

Найбільш істотно на формування національної транспортної політики країн 
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 Транснациональное политическое пространство: новые реальности международного развития / отв. 

ред.М.В. Стрежнева. Москва: ИМЭМО РАН, 2010. C. 159–189 
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 European aviation safety agency – EASA. URL: https://www.easa.europa.eu 
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 European maritime safety agency. URL: http://www.emsa.europa.eu/ 
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– членів ЄС і залучених до процесу європеїзації впливають такі загальні 

тенденції європейської інтеграції в галузі транспорту, як:  

– гармонізація законодавчих норм, що регламентують транспортну 

діяльність; перехід від системи двосторонніх угод в організації перевезень 

між окремими державами до єдиної нормативно-правової системи;  

– випереджальний розвиток основних комунікацій і об’єктів 

інфраструктури транспорту, що забезпечують трансконтинентальні 

сполучення;  

– забезпечення виконання єдиних європейських технічних стандартів на 

автомобільних і залізничних магістралях, що мають увійти до 

загальноєвропейської транспортної системи;  

– перенесення центру ваги на розвиток видів транспорту, найбільш 

сприятливих для навколишнього середовища (залізничний транспорт, 

водний транспорт, змішані перевезення за участю цих видів);  

– жорсткі стандарти у сфері екологічного впливу транспорту;  

–  економічне дерегулювання; поступова відмова від системи квот, а 

також від тарифних та інших обмежень комерційної діяльності підприємств 

різних видів транспорту;  

– чітке законодавче або договірне закріплення зобов’язань, взятих 

транспортними підприємствами, що мають статус громадських 

перевізників. 

Саме тому вплив європейських транспортних технологій, основу яких 

становлять інтелектуалізація транспорту, високошвидкісні та змішані 

перевезення та вплив політики Європейських транспортних агентств на 

треті країни на основі концептуальних положень, що викладені у Білій книзі 

ЄС щодо транспорту 2011 року, становитимуть вирішальне значення у 

процесах модернізації транспортної системи України.  

Проте в оновленій інфраструктурній політиці ЄС проглядається більше 

раціоналізму, вона орієнтує учасників на суворий контроль за витратами на 

інфраструктурні проєкти та сучасні методики визначення суспільної 

ефективності. Якщо за попередніми планами територією України мали 
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проходити чотири із семи МТК, то тепер ЄС оприлюднив інформацію лише 

про два коридори, які підходять до нашого кордону, а саме 

Середземноморський коридор, що пов’язує Піренейський півострів з 

угорсько-українським кордоном, та коридор Рейн – Дунай – головний водний 

внутрішній шлях Європи, а північний шлях по гирлу Дунаю проходить 

територією України. 

Очевидно, що для реалізації п роєктів МТК, окрім фінансування, 

необхідна політична воля керівництва наднаціональних та національних 

утворень, адже ефекту вільного руху товарів по МТК буде досягнуто в 

єдиному митному та економічному союзі. Якщо відштовхуватися від цього 

визначення, то влада більшості східноєвропейських країн протягом довгого 

часу просто імітувала інтеграційну транспортну політику. Так «Програма 

розвитку МТК в Україні», а також «Комплексна програма утвердження 

України як транзитної держави» не були успішними. Пік перевезень 

транзитних вантажів припав на передкризові 2007–2008 роки, що демонструє 

залежність завантаженості інфраструктурних потужностей від ринкової 

кон’юнктури. Проте ще однією причиною скорочення транзитних перевезень 

у 2014–2018 рр. у 2,5 раза порівняно з 2008–2010 рр. став внутрішній стан 

транспортної системи України, що характеризується великим зношуванням 

рухомого складу та інфраструктури, відсутністю автобанів, під’їзних шляхів 

тощо, а також затягування процесу проходження експортно-імпортних та 

транзитних вантажів, яке відбувається  із причин воєнного конфлікту на 

території України та внаслідок торговельних воєн, що почалися у зв’язку із 

цим конфліктом. 

Водночас зближення з ЄС внаслідок цивілізаційного вибору України 

мало б сприяти як інституціональним, так і техніко-технологічним змінам у 

ключових для неї сферах розвитку. Це стосується перш за все необхідності 

узгодження цілей і пріоритетів Білої книги ЄС щодо транспорту 2011 року та 

реалізації підписаної Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що вимагає 

послідовної імплементації директив та регламентів ЄС у законодавство 
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України з уведенням законодавчо-нормативних змін та створення реальних 

практичних механізмів їх реалізації.  

Україна має переваги перед країнами ЄС насамперед у розвитку 

залізничного транспорту, тому що «важка американська модель» залізниці з 

широкою колією, яка створювалась у передсоціалістичний та соціалістичний 

час, дозволяє мати в Україні високі показники вантажооброту – до 80%, тоді 

як в Європі на вантажооборот залізниць припадає до 20% у загальній 

структурі перевезень, натомість левова частка належить автомобільному 

транспорту. 

При цьому мультимодальні транспортні технології, інтелектуалізація 

транспорту та високошвидкісні перевезення більш розвинені в країнах ЄС, 

що створює підґрунття та сприятливий базис для інтеграції з ними 

вітчизняної транспортної системи.  

Окремого розгляду, на наш погляд, потребують процеси ресурсного 

забезпечення процесів модернізації та інституціоналізації, адже гіпотетичні 

можливості підключення до механізмів фінансування транспорту, а саме до 

структурних фондів ЄС, створили би в Україні сприятливе середовище для 

нового інфраструктурного будівництва за умов побудови системи жорсткого 

контролю за витратами, що передбачає створення системи моніторингу 

витрат та, за висловом посла ЄС в Україні Яна Томбінського, особливої 

«витратної» культури.  

Для залучення інвестицій у транспортні інфраструктурні проєкти 

Україні необхідно було би використати всі зусилля для найшвидшого 

приєднання до цих європейських фінансових механізмів, – таких як 

Інфраструктурна допомога платіжного балансу (Balance-of-payments 

Assistance Facility), Європейський механізм фінансової стабільності 

(European Financial Stability Mechanism, що мають характер грантової 

безвідсоткової допомоги, –наразі до яких допускаються лише країни – члени 

ЄС,),. До важливих структурних фондів відносяться
30
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36 

 

– Європейський фонд орієнтації і гарантій у сфері сільського 

господарства European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (діє з 1 

липня 1964 р.). Він фінансує як заходи спільної сільськогосподарської 

політики ЄС, так і конкретні заходи в сільськогосподарській галузі; 

– Європейський фонд регіонального розвитку European Regional 

Development Fund (1975 р.). Головним завданням фонду є зниження 

диспропорцій у розвитку різних регіонів країн ЄС. У першу чергу фонд 

націлений на підтримку і розвиток депресивних і периферійних регіонів; 

– Європейський соціальний фонд European Social Fund (1960 р.) надає 

допомогу представникам певних районів, галузей і професій, які в результаті 

перебудови промисловості в рамках Євросоюзу опинилися у важкому 

становищі. Ресурси цього фонду спрямовані на проведення програм зі 

скорочення безробіття, подолання соціального відторгнення, гармонізації 

професійного та сімейного життя жінок; 

– Фонд гуртування Cohesion Fund (1993 р.) створено для 

співфінансування, а також реалізації певних проєктів у сфері захисту 

навколишнього середовища та розвитку транспорту у відстаючих країнах; 

– Фонд сприяння рибальству Financial Instrument for Fisheries Guidance 

(1994 р.) створено для фінансування заходів із підвищення 

конкурентоспроможності рибальської промисловості членів ЄС. 

На сьогодні фінансування модернізації транспорту в Україні 

здійснюється переважно за кредитні кошти, що залучаються переважно через 

МФО, – адже  механізмів нагромадження та акумуляції довгих грошей в 

Україні не створено. Водночас нові підходи до транспортної політики, коли 

застосовуватимуться механізми державно-приватного партнерства, 

потребують інтенсивного розвитку та підтримки з боку держави, що буде 

показано в одному з наступних розділів.  
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2.2. Інтеграційні пріоритети України в транспортному комплексі на 

основі досвіду транспортної інтеграції країн ЄС  

 

Інтеграція України до міжнародної транспортної мережі і, зокрема, до 

європейської – це один з основних пріоритетів середньострокового плану 

пріоритетних дій уряду до 2020 року. Очікується, що інтеграція транспортної 

системи України у європейську буде довготривалою, зважаючи на строки 

імплементації законодавства ЄС та з урахуванням інституціональної та 

технологічної модернізації транспортної інфраструктури. 

Питання інтеграції транспортної інфраструктури України до 

європейської розглядаються науковцями з декількох позицій. По-перше, – в 

контексті глобальної інтеграції економіки України в європейську в рамках 

реалізації вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС – заслуговують 

уваги праці А.М. Новікової, О.І. Никифорук, Н.М. Грущинської По-друге, – з 

позиції інтеграції саме транспортно-логістичної інфраструктури України в 

європейську транспортну мережу – можна виділити роботи К.М. 

Михайличенко, О.Ю. Ємельянової, Н.І. Антощишиної, О.В. Захарової, М.А. 

Дашкуєва, Х.М. Дорофєєвої. По-третє, розглядаються вузькогалузеві 

особливості інтеграційних процесів, такі як вантажні перевезення або 

особливості імплементації транспортного законодавства. Тут слід відзначити 

роботи О.М. Стасюк, Л.Ю. Чмирьової, І.Ю. Зайцевої, О.В. Лаврухіна, О.М. 

Костєннікова, Г.О. Ковальової, О.Ю. Калмикова. Проте в цих публікаціях 

висвітлено не всі аспекти інтеграції транспортної інфраструктури, особливо 

ж – внутрішньої інтеграції європейських країн на основі єдиної транспортної 

мережі TEN-T та досвіду інституційних перетворень європейської системи 

управління, що регулює розвиток TEN-T. 

І. Історія створення транс’європейської транспортної мережі (Trans-

European Transport Network далі TEN-T). Історія спільної інфраструктурної 

політики ЄС загалом починається з 1990-х років, коли 12 країн – членів ЄС 

після підписання Маастрихтської угоди прийняли рішення про створення 

низки інфраструктурних проєктів, які б сприяли функціонуванню 
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внутрішнього ринку ЄС за допомогою розбудови ефективної транспортної 

мережі. Так, 23 червня 1996 р. було схвалено перші «Правила спільноти», 

затверджені Рішенням № 1692/96 ЄС
31

 для розробки транс’європейської 

мережі у транспортному секторі (TEN-T), які, по суті, стали генеральним 

планом, в якому були ув’язані між собою національні мережі всіх видів 

транспорту. Згодом у декілька етапів до цих правил вносилися зміни (1995–

1999, 2000–2006 та 2007–2013 рр.), відповідно до того, як еволюціонувало 

ставлення до навколишнього середовища, розвивалися ІТ-технології та 

змінювався склад ЄС унаслідок географічного розширення. Тоді основним 

завданням TEN-T було визначено стимулювання економічного зростання та 

конкурентоспроможності в єдиному економічному європейському торговому 

просторі за рахунок ефективних мультимодальних високошвидкісних 

маршрутів та безбар’єрного транзиту вантажів територією країн – членів 

проєкту та країн-сусідів. Таким чином TEN-T уособлює собою частину 

Лісабонської стратегії із підвищення конкурентоспроможності та зайнятості. 

Проте у 2005 р. було зроблено висновок, що TEN-T прогресує занадто 

повільно. Щоб поліпшити ситуацію, було визначено європейських 

координаторів
32

, а у 2006 р. для реалізації програми TEN-T було створено 

Виконавче агентство транс’європейської транспортної мережі при 

Єврокомісії (Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA). 

Сьогодні, враховуючі трансформації, що відбулися в роботі програми TEN-T, 

його наступником стало Виконавче агентство з інновацій та мереж 

(Innovation and Networks Executive Agency (INEA)), яке розпочало свою 

роботу з 1 січня 2014 р. та має на меті підвищити ефективність технічного та 

фінансового управління
33

. 

Уже в 2009 р. підходи до фінансування інфраструктурних проєктів 

було кардинально переглянуто. Європейська Комісія провела SWOT-аналіз 
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https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%27%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96&action=edit&redlink=1
http://ec.europa.eu/inea/mission-objectives
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
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функціонування TEN-T, побудований на основі рекомендацій технічних 

експертів. На цій основі розроблялися нові підходи до реалізації проєктів, 

зокрема, були застосовані інновації відносно систем управління, посилення 

юридичної форми співпраці, підходу до створення мережі та інструментів 

фінансування TEN-T. 

Тоді ж Європейський Союз активував новий підхід до реалізації 

транспортної політики на період до 2030 року, що відобразилося у Білій книзі 

ЄС: він відрізнявся зміщенням фокусу з окремих проєктів на створення 

стратегічної мережі мультимодальних коридорів, які повинні безбар’єрно 

поєднувати Схід і Захід, Північ та Південь, центр із «географічною» 

периферією. Так було створено дев’ять мультимодальних коридорів, за 

рахунок яких Єврокомісія планувала усунути «вузькі» місця між 

транспортними мережами країн – членів ЄС, які й досі створюють бар’єри 

для функціонування внутрішнього ринку та вільного переміщення вантажів і 

пасажирів у межах ЄС. Зокрема, увагу акцентовано на несумісних стандартах 

для залізничних перевезень пасажирів та вантажів. 

У 2017 р. було оголошено рішення Європейської Комісії про 

географічне розширення TEN-T на країни Східної Європи та можливість 

включення в мережу країн – членів Східного партнерства, в тому числі й 

України
34

. 

ІІ. Структурна основа TEN-T. Як уже зазначалося вище, основою TEN-

T є дев’ять мультимодальних коридорів, які поєднують транспортні мережі 

28 країн – членів ЄС та включають залізниці й залізничні термінали, 

автодороги, внутрішні водні шляхи, річкові та морські порти, аеропорти для 

пасажирських перевезень (рис. 2.1.)
35

, а саме: 

1) Скандинавсько-середземноморський (Scandinavian-Mediterranean) 

коридор – це найважливіша для європейської економіки вісь у напрямку з 

                                                 
34

 Офіційний сайт Armenpress news agency. URL: 

https://armenpress.am/eng/news/886549/armenia%E2%80%99s-fm-attends-eastern-partnership-and-visegrad-four-

foreign-ministers%E2%80%99-meeting.html 
35

 Infrastructure – TEN-T – Connecting Europe – Corridors. URL: 

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors_en 
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Півночі на Південь. Маршрут цього коридору перетинає Балтійське море від 

Фінляндії до Швеції і далі проходить через Німеччину, Альпи та Італію. Він 

поєднує великі міські центри і порти Скандинавії та Північної Німеччини з 

промислово розвиненими центрами Південної Німеччині, Австрії та Італії, а 

також італійськими портами і Валеттою; 

 

Рис. 2.1. Базова мережа мультимодальних коридорів TEN-T 

Джерело: офіційний сайт ЄС (https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en).  

 

2) Північноморсько-балтійський (North Sea-Baltic) коридор поєднує 

порти Східного узбережжя Балтійського моря з портами Північного моря. 

Цей коридор з’єднує порти Фінляндії та Естонії поромами, а далі сучасними 

автомобільними та залізничними шляхами поєднує три балтійські держави – 

Литву, Латвію та Естонію, з одного боку, та Польщу, Німеччину, Нідерланди 

і Бельгію – з іншого. Цей мультимодальний коридор включає річку Одра, що 

є внутрішнім водним шляхом та поєднує німецькі, голландські та 

фламандські порти; 

3) Північноморсько-середземноморский (North Sea-Mediterranean) 

коридор простягається від Ірландії і півночі Великої Британії через 

Нідерланди, Бельгію і Люксембург до Середземного моря на півдні Франції. 

Цей мультимодальний коридор включає внутрішні водні шляхи країн 

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
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Бенілюксу і Франції та має за мету не тільки пропонувати кращі 

мультимодальні послуги між портами Північного моря, басейнами річок 

Маас, Рейн, Шельда, Сена, Саон і Рона, а також портами Фо-сюр-Мер і 

Марсель, але й покращення транспортної доступності між Британськими 

островами та континентальною Європою; 

4) Балтійсько-адріатичний (Baltic-Adriatic) коридор є одним з 

найбільш важливих транс’європейських маршрутів. Він поєднує Балтійське 

та Адріатичне моря через промислові зони Південної Польщі (Верхню 

Сілезію), Відень та Братиславу, східноальпійський регіон і Північну Італію; 

5) Східний (Orient-East Med) коридор з’єднує морські порти Північного 

та Балтійського морів з морськими портами Чорного і Середземного морів, 

оптимізуючи таким чином використання відповідних портів та автострад, що 

їх пов’язують. Також маршрут цього коридору охоплює внутрішні водні 

шляхи, зокрема Ельбу, що дає змогу поліпшити мультимодальні зв’язки між 

північною Німеччиною, Чехією, Паннонським регіоном (або Карпатським 

басейном) і Південно-Східною Європою. Він простягається по морю з Греції 

на Кіпр; 

6) Рейн-альпійський (Rhine-Alpine) коридор є одним із найбільш 

завантажених мультимодальних коридорів. Він стартує у портах Роттердам і 

Антверпен у напрямку до Средземноморського басейну в Геную, його 

маршрут пролягає через Швейцарію і деякі великі економічні центри Рейн-

Рурського басейну та регіону Рейн-Майн-Некар, далі пролягає через 

агломерацію Мілан у Північній Італії. Цей мультимодальний коридор 

включає річку Рейн як внутрішній водний шлях; 

7) Атлантичний (Atlantic) коридор об’єднує західну частину 

Піренейського півострова з Парижем, де його маршрут роздвоюється: одна 

гілка прямує до морського порту Гавр, повз Руан, а інша – в Мангейм та 

Страсбург. У рамках цього коридору переміщення також відбувається 

внутрішними водними шляхами по річці Сена; 
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8) Рейн-дунайський (Rhine-Danube) коридор є магістральним, де 

центральне місце займає Дунайська транспортна водна магістраль. Маршрут 

цього мультимодального коридору з’єднує центральні райони навколо 

Страсбурга і Франкфурта і далі пролягає через південну частину Німеччини 

до Відня, Братислави, Будапешту і, нарешті, до Чорного моря. В районі 

Мюнхена цей коридор має відгалуження в напрямку Праги, Жиліни, Кошице 

та фінішує на кордоні з Україною; 

9) Середземноморський (Mediterranean) коридор з’єднує Піренейський 

півострів з угорсько-українським кордоном. Його маршрут пролягає уздовж 

середземноморських берегів Іспанії і Франції, потім перетинає Альпи на схід 

через Північну Італію, прямуючи повз територію Словенії та Хорватії в 

напрямку Угорщини. Переважна частина коридору складається з 

автомобільних і залізничних шляхів, окрім річки По і деяких інших каналів в 

Північній Італії. 

Зазначені мультимодальні коридори були виділені для полегшення та 

координації дій, спрямованих на ефективну роботу транспортної системи ЄС. 

Розвиток інфраструктури уздовж цих коридорів сприятиме завершенню 

безбар’єрного поєднання елементів транспортної інфраструктури заради 

ефективних, орієнтованих на майбутнє і високої якості транспортних послуг 

для громадян і господарюючих суб’єктів
36

. 

Окрім того, транспортна інфраструктура країн-учасниць має два рівні – 

базову та комплексну мережі
37

. 

Базова мережа («core network») – це стратегічна частина комплексної 

мережі. Розбудову інфраструктури, яку включає базова мережа, планується 

завершити до 2030 р. Її потужності становлять: 

– 50 762 км залізниці; 

– 34 401 км автошляхів; 

– 12 880 км внутрішніх водних шляхів; 

                                                 
36

 Там само. 
37

 Офіційний сайт Enterprise Europe Network. Corridors. URL: 

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors_en 
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– 83 морські порти. 

Комплексна мережа («comprehensive network») – це потужна 

мультимодальна мережа з високою щільністю, яка забезпечує транспортну 

доступність для всіх європейських регіонів (включаючи периферійні та 

віддалені регіони) і підтримує їх подальший економічний, соціальний і 

територіальний розвиток, а також мобільність їх громадян. Розбудову 

інфраструктури комплексної мережі планується завершити до 2050 р. 

Потужності комплексної мережі: 

– 138 072 км залізниці; 

– 136 706 км автошляхів; 

– 23 506 км внутрішніх водних шляхів; 

– 319 морських портів. 

Планування базової та комплексної мереж базується на ряді загальних 

критеріїв та вимог, а саме вимог до: безпеки від тероризму та екологічної 

безпеки, навігаційних послуг та вантажообігу, порогових значень обсягу для 

терміналів або потреби в доступності. Ці вимоги до галузей транспортної 

інфраструктури прописані у Регламенті ЄС 1315/2013
38

. 

Планується, що злагоджена робота всіх ключових елементів базової 

мережі дозволить вільно пересуватись у межах ЄС потокам пасажирів та 

вантажів, амбітні плани також розповсюджуються і на нові асоційовані країни 

– члени ЄС, у тому числі заплановано фінансування. Базова мережа 

підтримуватиметься комплексною системою маршрутів, які будуть 

завантажуватися в базову мережу на регіональному та національному рівнях. 

Головною кінцевою метою розбудови цієї транспортної мережі стане її 

доступність для людей та підприємств із визначеними часовими рамками не 

більше 30 хвилин, що однаковою мірою підвищить конкурентоспроможність 

усіх країн-учасників за рахунок всебічної доступності до TEN-T
39

. 

                                                 
38

 Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on Union 

guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing Decision No 661/2010/EU 

Text with EEA relevance. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R1315 
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ІІІ. Нормативно-правове забезпечення транспортної політики ЄС. 

Транспортна політика ЄС наразі регламентується такими нормативно-

правовими актами, що наведено в додатках А та Б. Уперше наміри про 

розбудову TEN-T були розкриті у Маастрихтському договорі, підписаному в 

1992 р. та ратифікованому в1993 р., де у статтях 170–172 були окреслені 

наміри про створення транс’європейської транспортної мережі. 

У Білій книзі ЄС – транспорт 2050 (головному довгостроковому 

стратегічному документі), який сформував єдину європейську транспортну 

політику, визначено основні пріоритети стосовно таких аспектів: 

територіального узгодження та економічного зростання, узгодженості системи 

фінансування, вирішення проблем з диспропорціями у ціноутворенні та 

подальшого поєднання TEN-T зі світовими транспортними мережами. 

Загалом аналіз нормативно-правових актів дав змогу зробити висновок 

про те, що їх регуляторна дія спрямована на вирішення питань: 

– фінансового регулювання розвитку TEN-T, окреслення фінансових 

інструментів – інвестиційних фондів ЄС та процедур фінансування 

інфраструктурних проєктів; 

– організаційного регулювання, спрямованого на виявлення найбільш 

пріоритетних та ефективних інфраструктурних проєктів TEN-T задля 

усунення вузьких місць у базовій і комплексній мережах, а також досягнення 

трансграничної технічної сумісності мереж різних країн. 

Окрім документів, що безпосередньо стосуються розвитку TEN-T та 

регулюють її діяльність, необхідно враховувати деякі міжнародні документи 

ЄС, які прямо стосуються інтеграції української транспортної системи у 

європейську через імплементацію європейського законодавства. До таких 

документів відноситься Директива Ради Європи № 92/106 щодо встановлення 

спільних правил для окремих типів комбінованого транспортування товарів 

між державами – членами ЄС. За графіком імплементації положення цієї 

директиви повинні бути впроваджені упродовж восьми років з дати набрання 

цією Угодою чинності – тобто до 2023 р. 
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Зазначимо, що наразі можливість приєднання української транспортної 

мережі до TEN-T є лише сміливими очікуваннями. Утім, на нашу думку, 

інтеграція української транспортної мережі в європейську повинна стати 

стратегічним пріоритетом на довгостроковий період для уряду України 

взагалі та профільного міністерства зокрема. Очікується, що цей процес може 

затягнутися на 10 років: по-перше, це максимальний строк імплементації 

законодавства ЄС у рамках виконання вимог Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, по-друге, модернізація транспортної інфраструктури згідно з 

вимогами ЄС – досить довготривалий процес. Так, у ЄС розроблено 

інструмент для інституційного співробітництва між державними 

адміністраціями країн – членів ЄС та країн-бенефіціарів (до переліку 

бенефіціарів, крім інших, входять також країни, охоплені Політикою 

європейського добросусідства) – проєкт TWINNING. Розроблявся він у першу 

чергу з метою сприяння країнам-кандидатам в отриманні необхідних навичок і 

досвіду для ухвалення та забезпечення дотримання законодавства ЄС. 

Загалом законодавство, що регулює сучасну транспортну політику ЄС 

щодо розвитку транспортної інфраструктури, є досить стислим та лаконічним. 

IV. Інфраструктурні вимоги до компонентів TEN-T. Основними 

суб’єктами, що відповідають за створення та підтримку TEN-T є країни – 

члени ЄС. І, тим не менш, з часом ключові ролі починають відігравати інші 

учасники – партнери з приватного сектора. Залучення цих партнерів дедалі 

більше актуалізується для реалізації мультимодальних інфраструктурних 

проєктів та пов’язаних з ними інвестицій, адже плани TEN-T реалізуються 

саме завдяки інфраструктурним проєктам
40

. 

Визначення проєктів та принципи, за якими вони реалізуються, 

регулюються Регламентом (ЄС) № 1315/2013 Європейського Парламенту і 

Ради від 11 грудня 2013 р. про керівні принципи союзу для розвитку 

транс’європейської транспортної мережі. Пріоритет надається тим проєктам, в 
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 Інфраструктурний проєкт (проєкт загального інтересу, проєкт) – це будь-який проєкт, який реалізується 
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яких приділено увагу взаємодії з іншими видами політики та галузями 

(наприклад, з розвитком туризму, велосипедної інфраструктури), а також 

проєктам, які сприяють розвитку TEN-T шляхом створення нової транспортної 

інфраструктури та модернізації вже існуючої. 

Пріоритетний проєкт повинен: 

1) сприяти досягненню не менше двох цілей з чотирьох наступних: а) 

когезії, б) ефективності, в) стійкості; г) збільшення вигод для користувачів 

TEN-T; 

2) відповідати вимогам щодо інфраструктури комплексної та базової 

мережі, які прописані в Регламенті; 

3) бути економічно життєздатним на основі соціально-економічного 

аналізу витрат та вигод; 

4) демонструвати європейську додану вартість
41

. Зазвичай високу 

європейську додану вартість мають транскордонні проєкти, але водночас їх 

прямий економічний ефект низький порівняно з суто національними 

проєктами; 

5) враховувати зміну клімату та екологічні вигоди та витрати на охорону 

довкілля. 

Ті проєкти, що становлять загальний інтерес, мають право на об’єднання 

фінансування в рамках інструментів, які доступні TEN-T. 

Вимоги до TEN-T затверджені у Регламенті № 1315/2013 (ЄС). Вони 

висуваються перш за все країнам – членам ЄС, проте на ці стандарти, на нашу 

думку, слід орієнтуватися Україні у процесі модернізації транспортної 

інфраструктури задля інтеграції в інфраструктуру TEN-T – додаток Б. 

V. Фінансування забезпечення транспортної політики ЄС та 

можливості для України
42

. Фінансування розвитку TEN-T регулюється 

регламентом ЄС № 1316/2013. Джерелами фінансування інфраструктурних 
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 Європейська додана вартість – це вартість проєкту, що, крім потенційної вартості для держави-члена, 
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проєктів TEN-T є інвестиції з національних бюджетів, місцевих бюджетів, 

кошти приватних зацікавлених інвесторів та позики від міжнародних 

фінансових установ (наприклад, Європейського інвестиційного банку). Так, за 

оцінками експертів Комісії із планування розвитку транспортної 

інфраструктури, у період 2014–2020 рр. на розбудову TEN-T необхідно 

витратити 500 млрд євро, з яких 250 млрд євро планується інвестувати в 

розвиток базової мережі TEN-T, а до 2030 р. у транспортну інфраструктуру 

необхідно буде інвестувати 750 млрд євро. 

На сьогоднішній день існують чотири основні фондові інструменти 

фінансування TEN-T. 

1. Connecting Europe Facility (CEF
43

) – механізм з’єднання Європи, це 

ключовий фонд, створений спеціально для прямих інвестицій у транспортну 

інфраструктуру, основою метою якого є будівництво нової транспортної 

інфраструктури та модернізація існуючої. При цьому CEF найбільше 

фокусується на транскордонних проєктах та усуненні вузьких місць між 

ланцюгами комплексної та базової мереж. 

Обсяг бюджету для проєктів у галузі транспорту – 24,05 млрд євро, з 

яких 11,305 млрд євро – це конверсійний пакет, доступний країнам Фонду 

згуртування, що наразі відносяться до цього фонду, та загальний пакет у 

розмірі 12,745 млрд євро, доступний усім державам – членам ЄС. 

Основними формами фінансової підтримки CEF є такі: 

– гранти (інвестиції з бюджету ЄС, які не підлягають відшкодуванню та 

виділяються на конкурсній основі); 

– програми підтримки дій – це допоміжні заходи, призначення яких – 

допомогти адміністраціям держав-членів або органів, що перебувають під 

їхніми повноваженнями, досягти загальних цілей TEN-T та CEF; 
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– внески ЄС до інноваційних фінансових інструментів (кредитні 

гарантії
44

, фонд Маргарити
45

 та експериментальний етап Ініціативи щодо 

проєктних облігацій
46

). 

2. The European Fund for Strategic Investment (EFSI
47

) – Європейський 

фонд стратегічних інвестицій, бюджет якого формується спільно ЄС та 

Європейським інвестиційним банком. Ця ініціатива спрямована на 

вирівнювання інвестиційних диспропорцій. Метою діяльності фонду є 

мобілізація приватних інвестицій у проєкти, які є стратегічно пріоритетними 

для ЄС. Загальний бюджет EFSI становить 21 млрд євро (у 2017 р. на 

підтримку інфраструктурних проєктів з фонду EFSI було витрачено 18 млрд 

євро). Окрім того, підтримка EFSI може поєднуватися з грантами від CEF, 

Horizon 2020 та іншими фінансовими інструментами ESIF. Horizon 2020
48

 – 

Горизонт 2020 – як  форма фінансування проєктів уже відома в Україні
49

 і 

стала повністю відкритою для участі українських представників з моменту 

підписання угоди про асоціацію з ЄС. Горизонт 2020 представляє собою 

наймасштабнішу програму досліджень та інновацій в ЄС, що відповідають на 

виклики Стратегії Європа-2020 шляхом підтримки усіх етапів реалізації 

інноваційного ланцюга. В галузі транспорту бюджет Горизонт 2020 на період 

2014–2020 рр. становить 6,3 млн євро для розвитку «розумного», « зеленого» 

та інтегрованого транспорту. 

4. The European Structural and Investment Funds (ESIFs
50

) – європейські 

структурні та інвестиційні фонди. Усього їх п’ять: Європейський фонд 

регіонального розвитку, Європейський соціальний фонд, Фонд згуртування, 
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Європейський аграрний фонд розвитку сільських районів та Європейський 

морський та рибний фонд. Їх метою є інвестування у створення робочих місць, 

а також у стабільну та здорову європейську економіку і навколишнє 

середовище. Бюджет ESIFs для транспортних проєктів на період з 2014–2020 

рр. становить 70 млрд євро, з яких 35,6 млрд євро буде виділено на проєкти, 

які підпадають під правила Фонду згуртування, і 34,4 млрд євро будуть 

доступні для проєктів Європейського фонду регіонального розвитку. 

Особливий інтерес представляє діяльність та можливості надання 

інвестиційних ресурсів із двох таких фондів. 

А. The Cohesion Fund (CF
51

) – Фонд згуртування, діяльність якого 

спрямована на фінансову підтримку країн – членів ЄС, де валовий 

національний дохід на одного мешканця становить менше 90% від середнього 

показника в ЄС. CF має на меті скорочення економічних та соціальних 

розбіжностей та сприяння сталому розвитку. На період 2014–2020 рр. CF 

підтримує такі країни, як Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Греція, 

Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина 

та Словенія. 

Б. The European Regional Development Fund (ERDF
52

) – Європейський 

фонд регіонального розвитку. Його діяльність має на меті зміцнення 

економічної та соціальної єдності в Європейському Союзі шляхом 

вирівнювання регіональних диспропорцій, у тому числі й у транспортній 

галузі. 

Наразі Україна підпадає під європейську політику добросусідства 

(ENP
53

), утім Пакет підтримки України (Support package for Ukraine
54

) не 

передбачає фінансової підтримки розвитку транспортної інфраструктури, а 
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лише співробітництво в галузі повітряного транспорту, спрямоване на 

підписання Угоди про спільний повітряний простір Україна-ЄС. Проте для 

України як країни – сусіда
55

 ЄС з моменту підписання Угоди про асоціацію з 

ЄС відкрилися деякі можливості для фінансування розвитку транспортної 

інфраструктури в рамках розвитку TEN-T, але ще не повною мірою. Це 

дозволить Україні прискорити процеси модернізації транспортної 

інфраструктури задля її скорішої інтеграції у транспортну інфраструктуру ЄС. 

Цей процес матиме доволі сильні економічні ефекти одразу, як видно із 

досвіду Польщі, де саме модернізація та розвиток транспортної 

інфраструктури за рахунок фінансових ресурсів Фонду згуртування стали 

каталізатором розвитку польської економіки. 

У Регламенті ЄС № 1316/2013 зазначено, що співробітництво з 

країнами-сусідами можливе та необхідне для того, аби забезпечити зв’язок 

між відповідними елементами інфраструктури країн-учасників. Так, ЄС 

співпрацюватиме з країнами-сусідами, у тому числі й фінансово, в рамках 

проєктів, що представляють спільний інтерес в інтеграції транспортних мереж. 

Також ідеться про те, що пріоритет надаватиметься таким проєктам: 

– підключенню базової мережі TEN-T до пунктів перетину кордону 

країн – членів ЄС і поєднання транспортної інфраструктури, необхідної для 

безперешкодного руху транспорту та прикордонного контролю; 

– забезпеченню зв’язку між комплексною мережею та транспортними 

мережами країн-сусідів з метою підвищення економічного зростання та 

конкурентоспроможності; 

– завершенню розбудови транспортної інфраструктури країн-сусідів з 

метою поєднання ланцюгів базової мережі TEN-T; 

– упровадженню інтелектуальних систем управління рухом на 

транспорті; 
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– сприянню транспортному сполученню з третіми країнами через 

внутрішні водні шляхи. 

Формами співробітництва та фінансової підтримки для України як 

країни-сусіда можуть бути як новостворені фінансові інструменти, так і вже 

існуючі, такі як Інвестиційний фонд сусідства (NIF
56

) – фондовий 

інструмент, призначений мобілізувати фінансування капіталомістких 

інфраструктурних проєктів у країнах – партнерах ЄС, охоплених 

Європейською політикою сусідства (ENP). Також за допомогою цього 

інструменту підтримується приватний сектор, головним чином через 

інвестиційні гранти та операції з ризиковим капіталом для малих та середніх 

підприємств. Отже, ЄС враховує пріоритети своїх сусідів, інвестуючи в них, 

стимулює їх економічний розвиток, що матиме позитивний ефект не лише для 

країни-сусіда, а і для ЄС. 

VI. Які перепони стоять перед Україною, на шляху до включення нашої 

інфраструктури в TEN-T. З метою забезпечення міжнародної мобільності 

пасажирів та вантажів необхідно усунути вузькі місця інфраструктури TEN-T 

як між країнами-членами, так і між країнами-членами та країнами-сусідами. 

Україна викликає інтерес у ЄС як країна-сусід і повинна стратегічно підходити 

до назріваючої довгострокової можливості долучитися до глобальної 

транспортної політики ЄС – включення в комплексну, а згодом і в базову 

мережу TEN-T. Модернізація транспортної інфраструктури України потребує 

залучення значних інвестиційних ресурсів, яких ми не маємо. Через це 

необхідно вже зараз починати використовувати фінансові інструменти ЄС для 

розбудови транспортної мережі країн-сусідів. 

Загальними проблемами в цьому процесі є: 

– необґрунтовані затримки перевіряючих органів на кордонах України, а 

також недостатня пропускна спроможність пунктів перетину кордонів. З цього 

приводу також відзначимо і те, що в Україні не діє єдина централізована 
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митна ІТ-програма. Спроби налагодити роботу окремо Одеської митниці за 

допомогою програми ASYCUDA, наданої UNCTAD, викликали критику 

вітчизняних експертів через низку проблем із її впровадженням, вартістю та 

незрозумілим механізмом її поєднання з вітчизняною митною системою
57

. 

Проте це питання залишається відкритим: Україні потрібна ефективна 

централізована митна ІТ-програма, що сприятиме скороченню термінів 

оформлення митних документів від 1 години до 15 хвилин (залежно від 

коридору)
58

; 

– низький рівень комп’ютеризації та автоматизації вантажних робіт; 

– незадовільна якість транспортної та складської інфраструктури; 

– зношування транспортної інфраструктури, в тому числі рухомого 

складу для вантажних перевезень; 

– значна корупційна складова; 

– низькі темпи модернізації галузей транспорту
59

; 

– відсутність стратегічних/програмних документів розвитку та реалізації 

транзитного потенціалу України. Дія двох програм (Комплексної програми 

утвердження України як транзитної держави на 2002–2010 рр. і Державної 

програми розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів 

в Україні на 2006–2010 рр.) закінчилась ще у 2010 р. Причому, за результатами 

аудиту Рахункової палати, 65,9% заходів Державної програми розвитку 

національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006–

2010 рр. взагалі не було виконано, тобто по суті програму було провалено
60

; 

– втрата Україною іміджу надійного транзитера через воєнні дії на сході 

країни, що, в свою чергу, призвело до значного руйнування транспортної 

інфраструктури Донецької та Луганської областей. 
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Також необхідно відзначити і деякі галузеві проблеми, які виникають 

при транспортуванні транзитних вантажів територією України: 

Для залізничного транспорту це: 

1) наявність «вузьких» місць в інфраструктурі транзитних перевезень 

залізничним транспортом, зокрема експлуатаційна несумісність європейських 

та українських колій (1435 мм та 1520 мм відповідно), що призводить до 

затримки потягів на кордон і через зміну колісних пар при переході з однієї 

ширини колії на іншу; 

2) відсутність високошвидкісної залізничної мережі; 

3) спільне використання залізничної мережі для вантажних та 

пасажирських перевезень, що не відповідає європейським стандартам та 

практиці; 

4) відсутність гнучкої тарифної політики транзитних перевезень. 

Для автомобільного транспорту це: 

1) відсутність будівництва нових автомобільних доріг; 

2) недостатня кількість рухомого складу для міжнародних перевезень 

вантажів, які відповідають вимогам європейських технічних та екологічних 

стандартів; 

3) нерозвиненість дорожньої інфраструктури, незначна кількість пунктів 

автомобільного сервісу, транспортних стоянок під охороною, пунктів зв’язку, 

кафе, готелів, кемпінгів тощо; 

4) проходження майже всіх автомобільних шляхів України через 

населені пункти, що не відповідає міжнародним вимогам. Однією з основних 

вимог ЄС у розбудові ТЕН-Т коридорів є будівництво кільцевих доріг навколо 

міст. 

Для водного транспорту це: 

1) занепад перевезень вантажів та товарів річковим транспортом, попри 

те, що сьогодні Міністерство інфраструктури в рамках програми Східне 

партнерство (тематична платформа «Економічна інтеграція та зближення з 

політикою ЄС») активно відпрацьовує напрям включення у ТЕН-Т внутрішніх 
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водних шляхів
61

. Наприклад, у ЄС нарощуються обсяги перевезень саме 

річковим транспортом – завдяки його екологічності та низькій вартості. Для 

цього розширюється мережа суднохідних каналів, проводяться 

днопоглиблювальні та берегозміцнюючі роботи, будуються нові причали та 

ін.; 

2) недостатнє забезпечення терміналів сучасною перевантажувальною 

технікою; 

3) відсутність необхідної кількості сортувальних ділянок для 

розміщення суднових партій контейнерів, що прибувають в порт або виходять 

з нього; 

4) відсутність належної взаємодії з суміжними видами транспорту 

(залізничним, автомобільним, річковим); 

5) зменшення кількості портів з 18 до 13 портів через анексію Криму. 

VІI. Отже, враховуючи національні інтереси України та зважаючи на 

викладені вище факти, можна сформулювати низку рекомендацій щодо 

першочергових дій уряду та профільного міністерства стосовно прискорення 

інтеграції української транспортної мережі у європейську, а саме. 

1. Доповнити Транспортну стратегію 2030 розділом, який включатиме 

стратегічну ціль стосовно інтеграції транспортної мережі України у TEN-T. 

Цей розділ має врахувати вимоги, які висуваються до транспортної 

інфраструктури базової та комплексної мереж. На основі цього слід провести 

коригування індикаторів виконання стратегічних цілей, які за номенклатурою 

співпадають з індикаторами Директиви ЄС № 1315 (якість покриття доріг, 

наявність обладнання, вимоги до охорони довкілля та інші). 

2. Підготувати проєкт Угоди про наміри щодо інтеграції транспортної 

мережі України до TEN-T, яка має базуватися на таких нормативно-правових 

актах ЄС: 
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– загальнотранспортні: Директива Ради Європи 92/106/ЄС, Регламенти 

ЄС № 1315/2013, № 1316/2013, № 1300/2013, № 1301/2013; 

– галузеві (за видами транспорту): залізничний – Директиви ЄС № 

2008/57, № 2012/34; автомобільний – Директиви ЄС № 2008/96, № 2004/54, 

№ 2010/40; морський – Директиви ЄС № 2000/59, № 2010/65; авіаційний – 

Директиви ЄС № 300/2008, № 549/2004, № 550/2004, № 551/2004, № 

552/2004. 

3. Розробити проєкт стратегічного або програмного документу щодо 

розвитку та реалізації транзитного потенціалу України, або додати це 

частиною у проєкт Транспортної логістичної стратегії України до 2030 року. 

4. Оновити транспорту галузеву нормативно-правову базу, де 

врахувати перспективи приєднання транспортної мережі України до TEN-T 

(наприклад, Закони України «Про залізничний транспорт», «Про внутрішній 

водний транспорт» тощо). 

5. Розділити використання залізничної мережі для вантажних та 

пасажирських перевезень, що відповідатиме європейським стандартам. 

6. Упровадити інтелектуальні транспортні системи для всіх видів 

транспорту. 

7. Переглянути тарифну політику транзитних перевезень. 

8. Залучити безоплатні фінансові інструменти ЄС для реалізації 

транспортних інфраструктурних проєктів. 

10. Відновити перевезення вантажів річковим транспортом шляхом 

розширення мережі суднохідних каналів, проведення днопоглиблювальних 

та берегоукріплюючих робіт, ведення будівництва нових причалів та інше. 

11. Підвищити якість дорожньої та складської інфраструктури, в першу 

чергу в місцях сполучення з TEN-T, шляхом залучення інвестиційних 

ресурсів, зокрема з фондів ЄС. 

12. Усунути «вузькі» місця в інфраструктурі перевезень залізничним 

транспортом, зокрема, експлуатаційну несумісність європейських та 

українських колій (1435 мм та 1520 мм відповідно), що призводить до 



 
56 

 

затримки потягів на кордоні, у зв’язку зі зміною колісних пар при переході з 

однієї ширини колії на іншу. Сьогодні пріоритетним завданням розвитку ЄС 

є розбудова мультимодальної транспортної мережі шляхом реалізації 

інфраструктурних проєктів, які стали частиною амбітних планів ЄС щодо 

створення транс’європейської транспортної мережі (TEN-T). 

Інтеграція України до міжнародної транспортної мережі – це один з 

основних пріоритетів середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 

2020 року. В рамках транспортної панелі ініціативи ЄС «Східне 

партнерство», необхідно проаналізувати «вузькі місця» національної 

транспортної мережі, що поєднується з TEN-T, а також підготувати 

інфраструктурні проєкти, для реалізації яких будуть виділені грантові 

ресурси ЄС. Очікується, що інтеграція української транспортної системи у 

європейську буде довготривалою, зважаючи на строки імплементації 

законодавства ЄС, з урахуванням інституціональної та технологічної 

модернізації транспортної інфраструктури. 

Проте наразі можливість приєднання української транспортної мережі 

до TEN-T – це лише сміливі очікування, а не дійсність. Незважаючи на 

перспективи для розвитку транспортної інфраструктури України та стимул 

стати частиною цього проєкту, Україна і досі залишається непривабливою 

для транзитних перевізників (з року в рік транзит через територію України 

зменшується), через те, що транзитні потоки ідуть через сусідні країни, де 

транспортна інфраструктура більш розвинена та якісна та держава 

максимально сприяє розвитку транспортної інфраструктури. 

Утім, Україна має ряд переваг, якими необхідно скористатися якомога 

швидше. 

По-перше, два з дев’яти мультимодальних коридорів доходять лише до 

кордону України. Це Рейн-Дунайський мультимодальний коридор, що 

фінішує на українсько-словацькому кордоні, та Середземноморський 

мультимодальний коридор, який починається на українсько-угорському 

кордоні (рис. 2.2.). 
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Рис. 2.2. Вихід мультимодальних коридорів TEN-T на кордон України 
Джерело: складено автором. 

 

По-друге, Україна підпадає під Європейську політику добросусідства 

(ENP), в рамках співробітництва в галузі повітряного транспорту, що 

спрямоване на підписання угоди «Про спільний повітряний простір Україна-

ЄС». Водночас цей Пакет підтримки України (Support package for Ukraine) не 

передбачає фінансову допомогу розвитку транспортної інфраструктури з 

відповідних фондів. 

По-третє, для України – як країни-сусіда ЄС – з моменту підписання 

Угоди про асоціацію з ЄС уже відкрилися можливості для фінансування 

розвитку транспортної інфраструктури в рамках розвитку TEN-T (хоча й не 

повною мірою), що надасть Україні можливість прискорити процеси 

модернізації транспортної інфраструктури задля швидшої інтеграції у 

транспортну інфраструктуру ЄС. Цей процес відразу дасть доволі сильні 

економічні ефекти, про що засвідчує досвід Польщі. 

По-четверте, можливість внесення доповнень до проєкту Транспортної 

стратегії України на період до 2030 року щодо інтеграції транспортної мережі 

України до TEN-T у зв’язку з тим, що проєкт не затверджено і досі триває 

процес його обговорення. 
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2.3. Інституційне середовище розвитку мультимодальних перевезень у 

контексті інтеграційних пріоритетів України 

 

Попри зростання обсягів міжнародних мультимодальних (змішаних) 

перевезень, відповідна міжнародно-правова база залишається фрагментарною 

і складною, лскільки досі не прийнято єдиного міжнародного документу, 

яким би врегульовувались усі питання, що виникають при організації 

мультимодальних (змішаних) перевезень.  

Положення щодо мультимодальних (змішаних) перевезень містяться як 

в окремих розділах міжнародних конвенцій, присвячених перевезенню за 

допомогою того чи іншого виду транспорту, так і у конвенціях та угодах, які 

повністю присвячено саме такому виду перевезень, а саме у:  

– Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (COTIF)
62

; 

– Конвенції ООН 1980 про міжнародні змішані перевезення вантажів
63, 

 

– Європейській угоді про найважливіші лінії міжнародних комбінованих 

перевезень та відповідні об’єкти
64

.  

Відштовхуючись від аналізу перелічених міжнародних документів, а 

також «Термінології комбінованих перевезень (Terminology on combined 

transport)»
65

 та правил перевезень різними видами транспорту, що були 

ухвалені конференцією ООН з торгівлі і розвитку – UNCTAD (Unіted Nation 

Conference on Trade and Development)
 66

, можна зробити висновок про 

відсутність єдиного універсального та законодавчо закріпленого поняття 

«мультимодальні перевезення». Але разом із тим проведений аналіз 

зазначених документів дозволяє визначити поняття «мультимодальні 

перевезення» як узагальнююче для змішаних перевезень вантажів, що 
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включає і поняття інтермодальних, що, в свою чергу, включають 

комбіновані, які виступають їх підвидом. 

Крім того, зважаючи на інформацію, що міститься в міжнародних 

конвенціях та угодах, можна виділити такі ознаки мультимодальних 

перевезень, як: 1) залучення до здійснення перевезення щонайменше двох 

видів транспорту; 2) юридична та фінансова відповідальність за перевезення 

лежить на одній компанії – операторі мультимодальних перевезень (ОМП); 

3) здійснення перевезення різними видами транспорту на основі єдиного 

транспортного документу (контракту); 4) використання оператором 

мультимодальних перевезень єдиної наскрізної тарифної ставки на всьому 

маршруті перевезень; 5) перебування вантажу на всьому маршруті 

мультимодального перевезення в одній і тій самій транспортній одиниці. 

Стимулювання подальшого розвитку мультимодальних (змішаних) 

перевезень відбувається і на рівні міжнародних організацій, серед яких варто 

назвати Організацію співробітництва залізниць (ОСЗ), членом якої з 1992 р.  

є і Україна. В сенсі діяльності ОСЗ протягом двох останніх років увагу було 

зосереджено на виконанні цільових завдань щодо подальшого розвитку 

міжнародних залізничних перевезень у сполученні між Європою та Азією, 

вдосконаленні правових і нормативних засад, що з максимальною 

ефективністю дають змогу реалізувати повний комплекс транспортних 

послуг на залізничному транспорті, організації комбінованих перевезень у 

міжнародному сполученні
67

.  

Окрім міжнародних конвенцій та угод, мультимодальні перевезення в 

ЄС регулюються директивою Ради 92/106/ЄЕС від 7 грудня 1992 року про 

встановлення спільних правил для окремих типів транспортування товарів 

                                                 
67

 План работы Комиссии ОСЖД по грузовым перевозкам на 2017 год. 

URL: http://osjd.org/doco/public/ru?STRUCTURE_ID=5034&layer_id=4581&refererLayerId=4621&id=998&print

=0 



 
60 

 

між державами-членами (стосується комбінованих перевезень)
68

 та 

Регламентом Ради (ЄЕС) № 881/92 від 26 березня 1992 року про доступ до 

ринку транспорту товарів дорожніми шляхами в межах Співтовариства на/з 

території держави-члена або через територію одного або декількох держав-

членів
69

. 

Згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС Україна повинна 

імплементувати Директиву 92/106/ЄЕС, відповідно до чого 

Мінінфраструктури розроблено План заходів з імплементації Директиви 

Ради від 7 грудня 1992 р. 92/106/ЄЕС про встановлення спільних правил для 

окремих типів комбінованого транспортування товарів між державами – 

членами ЄС. Проте в ЄС планується перегляд Директиви 92/106/ЄЕС про 

встановлення загальних правил для деяких видів комбінованих перевезень 

вантажів між державами-членами з метою більшого сприяння розвитку 

мультимодальних перевезень, необхідності додаткових інвестицій, 

ефективної інтеграції видів транспорту, а також поліпшення підготовки і 

умов роботи для залучення нових фахівців
70

. Через це необхідно додатково 

відслідковувати зміни в законодавстві ЄС задля їх своєчасної імплементації в 

національне законодавство.  

У регулюванні мультимодальних перевезень ЄС широко 

використовується і програмний підхід. На відміну від України, задекларовані 

цілі й завдання виконуються та мають відповідні практичні результати. 

Зокрема, Програма розвитку комбінованого транспорту в Європі до 2015 р., 

що розроблялась на основі проведених наукових дослідженнях стану та 

резервів для розвитку комбінованих перевезень до 2015 року в Європі, 

представляла стратегічний документ/бачення шляхів і способів забезпечення 
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безперервного та стабільного зростання комбінованих перевезень до 2015 

року і на перспективу, в якому було сформульовано основні завдання, а 

саме
71

:  

– усунення «вузьких місць» на європейській залізничній мережі та 

впровадження інноваційних рішень; 

– подальший розвиток залізничної інфраструктури та її адаптація до 

потреб залізничних вантажних перевезень, що дасть змогу збільшити частку 

ринку залізничних вантажних перевезень в Європі; 

– оптимізація використання пропускної здатності, щоб протистояти 

очікуваному зростанню комбінованих перевезень (щорічний темп зростання 

на 7,9% у цьому періоді), оскільки комбінований транспорт не тільки один із 

найдинамічніших видів транспорту, а й займає перше місце серед сегментів 

зростання залізничних вантажних перевезень у Європі; 

– впровадження нововведень у бізнес-моделі інтермодальних 

операторів, діяльність яких є ключовою у формуванні комбінованих 

перевезень і стала можливою внаслідок лібералізації ринку залізничних 

послуг для того, щоб відповідати змінам логістичних потреб 

вантажовідправників та експедиторів; 

– розроблення комплексної програми розвитку залізничної 

інфраструктури, що включає набір чітко визначених заходів та джерел 

інвестицій і об’єднує зацікавлені сторони для поліпшення міжнародної 

координації та збільшення пропускної здатності інфраструктури, в процесі 

очікуваного зростання обсягів комбінованих перевезень у визначений період. 

Стан формальних інститутів, завдяки яким розвиваються 

мультимодальні (змішані) перевезення в Україні, характеризується низьким 

рівнем зазнає значних труднощів через низький рівень правової 

урегульованості з цього питання.  
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Згідно з чинним Законом України «Про залізничний транспорт»
72

, пряме 

змішане сполучення передбачає перевезення, що здійснюється залізничним 

та іншими видами транспорту за єдиним транспортним документом, 

складеним на весь шлях. 

Відносини організацій і підприємств автомобільного та залізничного 

транспорту України, що здійснюють перевезення у прямому змішаному 

сполученні, визначаються за домовленістю між ними і регулюються 

Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, 

транспортними статутами, правилами перевезення та іншими нормативними 

актами.  

Перевезення контейнерів в межах території України здійснюються 

згідно з Правилами перевезення вантажів в універсальних контейнерах та 

Правилами перевезення вантажів у спеціальних та спеціалізованих 

контейнерах відправників і одержувачів, а в міжнародному сполученні – 

пунктом 15 розділу III Правил перевезень вантажів; перевезення 

контрейлерів у міжнародному сполученні здійснюються згідно з пунктом 16 

розділу III Правил перевезень вантажів (додаток 1 до УМВС
73

). Перевезення 

контрейлерів у міжнародному сполученні здійснюються згідно з пунктом 16 

розділу III Правил перевезень вантажів (додаток 1 до УМВС).  

Спроби законодавчого вирішення питань розвитку сучасних способів 

доставки вантажів, які не регламентовані чинним національним 

законодавством, так і не було завершено. Ініційований Укрзалізницею у 

2009 р. закон «Про комбіновані перевезення»
74

, метою якого було 

оптимальне поєднання на ринку транспортних послуг різних видів 

транспорту, після врахування всіх зауважень втратив мету, заради якої був 

розроблений. Проєкт Закону України «Про змішані (комбіновані) 
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перевезення», який повинен був врегулювати питання щодо комбінованих 

перевезень та визначити правове поле розвитку сучасних способів доставки 

вантажів, було скасовано розпорядженням КМУ від 29.08.2012 р № 613-р. 

Наразі неврегульованим залишається ряд положень, зокрема укладення угод 

між перевізниками, які беруть участь у комбінованих перевезеннях. Це 

потребує нової ініціативи щодо відповідного законопроєкту з огляду на те, 

що наразі Мінінфраструктури активно працює з усіма учасниками 

транспортного процесу, в т.ч. міжнародними, шляхом проведення круглих 

столів з цих питань. 

Сьогодні мультимодальні (змішані) перевезення в Україні за участю 

залізничного транспорту розвиваються з опорою на морські порти, 

насамперед, Іллічівський, який має мультимодальну (залізнично-паромну) 

термінальну площадку та Одеський, що передбачає використання 

автомобільно-паромного та залізнично-морського транзитного сполучення
75

, 

зокрема в рамках спільного проєкту «Вікінг». 

Оператором комбінованих перевезень на залізницях України є філія 

«ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця», що володіє терміналами у Києві, 

Дніпропетровську, Донецьку, Харкові, Луганську, Одесі, Чопі та здійснює 

комплексне транспортно-експедиційне обслуговування, використовуючи  

переваги комбінованих перевезень
76

. 

Розвиток транспортної інфраструктури України в рамках TEN-T 

позитивно вплине на розвиток мультимодальних перевезень. Згідно з 

планами ЄК, 2 млрд євро можуть бути виділені на залізничні проєкти у 
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шести країнах Східного партнерства, серед яких Україна, яка 9 із 16 проєктів 

планує реалізувати на залізничному транспорті
77

. 

Однією з основних причин, що стримують розвиток мультимодальних 

(змішаних) перевезень в Україні виступає недосконалість існуючого 

нормативно-правового забезпечення мультимодальних/змішаних 

(інтермодальних, комбінованих) перевезень та його невідповідність 

міжнародним, у т.ч. європейським (наприклад, правилам перевезення 

небезпечних вантажів) документам, що регулюють ці перевезення. 

Саме тому в умовах реформування галузі виникає необхідність 

формування нового підходу до організації мультимодальних (змішаних) 

перевезень за участю залізничного транспорту, який дозволив би, з одного 

сторони боку, скоротити витрати залізниць, з іншого – підвищити їх 

привабливість для користувачів. Для цього потрібно: 

1) розробити Концепцію та Стратегію розвитку 

мультимодальних/змішаних перевезень в Україні, в яких викласти стратегічне 

бачення щодо розвитку мультимодальних (змішаних) перевезень на період до 

2030 року, оскільки те, що передбачалося програмою утвердження України 

як транзитної держави, не було виконано, беручи до уваги ініціативу 

насамперед сусідніх держав щодо розробки та втілення низки проектів, 

якими передбачається здійснення євроазійських економічних зв’язків в обхід 

території України;  

2) внести зміни до нормативно-правових документів, які регулюють 

правовідносини у сфері мультимодальних (змішаних) перевезень, відповідно 

до плану імплементації Директиви 92/106/ЄЕС
78

, а саме: Митного кодексу 

України; Закону України «Про транспорт»; Закону України «Про 

залізничний транспорт»; Закону України «Про автомобільний транспорт»; 
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Закону України «Про морські порти України»; Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність»; Закону України «Про транзит вантажів»; 

Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів»; Закону України 

«Про транспортно-експедиторську діяльність»; 

3) розробити новий / оновити існуючий (2009 р.) проєкт Закону України 

«Про мультимодальні перевезення», з огляду на аналіз міжнародних 

конвенцій та договорів за видами транспорту, Директиви Ради 92/106/ЄЕС та 

Угоди про асоціацію, в якому визначити чіткий категоріальний апарат, який 

би узгоджувався з міжнародним законодавством, що регулює відносини, 

пов’язані з перевезенням вантажів, передбачити державну підтримку 

розвитку мультимодальних (змішаних) перевезень та компенсаційні заходи 

для національних операторів, що дозволить розвивати сучасні способи 

доставки вантажів, підвищити якість обслуговування споживачів 

транспортних послуг, зменшити витрати на перевезення, знизити екологічне 

навантаження від діяльності автотранспорту на навколишнє середовище, 

прискорити час перетину кордонів; 

5) переглянути й доопрацювати діючі правила з перевезення 

небезпечних вантажів відповідно до європейських норм (Директиви 

№ 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року 

про перевезення небезпечних вантажів наземним транспортом) у зв’язку з 

тенденціями щодо розширення номенклатури вантажів (зерно, продукти 

помелу, деревина і вироби з деревини, олія), які можна перевозити в 

контейнерах, зокрема й таких вантажів, що відносяться до категорії 

небезпечних (мінеральні добрива, отрутохімікати); впровадження дієвого 

контролю з боку держави за перевезеннями небезпечних вантажів. 

Подальший розвиток мультимодальних (змішаних) перевезень в Україні 

за участю залізничного транспорту слугує потенціалом збільшення обсягів 

перевезень вантажів українськими залізницями, його актуальність 

обумовлена світовими тенденціями динамічного зростання таких перевезень. 
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РОЗДІЛ 3. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ  ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА 

УКРАЇНИ: ФОРМАЛЬНІ ІНСТИТУТИ  

 

3.1. Реформування залізничної галузі в контексті європейської інтеграції 

3.1.1. Оцінка інституційних проблем функціонування та структурних 

перетворень на залізничному транспорті 

Підвищення ефективності функціонування та розвитку залізничного 

транспорту є необхідною умовою відновлення та зростання української 

економіки. Ефективність роботи залізничної галузі визначається 

інституційним середовищем її розвитку, що є одним із найважливіших 

елементів інституціонального забезпечення функціонування залізничного 

транспорту та являє собою чітко упорядкований набір інститутів, які 

визначають рамкові умови функціонування та розвитку суб’єктів у галузі.  

Сучасне інституційне середовище українських залізниць є 

малоефективним через поки що низьку адаптованість інститутів до змін та 

нових перетворень. Наразі триває процес адаптації залізничної галузі до 

нових умов шляхом імплементації європейських директив та регламентів, 

зорієнтований на оновлення інституціонального забезпечення, в тому числі 

інституційного середовища та подальші структурні перетворення – техніко-

технологічну модернізацію галузі, зміну системи її функціонування, 

управління та перепризначення ролі держави та державного регулювання 

галузі для її подальшого ефективного розвитку. Саме тому виявлення та 

усунення основних інституційних проблем структурних перетворень у 

залізничній галузі, що є першочерговим для реальних структурних змін, є 

важливим кроком на шляху розв’язання всіх інших проблем галузі.  

За основними показниками діяльності у 2018 р. залізничному 

транспорту не вдалося подолати негативні тенденції попередніх років щодо 

зниження обсягів вантажних перевезень, які виступають основою 
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формування доходів залізниці (457 млн т у 2012 р.; 343 млн т у 2016 р., 339,5 

млн т у 2017 р. та 322,3 млн т у 2018 р.). Це засвідчує наявність значної 

кількості різнопланових проблем – як старих, так і тих, з якими галузь 

зіштовхнулася вперше протягом останніх років. Першооснову всіх проблем 

становлять інституційні проблеми, оскільки інституційна трансформація є 

первинною щодо подальших структурних перетворень.  

Через те, що впродовж останніх десятиліть на залізницях світу відбулися 

значні інституційні перетворення, спрямовані на впровадження та розвиток 

ринкових відносин та децентралізацію, реформування в галузі залізничного 

транспорту України є об’єктивним та неминучим процесом. Залізниці – 

складна галузь, тож її реформування є процесом довготривалим. Необхідний 

час та великі зусилля, щоб зробити чинним потрібне законодавство та 

інституційні управлінські структури задля докорінного перетворення 

залізниць. Крім того, єдиної моделі залізничних реформ не існує, а для їх 

успішності необхідна активна підтримка уряду та визнання реформ 

громадськістю. Реформи залізничного сектора в ЄС тривають упродовж 25 

років – відтоді як перша директива (91/440) ЄС показала курс на 

лібералізацію сектора задля підвищення його економічності та ефективності.  

В умовах тривалого періоду реформування залізничного транспорту 

України, покликаного сприяти формуванню ринкових відносин у галузі та 

відігравати важливу роль на шляху забезпечення інституційних перетворень, 

перед галуззю постають нові виклики щодо її відповідності 

інституціональному забезпеченню сучасним потребам. Основою формування 

конкурентних ринкових відносин у галузі є створення інституційного 

середовища, тобто регуляторів роботи ринкового механізму. 

У результаті здійснення структурних перетворень передбачається 

розв’язання сукупності проблем, пов’язаних із інституційними 

трансформаціями (зміною організаційної структури та фінансової моделі 

ринку залізничних перевезень, зміною системи встановлення тарифів на 

перевезення), лібералізацією ринку залізничних перевезень задля підвищення 
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ефективності роботи залізничного транспорту, а також ефективності та 

прозорості управління галуззю. 

Формальними інститутами на національному рівні, що визначають 

напрями структурних перетворень на залізничному транспорті, є: 1) Закон 

України «Про особливості утворення публічного акціонерного 

товариства залізничного транспорту загального користування» від 23 лютого 

2012 року 4442-VI
79

; 2) Закон України «Про особливості утворення 

акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» 

від 23 лютого 2012 року 4442-VI (документ 4442-VI, чинний, 

редакція від 12.01.2019, підстава – 2604-VIII)
80

; 3) проєкт Закону України 

«Про залізничний транспорт України» № 4593
81

; 4) проєкт Закону України 

«Про залізничний транспорт України» № 7316
82

; 5) проєкт Закону України 

«Про державне регулювання у сфері транспорту»
83

; 6) Закон України «Про 

акціонерні товариства» (документ 514-VI, чинний, поточна редакція 

від 01.01.2019, підстава – 2210-VIII)
84

; 7) проєкт Закону України «Про 

залізничний транспорт України» № 9512
85

; 8) проєкт Закону України «Про 

залізничний транспорт України» № 1196-1
86

. 

Одним із здобутків трансформаційного періоду українських залізниць 

стало ухвалення Закону України «Про особливості утворення акціонерного 

товариства залізничного транспорту загального користування», метою якого 

був перехід від старої системи управління підприємствами залізничної галузі 

Державною адміністрацією залізничного транспорту України до сучасних 
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корпоративних стандартів, а також розмежування господарської та 

регуляторної діяльності Укрзалізниці. 

Відповідно до зазначеного закону 2012 року, Кабінет Міністрів України 

мав у тримісячний термін прийняти рішення про утворення публічного 

акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, 

проте державна реєстрація публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця» на базі активів Державної адміністрації залізничного транспорту 

«Укрзалізниця» відбулася через три роки – 21 жовтня 2015 року
87

, а свою 

господарську діяльність ПАТ «Укрзалізниця» розпочало 1 грудня 2015 року.  

Утворення ПАТ «Українська залізниця» передбачало передачу функцій 

державного управління до Національної комісії, що здійснюватиме державне 

регулювання у сфері транспорту, тоді як Укрзалізниця виконуватиме бізнес-

функцію, реалізовуватиме функції господарського управління. Такий підхід 

має підвищити ефективність управлінських процесів та привести їх у 

відповідність до європейського зразка. 

Проте після створення ПАТ «Укрзалізниця» і формування нових органів 

управління (наглядової ради, правління), державні функції Державної 

адміністрації залізничного транспорту, що поєднувала господарські та 

державні функції, нікому не було передано, натомість господарські перейшли 

до ПАТ. Інституційний розподіл функцій між господарськими суб’єктами 

(ПАТ «Українська залізниця») – органом, що реалізує державну політику у 

сфері залізничного транспорту (Міністерство інфраструктури України), і досі 

не утвореним незалежним органом, що здійснює державне регулювання у 

сфері транспорту (Національна комісія), залишається реалізованим не 

повною мірою.  

Нова спроба щодо створення Національної комісії, що здійснюватиме 

державне регулювання у сфері транспорту (затверджуватиме методику 

формування тарифу на обов’язкові послуги із доступу до інфраструктури та 
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послуги, що надаються суб’єктами, чиє становище є монопольним) 

передбачалася проєктом Закону України «Про залізничний транспорт» 

№ 9512 (як і в першому варіанті проєкту Закону № 4593) і передбачається 

проєктом Закону України «Про залізничний транспорт України» № 1196-1. 

Головною інституційною проблемою для залізничної галузі, що гальмує 

структурні перетворення, наразі залишається відсутність нового закону «Про 

залізничний транспорт». Спроби щодо ухвалення зазначеного закону на 

основі розроблених законопроєктів № 3650, № 4593, № 7316, № 9512 та 

№ 1196, так і не були реалізовані. Черговий варіант проєкту закону «Про 

залізничний транспорт» № 1196-1 зареєстровано у Верховній Раді 06.09.2019 

року.  

Коротко зупинимося на нереалізованих проєктах № 4593, № 7316 та 

№ 9512. Очікувалося, що розроблений Міністерством інфраструктури 

України – у тісній співпраці зі Світовим банком – законопроєкт «Про 

залізничний транспорт» № 4593 повністю змінить модель державного 

управління та регулювання залізничної галузі, зможе закласти основу для 

створення ринкових умов функціонування галузі – на кшталт тих, за якими 

працюють залізниці розвинених країн, та створить умови для адаптування 

структури галузі до принципів і стандартів Євросоюзу.  

Проте експерти, бізнес-середовище та зацікавлені міністерства 

спрямували низку зауважень та пропозицій, які засвідчили наявність 

дискусійних питань, недосконалість запропонованих у законопроєкті новацій 

та необхідність його доопрацювання. 

Інший законопроєкт «Про залізничний транспорт» № 7316 – так само, як 

і попередній, – презентував нову модель ринку залізничних перевезень, 

аналогічну до європейських залізничних систем, запроваджував принцип 

рівноправного доступу до послуг інфраструктури, що поширюється на всіх 

осіб, зацікавлених в отриманні таких послуг, передбачав створення системи 

державного управління у сфері безпеки на залізничному транспорті 

відповідно до вимог положень законодавства Європейського Союзу тощо.  
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Законопроєкт «Про залізничний транспорт» № 7316 мав би врахувати 

зауваження до попереднього законопроєкту і створити чіткі, прозорі умови 

для здійснення діяльності, повністю її регламентуючи (а не шляхом 

підзаконних актів), не потребувати випуску додаткових інструктивних і 

методичних документів та не допускати довільного чи подвійного 

тлумачення. Зміст закону мав бути зрозумілим у процесі виконання. Проте 

всі надані зауваження були враховані частково. Крім того, ці два 

законопроєкти по окремих питаннях, – зокрема, щодо державного 

регулювання та утворення нового незалежного органу, – відповідно до Угоди 

про асоціацію передбачали їх вирішення у різний спосіб. 18 жовтня 2018 

року Верховна Рада відхилила законопроєкт «Про залізничний транспорт 

України» № 7316, який, як і законопроєкт № 9512, передбачав допуск на 

колії Укрзалізниці приватної тяги. 

Серед найважливіших нововведень законопроєкту № 9512 варто 

виділити такі: 1) створення суб’єкта господарювання – оператора 

інфраструктури, що спеціалізується на розвитку залізничної інфраструктури 

– створює, утримує та експлуатує інфраструктуру загального користування 

та надає послуги із доступу до інфраструктури загального користування; 

2) забезпечення вільного доступу учасників ринку до об’єктів 

інфраструктури загального користування, що дасть змогу запустити приватну 

тягу; 3) створення двох нових органів, що здійснюватимуть державне 

управління на конкурентному ринку перевезень: регулятора – національної 

комісії та ще одного нового органу – центрального органу виконавчої влади, 

що здійснюватиме державне регулювання та нагляд у сфері залізничного 

транспорту (розглядатиме скарги щодо рівноправного доступу до 

інфраструктури, займатиметься розподіленням пропускної спроможності 

інфраструктури, рівнями або структурою тарифів; видачею ліцензій, 

сертифікатів безпеки/авторизації); 4) визначення нового підходу до 

організації суспільно важливих перевезень пасажирів залізничним 

транспортом, чим займатимуться Кабінет Міністрів, відповідні центральні 

https://www.ukrinform.ua/tag-kabmin
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органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування. При цьому суспільно важливі перевезення 

здійснюються на компенсаційній основі за рахунок державного та місцевих 

бюджетів, а перевізник обиратиметься на конкурсних засадах. Умови 

надання суспільно важливих перевезень пасажирів залізничним транспортом 

визначатимуться Кабінетом Міністрів України. 

Виконання такого обсягу робіт упродовж одного року, – як передбачено 

у Прикінцевих положеннях, «протягом одного року з дня опублікування 

цього Закону забезпечити впровадження усіх необхідних процедур для 

відкриття конкурентного ринку залізничних перевезень» – ставилося під 

сумнів, враховуючи тривалий процес структурних перетворень, а також 

тривалий період ухвалення базового закону для проведення таких змін. Крім 

того, в Україні ухвалили достатньо законів, спрямованих на реформування 

інших секторів економіки, зокрема ринків електроенергії та природного газу. 

Як свідчить практика, терміни виконання законів постійно не виконувалися. 

Тож без конкретної дорожньої карти із зазначенням відповідальних осіб, 

запуск нового механізму роботи залізничного транспорту розтягнеться на 

роки
88

.  

Оскільки в основу законопроєкту № 1196-1 – відповідно до висновку 

Комітету з питань транспорту ВРУ – було покладено законопроєкт № 9512, 

то основні положення збігаються. Проєкт Закону України «Про залізничний 

транспорт України» № 1196-1 покликаний лібералізувати ринок залізничних 

перевезень, забезпечити розвиток конкуренції у залізничних перевезеннях 

шляхом паралельної роботи приватних компаній (коли перевезення 

пасажирів і вантажів можуть здійснювати перевізники будь-яких форм 

власності), покращити стан залізничної інфраструктури, – тобто передбачити 

розвиток Укрзалізниці. 

Згідно із проєктом закону передбачається створення Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, та 

Державної спеціалізованої експертної установи із технічного розслідування 
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подій на транспорті (законопроєкт 9512 передбачав створення центрального 

органу виконавчої влади, що здійснює державне регулювання та нагляд у 

сфері залізничного транспорту). 

Затверджений План дій із корпоративного управління АТ 

«Укрзалізниця», має бути переглянутий та узгоджений відповідно до 

ухваленого Закону України «Про залізничний транспорт». 

Узгодження інтересів та ухвалення нового Закону України «Про 

залізничний транспорт» є надзвичайно важливим і актуальним, адже він 

може дати новий поштовх процесу реформування залізничної галузі. Він 

необхідний для розроблення системи правових актів, що конкретизуватимуть 

регламентацію окремих напрямів діяльності залізничного транспорту, та для 

побудови нової структури взаємовідносин усіх учасників процесу 

залізничних перевезень відповідно до директив та регламентів ЄС.  

У 2018 році до Закону України «Про акціонерні товариства» було 

внесенр істотні зміни у частині визначення особливостей правового статусу 

публічних та приватних акціонерних товариств. Унесення таких змін було 

передбачено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій 

емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017. Після змін у 

законодавстві публічним акціонерним товариством вважається є акціонерне 

товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції 

якого допущені до торгів на фондовій біржі у частині включення до 

біржового реєстру. Укрзалізниця з часу існування в організаційно-правовій 

формі акціонерного товариства публічної пропозиції акцій не здійснювала і її 

акції у лістингу не перебували і не перебувають.  

До основних формальних інститутів галузевого рівня належать відомчі 

та галузеві документи (постанови, розпорядження, статути, положення) та 

програмні документи (концепції, стратегії, програми).  

Тож до нормативно-правових актів, що регламентують структурні 

зміни залізничного транспорту на галузевому рівні, – крім тих, що пов’язані з 

http://me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=85b9557c-5b3d-4f75-8279-28e12c79af59
http://me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=85b9557c-5b3d-4f75-8279-28e12c79af59
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імплементацією Угоди про асоціацію (про них йтиметься далі), – варто 

віднести такі, як:  

– розпорядження Кабінету Міністрів від 27.12.2006 № 651 «Про 

схвалення Концепції Державної програми реформування залізничного 

транспорту»
89

; 

– розпорядження Кабінету Міністрів від16 грудня 2009 р. № 1555-р 

«Про схвалення Стратегії розвитку залізничного транспорту на період до 

2020 року»
90

; 

– постанова Кабінету Міністрів від 16 грудня 2009 р. № 1390 «Про 

затвердження Державної цільової програми реформування залізничного 

транспорту на 2010–2019 роки»
91

; 

– постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200 «Про 

утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»»
92

; 

– постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 735 «Питання 

акціонерного товариства «Українська залізниця» (Статут  із змінами, 

внесеними згідно з постановою КМ № 938 від 31.10.2018; здійснення 

приватного розміщення першого випуску акцій; завдання Міністерству 

інфраструктури та голові правління Товариства)
93

; 

– постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 року № 815 

«Про деякі питання правління публічного акціонерного товариства 

«Українська залізниця» (щодо чисельності та складу правління публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця»)
94

; 
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– наказ Міністерства інфраструктури України «Про затвердження 

Стратегічного плану розвитку залізничного транспорту на період до 2020 

року» № 547 від 21 грудня 2015 року
95

. 

– розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 

430-р «Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період 

до 2030 року»
96

. 

– постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 938 

«Деякі питання акціонерного товариства «Українська залізниця»» 

(затверджено Статут акціонерного товариства «Українська залізниця», 

змінено тип публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» з 

публічного на приватне та перейменовано його в акціонерне товариство 

«Українська залізниця», затверджено Положення про наглядову раду 

акціонерного товариства «Українська залізниця»)
97

; 

– проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

основних засад здійснення державної власності щодо акціонерного 

товариства «Українська залізниця»». 

Постанова КМУ № 200 «Про утворення публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»» була прийнята з метою визначення 

порядку утворення публічного акціонерного товариства залізничного 

транспорту загального користування та внесення майна до його статутного 

капіталу. Постанова № 200 включає п’ять додатків. Додаток 1 містить 

перелік підприємств та установ залізничного транспорту загального 

користування (37 підприємств і 11 медичних закладів), на базі яких 

утворюється публічне акціонерне товариство «Українська залізниця». До 

додатку 2 включено сім господарських товариств (100% акцій яких вносяться 

до статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Українська 
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залізниця»), що перебувають в управлінні Мінінфраструктури та призначені 

для обслуговування єдиного виробничо-технологічного комплексу 

залізничного транспорту загального користування (підприємства не 

загального користування до статутного капіталу не вносяться). До додатку 3 

включено шість господарських товариств, державні пакети акцій (частки) 

яких вносяться до статутного капіталу публічного акціонерного товариства 

«Українська залізниця». 

Серед наведеного переліку формальних інститутів слід звернути увагу 

на Статут АТ «Укрзалізниця». Відразу зазначимо, що Статут публічного 

акціонерного товариства, який передбачав зміну моделі керівництва 

підприємством з одноосібної на колегіальну, був затверджений урядом 

України 2 вересня 2015 року
98

. Змістовне наповнення Статуту, на наш 

погляд, не могло залишатися без змін і потребувало доопрацювання з метою 

більшої систематизації та доопрацювання стосовно удосконалення складу 

видів діяльності ПАТ «Українська залізниця».  

У 2018 році підходи до розмежування публічних і приватних 

акціонерних товариств та регулювання їх правового статусу змінилися. 

Згідно із прикінцевими та перехідними положеннями закону № 2210-VIII, 

статути та внутрішні положення публічних акціонерних товариств, до яких 

належала ПАТ «Укрзалізниця», та банків мали бути приведені у 

відповідність із цим законом до 1 січня 2019 року
99

. Відповідно до цього 

закону тип товариства «Українська залізниця» було змінено з публічного на 

приватне. Все це викликало необхідність привести Статут Укрзалізниці у 

відповідність до змін у законодавстві, що регулює діяльність акціонерних 

товариств.  

Саме тому рішенням Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р 

Статут уже акціонерного товариства «Українська залізниця» було викладено 

в іншій редакції й затверджено у зазначеній вище постанові № 938.  
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До цього часу частину функцій, пов’язаних з управлінням компанією, 

виконувало Міністерство інфраструктури. Кабінет міністрів вивів 

Укрзалізницю з-під контролю цього відомства і передав її в управління 

уряду18 січня 2017 року. Всі рішення стосовно управління Укрзалізницею та 

її звітності повинні були прийматися не одноосібно Мінінфраструктури, а 

Кабінетом Міністрів, який є колегіальним органом
100

. Проте рішенням уряду 

від 18.10.2019 р. Укрзалізницю повернули до сфери управління Міністерства 

інфраструктури
101

.  

Організаційну структуру управління АТ «Укрзалізниця» – з метою 

забезпечення його функціонування – визначено Статутом.. Відповідно до ст. 

54 Статуту, органами товариства є: 1) загальні збори; 2) наглядова рада; 

3) правління; 4) ревізійна комісія. 

У Статуті розмежовані та прописані повноваження, що належать до 

виключної компетенції кожного із утворених органів АТ «Укрзалізниця». 

Вищим органом товариства (ст. 55 Статуту) є загальні збори, функції яких 

виконує Кабінет Міністрів. Наглядова рада є колегіальним органом, що 

здійснює захист прав акціонерів товариства і здійснює управління 

акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність 

Правління, що є колегіальним виконавчим органом, який здійснює 

управління поточною діяльністю товариства. Перевірку (контроль) 

фінансово-господарської діяльності товариства проводить ревізійна 

комісія
102

.  

Основними програмними документами реформування українських 

залізниць є:  
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– Концепція та Програма реструктуризації на залізничному транспорті 

України на 1998–2003 рр., затверджена рішенням колегії Мінтрансу від 18 

червня 1997 року № 14 та 18 серпня 1998 року; 

– Концепція Державної програми реформування залізничного 

транспорту;  

– Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 

2010–2019 роки;  

– Стратегія розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року; 

– Стратегічний план розвитку залізничного транспорту на період до 

2020 року; 

– Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року; 

– План дій з корпоративного управління АТ «Укрзалізниця»
103

. 

Базовою концепцією, що започаткувала зміни в залізничній галузі, є 

Концепція Державної програми реформування залізничного транспорту 

(розпорядження Кабінету Міністрів від 27.12.2006 № 651 «Про схвалення 

Концепції Державної програми реформування залізничного транспорту»).  

Після схвалення Концепції неодноразові спроби трансформаційних змін 

у галузі залізничного транспорту наштовхувалися на суперечності та 

неузгодженість позицій. Цілковитої підтримки в низових структурах філій та 

галузевих профспілках реформа не отримує, і це засвідчує певний спротив 

ізсередини. Тривалий період перебування залізничного транспорту України в 

стані очікування змін, що протягом тривалого часу забезпечать підвищення 

ефективності діяльності, не може продовжуватись нескінченно довго, 

оскільки спостерігається відставання процесів реформування галузі як 

порівняно із залізничними транспортними системами сусідніх країн, так і 

порівняно з іншими видами транспорту в Україні.  

Задля підвищення ефективності функціонування залізничного 

транспорту та розвитку конкурентного середовища на ринку залізничних 

послуг 16 грудня 2009 року була затверджена Державна цільова програма 
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реформування залізничного транспорту на 2010–2019 роки
104

, що визначила 

завдання стосовно: корпоратизації Державної адміністрації залізничного 

транспорту в акціонерне товариство (створення АТ «Українська залізниця»); 

формування вертикально інтегрованих структур за видами діяльності 

всередині АТ «Українська залізниця» з метою організаційного та 

юридичного відокремлення видів діяльності з перевезення 

вантажів/пасажирів та використання інфраструктури, усунення перехресного 

субсидування; запровадження конкуренції у сфері залізничних перевезень; 

гарантування рівного доступу до ринку надання залізничних послуг у 

конкурентних, потенційно конкурентних секторах та на суміжному ринку; 

забезпечення рівного доступу суб’єктів господарювання до об’єктів 

інфраструктури; удосконалення системи регулювання тарифів на послуги 

залізничного транспорту.  

Зазначимо, що Державна цільова програма реформування залізничного 

транспорту на 2010–2019 роки (термін дії якої завершувався у 2019 році), 

була виконана лише в частині корпоратизації АТ «Українська залізниця». 

Структурні зміни залізничного транспорту ускладнювалися відсутністю 

чітких стратегічних перспектив розвитку, що, на нашу думку, відбивалося на 

цих процесах негативним чином. 

На державному рівні було затверджено Національну транспортну 

Стратегію України на період до 2030 року, «Стратегію розвитку залізничного 

транспорту на період до 2020 року» від 16 грудня 2009 р. № 1555-р., 

Стратегічний план розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року. 

Ці документи визначають концептуальні засади формування та реалізації 

державної політики щодо забезпечення розвитку галузі залізничного 

транспорту та є головним інструментом проведення державної політики у 

сфері розвитку залізничного транспорту.  

Проте проблемою галузевих стратегічних документів є не лише терміни 

їх реалізації до 2020 року, а й неузгодженість із Національною транспортною 
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Стратегією України та іншими нормативно-правовими актами (які 

розглядаються в межах цього розділу) стосовно залізничного транспорту, що 

визначає необхідність узгодження та вирішення цих питань.  

План дій з корпоративного управління АТ «Укрзалізниця», який був 

підготовлений Міжвідомчою робочою групою із проведення реформи 

корпоративного управління публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця» з метою визначення шляхів, механізмів та способів реформування 

корпоративного управління Товариства, було схвалено Кабінетом Міністрів 

України 12 грудня 2018 року
105

. 

План дій передбачав поетапне реформування корпоративного 

управління АТ «Українська залізниця» із зазначенням часових рамок 

виконання необхідних заходів та відповідальних за їх реалізацію суб’єктів. 

Документом також було передбачено впровадження: комплексної 

стратегії, кодексу корпоративного управління, кодексу етики та ділової 

поведінки, механізму для забезпечення виконання рішень правління, функції 

управління ризиками, стратегії з управління людськими ресурсами, плану 

наступництва, антикорупційної політики тощо.  

3.1.2. Аналіз процесу імплементації директив ЄС у залізничну галузь 

України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

З огляду на євроінтеграційні пріоритети України та підписану Угоду про 

асоціацію між Україною та ЄС
106

, розглянемо європейські, міжнародні на 

противагу міжнародним формальні інститути, що впливають на структурні 

перетворення залізничної галузі та вигляд викладені у вигляді директив та 

регламентів. До таких інститутів у сфері залізничного транспорту, які 

Україна має імплементувати в національне законодавство до 2022 року 

згідно із Додатком XXXIІ до Угоди про асоціацію, належать вісім директив і 

чотири регламенти, а саме:  
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– Директива Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 року про розвиток 

залізниць Співтовариства; Директива Ради № 95/18/ЄС від 19 червня 1995 

року про ліцензування залізничних підприємств; Директива 2001/14/ЄС 

Європейського Парламенту і Ради від 26 лютого 2001 року про розділення 

пропускної здатності залізничної інфраструктури і стягнення зборів за 

користування залізничною інфраструктурою; Регламент (ЄС) № 913/2010 

Європейського Парламенту та Ради від 22 вересня 2010 року стосовно 

Європейської залізничної мережі для конкурентоспроможності вантажних 

перевезень; Директива 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 

квітня 2004 року про безпеку залізниць у Співтоваристві; Директива 

№ 2007/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року 

про сертифікацію машиністів локомотивів та поїздів у залізничній системі 

Співтовариства; Директива № 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та 

Ради від 24 вересня 2008 року про перевезення небезпечних вантажів 

наземним транспортом; Регламент Ради (ЄЕС) № 1192/69 від 26 червня 

1969 року про спільні правила стандартизації звітності підприємств 

залізничного транспорту; Директива № 2008/57/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 17 червня 2008 року про інтероперабельність 

залізничної системи в межах Співтовариства; Директива Ради 92/106/ЄЕС від 

7 грудня 1992 року про встановлення спільних правил для окремих видів 

комбінованих перевезень вантажів між державами-членами; Регламент (ЄС) 

№ 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про 

громадські пасажирські перевезення залізничним та автомобільним 

транспортом та скасування Регламентів Ради (ЄЕС) № 1191/69 та № 1107/70; 

Регламент Ради (ЄЕС) № 1371/2007 Європейського Парламенту та Ради від 

23 жовтня 2007 року про права та обов’язки пасажирів, які користуються 

залізничним транспортом. За кожним із наведених актів законодавства ЄС 

розроблено дорожні карти щодо їх впровадження та триває процес 

імплементації.  
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До нормативно-правових актів України, що регулюють процес 

імплементації в залізничну галузь, належать:  

1) Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 16 вересня 

2014 року № 1678-VII
107

; 

2) розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року 

№ 847 «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»; 

3) розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 

року № 1148 «Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури 

планів імплементації деяких актів законодавства ЄС з питань залізничного 

транспорту»; 

4) розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 

року № 1159 «Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури 

планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»; 

5) розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2015 року 

№ 140 «Про схвалення розробленого Міністерством інфраструктури плану 

імплементації Регламенту (ЄС) N 1370/2007 Європейського Парламенту і 

Ради про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і 

автомобільними шляхами»; 

6) розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 року 

№ 398 «Про схвалення розробленого Міністерством інфраструктури плану 

імплементації Директиви Ради 95/18/ЄС від 19 червня 1995 р. про 

ліцензування залізничних підприємств». 

Задля виконання Угоди, відповідно до визначених термінів, 

Міністерство інфраструктури визначає пріоритети з її імплементації на 
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Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18 
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кожен період (рік), які, на жаль, не завжди виконуються. Разом із тим 

зазначимо, що не всі пріоритети, прописані міністерством, на нашу думку, є 

пріоритетами щодо імплементації європейських директив у національне 

законодавство щодо залізничного транспорту. 

Імплементація директив та регламентів ЄС у залізничну галузь України 

безпосередньо пов’язана з ухваленням базового закону «Про залізничний 

транспорт України». Як уже зазначалося вище, процес ухвалення такого 

закону для українських залізниць триває з 2015 року, але допоки залишається 

нереалізованим, не дивлячись на те, що його ухвалення прописувалося в 

пріоритетах Міністерства інфраструктури ще у 2018 р. та 2019 р. (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1  

Пріоритети Міністерства інфраструктури з імплементації Угоди про 

асоціацію в 2018–2019 рр. 
Пріоритети Виконання Пріоритети 

2018 рік 2019 рік 

(імплементація додатків 17, 32 та 33) 

Ухвалення базових 

євроінтеграційних законів 
– Ухвалення базових євроінтеграційних 

законів у сферах залізничного, 

внутрішнього водного, автомобільного 

транспорту; щодо перевезення 

небезпечних вантажів та надання послуг 

поштового зв’язку 

Розроблення підзаконних 

актів 
– Оновлення та розроблення нових 

підзаконних актів з метою адаптації 

національного законодавства до актів 

права ЄС 

Схвалення Національної 

транспортної стратегії до 2030 

року 

+ інтеграція національної транспортної 

мережі до загальноєвропейської 

Утворення нових органів 

відповідно до Угоди про 

асоціацію, що безпосередньо 

стосується і залізничного 

транспорту 

– Реалізація інфраструктурних проєктів, що 

передбачені Індикативним інвестиційним 

планом із розширення Транс’європейської 

транспортної мережі 

Співробітництво в рамках Транспортної 

панелі Східного Партнерства 

Джерело: офіц. сайт Міністерства інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua; 

Пріоритети з імплементації Угоди про асоціацію на 2019 рік. 

URL: https://mtu.gov.ua/content/prioriteti-z-implementacii-ugodi-pro-asociaciyu-na-2017-

rik.html 

 

Відсутність нового закону не дозволяє рухатися далі й унеможливлює 

ухвалення необхідних підзаконних актів, що, згідно із процедурами,  

https://mtu.gov.ua/
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визначеними в українському законодавстві, має відбуватися після ухвалення 

закону.  

Згідно з оцінками Міністерства інфраструктури, законопроєкт «Про 

залізничний транспорт України» № 9512 передбачав імплементацію шести 

директив та двох регламентів ЄС, тоді як Пояснювальна записка до цього 

законопроєкту містила перелік із семи директив (Директива № 2008/68/ЄС не 

врахована) та чотирьох регламентів (і мав безпосереднє посилання на дві 

директиви – директиву 95/18 та директиву 2001/14), а сам Додаток XXXIІ до 

Угоди включає вісім директив та чотири регламенти, які повинні бути 

імплементовані. З цього випливає, що законопроєкт № 9512 не охоплював всі 

передбачені Угодою директиви та регламенти ЄС, які Україна зобов’язалася 

імплементувати в національне залізничне законодавство. Варто зауважити, 

що в черговому законопроєкті № 1196-1 від 06.09.2019 р., в основу якого, 

відповідно до висновку Комітету з питань транспорту ВРУ, було покладено 

законопроєкт № 9512, ці питання також не враховано. 

Проводячи роботу з імплементації, Мінінфраструктури, як правило, 

співпрацює з європейськими експертами, зокрема, щодо розроблення 

методики визначення плати за доступ до залізничної інфрастуктури, 

методичних рекомендацій для розробки залізничними підприємствами 

систем управління безпекою, правил рівноправного доступу до залізничної 

інфраструктури тощо. На наш погляд, до цього необхідно залучати й 

вітчизняних експертів, які більше орієнтуються в національних 

особливостях, оскільки сліпе копіювання європейського досвіду бажаного 

результату не матиме.  

Так, з урахуванням коментарів європейських експертів: 

– розроблено попередній проєкт Ліцензійних умов діяльності з перевезення 

залізничним транспортом (ліцензія перевізника) відповідно до Директиви 

Ради № 95/18/ЄС від 19 червня 1995 року; 

– розпочато роботу щодо запровадження пілотного проєкту контрактного 

замовлення суспільно важливих послуг із перевезення пасажирів залізничним 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/EU950001.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/EU010002.html
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транспортом відповідно до Регламенту ЄС 1370/2007/ЄС, в якому беруть 

участь: Мінінфраструктури, АТ «Укрзалізниця», Дніпропетровська та 

Запорізька ОДА, ЄІБ
108

. 

Після ухвалення Закону України «Про залізничний транспорт» будуть 

напрацьовані/розроблені та прийняті нові формальні інститути 

функціонування та структурних змін у галузі, що повинні включати: 

1) правила доступу до інфраструктури (три директиви та один регламент); 

2) нові процедури доступу до ринку – ліцензування, сертифікація безпеки, 

допуск машиністів локомотивів (три директиви); 3) нові правила 

стандартизації звітності підприємств (одна директива); 4) розроблено новий / 

оновлено існуючий (2009 р.) проєкт Закону України «Про мультимодальні 

перевезення» (одна директива); 5) правила про права та обов’язки пасажирів 

(два регламенти); 6) заходи з інтероперабельності (одна директива) і 

забезпечать імплементацію у національне законодавство нормативно-

правових актів європейського залізничного права та виконання умов Угоди 

про асоціацію між ЄС та Україною в залізничній сфері. 

Імплементація європейських директив та регламентів повинна 

забезпечити прозорість і недискримінаційний доступ до інфраструктури 

залізничного транспорту всіх підприємств залізничного транспорту, 

покращення послуг залізничних перевезень пасажирів та сприяння інтеграції 

української залізничної системи в залізничну систему ЄС. Разом із тим слід 

зазначити, що імплементація зазначених нормативно-правових актів у 

вітчизняне законодавство, що регулює діяльність залізничного транспорту, 

матиме не лише позитивні, а й негативні наслідки для залізничного 

транспорту, які мали й інші країни – нові члени ЄС, зокрема Болгарія, 

Польща та Естонія. 

Показовим прикладом інституційної адаптації країни зі слабкими 

інститутами у статусі країни – учасниці ЄС є Болгарія, що з 2009 року за 
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більшістю показників інституційної ефективності (окрім ефективності 

антикорупційного контролю) демонструвала спадні тенденції. Для Естонії та 

Польщі, що приєдналися до ЄС у 2004 році, зобов’язання з реалізації 

європейських директив було важким і тривалим завданням. Цей процес у 

поєднанні зі створенням інституційно-правової бази ринкової економіки 

щодо усунення прогалин в основних сферах права створював нестабільність 

правового середовища для суб’єктів господарювання, неефективність 

функціонування багатьох державних інститутів та корупцію. Проте в цих 

країнах було зроблено спробу відновити інституційне середовище та 

пристосувати його до вимог тогочасної економіки та умов ЄС.  

Негативи, присутні в інституційному середовищі ринку, призводили до 

його широкого несприйняття громадськістю та відбивалися на прозорості 

діяльності. За індексом корупції 2004 року Польща посіла 67-ме місце – 

значно нижче «старих» держав – членів ЄС і фактично в кінці групи інших 

нових держав – членів ЄС; Естонію (разом зі Словенією) було поміщено на 

31-ше місце – набагато вище, ніж багато «старих» держав – членів ЄС. Такий 

стан речей перешкоджав інтеграції Польщі з ЄС і, крім того, негативно 

впливав на інвестиції та розвиток фінансового ринку, тим самим зменшуючи 

темпи економічного зростання
109

. 

Структурні перетворення на залізничному транспорті мають 

передбачати розвиток інститутів системи управління, захисту конкуренції та 

власності. Але головна роль у цьому процесі належить позиції держави, її 

зацікавленості та визначенні траєкторії подальшого розвитку галузі, оскільки 

з її підтримки відбувається створення і впровадження нових інститутів. Цей 

процес має бути керованим, що позитивно вплине на результати структурної 

перебудови галузі, мінімізує левову частку негативних наслідків пов’язаних 

із реформуванням, формуванням сучасних ринкових відносин на 

залізничному транспорті України та побудовою відносин між суб’єктами 
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ринку залізничних перевезень. Створення дієвого інституційного середовища 

надасть новий поштовх реформі залізничній галузі та забезпечить 

ефективність структурних змін, адже лібералізація ринку залізничних 

перевезень перебуває на початковому етапі.  

 

3.1.3. Інноваційний розвиток залізниць України в контексті розвитку 

інституційного середовища  

Розглядаючи залізничну інфраструктуру, необхідно відзначити, що ця 

система, як і вся транспортна інфраструктура загалом, є системоутворюючою 

галуззю, адже забезпечує надійність у роботі промисловості та сільському 

господарстві, а також покращує логістику, підвищує 

конкурентоспроможність підприємств і товарообіг у країні. Таким чином, 

залізнична транспортна інфраструктура є одним із найважливіших чинників 

підвищення ефективності усіх сфер соціально-економічного розвитку країни, 

а, отже, сприяє зміцненню національної безпеки країни.  

Дослідження сутності теоретичних та практичних положень щодо 

інституціонального забезпечення інноваційного розвитку на залізничному 

транспорті країни на сучасному етапі розвитку національної економіки в 

умовах реформування сектора та його посткризового відновлення набуває 

особливої актуальності та уваги дослідників та експертів. Процес 

формування сучасного інституціонального забезпечення інноваційного 

розвитку залізничного транспорту в Україні на сучасному етапі розвитку 

передбачає створення та розвиток системи економічних інститутів, 

відповідних інституцій та інституційних змін, під якими розуміємо 

сукупність норм та правил, які регулюють структуру та економічні відносини 

суб’єктів транспортної діяльності, організацій та установ, що, у свою чергу, 

сприяє інноваційному розвитку сектора залізничного транспорту виробничої 

інфраструктури країни. Так, з метою відновлення збалансованого розвитку 

основних складових залізничної транспортної інфраструктури країни в 
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контексті забезпечення сталого розвитку національної економіки, на нашу 

думку, необхідно більш детально дослідити інституціональне середовище 

інноваційного розвитку на залізничному транспорті України.  

Водночас слід підкреслити, що останнім часом політична 

нестабільність та відсутність цілісної концепції розвитку національної 

економіки на різні часові періоди (короткостроковий, середньостроковий і 

довгостроковий) досить негативно позначається на вирішенні проблеми 

інституціонального забезпечення, особливо щодо інноваційного розвитку 

виробничої інфраструктури країни загалом та її транспортної складової 

зокрема.  

Так, на сучасному етапі розвитку залізничного транспорту в країні 

відбувалися певні процеси здійснення реформування та реструктуризації 

сектора залізничного транспорту економіки України, а саме:  

– зміни у статуті Укрзалізниці, зокрема змінився тип – з публічного на 

приватне акціонерне товариство – і тепер підприємство називається 

Акціонерне товариство «Українська залізниця»
110

, але підприємство 

повністю залишається у власності держави, де 100% акцій належить державі;  

– на розгляд Верховної Ради України внесено третій варіант законопроєкту 

«Про залізничний транспорт» за № 9512;  

– ведуться дискусії щодо розділення функцій стосовно інфраструктури 

залізничного транспорту та діяльності щодо перевезень тощо;  

– у 2018 р. Кабінет Міністрів України повернув АТ «Укрзалізниця» до сфери 

управління Міністерства інфраструктури України – як повідомив у своїй 

заяві новий глава відомства Владислав Криклій
111

.  

Завдяки цьому формування та розвиток сучасних інститутів, інституцій 

та інститутів розвитку в сфері залізничного транспорту в Україні, 

розроблення методологічних підходів щодо дослідження та удосконалення 
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його інституціонального середовища є актуальним науковим та прикладним 

завданням на сучасному етапі розвитку національної економіки в умовах 

глобальних інтеграційних процесів та реформування економіки України.  

При вдосконаленні методичних підходів – як загалом щодо розвитку 

транспортної виробничої інфраструктури, так і щодо залізничної зокрема, 

було використано праці вітчизняних та зарубіжних фахівців, а також 

практичний досвід експлуатації залізничної інфраструктури як у нашій 

країні, так і за кордоном, а також ті офіційні документи, що безпосередньо 

стосувалися реформування цієї структури. При цьому слід звернути увагу на 

те, що питання про необхідність проведення реформ на залізничному 

транспорті країни обговорюється вже упродовж тривалого часу.  

Слід підкреслити, що у класичному розумінні під реформою прийнято 

розуміти прогресивне перетворення і крок до кращого. При цьому 

перетворення повинно бути спрямоване не на знищення основ існуючої 

системи, а на її постійне поліпшення за подальшого розвитку. А що ми 

спостерігаємо на сучасному етапі розвитку в нашій країні, зокрема і в сфері 

залізничного транспорту? Як повідомив у 2018 р. генеральний директор 

підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в Україні та Казахстані 

Парамжіт Калон, реформи, що проводяться на АТ «Укрзалізниця», призвели 

до повного хаосу у вантажоперевезеннях. За його свідченням, їх перевезення 

скоротилися на 25% і підприємство не знає, як працювати далі
112

.  

Водночас слід зазначити, що залізнична транспортна інфраструктура 

практично повністю вичерпала свій ресурс, а ринок вантажних перевезень 

звужується за власними обсягами. Це в першу чергу стосується полотна 

залізничних колій та рухомого складу – як вантажних та пасажирських 

вагонів, так і тягової сили. Так, наприклад, за даними АТ «Укрзалізниці», 

зношування магістральних вантажних тепловозів різних серій становить 

100%. Ці тепловози перебувають в експлуатації вже понад 30 років за 
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нормативних термінів експлуатації не більше 20 років. При цьому 30–40% 

відновленню не підлягають
113

. 

Такий же стан справ і з електропоїздами приміського призначення. Як 

показав попередній аналіз, зношування цього виду транспорту в країні 

становить близько 85–97%. При цьому за останні 28 років ані держава, ані 

місцеві органи влади (на які покладено закупівлю та ремонт електропоїздів) 

на ці цілі кошти не виділяли.
114

  

Відносно фізичного стану парку вантажних та пасажирських вагонів 

слід зазначити, що кількість вантажних вагонів, які перебувають в 

експлуатації від 25 до 40 і більше років, становить близько 90%, при 

нормативних термінах їх експлуатації 15–20 років. Те ж саме і щодо 

пасажирських вагонів. Близько 85% цих вагонів давно вичерпали свій 

нормативний ресурс, адже експлуатуються від 30 до 50 років при нормативі – 

25–30 років. Загалом у більш-менш в нормальному стані перебувають 

близько 10% вагонів.
115

 Отже, за таких умов гостро стоїть питання про 

необхідність проведення повномасштабної модернізації й оновлення всіх 

складових залізничного транспорту як важливого сектора виробничої 

інфраструктури національної економіки країни.  

Слід також зазначити, що матеріали, які останнім часом публікуються в 

засобах масової інформації (далі – ЗМІ), стан справ у вітчизняній залізничній 

компанії АТ «Укрзалізниця» оцінюють досить негативно. Необхідно 

звернути увагу на ту обставину, що ринкові механізми та інструменти, які 

уряд країни намагається застосувати стосовно вітчизняної залізничної 

інфраструктури, не зовсім виправдані на практиці в сучасних умовах. Так, у 

роботі
116

 відзначається, що, відповідно до традиційної економічної теорії, 

держава повинна втручатися в економіку, коли ринок не може ефективно 
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вирішувати поставлене завдання. Вважається, що одне із завдань політики у 

процесі формування та розвитку національної інноваційної системи (НІС) – 

це ліквідація та пом’якшення провалів ринку, з якими сам ринок не в змозі 

впоратися. У нашому конкретному випадку при розробленні державної 

політики у сфері інноваційного розвитку залізничної транспортної 

інфраструктури необхідно враховувати не тільки специфічні особливості 

певного об’єкта, а й специфіку розвитку самої країни, де зазначена структура 

функціонує та розвивається на цьому відрізку часу.  

Відповідно до цього на рис. 3.1 наводиться поетапна схема вирішення 

проблеми, пов’язаної з підвищенням ефективності розвитку залізничної 

транспортної інфраструктури країни. В наведеній схемі при розвитку 

зазначеної системи слід виділити такі основні етапи, а саме:  

• розроблення довгострокової концепції;  

• на основі розробленої довгострокової концепції слід формувати 

довгострокову політику;  

• на базі сформованої довгострокової політики слід розробляти 

відповідну стратегію;  

• на основі розробленої довгострокової стратегії слід розробляти 

відповідну програму розвитку системи на короткострокову та 

середньострокову перспективи.  

Таким чином, усі зазначені вище основні етапи інноваційного 

розвитку залізниці повинні вирішуватися та реалізовуватися в рамках 

удосконаленої чинної або нової (модернізованої) нормативно-правової бази 

та єдиної системи управління цієї організаційної структури на сучасному 

етапі розвитку країни.  
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Рис. 3.1. Схема формування поетапного інноваційного розвитку в сфері 

залізничної транспортної інфраструктури країни  

 

Джерело: розроблено та складено автором.  
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Потім слід відзначити, що з точки зору інституціональної економіки 

ринок є структурою, що охоплює різні інститути – закони, правила гри, 

кодекси поведінки, типи відносин і зв’язків. Так, Д. Норт, зокрема, визначає 

ринок як систему інститутів, одні з яких збільшують його ефективність, а 

інші – знижують. Приміром, він стверджував, що «…інститути 

представляють собою рамки, в межах яких люди взаємодіють один з одним. 

…Вони складаються із формальних писаних правил та звичайно неписаних 

кодексів поведінки, які лежать глибше формальних правил та доповнюють 

їх…».
117

 Також зазначимо, що Д. Норт стверджував, що «…До поняття 

«організація» входять політичні органи та установи (політичні партії, Сенат, 

міська рада, контрольне відомство), економічні структури (фірми, 

профспілки, сімейні ферми, кооперативи), суспільні установи…. та освітні 

установи (школи, університети, центри професійного навчання)»
 120

.  До того 

ж у своїй роботі Д. Норт акцентує увагу «…на інститутах, які слугують 

основою правил гри, організації (та їх керівництва), досліджуються головним 

чином з точки зору їх ролі як агентів інституціональних змін; тому акцент 

зроблено на аналізі взаємодії інститутів та організацій».
 
  

Так, у роботі А.В. Марцинковської стверджується, що 

«інституціональна економічна теорія галузевого розвитку передбачає розгляд 

інститутів залізничного транспорту як сукупність економічних агентів, яких 

об’єднують «правила гри» та системоутворюючі зв’язки». Крім того, як 

зазначає А.Марцинковська «інституціональне забезпечення залізничного 

транспорту визначається його специфічними особливостями та 

властивостями, що висувають низку вимог стосовно суб’єктів його 

регулювання, управління та здійснення економічної (господарської) 

діяльності
118

.  
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Таким чином, відповідно до визначень наведених у роботі
119

, в нашому 

частковому науковому дослідженні під складовими інституціонального 

середовища інноваційного розвитку на залізничному транспорті України або 

інших провідних країнах світу на сучасному етапі розвитку ми розуміємо 

такі ключові блоки, а саме:  

 по-перше, це інститути формальні та неформальні: до формальних 

інститутів відносяться закони та підзаконні акти країни, нормативно-

правові акти профільних міністерств та відомств, базові документи 

стратегічного планування (стратегії, програми, плани) щодо інноваційного 

розвитку залізничного транспорту країни, норми міжнародного права, 

конвенції, односторонні та багатосторонні угоди в галузі залізничного 

транспорту; до неформальних інститутів відносяться тіньова економіка, 

традиції, звичаї тощо;  

 по-друге, це інституції, до яких відносяться організації, установи 

(науково-дослідні інститути (НДІ), вищі навчальні заклади (ВНЗ), технікуми, 

професійно-технічні навчальні заклади (ПТНЗ)), компанії, підприємства 

залізничного транспорту та транспортного залізничного машинобудування, 

профільні міністерства та відомства в країні, міжнародні організації в галузі 

залізничного транспорту країни або групи країн;  

 по-третє, це інститут власності (право власності) на основні засоби 

виробництва в галузі залізничного транспорту країни, зокрема, це приватні 

перевізники або державні перевізники, приватизація або державна монополія 

на залізничну інфраструктуру, рухомий склад тощо.  

Слід зазначити, що інституціональні зміни – це безперервний процес 

кількісно-якісних і сутнісних змін та перетворень різних соціальних та 

економічних інститутів. До таких інститутів належать конкуренція, 

монополії, держава, профспілки, податки, сталий спосіб мислення, юридичні 

норми, правила, постанови центральних органів влади (КМУ, Міністерства 
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інфраструктури, ВРУ та ін.), права окремих соціальних верств і груп, 

система відносин між господарюючими суб’єктами та ін.  

Отже, вирішуючи питання, які поставлено перед транспортною 

залізничною інфраструктурою, необхідно керуватися системним підходом та 

поетапним вирішенням цієї проблеми, розглядаючи всю цю систему як 

єдиний цілий організм. У процесі дослідження обґрунтовано, що методика 

дослідження інституціонального середовища стосовно інноваційного 

розвитку залізничного транспорту країни має базуватися на поєднанні 

методичних підходів теорії інституціоналізму та теорії інновацій, а також на 

загальнонаукових методах дослідження економічних явищ та процесів, а 

саме на: системному підході, комплексному підході, порівняльному аналізі, 

структурному аналізі та інших методах наукового дослідження.  

Через це при вивченні проблеми вдосконалення системи залізничної 

транспортної інфраструктури необхідно розглядати її на системному рівні в 

контексті інноваційного розвитку і у суворій відповідності із чинною 

нормативно-правовою базою або яка має бути розроблена (модернізована) 

загалом для всієї цієї структури, а не за її окремими складовими. Прийняті 

рішення, постанови уряду та інші укази за окремими складовими залізничної 

інфраструктури в кінцевому рахунку призводять до негативних наслідків 

роботи всієї цієї системи загалом, адже ці рішення не були між собою 

пов’язані, а іноді й суперечили одні одним.  

Проте в Україні на сучасному етапі соціально-економічного розвитку 

існує низка загальних проблем
120

, які перешкоджають розробленню та 

впровадженню інноваційної моделі розвитку (технологічні та організаційні 

інновації) на залізничному транспорті країни. По-перше, це те, що економічні 

інтереси приватних компаній, як правило, не стикуються з інтересами 

держави, що викликає конфлікт інтересів суб’єктів господарювання в галузі. 

По-друге, спостерігається розбалансування в системі управління 
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 Журавський В. Проблеми законодавчого забезпечення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку 

України. Право України. 2003. № 4. С. 3–5. 
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транспортною інфраструктурою в країні на сучасному етапі соціально-

економічного розвитку – і це дуже важливо. По-третє, на сучасному етапі 

розвитку існують певні інституційні обмеження щодо інноваційного 

розвитку залізничного транспорту країни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Загальна схема транспортної виробничої інфраструктури 

країни та найважливіші фактори її подальшого розвитку*  

Джерело: узагальнено та складено автором.  
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Особлива роль у розвитку виробничої інфраструктури країни належить 

транспортній складовій. Як відомо, транспортна виробнича інфраструктура 

включає такі три види транспорту, як наземний, повітряний та водний (рис. 

3.2). До складу наземного транспорту включають залізничний, автодорожній 

та трубопровідний види транспорту. До складу повітряного транспорту 

входить авіаційний транспорт, а до складу водного – морський та річковий 

види транспорту. При цьому основою розвитку, як і транспортної виробничої 

інфраструктури національної економіки загалом, так і її залізничної системи, 

є інноваційна складова, що має базуватися на основі наукового, матеріально-

технічного та кадрового забезпечення. Крім того, вкрай важливо вирішити 

питання подальшого інноваційного розвитку країни і стимулювання попиту 

на вітчизняну інноваційну продукцію на внутрішньому ринку країни, в тому 

числі шляхом здійснення відповідних інституціональних змін у зазначеному 

секторі виробничої інфраструктури.  

Аналіз проблем, пов’язаних із запровадженням інноваційної моделі 

розвитку транспортної галузі країни та визначенням стратегічних напрямів 

розвитку транспорту, зокрема євроінтеграційним вектором міжнародного 

співробітництва у сфері транспорту, перебувають у сфері постійної уваги 

науковців, практиків та центральних органів державної влади, що 

обумовлено значенням цієї моделі для економічного зростання країни: від 

цього, зокрема, залежить подальше зростання ВВП країни. Не остання роль у 

цих процесах відведена такому сектору виробничої транспортної 

інфраструктури країни, як залізничний транспорт, конкурентоспроможність  

якого в сучасних умовах можлива лише на основі запровадження 

інноваційної моделі розвитку, а матеріально-технічне забезпечення 

сучасного залізничного транспорту країни створюється за рахунок належного 

обсягу інвестиційного забезпечення з відповідних джерел фінансування 

капітальних інвестицій зазначеного сектора виробничої інфраструктури 

країни. 
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Насамперед слід розглянути та надати оцінку низці нормативно-

правових актів, певним стратегічним та програмним документам, які також 

повинні забезпечити ефективну імплементацію у національне законодавче 

поле норм та положень європейських нормативно-правових актів у сфері 

залізничного транспорту країни, в тому числі щодо інноваційного розвитку 

зазначеного сектора у найближчій та віддаленій перспективах.  

Так, зокрема, можна виокремити такі нормативно-правові акти у сфері 

залізничного транспорту країни, як: Закон України «Про транспорт» від 10 

листопада 1994 року №232/94-ВР; Закон України «Про залізничний 

транспорт» від 4 липня 1996 року №273/96-ВР; Закон України «Про 

особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту 

загального користування» від 23 лютого 2012 року № 4442-VI; Закон України 

«Про ратифікацію Фінансової угоди (Проєкт модернізації української 

залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця») між Україною 

та Європейським інвестиційним банком» від 03.10.2018 № 2585-VIII; 

розпорядження Президента України «Про делегацію України для участі в 

переговорах з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо 

укладення Гарантійної угоди (Проект електрифікації української залізниці 

«Електрифікація залізничного напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка») 

між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку» від 29 

грудня 2017 року № 231/2017-рп; Державна цільова програма реформування 

залізничного транспорту на 2010–2019 роки, затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1390 (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1106).  

Потім слід також розглянути нормативно-правові акти, що стосуються 

розвитку інноваційної діяльності в Україні загалом, зокрема, це Закон 

України «Про інноваційну діяльність» № 40-ІУ від 4 липня 2002 р.; Закон 

України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 8 

вересня 2011 року № 3715-VI; Закон України «Про Загальнодержавну 

комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій» від 9 квітня 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/2585-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/2585-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/2585-19
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2004 р. № 1676-IV; Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 

вересня 1991 р. № 1560-ХІІ; Закон України «Про внесення змін до Закону 

України «Про інвестиційну діяльність» щодо державних інвестиційних 

проектів № 1981-VIII від 23.03.2017 р.; Указ Президента України «Про деякі 

питання інноваційного інвестування підприємств, що мають стратегічне 

значення для економіки та безпеки держави» № 593/2002 від 1.07.2002 р., 

постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання визначення 

середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

галузевого рівня на 2017–2021 роки» від 18 жовтня 2017 р. № 980.  

Так, зокрема, у статті 4 Закону України «Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні» визначено стратегічні пріоритетні 

напрями на 2011–2021 роки, серед яких на другому місці – освоєння нових 

технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи тощо.
121

 

Відповідно зазначене положення закону стосується і залізничного 

транспорту країни зокрема.  

Так, у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 

2017 р. № 980 у розділі II «Освоєння нових технологій високотехнологічного 

розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і 

суднобудування, озброєння та військової техніки» виокремлено такі 

напрями, а саме: 1. Розроблення агрегатів і систем нового покоління для 

швидкісного та високошвидкісного залізничного транспорту: – оновлення 

та розвиток якісних характеристик рухомого складу, розвиток прогресивних 

технологій ремонту; розвиток швидкісного та високошвидкісного руху 

пасажирських поїздів; – впровадження енергоефективних, 

ресурсозберігаючих технологій. 2. Розвиток транспортної логістики, 

розроблення та впровадження інтелектуальних та цифрових систем: – 

розвиток транспортних коридорів шляхом освоєння та впровадження 

інтелектуальних транспортних систем і цифрових технологій; створення та 
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 Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 8 вересня 2011 року № 
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впровадження інформаційних і навігаційних систем нового покоління та 

засобів захисту інформації; розбудова міжнародних транспортних коридорів 

та модернізація інфраструктури, електрифікація окремих дільниць залізниць 

України; удосконалення технологій процесу перевезень
122

.  

Також у Законі України «Про Загальнодержавну комплексну програму 

розвитку високих наукоємних технологій» у додатку з орієнтовним обсягом 

фінансування програми на період з 2005–2008 рр. щодо завдання «Створення 

сучасних транспортних систем» передбачалося витратити на науково-

дослідні та дослідно-конструкторські роботи (далі – НДДКР) близько 98–

99% загального обсягу фінансування за цим завданням у рамках першого 

етапу виконання програми
123

. Також постанова КМУ
124

 деталізує вісім 

середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

загальнодержавного рівня на 2017–2021 роки, зокрема уточнено такий 

напрям, як «Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку 

транспортної системи тощо».  

До того ж слід зазначити, що стосовно Закону України «Про 

залізничний транспорт України», відповідний законопроект якого був 

зареєстрований у Верховній Раді України 14.12.2016 р. під № 3650, згідно із 

висновком Головного науково-експертного управління від 04.02.2016 р., 

потребує відповідного доопрацювання. Але слід звернути увагу на те, що 

другий тип монополізму експерти пов’язують із технологічною олігополією і 

це означає, що сама технологія потребує великих підприємств, тільки у 

межах яких і може бути організовано ефективне виробництво. Це стосується 

природних монополій, зокрема і залізничного транспорту країни, зміст чого 

визначається Законом України «Про природну монополію» (2000 р.). 
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«…Безглуздо уявити у таких галузях, як металургія, авіакосмічна галузь, 

залізничний транспорт, тисячі невеликих підприємств. Це суперечить логіці 

науково-технічного прогресу (НТП), виробництву конкурентоспроможної 

продукції. Це означає, що технологічні олігополії не можуть бути об’єктом 

демонополізації…»
125

. Тому, на нашу думку, на сучасному етапі в певних 

соціально-економічних умовах така велика і складна державна компанія, як 

АТ «Укрзалізниця», повинна функціонувати як єдиний господарюючий 

економічний організм із єдиним центром управління та прийняття 

стратегічних та оперативних рішень задля ефективності (прибутковості) її 

активів.  

Далі необхідно розглянути положення статті 22 Закону України «Про 

транспорт», які визначають структурний склад залізничного транспорту 

країни, зокрема, це підприємства залізничного транспорту, що здійснюють 

перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти; рухомий склад 

залізничного транспорту; залізничні шляхи сполучення; а також промислові, 

будівельні, торговельні та постачальницькі підприємства; навчальні заклади, 

технічні школи; дитячі дошкільні заклади; заклади охорони здоров’я, 

фізичної культури та спорту, культури; науково-дослідні, проектно-

конструкторські організації; підприємства промислового залізничного 

транспорту та інші підприємства, установи та організації незалежно від форм 

власності, що забезпечують його діяльність і розвиток
126

. Відповідно до 

цього на рис. 3.3 наведено схему основних складових залізничної 

транспортної інфраструктури країни та її основні функції в сучасних 

соціально-економічних умовах.  
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Рис. 3.3. Схема основних складових залізничної транспортної 

інфраструктури країни та її функції  
 

Джерело: розроблено та складено автором.  
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 Проте слід підкреслити, що у 2019 році міністр інфраструктури 

нагадав про подальші плани стосовно розвитку вітчизняної залізниці – це, 

зокрема, розділити АТ «Укрзалізницю» на три складові: оператора 

інфраструктури, вантажного перевізника та пасажирського перевізника, 

а також провести IPO (перший публічний продаж акцій акціонерного 

товариства). Так, зокрема, чиновник зазначив: «..Буде створено 

конкурентний ринок залізничних перевезень та забезпечено рівноправний 

доступ до залізничної інфраструктури. Для цього нам потрібен новий закон 

про залізничний транспорт, розраховуємо на підтримку парламенту в цьому 

питанні…»
127

. Це, в свою чергу, передбачено директивою ЄС 91/440 щодо 

системної лібералізації ринку залізничних перевезень відповідно до Угоди 

про асоціацію із ЄС та зону вільної торгівлі (ЗВТ) із Євросоюзом, яку 

Україна підписала у 2014 році.  

Унаслідок цього українська залізниця має пристосуватися до умов 

«…нової транспортної філософії, що називається Trackage, відповідно до 

якої приватний перевізник, маючий власний парк вагонів та тягу, може 

сформувати вантажний потяг та скористатися залізничною інфраструктурою,  

що перебуває під управлінням окремого оператора. Розповсюдження 

Trackage визначається директивою ЄС 2001/125, відповідно до якої 

формується єдина логістична система «у межах фрахту», і в рамках цієї 

системи для всіх учасників відкривається єдиний доступ до 

інфраструктури»
128

.  

Разом із цим слід зазначити, що зарубіжний досвід з організації та 

управління залізничними перевезеннями (вантажними та пасажирськими) у 

провідних країнах світу свідчить про зворотний процес щодо повернення 
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 Кабмін повернув "Укрзалізницю" до сфери управління Мінінфраструктури. Интерфакс-Украина. URL: 

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/619575.html  
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 Разделение «Укрзалізниці». Когда из Киева в Коростень будет дешевле долететь, чем доехать. Деловая 

столица. 30.09.2019. № 39/957. С. 12–13.  
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залізниць у державну власність у формі однієї державної компанії. Так, 

зокрема, слід виділити  такі положення щодо цього процесу
129

:  

– у Франції залізнична компанія SNCF є державною, при цьому 

зберігається її цілісність і вона є монополістом на залізничних перевезеннях. 

Зазначена залізнична компанія несе повну відповідальність за всі 

перевезення, за управління рухом, а також за поточне утримання 

інфраструктурними мережами;  

– у Німеччині у сфері вантажних та пасажирських перевезень 

державним залізницям немає конкурентів. Конкуренція має місце тільки у 

разі пасажирських місцевих перевезень;  

– у Швеції залізнична компанія SJ є державною і посідає 

привілейоване становище на ринку перевезень;  

– у Швейцарії федеральні залізниці є акціонерним товариством зі 100% 

державною власністю. При цьому керівництво швейцарських залізниць не 

вважає за доцільне проводити розподіл усередині інфраструктури та досить 

негативно висловлюється щодо самої приватизації, оскільки вважає, що 

проведення приватизації не є обов’язковою умовою для успішного 

функціонування залізничного транспорту.  

При цьому відзначимо, що перелічені вище залізниці отримують від 

держави значну фінансову підтримку, що сприяє їх подальшому розвитку на 

основі впровадження інноваційної моделі розвитку галузі.  

Таким чином, розглядаючи на рис. 3.3 залізничну транспортну 

виробничу інфраструктуру країни загалом, слід виділити в ній дві складові – 

основну і допоміжну. До основної складової слід віднести тягову силу 

рухомих складів; залізничні вагони та залізничні шляхи сполучення. До 

допоміжної складової залізничної інфраструктури слід віднести залізничні 

вокзали і станції, залізничні вузли і відстійники, залізничні депо та ремонтні 

майстерні, електромережі, службу постачання паливом та інші служби, що 

                                                 
129

 Пенькова К. Моделі функціонування залізничних перевезень. Огляд іноземного досвіду. Інформаційна 

довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит народного депутата 
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забезпечують безпечний і надійний рух поїздів на залізничних шляхах 

сполучення в Україні. При цьому від злагодженої роботи цих двох складових 

залежить як основна функція залізничного транспорту, до завдань якої 

входить як забезпечення своєчасної, безпечної та надійної доставки вантажів 

і пасажирів до кінцевих пунктів їх призначення, так і те, що, відповідно, 

чинить позитивний вплив на підвищення ефективності соціально-

економічного розвитку самої країни.  

Далі необхідно розглянути стратегічні документи, що визначають 

розвиток залізничного транспорту у найближчій та віддаленій перспективах, 

серед яких можна виокремити такі основні, як: «Угода про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої», 

ратифікована Верховною Радою України та Європейським Парламентом 16 

вересня 2014 року; «Транспортна стратегія України на період до 2020 року», 

затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 

року № 2174; «Стратегічний план розвитку залізничного транспорту на 

період до 2020 року», затверджений наказом Міністерства інфраструктури 

України від 21 грудня 2015 року № 547; Стратегія сталого розвитку «Україна 

– 2020», схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5, 

«Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 

2010–2019 роки», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 

грудня 2009 року № 1390.  

Як стверджують деякі українські експерти в галузі залізничного 

транспорту, «створення конкурентоспроможного інституціонального 

середовища в секторі залізничного транспорту – це основний механізм 

реалізації «Транспортної стратегії України на період до 2020 року», 

затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 р. 

№ 2174-р. Зазначений документ стратегічного характеру щодо розвитку 

сектора передбачає якісні структурні зміни в цьому секторі виробничої 

інфраструктури, що, у свою чергу, викликає гостру необхідність стосовно 
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удосконалення інституціональної системи сектора залізничного транспорту 

загалом у країні.  

Через це, зокрема у рамках «Державної цільової програми 

реформування залізничного транспорту на 2010–2019 роки», що затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1390, були 

передбачені такі заходи щодо інноваційного розвитку сектора, як
130

:  

 збільшення обсягу інвестицій у залізничний транспорт та 

впровадження інноваційної моделі розвитку;  

  залучення коштів місцевих бюджетів для будівництва і реконструкції 

залізничних ліній, вокзалів, пішохідних мостів і тунелів, пасажирських 

платформ та інших об’єктів залізничного транспорту, пов’язаних із 

обслуговуванням пасажирів, придбання залізничного рухомого складу для 

приміського сполучення;  

  розроблення і впровадження інноваційних транспортних та 

логістичних технологій.  

Крім того, у 2008 р. ПАТ «Укрзалізниця» (науково-технічна рада 

Укрзалізниці) розробила та представила «Комплексну програму оновлення 

залізничного рухомого складу України на 2008–2020 роки», в рамках якої 

передбачалося інвестувати близько 130 млрд грн у оновлення залізничного 

рухомого складу
131

. Загалом у межах зазначеної програми до 2020 року 

зокрема передбачалося придбати понад 3,5 тис. пасажирських вагонів, 442 

пасажирських електровози, 125 тепловозів, 236 електропоїздів, 133 дизель-

поїзди та кількасот одиниць іншої пасажирської техніки. Вантажний парк 

рухомого складу до 2020 року мав поповнитися на 79,8 тис. вантажних 

вагонів, 24,4 тис. контейнерів, 765 вантажних електровозів та близько 1,5 тис. 

одиниць маневрових та колійних машин. За попередніми даними, для 

виробництва більшої частини техніки вистачить потужностей вітчизняних 
                                                 
130
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http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/publish/article?art_id=121660263  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF
http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/publish/article?art_id=121660263


 
107 

 

заводів залізничного машинобудування, але частина пасажирських вагонів, 

електровозів та колійної техніки, яка в Україні не виробляється, буде 

придбана за кордоном за валюту.  

На основі проведеного аналізу та оцінки чинної нормативно-правової 

бази функціонування залізничної транспортної інфраструктури країни в 

контексті інноваційного розвитку сектора в ході дослідження було 

встановлено, які інституції займаються управлінням інноваційним розвитком 

залізничного транспорту та їх основні функції на загальнодержавному, 

галузевому та регіональному рівнях національної економіки (рис. 3.4). 

Відповідно до цього, серед завдань, які відносяться до компетенції 

Мінінфраструктури України щодо інноваційного розвитку сфери 

залізничного транспорту країни, на нашу думку, можна виокремити такі, 

як
132

:  

 визначення пріоритетів та здійснення заходів щодо забезпечення 

формування та реалізації державної політики;  

 розроблення і затвердження прогнозних і програмних документів 

з питань розвитку залізничного транспорту країни та їх виконання;  

затвердження нормативно-правових актів з експлуатаційної безпеки на 

залізничному транспорті, з організації експлуатаційної роботи та технічної 

експлуатації інфраструктури і рухомого складу на залізничному транспорті, 

акти з питань відкриття та проведення реконструкції пунктів пропуску через 

державний кордон України на залізничних станціях, а також з питань 

установлення класифікації, порядку розслідування та обліку транспортних 

подій на залізничному транспорті;  

 затвердження правил технічної експлуатації залізниць. 
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Рис. 3.4. Інституційне середовище залізничного транспорту України за 

рівнями економічної діяльності в контексті інноваційного розвитку* 

Джерело: розроблено та складено автором.  
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транспорту, метрополітенів  

Формальні інститути:  

 розроблення та ухвалення 

законодавчих та нормативно-

правових актів України щодо 

розвитку залізничного 

транспорту  

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ РІВЕНЬ:  

Державна адміністрація 

залізничного транспорту 

України  

АТ «Українська 

залізниця»  

ГАЛУЗЕВИЙ РІВЕНЬ:  

РЕГІОНАЛЬНИЙ (ОБЛАСНИЙ) РІВЕНЬ:  

МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ РІВЕНЬ:  Завдання (функції):  

– здійснюють перевезення пасажирів та вантажів 

на конкурентних засадах;  

– надають відповідну інформацію в державні 

реєстри залізничного рухомого складу;  

– укладають договір з оператором 

інфраструктури для отримання доступу до 

залізничної інфраструктури  

Місцеві Ради 

народних  

депутатів 

Навчальні заклади (ВНЗ), професійно-

технічні навчальні заклади (ПТНЗ), 

науково-дослідні, проєктно-

конструкторські організації (НДІ)  

Заводи залізничного 

машинобудування 

(виробництво рухомого 

складу для залізниці) 
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Водночас слід зазначити, що сектор залізничного транспорту України 

на сучасному етапі розвитку має високий (критичний) ступінь зношування 

основних засобів виробництва (за деякими головними видами – від 80 до 

90%), і це викликає занепокоєння, зокрема українських залізничників, 

особливо ж з точки зору технічної експлуатації рухомого складу.  

Отже, на сучасному етапі розвитку єдина державна монопольна 

акціонерна компанія АТ «Укрзалізниця» – це достатньо ефективне державне 

управління залізничними перевезеннями, що регулюється діяльністю 

природних монополій на основі чинної нормативно-правової бази, а також 

шляхом володіння акціями компанії та акціонерного товариства. У зв’язку із 

цим визначимо основні стратегічні завдання щодо розвитку залізничного 

транспорту, які необхідно вирішити у найближчій та віддаленій перспективі 

та узагальнено можна сформулювати таким чином:  

 збільшити швидкість залізничних перевезень вантажів та 

пасажирів;  

 забезпечити дешевизну вантажних та пасажирських перевезень 

порівняно з іншими видами транспорту (цінова конкуренція);  

 сприяти збільшенню транзитних перевезень залізничним 

транспортом (міжнародна формула тарифоутворення);  

 поступова зміна конфігурації транспортних маршрутів та потоків 

у країні загалом.  

Крім цього, на сучасному етапі розвитку країни Угодою про асоціацію 

між Україною та Євросоюзом передбачено зобов’язання щодо імплементації 

шести директив та чотирьох регламентів ЄС у сфері залізничного транспорту 

відповідно до Глави 7 «Транспорт» у Розділі V «Економічне та галузеве 

співробітництво». Відповідно до цього урядом країни розроблено та 

поступово реалізується План заходів угоди про асоціацію з ЄС від 25 жовтня 

2017 р. № 1106. Зазначимо, що мета створення поглибленої і всеосяжної зони 

вільної торгівлі (далі – ПВЗВТ) – розширення і зміцнення співпраці України 

з ЄС у сфері транспорту, що, в свою чергу, сприятиме ефективності, безпеці 
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та надійності систем, які пропонують великі можливості для взаємодії. Це 

матиме основне значення для інтеграції галузей України в європейські 

ланцюжки поставок (створення валової доданої вартості з високим ступенем 

обробки).  

Слід зазначити, що загалом положення ПВЗВТ передбачають 

прогресивну лібералізацію в секторі залізничного транспорту країни, 

включаючи зближення з багатьма стандартами ЄС, а в певних випадках – 

укладання наступних спеціальних договорів. До укладення таких договорів 

ЄС і Україна не можуть обмежувати умови взаємного доступу до ринку. 

Взаємний доступ до ринків для надання послуг із перевезення зможе 

відкритися тільки в тому випадку, коли Україна імплементує певний перелік 

регуляторних заходів ЄС.  

Тимчасом слід зазначити, що вітчизняні публікації та оцінки західних 

експертів стосовно реалізації процесу імплементації Україною правових 

норм ЄС однозначно засвідчують значне відставання у дотриманні 

встановлених графіків імплементації в Україні цих директив та регламентів 

ЄС, а також неприйнятний період упровадження зазначених вище 

європейських норм (лише вісім років), зокрема, і в сфері залізничного 

транспорту.  

Так, наприклад, на виконання урядового Плану заходів та планів 

імплементації Директив Євросоюзу у Верховну Раду України внесено нову 

редакцію законопроекту «Про залізничний транспорт України» за № 9512 від 

30.01.2019 р., який передбачає імплементацію шести директив та двох 

регламентів Євросоюзу відповідно до Додатку XXXII Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС. Також Мінінфраструктури України розроблено проект 

постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Державної служби 

залізничного транспорту України».  

Крім цього, у сфері залізничного транспорту в контексті інноваційного 

розвитку сектора (стосовно технологічних та організаційних інновацій) у 
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рамках Угоди про асоціацію передбачається імплементація Директиви Ради 

91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 року про розвиток залізниць Співтовариства 

(Розподіл між управлінням інфраструктурою та транспортними операціями 

(ст. 6, 7 та 8)), положення якої мають бути впроваджені упродовж восьми 

років з дати набрання цією Угодою чинності.  

Також слід згадати Регламент (ЄС) № 913/2010 Європейського 

Парламенту та Ради від 22 вересня 2010 року – стосовно Європейської 

залізничної мережі для конкурентоспроможних вантажних перевезень, 

положення якого мають бути впроваджені протягом восьми років з дати 

набрання цією Угодою чинності.  

Щодо питань технічних умов та техніки безпеки на залізничному 

транспорті передбачена Директива 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та 

Ради від 29 квітня 2004 року про безпеку залізниць у Співтоваристві, якою 

вносяться зміни до Директиви Ради 96/18/ЄС про ліцензування підприємств 

залізничного транспорту та до Директиви 2001/14/ЄС про розділення 

пропускної здатності залізничних інфраструктур та стягнення платежів за 

використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки 

(Директива про безпеку на залізницях). Положення цієї Директиви мають 

бути впроваджені протягом восьми років з дати набрання цією Угодою 

чинності.  

Також необхідно впровадити норми Директиви №2007/59/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про 

сертифікацію машиністів локомотивів та поїздів у залізничній системі 

Співтовариства, що стосуються питань технічних умов та техніки безпеки на 

залізничному транспорті країни. Ці положення мають бути впроваджені 

протягом восьми років з дати набрання цією Угодою чинності. 

Далі треба зупинитися на державному управлінні інноваційним 

розвитком на залізничному транспорті, що серед всього комплексу заходів 

передбачає також реалізацію ефективної інвестиційної політики в 
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зазначеному секторі виробничої транспортної інфраструктури. Слід 

зазначити, що державне регулювання у сфері залізничного транспорту на 

сучасному етапі розвитку здійснюють Міністерство інфраструктури України, 

місцеві Ради народних депутатів, адміністрація та відповідний структурний 

відділ АТ «Українська залізниця» й інші спеціалізовані уповноважені органи. 

Відзначимо, що АТ «Українська залізниця» – державна акціонерна компанія, 

100% акцій якої перебуває у державній власності: функцію загальних зборів 

акціонерів АТ «Українська залізниця» виконує Кабінет Міністрів України.  

Крім того, важливим питанням інвестиційної політики взагалі й на 

залізничному транспорті зокрема стосовно його інноваційного розвитку є 

пошук та оптимізація джерел фінансування капітальних інвестицій. Так, 

місцеві органи влади і самоврядування у межах своїх повноважень виділяють 

бюджетні кошти та залучають приватний капітал для вдосконалення 

залізничної транспортної мережі, будівництва вокзалів тощо. Відповідно до 

чинного законодавства будівництво залізничних вокзалів, залізничних 

станцій, пасажирських платформ, тунелів, придбання пасажирського 

рухомого складу, утримання та упорядкування залізничних шляхів 

сполучення та інших об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням пасажирів і 

перевезенням вантажів, виконують за кошти державного та місцевих 

бюджетів та підприємств транспорту.  

Так, наприклад, агентство «Інтерфакс-Україна» оприлюднило 

інформацію члена правління АТ «Укрзалізниця», що обсяг щорічних 

інвестицій в утримання залізничної інфраструктури та її подальший розвиток 

мають становити приблизно 108 млрд грн на рік
133

. До того ж з посиланням 

на думку правління компанії, для реалізації стратегії «Укрзалізниці» на 2019–

2023 рр. за базовим сценарієм необхідно близько 150 млрд грн інвестицій
23

. 

Голова компанії Євген Кравцов вважає, що Закон України «Про залізничний 

транспорт» (у новій редакції) має корелювати з планом реструктуризації 

                                                 
133

 На утримання і розвиток залізничної інфраструктури необхідно 108 млрд грн на рік – член правління 

«Укрзалізниці». Інтерфакс-Україна. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/620144.html  

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/620144.html
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Укрзалізниці, який правління представило у кінці 2019 року. Ключовим 

механізмом реалізації стратегії «Укрзалізниці» на 2019–2023 рр. є 

реорганізація монополіста в кілька компаній відповідно до сегментів бізнесу: 

1) пасажирський, 2) вантажний та 3) доступ до інфраструктури.  

У зв’язку із цим на рис. 3.5 запропонована та представлена схема 

системного програмного забезпечення розвитку залізничної транспортної 

інфраструктури країни на сучасному етапі розвитку. Наведена нами схема 

пропонується до розгляду в контексті інноваційного розвитку залізничної 

транспортної системи країни з урахуванням процесів, пов’язаних із 

глобалізацією та інтеграцією, а також інвестиційного забезпечення всіх 

складових інноваційного розвитку зазначеного сектора. При цьому 

розроблення цих програм, на нашу думку, має відбуватися в рамках чинного 

нормативно-правового забезпечення розвитку всієї залізничної 

інфраструктури країни нарешті вдосконаленою системою управління цією 

структурою.  

Через це в рамках поставлених пріоритетних завдань відповідно до 

чинного законодавства мають бути розроблені такі державні цільові 

програми розвитку (далі – ДЦП) як інструмент державної політики:  

– програма науково-технічного розвитку;  

– програма кадрового забезпечення роботи залізничної транспортної 

інфраструктури;  

– програма інтеграції вітчизняної залізничної мережі в міжнародну 

транспортну систему; 

– програма інвестиційного забезпечення розвитку залізничної 

інфраструктури на інноваційній основі;  

– програма розвитку механізмів державно-приватного партнерства (далі – 

ДПП) на залізничному транспорті в країні.  
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Рис. 3.5. Схема системного програмного забезпечення розвитку  

залізничної транспортної інфраструктури України 
 

Джерело: розроблено та складено автором. 
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Тож перелічені вище програми, на нашу думку, мають знайти місце у 

чинному законодавстві – через внесення відповідних конкретних змін з 

метою їх подальшого фінансування та реалізації, зокрема в рамках 

державного замовлення. Це передбачає відповідну систему суворого 

контролю використання фінансових ресурсів за тією чи іншою програмою 

розвитку залізничної транспортної інфраструктури країни. А з точки зору 

пошуку та оптимізації джерел фінансування інноваційного розвитку 

залізничної транспортної інфраструктури країни для фінансування великих 

інфраструктурних проектів на вітчизняній залізниці доцільне запровадження 

механізмів державно-приватного партнерства (ДПП).  

Так, наприклад, адміністрація АТ «Укрзалізниця» – як єдиної 

залізничної компанії в Європі, що платить податок на землю, розташовану 

під інфраструктурою, – за словами члена його правління Р. Пашкевича,  

готова спрямовувати кошти, що сплачуються як податок на землю до 

місцевих бюджетів, на розвиток інфраструктури в пропорції 1:1
23

.   

Таким чином, запропонована схема розроблення на системному рівні 

програм розвитку залізничної виробничої інфраструктури та їх реалізація 

мають бути забезпечені відповідними обсягами інвестицій в інноваційний 

розвиток зазначеного сектора та жорстким контролем за їх цільовим 

використанням, а також єдиною системою управління цією 

системоутворюючою транспортною інфраструктурою. 

Підсумовуючи, слід сказати, що посилення ролі та значення 

інституціонального забезпечення сектора залізничного транспорту країни в 

частині інноваційного розвитку сприятиме збільшенню обсягів фінансування 

інноваційних проектів на залізничному транспорті шляхом залучення 

додаткових джерел фінансування інвестицій в інноваційний розвиток 

залізничного транспорту, пошуку нових стратегічних інвесторів із 

формуванням та підвищенням інвестиційної привабливості сектора, а також 

створення спеціального фонду інноваційного розвитку залізничного 

транспорту України.  
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Також слід, на нашу думку, сконцентрувати увагу державної політики 

на таких основних складових інноваційного розвитку залізничної 

транспортної інфраструктури, що представлені на рис. 3.6. До них, на нашу 

думку, можна віднести наукове забезпечення, кадрове забезпечення (наукове і 

технічне), матеріально-технічне забезпечення (як базову основу розвитку) 

та фінансове забезпечення.  

Розглядаючи матеріально-технічне забезпечення залізничної 

транспортної інфраструктури як найважливіший чинник ефективності її 

роботи в контексті інноваційного розвитку економіки країни, слід в першу 

чергу виділити такі напрями, як транспортне залізничне машинобудування, 

електронне забезпечення всієї транспортної інфраструктури та металургійну 

промисловість (рис. 3.6).  

Завдяки цьому інноваційний розвиток залізничної транспортної 

інфраструктури, на нашу думку, включає:  

– модернізацію електровозо-, тепловозо- і вагонобудівних виробничих 

підприємств;  

– технічне переозброєння на інноваційній основі всіх підприємств, 

пов’язаних з виробництвом, що забезпечують подальший розвиток усієї 

залізничної транспортної інфраструктури;  

– практично повне оновлення рухомого складу (як вантажного, так і 

пасажирського), а також тягової сили (електровозів, тепловозів та ін.);  

– повсюдну реконструкцію самих залізничних колій;  

– своєчасне забезпечення залізничної транспортної системи 

електронним обладнанням та продукцією підприємств металургійної 

промисловості;  

– вирішення проблеми інтеграції залізничної транспортної 

інфраструктури країни в міжнародну транспортну систему.  
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Рис. 3.6. Загальна схема інноваційного розвитку залізничної 

транспортної інфраструктури країни 

 Джерело:розроблено та складено автором.  
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 При цьому у реалізації перерахованих вище напрямів основну роль 

відіграватимуть такі складові, як підготовка відповідних кадрів усіх 

категорій, стимулювання попиту на внутрішньому ринку інноваційної 

продукції вітчизняного виробництва для залізничної системи, а також 

визначення загальних обсягів фінансування та джерел інвестиційного 

забезпечення всіх цих процесів. 

Слід також зауважити, що підприємства вітчизняного залізничного 

машинобудування в основному займаються ремонтом іноземної техніки, що 

була у використанні та яку купували за валюту за кордоном, витрачаючи на 

це чималі гроші, замість того щоб самим виробляти електровози, тепловози, 

різні види залізничних вагонів та електропоїздів, таким чином відновлюючи 

вітчизняний парк тягових рухомих складів.  

Також слід звернути увагу на те, що на розвиток АТ «Укрзалізниця» 

щорічно виділяються відповідні фінансові ресурси в рамках чергової діючої 

програми компанії по капітальних інвестиціях на відповідний рік. Проте слід 

зазначити, що за всі роки так званого «реформування» на залізничному 

транспорті країни не відбулося ніяких суттєвих позитивних змін, в тому 

числі й інституціональних, що може свідчити лише про нецільове 

використання фінансових ресурсів.  

Так, за даними АТ «Укрзалізниці», було введено обмеження через 

критичну нестачу палива, зокрема, регіональним підрозділам доручено 

максимально скоротити парк тепловозів, задіяних у маневровій роботі та 

оптимізувати пропуск вантажних поїздів електрифікованими ділянками. 

Також припинено видачу дизельного палива для виконання робіт з 

модернізації, ремонту колії та інших робіт, пов’язаних з обслуговуванням 

інфраструктури, за винятком аварійних ситуацій. Також до відновлення 

постачань палива зупинено виконання всіх робіт із модернізації та ремонту 

інфраструктури, які потребують витрат дизельного палива.  

Отже, щоб вирішити проблему вдосконалення системи залізничної 

транспортної інфраструктури, необхідно розглядати її на системному рівні в 
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контексті інноваційного розвитку і в суворій відповідності з нормативно-

правовою базою, що має бути розроблена в цілому для всієї цієї структури, а 

не щодо її окремих складових. Рішення, постанови, укази стосовно окремих 

складових залізничної інфраструктури в кінцевому рахунку призводять до 

негативних наслідків роботи загалом всієї системи, що адже часто ці рішення 

не пов’язані між собою, а іноді й суперечать одне одному. Через це, 

вирішуючи питання, що стоять перед транспортною залізничною 

інфраструктурою, необхідно керуватися системним підходом і вирішувати 

проблему поетапно, розглядаючи всю складну систему як єдине ціле. 

 

3.1.4. Контейнерні перевезення як потенціал українських залізниць 

Контейнерні перевезення є невід’ємною частиною мультимодальних 

перевезень та належить до перевезень, які у світі динамічно розвиваються та 

дозволяють забезпечити швидкість, надійність доставки вантажів та 

регулярність рейсів. Загальний обсяг міжнародних контейнерних перевезень 

у 2006 р. становив 96,4 млн TEU, тоді як у 2017 р., за даними компанії DHL, 

він досяг рівня 138,5 млн TEU, а до 2021 року, за прогнозними даними цієї ж 

компанії, ці обсяги зростатимуть у середньому на 2,3% на рік
134

. Незважаючи 

на те, що основна частка контейнерів у міжнародному сполученні 

перевозиться морським транспортом (майже 80%), активно розвиваються і 

сухопутні контейнерні маршрути, що передбачають організацію перевезення 

вантажів контейнерними поїздами. Загалом рівень контейнеризації у світі 

становить у середньому 50–60% від загального об’єму перевезень сухих 

вантажів, а в низці європейських портів контейнеризація перевищує 90%. 

В Україні також спостерігається зростання контейнерних перевезень, у 

т.ч контейнерних залізничних перевезень та збільшення перевалки 

контейнерів у портах, що свідчить про пожвавлення економіки. За 

підсумками 2018 р., вантажообіг контейнерів в Україні виріс: в українських 
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 Прогноз DHL по контейнерному рынку. URL: https://ports.com.ua/articles/prognoz-dhl-po-konteynernomu-

rynku 
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портах було перевалено 846,5 тис. TEU (у тоннах вантажообіг контейнерних 

вантажів становив 10,9 млн
135

), досягнувши максимуму за останні 10 років; 

обсяги перевезень контейнерів залізницею виросли й становили, за даними 

АТ «Укрзалізниця», 334 963 TEU (рис. 3.7), що на 13% більше, ніж у 2017 р. 

Сумарна потужність усіх терміналів у морських портах України 

становить 3,1 млн т TEU на рік, але наразі вони завантажені лише на 26%, 

тому окремі порти використовують свої контейнерні потужності для 

перевалки інших видів вантажів: вугілля, зерна тощо.  

 

Рис. 3.7. Динаміка обсягів залізничних перевезень  

контейнерів, тис. TEU 

Джерело: побудовано на основі даних Державної служби статистики 

 

Позитивна динаміка перевалки контейнерів у портах у 2018 р. є 

наслідком відновлення вантажообігу після значного падіння в 2014–2015 рр., 

хоча українським портам поки що не вдалося вийти на докризовий рівень. 

У складі контейнерних поїздів було перевезено 95 700 TEU (рис. 3.8.). 

Зростали як внутрішні перевезення – на 11%, так і зовнішні, зокрема, експорт 

виріс на 17%, імпорт – на 8%, а транзит – на 24%. 
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Рис. 3.8. Динаміка обсягів перевезень 

контейнерними поїздами, тис. TEU 

Джерело: побудовано на основі даних Державної служби статистики 

Номенклатура вантажів, що перевозяться залізничним транспортом у 

контейнерах, для великих і дрібних замовлень відрізняється. Основним 

вантажами, що у 2017 р. перевозились залізницею в контейнерах при великих 

замовленнях були: чорні метали (27%), зерно, продукти перемелу (18%), 

хімікати (10%), олія рослинна (7,5%), смоли синтетичні (7%), цукор (6%), 

мінбудматеріали (5%), руда кольорова, сірчана (3%), хімічні та мінеральні 

добрива (2,5%), автомобілі (2,4%). Як дрібні замовленнями у контейнерах 

перевозять крохмальні продукти, папір та картон, кокс, кольорові метали та 

вироби, лісові вантажі, брухт чорних металів, машини та устаткування, нафту 

та нафтопродукти, залізну та марганцеву руди, сіль, цемент та інші 

вантажі
136

. 

Використання контейнерів дозволяє економити на упаковці, вантажно-

розвантажувальних і складських операціях, підвищує збереження вантажів, 

зумовлює економію як на прямих, так і на супутніх транспортних витратах, 

характеризується відсутністю вагових обмежень та можливістю 

навантаження великовагових партій, безпекою перевезень крихких вантажів, 

                                                 
136
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регулярними відправленнями за встановленим графіком, відсутністю зупинок 

на сортувальних станціях по всьому маршруту, даючи змогу збільшити 

вантажопотоки, переорієнтувати їх з інших видів транспорту, суттєво 

скоротити термін доставки вантажів, забезпечити регулярність перевезень та 

ін. Контейнерні перевезення є одним із найбільш безпечних та зручних 

способів доставки вантажів різної номенклатури: прокату чорних металів, 

руди, каучуку, цирконієвих концентратів, мармурових виробів тощо та ще з 

можливістю доставки «від дверей до дверей». Оскільки контейнерні 

перевезення – це маршрутні перевезення, то вони зводять до мінімуму 

операції із формування поїздів. А головне – контейнерні перевезення дають 

можливість залізниці збільшити доходи за рахунок доставки більш 

високовартісних товарів, а також конкурувати з автомобільним транспортом, 

що розвивається швидкими темпами. Крім того, контейнерні перевезення 

залізничним транспортом посідають значне місце в логістичному ланцюгу, а 

їх розвиток сприяє поліпшенню екологічної ситуації та якості автодоріг за 

рахунок переведення вантажів з автотранспорту на залізницю. 

Збільшення обсягів контейнерних залізничних перевезень в Україні 

обумовлено як світовими тенденціями щодо цього виду перевезень, так, 

власне, і низкою внутрішніх причин зростання, серед яких, на нашу думку, 

варто виділити такі: збільшення попиту на контейнерні перевезення та 

розуміння їх переваг; частковий перехід вантажів з автомобільного 

транспорту; розширення номенклатури вантажів (зерно, продукти перемелу, 

деревина і вироби з деревини, олія), що можна перевозити в контейнерах, 

зокрема й таких вантажів, що відносяться до категорії небезпечних 

(мінеральні добрива, отрутохімікати); перехід деяких видів вантажів з 

«класичних» вагонів на контейнери, а також розширення АТ «Укрзалізниця» 

мережі залізничних контейнерних маршрутів. 

Укрзалізниця, маючи значний досвід роботи з контейнерних перевезень 

– як у складі окремих вагонних відправок, так і контейнерних поїздів, – 
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цілеспрямовано розвиває як внутрішні, так і зовнішні контейнерні 

перевезення. Наразі територією України курсує 17 контейнерних поїздів як 

місцевого, так і міжнародного сполучення, в тому числі сім транзитних (рис. 

3.9). Перспективними є ініціативи з розвитку нових маршрутів перевезень 

контейнерними поїздами. Протягом 2018 р. АТ «Укрзалізниця» запустила 

нові контейнерні маршрути, а саме: Київ-Ліски – Чорноморська (з січня), 

«Ленд Брідж» (Китай – Словаччина/Угорщина) (з січня), Китай – Словаччина 

(через Казахстан) (з лютого), Одеса-Порт – Рожнятів (з травня), Харків-Ліски 

– Чорноморська (з липня), «Дніпровець» (Одеса – Дніпро-Ліски) (з липня), 

Одеса-Порт – Харків-Ліски (з серпня), Тернопіль – Чорноморська (з серпня), 

завдяки яким вдалося більш ніж на 40 % збільшити обсяги контейнерних 

перевезень у складі контейнерних поїздів.  

Одним із найбільш успішних міжнародних проєктів став поїзд, що 

прямує з Китаю до Словаччини через Україну. Починаючи з лютого 2018 

року ним перевезено понад 6 тис. контейнерів. Позитивну динаміку 

демонструють міжнародні поїзди «Вікінг» та «Зубр». У внутрішньому 

сполученні найбільш затребуваним є напрямок перевезень контейнерів 

Нікополь – Чорноморськ. Успішними проєктами, з точки зору обсягів 

перевезень, також вважаються контейнерні поїзди Київ-Ліски – 

Чорноморська та Одеса-Порт – Рожнятів
137

. 

Позитивні зміни в цьому напрямі відбулися і в першому півріччі 2019 р., 

адже було розроблено нові маршрути (зовнішні та внутрішні) для 

контейнерних поїздів, зокрема: 1) Україна – Польща (Нижньодніпровськ-

Вузол – Славкув); 2) Литва – Білорусь – Україна; 3) Білорусь – Україна – 

Румунія; 4) Україна – Молдова (Одеса-Порт – Кучурган/Новосавицька – 

Кишинів та у зворотній бік; 5) Харків – Дніпро – Южний. 
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Вдалося збільшити перевезення контейнерними поїздами ПАТ «Укрзалізниця» на 76%. 
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Рис. 3.9. Контейнерні поїзди АТ «Укрзалізниця», що курсують територією України 

Джерело: розроблено Стасюк О.М. Картограф Федяй Н.О.



У 2019 р. Укрзалізниця запустила до Польщі новий регулярний 

контейнерний поїзд, який скоротив швидкість доставки контейнерів до кордону 

України з Польщею із кількох діб до 40 год
138

. 

Між залізницями Литви, Білорусі та України, зокрема, компаніями 

Containerships і Intermodal Container Service було підписано угоду про 

організацію контейнерного складу Containerships train, який буде слідувати за 

маршрутом Клайпеда/Драугисте – Кяна – Словечне – Бровари (на першому етапі). 

У найближчих планах АТ «Укрзалізниця» та ДП «Залізниця Молдови» – 

розпочати курсування контейнерного поїзда між Україною та Молдовою. 

Організація контейнерного поїзда за маршрутом Одеса-Порт – Кишинів була 

ініційована ДП «Залізниця Молдови» ще в 2017 р. Наразі перевезення 

контейнерів зі станції Одеса-Порт у Кишинів здійснюються автомобільним 

транспортом. Протягом 2018 р. з Одеського морського порту в Кишинів 

автотранспортом було перевезено 6,8 тис. контейнерів
139

. 

Попри позитивні зміни щодо контейнерних залізничних перевезень, слід 

також відзначити, що загальний рівень контейнеризації вантажних залізничних 

перевезень в Україні становить усього 1,0–1,5%, тоді як у розвинених країнах 

Європи цей показник значно вищий. Порівняно з Європейським Союзом обсяги 

контейнерних перевезень в Україні нижчі, власне, як і в більшості країн 

пострадянського простору. Однією з причин цього є те, що розвиток 

залізничної інфраструктури цих країн фокусувався на збільшенні вантажних 

перевезень за допомогою універсального рухомого складу.  

Розвиток контейнерних перевезень для залізничного транспорту є 

важливим також з огляду на те, що результатом роботи українських залізниць 

протягом останніх шести років стало зниження обсягів вантажних перевезень з 

457 млн т у 2012 р. до 322 млн т у 2018 р. (рис. 3.10), а контейнерні перевезення 

зростають і становлять потенціал для збереження обсягів вантажних 

перевезень. Початок падіння обсягів перевезень був пов’язаний із наслідками 
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 Укрзалізниця завершує узгодження організації нового контейнерного сервісу Литва – Білорусь – Україна. 

URL: https://info.uz.ua/news/ukrzaliznitsya-zavershue-uzgodzhennya-organizatsii-novogo-konteynernogo-servisu-

litva-bilorus-ukraina 
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 У липні готується запуск контейнерного поїзда з Одеси до Кишинева. URL: https://info.uz.ua/news/u-lipni-

gotuetsya-zapusk-konteynernogo-poizda-z-odesi-do-kishineva-evgen-kravtsov 
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світової економічної кризи, тоді як в наступні роки падіння продовжувалося 

через низку внутрішніх негативних факторів, які більш детально розглянуто в 

наших інших наукових публікаціях. 

 

Рис. 3.10. Обсяги вантажних перевезень залізничним транспортом 

України у 2012–2018 рр., млн т 

Джерело: побудовано на основі даних Державної служби статистики 

 

Падіння обсягів перевезення вантажів, що відзначалося на ринку 

вантажних перевезень починаючи з 2012 р., відбувалося за рахунок 

зменшення як внутрішньодержавних, так і міжнародних залізничних 

перевезень, насамперед транзитних (рис. 3.11). Починаючи з 2011 р. 

українські залізниці втратили понад 65% транзитних перевезень. 

 

Рис. 3.11. Обсяги міжнародних перевезень вантажів залізничним  

у 2010–2018 рр., млн т 

Джерело: побудовано на основі даних Державної служби статистики 
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Піковим для експортних перевезень вантажів залізничним транспортом 

був 2014 р. – 141,32 млн т. Протягом 2015–2016 рр. обсяги експортних 

перевезень зменшилися й становили 127,8 млн т у 2015 р. та 114,5 млн т у 

2016 р. Починаючи з 2017 р. знову спостерігається зростання експортних 

перевезень, у т.ч. у контейнерах. За дев’ять місяців 2018 р. було перевезено 

79,7 млн т, що у відсотках до аналогічного періоду 2017 р. становило 91,5%. 

У період 2012–2016 рр. обсяги імпортних перевезень зазнали незначних 

змін. Так, у 2012 р. було перевезено 34,7 млн т, а в 2016 р. – 37,7 млн т. За 

дев’ять місяців 2018 р. спостерігалося збільшення обсягів перевезення, що 

становили 108,1% до відповідного періоду 2017 р. Найбільша частка 

експортних перевезень припадає на залізничний транспорт, тоді як у транзиті 

та імпорті залізничний перебуває на другому місці після трубопровідного. 

Однією з перепон розвитку контейнерних перевезень в Україні є 

низький рівень правової урегульованості цього питання. Тому в рамках 

Угоди про асоціацію та відповідно до плану імплементації Директиви 

92/106/ЄЕС потрібно внести зміни до нормативно-правових документів, які 

регулюють правовідносини у сфері комбінованих перевезень. Важливо мати 

стратегію розвитку контейнерних (мультимодальних) перевезень, а також 

розробити проєкти щодо перспективних напрямів міжнародних та 

внутрішніх маршрутів контейнерних поїздів з урахуванням існуючої 

інтенсивності руху поїздів та завантаженості автотранспортних напрямів, а 

також змін, що відбулися у відносинах України та ЄС після підписання 

Угоди про асоціацію. Щодо залізниць, то необхідно переглянути й 

доопрацювати діючі правила з перевезення небезпечних вантажів відповідно 

до європейських норм та у зв’язку з тенденціями щодо розширення 

номенклатури вантажів (зерно, продукти перемелу, деревина і вироби з 

деревини, олія), що можна перевозити в контейнерах, зокрема й таких 

вантажів, що відносяться до категорії небезпечних (мінеральні добрива, 

отрутохімікати), впровадити дієвий контроль з боку держави за 

перевезеннями небезпечних вантажів, а також створити умови для 
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оптимального поєднання на ринку транспортних послуг різних видів 

транспорту, що сприятиме збільшенню кооперації залізничного транспорту з 

іншими видами транспорту, формуванню ринку мультимодальних перевезень 

та нарощенню їх обсягів. 

До інших причин, що стримують розвиток контейнерних перевезень, 

варто віднести такі: неконкурентоспроможні тарифи, неналежний технічний 

стан та низькі швидкісні характеристики рухомого складу, диспропорції в 

розвитку залізничної інфраструктури України та країн ЄС (темпи і масштаби 

розбудови залізничної інфраструктури України незіставні з подібними 

процесами в країнах-сусідах, не кажучи вже про країни ЄС), відсутність в 

Україні розвиненої мережі транспортно-логістичних центрів (за індексом 

ефективності логістики Україна відноситься до групи країн з обмеженим 

рівнем розвитку логістичного середовища) тощо.  

Варто зазначити, що одним із аспектів, який міг би позитивно вплинути 

на контейнерні залізничні перевезення, є використання 30-футових 

контейнерів (які поки в Україні використовуються рідко, а в ЄС швидко 

зайняли свою нішу в мультимодальних перевезеннях), оскільки 80% 

платформ в Україні має довжину 60 футів, що є оптимальним для 

розміщення двох 30-футових контейнерів
140

. 

Важливо реалізовувати ті можливості, які Україна наразі має. Так, 

відповідно до розробленого Єврокомісією плану й виділених на його 

реалізацію коштів у рамках розширення стратегічних транспортних 

коридорів ЄС із сусідніми з Євросоюзом державами «Східного партнерства», 

в Україні передбачається реалізувати дев’ять залізничних проєктів, що 

допоможе й надалі розвивати контейнерні перевезення, беручи до уваги 

статистику цих перевезень: у 2017 р. з Китаю і у зворотний бік залізничним 
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транспортом було перевезено 2,5 тис. контейнерів, а в 2018 р. – уже 12 

тис. контейнерів
141

. 

У рамках актуалізації міжнародних контейнерних перевезень (третина 

вантажів у вантажних потоках між Азіатсько-Тихоокеанським регіоном і 

Європою – це контейнерні перевезення) та значного відставання 

контейнеризації вантажопотоків в Україні необхідно сприяти розвитку цього 

виду перевезень (у т.ч. як потенціалу збереження обсягів вантажних 

перевезень) за такими напрямами розвитку, як 1) розвиток внутрішніх 

контейнерних перевезень; 2) експортно-імпортні перевезення; 3) транзитні 

перевезення, та досягнути мети 20% контейнеризації перевезень вантажів до 

2030 р., що прописана у Національній транспортній стратегії України на 

період до 2030 року. Активізація процесів із розвитку контейнерного бізнесу 

в портах не матиме успіху без розвитку наземної інфраструктури, зокрема 

залізничної. Ефекти від контейнеризації будуть відчутні не лише у сфері 

транспорту (істотне здешевлення і прискорення доставки вантажів, зниження 

вартості, збільшення надійності, гнучкості та швидкості перевезень), а й 

економіки загалом, насамперед щодо розвитку ланцюгів поставок.  

 

3.2. Інституціональний розвиток автодорожнього комплексу України 

3.2.1. Інституційні зміни в розвитку автодорожньої галузі України 

Загальна протяжність автомобільних доріг в Україні становить 430 тис. 

км, з них – 250 тис. км – це вулиці й дороги населених пунктів, за 

ремонтування яких відповідає місцева влада, а 170 тис. км – дороги 

загального користування
142

, з яких 50 тис. км – дороги державного значення, 

а 120 тис. км – місцевого. 
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Зрушенням в інституціональному забезпеченні автодорожньої галузі у 

2018 р. стали розмежування відповідальності за стан автомобільних доріг 

загального користування державного та місцевого значення між рівнями 

центральної та місцевої виконавчої влади, а також створення Державного 

дорожнього фонду.  

1 січня 2018 р. на виконання Закону України «Про внесення змін до 

деяких Законів України щодо реформування системи управління 

автомобільними дорогами загального користування» № 1764-VIII від 

17.11.2016 р. та наказу Державного агентства автомобільних доріг України 

«Про передачу об’єктів права державної власності» (зі змінами № 454 від 

27,11,2017 р.) № 425 від 10.11.2017 р. дороги загального користування 

місцевого значення у областях зі сфери управління Державного агентства 

автомобільних доріг України (з балансу Служб автомобільних доріг) було 

передано до сфери управління обласних державних адміністрацій. На баланс 

обласних державних адміністрацій передано 120 тис. км доріг загального 

користування, а на центральному рівні залишилося 50 тис. км. При цьому до 

обласних державних адміністрацій було передано не лише дороги, а й 

фінансування, що дало органам місцевої влади право самостійно визначати 

обсяги фінансування, обсяги робіт та пріоритетні об’єкти в регіонах.  

Наступним ефективним інституціональним інструментом для 

покращення ситуації у автодорожній галузі стало впровадження Державного 

дорожнього фонду, що дало у 2018 р. змогу спрямувати на дорожню 

інфраструктуру44 млрд грн 143.  

Дохідна частина цього фонду формується за рахунок: акцизних 

податків з вироблених в Україні та увезених на митну територію України 

пального і транспортних засобів; ввізного мита на нафтопродукти і 

транспортні засоби та шини до них; плати за проїзд автомобільними 

дорогами транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких 

перевищують нормативні; коштів спеціального фонду Державного бюджету 
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України, отриманих шляхом залучення державою кредитів (позик) від банків, 

іноземних держав і міжнародних фінансових організацій; плати за проїзд 

платними автомобільними дорогами загального користування державного 

значення, максимальний розмір та порядок справляння якої встановлюються 

КМУ (крім випадків передачі відповідної новозбудованої автомобільної 

дороги у концесію); концесійних платежів – у разі передачі новозбудованої 

автомобільної дороги загального користування державного значення у 

концесію
144

. 

Згідно із законом у 2018 р. із цих зборів на дороги виділялося 50% 

коштів, з 2019 р. – 75%, а з 2020 р. – 100%
145

. Розподіл коштів Державного 

дорожнього фонду відбувається таким чином: 60% – на будівництво і ремонт 

доріг державного значення, 35% – доріг місцевого значення та 5% – на 

безпеку дорожнього руху. Такий розподіл пов’язаний із тим, що на дорогах 

місцевого значення інтенсивність руху значно менша. При цьому за 

Укравтодором залишилися зобов’язання із погашення боргів, сума яких на 

2018 р. становила 6 млрд
146

. 

У 2018 р. на ремонт і будівництво доріг з державного бюджету було 

витрачено 47 млрд грн, а з бюджету Державного дорожнього фонду – 33 

млрд грн, з них 20 млрд грн – на ремонт доріг державного значення, 1,5 млрд 

грн – на заходи із підвищення безпеки на дорогах, 11,5 млрд грн – на ремонт 

доріг місцевого значення. Також із держбюджету було додатково витрачено 

14 млрд грн на ремонт ключових магістралей – Львів – Тернопіль – Умань, 

Біла Церква – Одеса – Миколаїв – Херсон, Київ – Харків – Довжанський
147

. 

За цей час відремонтовано 3800 км доріг. На вітчизняному ринку наразі 
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працює близько 40 компаній, з яких 10 можуть будувати дороги будь-якої 

складності
148

. 

Станом на 31.08.2018 р. лідерами з використання коштів Дорожнього 

фонду на дороги загального користування місцевого значення були: 

Хмельницька (99%), Івано-Франківська (86%) Чернігівська (84%), Вінницька 

(83%), Львівська (80%) області та м. Київ (84%); найменше коштів 

використали Тернопільська (37%), Полтавська (34%), Закарпатська і 

Миколаївська (по 33%), Херсонська (24%), Луганська (21%), Рівненська 

(17%) області
149

. 

Ситуація з недовикористанням коштів за деякими областями була 

пов’язана із затримкою затвердження проєктної документації та проведення 

тендерів через відсутність на місцях фахівців із підготовки тендерної 

документації. 

Але, незважаючи на досить високі темпи відновлення та ремонту 

автомобільних доріг в Україні, слабким місцем дорожнього будівництва в 

Україні залишається якість. Але і щодо цього помітні зрушення. Якщо 

раніше Укравтодор виступав і замовником, і виконавцем, і контролером 

дорожніх робіт, то, згідно з новою структурою, він залишився тільки 

замовником. Відтепер підрядники обираються через електронну систему 

ProZorro, а контролем якості будуть займатися міжнародні спостерігачі. 

Незалежні компанії робитимуть повний зріз закладених матеріалів на 

місцях дорожніх робіт за стандартом Міжнародної федерації інженерів-

консультантів (FIDIC). Наразі Кабмін адаптує міжнародні вимоги до 

українського законодавства і шукає іноземних фахівців. 

Крім контролю міжнародних експертів, якості будівництва має сприяти 

новий механізм гарантійного ремонту за рахунок підрядника. Усі нові 

контракти повинні передбачати гарантії з боку будівельної компанії, зокрема, 
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п’ять років на ямковий ремонт і десять – на капітальний ремонт. В Україні 

вже є досвід створення державними адміністраціями «чорних списків» 

непорядних підрядників, що сприятиме конкуренції, адже більшість 

підрядників турбуються про свою репутацію, бо від цього залежить кількість 

їхніх замовлень, що є нормальною європейською практикою
150

. 

Зважаючи на важливе стратегічне і соціально-економічне значення 

транспорту для країни, а також на критичний стан автомобільних доріг 

загального користування державного значення, які на оновлення і 

розширення потребують величезних фінансових вкладень, яких держава в 

достатньому обсязі не має, вважаємо за доцільне перейти від фінансування 

транспортних інфраструктурних проєктів в Україні за рахунок бюджетних 

коштів та кредитних коштів МФО на збалансовану модель фінансування із 

залученням внутрішніх активів, у тому числі приватних інвесторів. Ідеться 

про сприятливі для вітчизняної економіки державно-приватні механізми 

фінансування, що давали б можливість стимулювати внутрішній ринок, а не 

нарощували зовнішній борг. 

На думку керівного директора ЄБРР у країнах Східної Європи і 

Кавказу Франсіса Маліжа, необхідно збільшувати приватні інвестиції в 

інфраструктуру, оскільки нестача інвестицій є перешкодою для зростання, 

торгівлі та прозорості, а проєкти ДПП є більш успішними за традиційні 

методи державного фінансування. Такі проєкти хоча і  складними, але 

держави при цьому можуть розраховувати на підтримку міжнародних 

фінансових інститутів. За словами Юлії Ковалів, очільниці Офісу 

Національної інвестиційної ради, «третина всього обсягу інвестицій, які 

приходять зараз на ринки країн, що розвиваються, спрямована в проєкти 

державно-приватного партнерства»
151
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Відповідно до визначення Європейської Комісії, державно-приватне 

партнерство зводиться до передавання приватному сектору частини 

повноважень, відповідальності та ризиків щодо реалізації інвестиційних 

проєктів, які фінансувалися публічним сектором. 

У вітчизняній практиці термін «державно-приватне партнерство» (далі 

– ДПП) розглядається з чотирьох точок зору, а саме: організаційно-правової, 

фінансово-економічної, політичної і соціальної.  

Відповідно до організаційного підходу, ДПП є системою організаційних 

відносин між державним і приватним секторами з метою фінансування, 

управління та підтримки виробничої і соціальної інфраструктури, що 

встановлюються та регулюються законодавством України.  

Згідно з фінансово-економічним підходом, ДПП відображає економічну 

ефективність функціонування як приватного, так і державного секторів 

економіки. Для держави-партнера такі відносини передбачають зменшення 

витрат за рахунок приватних партнерів, що дозволить підвищити якість 

виробленої продукції та наданих послуг; для бізнес-структур, це може 

виражатися у зменшенні собівартості продукції, можливості реалізації нових 

проєктів, уникненні експлуатаційних та інших видів ризиків.  

Політичний підхід розглядає ДПП як засіб вирішення політичних 

завдань завдяки об’єднанню досвіду, поділу фінансових ризиків і переваг. 

При цьому ініціатором впровадження проєктів у рамках ДПП є держава, що 

встановлює правила його здійснення.  

Соціальний підхід розглядає ДПП як інструмент розвитку суспільства, 

що передбачає формування й реалізацію соціальних програм з метою 

відтворення трудових ресурсів, надання споживчих послуг у необхідній 

кількості та з однаково високою якістю у різних регіонах країни. Зазначений 

підхід зосереджує увагу на передаванні державою бізнесу певних функцій 

щодо надання суспільних благ. Це пов’язано із, з одного боку, тим, що 

існують сектори економіки, які не можуть бути повністю передані у 

власність приватному сектору, оскільки є стратегічно важливими, а з іншого 
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– із нестачею бюджетних коштів на інфраструктурні потреби, надання 

суспільних благ. Відтак приватний партнер повинен інвестувати певні власні 

ресурси (фінансові, технологічні, трудові тощо), а також взяти на себе 

відповідальність за певні ризики надання таких послуг, при цьому оплата 

приватному партнеру здійснюється тільки в обмін на фактично надані 

послуги
152

.  

За даними Світового банку, який з 1992 р. збирає статистичні дані про 

реалізацію інфраструктурних проєктів за участі приватного сектора у 139 

країнах із середнім та низьким рівнями доходів, у 2017 р. частка приватних 

інвестицій в інфраструктуру збільшилась порівняно з 2016 р. на 37% і 

становила 93,3 млрд дол. США (це зростання здебільшого пов’язане з 

декількома мегапроєктами Китаю та Індонезії), при цьому кількість проєктів 

збільшилася незначно – на 9% (з 280 у 2016 р. до 304 у 2017 р.). У 2017 р. 

Східна Азія та Тихоокеанський регіон уперше обігнали за інвестиціями 

країни Латинської Америки та Карибський басейн (на країни Східної Азії та 

Тихоокеанського регіону припало понад половину загальних інвестицій).  

Серед п’яти країн із найвищим рівнем інвестицій у 2017 р. були: Китай 

(17,5 млрд дол. США за 73 проєктами – це 19% усіх глобальних інвестицій); 

Індонезія (15,4 млрд дол. США за 11 проєктами); Мексика (8,6 млрд дол. 

США за 20 проєктами); Бразилия (7,3 млрд дол. США за 24 проєктами); 

Пакистан (5,9 млрд дол. США за 4 проєктами). У 2017 р. на ці п’ять країн 

припало 54,5 млрд дол. США, що становить 58% глобальних інвестицій. 

За секторами найбільші вкладення так і зберігаються за енергетикою 

(56% від загального обсягу інвестицій), але у 2017 р. інвестиції у транспорт 

збільшились удвічі (з 18,8 млрд дол. США у 2016 р. до 36,5 млрд дол. США у 

2017 р.). Найбільший обсяг інвестицій у 2017 р. було залучено до 

залізничних проєктів – 16,5 млрд дол. США (це в п’ять разів більше за рівень 

інвестицій у цю галузь у 2016 р.). Збільшення інвестицій у транспорт 
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пов’язано із трьома залізничними мегапроєктами: високошвидкісної 

залізниці в Китаї (вартістю 6,8 млрд дол. США); високошвидкісної залізниці 

в Індонезії (вартістю 6,0 млрд дол. США) та монорельсової дороги в Таїланді 

(вартістю 3,1 млрд дол. США). До того ж, наприклад, у Китаї з 17,5 млрд дол. 

США тільки транспортний сектор отримав 13,0 млрд дол. США (83% від усіх 

інвестицій в Китаї. 

Транспортний та енергетичний сектори становили 95% від загального 

обсягу інвестицій. Відповідно до попередніх тенденцій, більшість проєктів 

щодо енергетики – це проєкти «з нуля» (greenfield projects), тоді як у сфері 

транспорту більшу частку й надалі займають концесії (brownfield projects). 66 

транспортних проєктів мали середню вартість у розмірі 552,3 млн дол. США, 

що вдвічі перевищує інвестиції в енергетичний сектор. Серед цих 66 

транспортних проєктів у 2017 р. 39 – стосувалися автомобільних доріг, 15 – 

портів, сім – залізниць, а п’ять – аеропортів. 

Найбільш активно, порівняно з іншими видами транспорту, ДПП 

застосовується у сфері автодорожнього господарства (табл. 3.2), його частка 

в загальній кількості проєктів становить 56,5%, а в загальному обсязі 

інвестицій у транспортну галузь – 47,6%.  

Таблиця 3.2 

Проєкти з використанням ДПП у транспортній галузі протягом 

1990–2017 рр., 
Об’єкти Проєкти ДПП Інвестиції, млн дол. 

США 
Проєкти 

анульовані та ті, 

що зазнали невдач 

Кількість 

проєктів 

Частка 

проєктів 

Усього 

інвестицій 

Частка 

інвестицій 

Кількість 

проєктів 

Частка 

проєктів 

Аеропорти 168 9,7 103,809 17,8 15 12,6 

Залізничні дороги 138 8,0 117,722 20,2 19 16,0 

Автомобільні 

дороги 
982 56,5 278,499 47,6 73 61,3 

Морські порти 450 25,8 83,773 14,4 12 10,1 

Разом 1738 100 583,803 100 119 100 

Джерело: складено Л.Ю. Чмирьовою на основі даних
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Протягом 2005–2017 рр. було реалізовано 606 автотранспортних 

проєктів, в які інвестовано 218 млн дол. США. Із загальної кількості проєктів 

із застосуванням ДПП 31 є анульованим або невдалим, що становить 3% від 

загального обсягу інвестицій. Більшість невдалих проєктів було анульовано 

через те, що розрахунковий трафік був занадто оптимістичним, а 

фактичний не міг задовольнити потреби приватного партнера щодо 

коштів. Така ситуація часто спричинена небажанням споживачів платити за 

користування дорогами за умови наявності альтернативного безкоштовного 

шляху. Наприклад, на більшій частині платних мексиканських доріг трафік 

не перевищив 50% від запланованого, а шлях М1/М15 у Болгарії в перший 

рік експлуатації не зміг набрати 60% від запланованої кількості користувачів. 

У деяких випадках саме готовність держави взяти на себе ризик обсягу 

трафіку призвела до недостатньої уваги з боку приватного партнера до якості 

прогнозів щодо майбутньої завантаженості дороги. Майже половину з 

анульованих проєктів наражалися на потужну політичну та суспільну 

опозицію внаслідок своєї недостатньої прозорості
154

.  

Динаміка розвитку ДПП у сфері автодорожнього господарства 

протягом 1990–2017 рр. демонструє тенденцію до активного залучення 

інвестицій, пік інвестування припав на період 2010–2014 рр. (рис. 3.12). 

Падіння обсягів інвестицій у сфері автодорожнього господарства в 

останні роки пов’язано здебільшого із закриттям великої кількості проєктів 

розширення автомагістралей в Індії. 

Регіоном з найбільшою часткою інвестицій у проєкти державно-

приватного партнерства в автодорожнє господарство (табл. 3.3) стали країни 

Латинської Америки та Карибського басейну, на них припадає 42% усіх 

проєктів ДПП, друге місце займає Південна Азія.  
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 Крилова Н.В. Міжнародні стратегії розвитку державно-приватного партнерства в транспортній галузі. 
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Рис. 3.12. Динаміка розвитку ДПП у сфері автодорожнього 

господарства у світі 
Джерело: складено Л.Ю. Чмирьовою на основі даних Світового банку. 

 

Країнами з найбільшими інвестиційними вкладеннями в автодорожні 

проєкти стали: Іспанія (11,975 млн дол. США), Мексика (9,711 млн дол. 

США), Бразилія (9,140 млн дол. США та 8,454 млн дол. США), Індія (7,839 

млн дол. США, 7,136 млн дол. США та 6,009 млн дол. США), Китай (5,088 

млн дол. США). 

Таблиця 3.3 

Обсяги інвестицій у проєкти державно-приватного партнерства в 

автодорожнє господарство (млн дол. США) 1990–2019 рр. 

Регіон Концесії 
Продаж 

активів 

Проєкти «з 

нуля» 

Контракти 

підряду 
Усього 

Східна Азія та 

Тихоокеанський регіон 
9,732 3,417 40,654 0 53,803 

Європа та Центральна Азія 5,637 0 20,307 0 25,944 

Латинська Америка та 

Карибський басейн 
94,044 0 23,364 0,427 117,835 

Південна Азія 70536 0 8,965 0 79,501 

Африка та південь від 

Сахари 
1,981 0 1,076 0 3,057 

Разом 181,93 3,417 94,366 0,427 280,14 

% 65,0 1,2 33,6 0,2 100 

Джерело: складено на основі даних Світового банку. 
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Найбільш поширеним типом ДПП в автодорожньому господарстві є 

концесії, їх частка в загальному обсязі інвестицій становить – 65%, друге 

місце посідають проєкти «з нуля», при цьому до 2017 р. у контракти підряду 

кошти взагалі не вкладалися.  

Інституційне середовище транспортного комплексу України щодо 

питань впровадження механізмів ДПП складається з низки формальних 

інститутів. 

 

3.2.2. Сучасний стан розвитку державно-приватного партнерства в 

автодорожньому секторі 

Вирішення проблем інституційного забезпечення автодорожнього 

комплексу вимагає скоординованих дій багатьох різних суб’єктів. Контрольні та 

регулюючі функції у сфері державно-приватного партнерства від імені 

держави можуть здійснюватися або профільними міністерствами та 

відомствами, або спеціально уповноваженими органами. 

Спеціально уповноваженим органом в Україні, у сфері державних 

закупівель, метрології, з питань державно-приватного партнерства згідно з 

указом Президента України від 31 травня 2011 року № 634/2011
155

 є 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, основним 

завданням якого у цій сфері є формування і реалізація політики у сфері ДПП. 

Мінекономрозвитку України: готує пропозиції та здійснює заходи щодо 

формування і реалізації єдиної державної політики у сфері державно-

приватного партнерства; проводить моніторинг ефективності діяльності 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері 

державно-приватного партнерства; організовує перевірки виконання 

договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства. 

Державне агентство з інвестицій та управління національними 

проєктами України
156

: забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
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 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України від 31 травня 2011 року № 

634/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634/2011 
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інвестиційної діяльності, державно-приватного партнерства та управління 

національними проєктами; готує в порядку, визначеному законодавством, 

пропозиції щодо здійснення проєктів на умовах державно-приватного 

партнерства; бере участь відповідно до законодавства в укладенні та 

виконанні договорів концесії, інших договорів, забезпечує розробку та 

реалізацію проєктів державно-приватного партнерства. 

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування готують 

пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства. 

Основним інститутом, який націлений на впровадження ДПП на 

транспорті є Міністерство інфраструктури України. Міністерство 

займається питаннями впровадження в державний сектор кращого досвіду 

світових компаній, залучення їх ресурсів, систем управління ризиками для 

реалізації інфраструктурних проєктів у морський, авіаційний, автодорожній, 

залізничний сектори транспортної інфраструктури
157

. 

З метою забезпечення швидкого та ефективного розвитку механізму 

державно-приватного партнерства в Україні при Міністерстві 

інфраструктури було створено Проєктний офіс із розвитку державно-

приватного партнерства (PPP Management office SPILNO). Перша частина 

проєкту спрямована на зміну українського законодавства, друга – на 

підготовку та реалізацію перших трьох пілотних проєктів. Їх реалізують саме 

в інфраструктурі з тих причин, що у цей сектор надто давно не було 

інвестицій, до того ж якісна інфраструктура слугує основою для розвитку 

всіх інших галузей економіки
158

. 

Державне агентство автомобільних доріг України забезпечує 

проведення концесійного конкурсу, укладення концесійного договору та 

виконання зобов’язань, що випливають з нього, щодо будівництва, 

реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг
159

. 
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Органом державної влади, який може реалізовувати окремі проєкти 

ДПП та чинити істотний вплив на розвиток інституційного середовища ДПП, 

є Кабінет Міністрів України, який на підставі техніко-економічного 

обґрунтування приймає рішення щодо будівництва та експлуатації 

новозбудованих автомобільних доріг, які можуть бути передані у концесію, а 

також рішення про проведення концесійного конкурсу. В цьому рішенні 

зазначаються: технічні параметри автомобільної дороги; базові фінансові 

показники передачі автомобільної дороги в концесію; граничний строк, на 

який дорога передається у концесію; граничний розмір компенсацій 

концесіонеру; маршрут альтернативного безкоштовного проїзду. Концесійні 

платежі зараховуються до Державного бюджету України та 

використовуються відповідно до порядку спрямування коштів Державного 

дорожнього фонду. КМУ також затверджує порядок виплати компенсації 

концесіонеру в разі, якщо за результатами звітного року сума річного доходу, 

отриманого концесіонером від експлуатації об’єкта концесії, є меншою за 

заплановану суму такого річного доходу
160

. 

У 2019 р. розпочне роботу Агенція з підтримки державно-приватного 

партнерства. Результатом функціонування Агенції стане підготовка 

проєктів державно-приватного партнерства та, зокрема, концесії. Як правило, 

такі проєкти здійснюються для розбудови транспортної та соціальної 

інфраструктури
161

. 

Певну роботу щодо інформаційно-методичної підтримки ДПП в 

Україні поводять громадські організації у взаємодії з органами влади та за 

фінансової й організаційної підтримки Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID). Зокрема, вони організовують навчально-методичні 

семінари, розповсюджують інформаційно-аналітичні та методичні матеріали 

щодо підготовки проєктів ДПП тощо
162

. 
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Тож функції та повноваження окремих державних органів у частині 

управління державним майном та активами засновуються на різних 

нормативно-правових актах, що в окремих випадках ускладнює визначення 

державного партнера при започаткуванні, а також виконання проєктів 

ДПП
163

. 

Внутрішнє законодавство. Основними законами, що регулюють 

питання ДПП в автодорожній галузі України є: Закон України «Про концесії» 

від 16.07.1999 № 997-XIV; Закон України «Про концесії на будівництво та 

експлуатацію автомобільних доріг» від 14.12.1999 № 1286-XIV; Закон 

України від 01.07.2010 № 2404-VI «Про державно-приватне партнерство»; 

Закон України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо усунення 

регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та 

стимулювання інвестицій в Україні» від 24.11.2015 № 817-VIII, Закон 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо будівництва та 

експлуатації автомобільних доріг» від 27.02.2018 № 2304-VIII, на другому 

читанні в парламенті перебуває законопроєкт № 8125 «Про концесії», який 

розроблявся за участю експертів ЄБРР та враховував вимоги європейського 

законодавства у відповідній сфері, у зв’язку з чим увага в ньому 

концентрується на питаннях відбору рентабельних проєктів, сталості 

нормативно-законодавчого середовища, вибору країни юрисдикції, залучення 

радників для структуризації контрактів
164

. 

Крім законів, окремі питання розвитку ДПП регулюються постановами 

та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, положеннями та наказами 

центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а саме: Наказ 

Укравтодору «Про затвердження Положення про конкурсну комісію з 

проведення концесійних конкурсів» від 08.07.2013 № 215; Розпорядження 

КМУ «Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства 
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в Україні на 2013–2018 роки» від 14.08.2013 № 739-р; Наказ 

Мінінфраструктури «Про затвердження Положення про конкурсну комісію з 

проведення концесійних конкурсів на будівництво та експлуатацію 

автомобільних доріг» від 28.01.2014 № 61, Постанова КМУ «Про 

затвердження Державної цільової економічної програми розвитку 

автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018–

2022 роки» від 21.03.2018 р. № 382, яка передбачає довгострокове планування 

та фінансування чітко визначених завдань і заходів щодо відновлення та 

розвитку мережі автомобільних доріг загального користування державного 

значення і мостів за кошти не лише державного бюджету, а й за рахунок 

коштів міжнародних фінансових організацій та коштів інвесторів (концесія). 

Тож загалом лише на загальнодержавному рівні налічується кілька 

десятків нормативних актів, що безпосередньо регулюють питання ДПП. 

Європейське законодавство. Беручи до уваги вимогу адаптації 

законодавства України до стандартів ЄС, відповідно до Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС ключовими законодавчими актами ЄС з питань 

державних закупівель є: 

1) Директива 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 року (Директива про 

здійснення державних закупівель в державному секторі);  

2) Директива 2014/25/ЄС від 26 лютого 2014 року (Директива щодо 

закупівель в сфері комунального господарства);  

3) Директива 89/665/ЄЕС від 21 грудня 1989 року (Директива про 

застосування процедур оскарження рішень про присудження договорів 

закупівлі товарів та робіт за державні кошти) зі змінами від 2007 року 

Директивою 2007/66/ЄС;  

4) Директива 92/13/ЄЕС від 25 лютого 1992 року (Директива про 

застосування процедур оскарження рішень про присудження договорів 

закупівлі товарів та робіт за державні кошти щодо здійснення закупівельних 

процедур установами, які працюють у сферах водопостачання, енергетики, 

транспорту та телекомунікацій) зі змінами від 2007 року Директивою 

2007/66/ЄС;  
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5) Директива 2009/81/ЄС від 13 липня 2009 року (Директива щодо 

закупівель у сфері оборони);  

6) Директива 2014/23/ЄС від 26 лютого 2014 року (Директива щодо 

укладання договорів концесії);  

7) Директива 2014/55/ЄС від 16 квітня 2014 року (Директива про 

електронне інвойсування (е-інвойсування) в державних закупівлях). 

Ці Директиви частково завершують реформи у сфері державних 

закупівель в ЄС. Директива 2014/24/ЄС та Директива 2014/25/ЄС діють на 

всій території ЄС з 2016 року. Директива 2014/23/ЄС та Директива 

2014/55/ЄС є внеском у зростаюче використання електронних засобів 

комунікації у сфері державних закупівель в ЄС. 

Зі сторони України положеннями Угоди про асоціацію передбачено 

перехідний період до восьми років для повної адаптації системи державних 

закупівель України до стандартів ЄС, що відображено в графіку 

імплементації чинних Директив ЄС, але Угода про асоціацію не враховує 

чотири нові директиви. 

Директива про концесії застосовується до контрактів на більше ніж 5 

млн євро з гнучкими процедурами та спеціальними правилами щодо 

концесій, наприклад, строк дії концесійних контрактів. 

Директиви місять правила щодо: вимог до опублікування, різних 

конкурентних процедур, які використовуються для різних видів контрактів, 

та вимоги стосовно типів критеріїв та специфікацій, які мають 

використовуватися під час здійснення державних закупівель. Крім того, 

директивами також вимагається, щоб замовники забезпечували ефективний 

перегляд процедури надання державних контрактів. 

Процедури здійснення державних закупівель вважаються необхідними, 

адже в державному секторі замовники не можуть діяти як звичайний 

споживач. Звичайний споживач намагається отримати товар або послугу за 

найнижчою ціною і з найвищою якістю. У державних органів-замовників 

може бути й інша мотивація, окрім якості та ціни. Так, із політичних причин 

місцевий замовник може надати перевагу укладанню контракту з місцевим 
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підприємцем, на противагу більш дешевим та кращим учасником іззовні. 

Правила державних закупівель, таким чином, є необхідними для виправлення 

такої поведінки замовників
 165

. 

Проте, незважаючи на переваги ДПП для розвитку інфраструктури, 

широке застосування його механізмів у світі, а також досить широку 

нормативно-правову базу в Україні, за даними Світового банку, майже 

відсутній досвід успішної реалізації великих проєктів ДПП (рис. 3.13).  

 
 

Рис. 3.13. Динаміка розвитку проєктів ДПП в Україні 

Джерело: складено Л.Ю. Чмирьовою на основі даних Світового банку. 

 

На першому місці в Україні за кількістю проєктів із застосуванням 

ДПП стоїть енергетика, на другому – зв’язок, при цьому за обсягами 

інвестицій в ці проєкти безперечним лідером залишається зв’язок (79%). У 

сфері транспорту починаючи з 1992 р. було лише два проєкти у морських 

портах (рис. 3.14). 
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 Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС. Січень 2015 р. URL: 
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Рис. 3.14 Динаміка розвитку проєктів ДПП в Україні за секторами 

Джерело: складено Л.Ю. Чмирьовою на основі даних Світового банку. 

 

Таблиця 3.4  

Розподіл інвестування у проєкти на засадах ДПП в Україні за 

типами проєктів у 1992–2017 рр. 
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Енергетика - - 31 1057 15 1701 - - 46 2758 

Зв’язок - - 2 1572 12 10436 - - 14 12008 

Транспорт - - - - 2 280 - - 2 280 

Водопостача

ння та 

водовідведен

ня 

1 

102 - - - - 1 100 2 202 

Усього 1 102 33 2629 29 12417 1 100 64 15248 

Джерело: за даними Світового банку. 

 

За даними ж Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 

1 липня 2018 р. укладено 192 договори ДПП, з яких реалізується 66 (41 

договір концесії, 24 договори про спільну діяльність, один договір державно-
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приватного партнерства), 126 договорів не реалізується (чотири договори – 

закінчено термін дії, дев’ять договорів – розірвано, 113 договорів – не 

виконується)
 166

. Тобто з усіх укладених договорів реалізується лише 34%. 

Відсоток невдач для країн із низьким рівнем доходів не перевищує 7%, тоді 

як для країн із високим рівнем доходів він був нижчим за 4%
167

.  

Проєкти реалізуються в таких сферах господарської діяльності: збір, 

очищення та розподілення води (31 договор, що становить 47,0% від 

загальної кількості); виробництво, транспортування і постачання тепла (вісім 

договорів, що становить 12,1% від загальної кількості); оброблення відходів 

(сім договорів, що становить 10,6% від загальної кількості); будівництво 

та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на 

аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і 

річкових портів та їх інфраструктури (сім договорів, що становить 10,6% 

від загальної кількості); управління нерухомістю (чотири договори, що 

становить 6,1% від загальної кількості); виробництво, розподілення та 

постачання електричної енергії (три договори, що становить 4,5% від 

загальної кількості); пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх 

видобування (один договір, що становить 1,5% від загальної кількості); 

охорона здоров’я (один договір, що становить 1,5% від загальної кількості); 

інші (чотири договори, що становить 6,1% від загальної кількості)
168

.  

Найбільшу кількість договорів заключили у Полтавській області – 114, 

але 109 договорів із загальної кількості (96%) – не виконуються. Найбільша 

кількість діючих договорів зафіксована у Миколаївській (15 од.) та Київській 

(10 од.) областях, з яких усі, крім одного, – це договори концесії. Оскільки 

така форма контракту передбачає внесення на користь держави плати за 
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ексклюзивне право користування об’єктом, це означає, що більшість проєктів 

планувалось окупити за рахунок збирання плати з користувачів
169

. 

Центр транспортних стратегій провів дослідження, шляхом опитування 

респондентів, що сумарно контролюють більш як 90% вантажопотоків 

України. Згідно з цим дослідженням, 85% опитаних респондентів вважають, 

що найбільший потенціал для застосування концесій в Україні, саме у 

морських та річкових портах; 65% – на залізничному транспорті; 54% – 

автодороги; 27% – аеропорти; 8% – муніципальний транспорт. Головною 

несподіванкою при цьому стало те, що 65% опитаних вважають, що 

потенціал є у залізничного транспорту. Колись була ідея про залучення 

приватного партнера для управління депо, зовсім недавно Укрзалізниця 

почала говорити про можливість застосування концесії для вокзалів, але по 

факту в залізничному транспорті за останні роки не було заявлено жодного 

проєкту
170

. 

На 2018 р. в Україні найбільша вірогідність впровадження проєктів ДПП 

на транспорті шляхом концесії є у морських портів Ольвія (на 35 років) та 

Херсон (на 30 років). Для розробки техніко-економічного обґрунтування 

пілотних концесійних проєктів у морських портах Херсон та Ольвія було 

залучено Європейський банк реконструкції та розвитку171, при цьому компанія, 

яка виграє тендер, має компенсувати ЄБРР витрати на розробку ТЕО.  

Найбільш високий потенціал розвитку ДПП в Україні у морських 

портах пов’язаний з відкритою політикою ініціаторів пілотних конкурсів із 

передачі в концесію портів. Починаючи з 2016 р. було проведено велику 

кількість публічних та закритих перемовин. За даними дослідження Центру 

транспортних стратегій, близько 70% опитаних респондентів мали чітке 
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уявлення про ці проєкти
172

. Також цьому сприяє організація індивідуальних 

зустрічей для потенційних інвесторів. 

Плани щодо будівництва автомобільних доріг на умовах концесії 

ведуться ще з 2000 р., коли у Реєстрі концесійних договорів державного та 

комунального майна було зареєстровано два концесійні договори у 

транспортній галузі:  

1. Львів – Краковець, між Укравтодором та консорціумом «Концесійні 

транспортні магістралі», загальною кошторисною вартістю близько 1,635 

млрд грн (60% – за рахунок концесіонера, 40% – за рахунок концесієдавця). 

Завершення будівництва планувалось у 2012 р., але станом на листопад 2008 

р. вартість виконаних робіт становила 37 млн грн, з них кошти концесіонера 

– 7,3 млн грн, Укравтодору – 29,6 млн грн. Тобто приватний партнер не 

виконував взяті на себе інвестиційні зобов’язання;  

2. Львів – Броди, між Укравтодором та ВАТ «Виробничо-наукова компанія 

«Розточчя СТ», загальною кошторисною вартістю 2,7 млрд грн (79% – за 

рахунок концесіонера, 21% – за рахунок Укравтодору), але станом на листопад 

2008 р. концесіонером було погоджено місце розташування зазначеної 

автомобільної дороги та виконано проєктних робіт на суму 2,4 млн грн.  

Обидва договори було розірвано в судовому порядку внаслідок 

фактичного невиконання умов концесійних договорів 
173

. 

У планах також була реконструкція траси Одеса – Рені, але 

інвестиційний проєкт не було реалізовано в зв’язку з тим, що при терміні 

окупності в 10 років з існуючим розрахунковим трафіком, економічно 

обґрунтована вартість проїзду цією дорогою була би утричі вища, ніж у 

середньому по Європі. Виходом із такої ситуації могла стати модель 

співпраці держави і приватного інвестора, за якої уряд компенсував би 
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інвестору кошти, недоотримані за частину тарифу через те, що держава 

отримує позитивний економічний ефект
174

. 

У травні 2015 року Укравтодор оголосив конкурс на будівництво в 

Україні концесійної дороги Львів – Краковець, але тендер не відбувся через 

те, що конкурсні заявки претендентів – української компанії «Українські 

транспортні магістралі» і французької Bouygues – не відповідали умовам 

конкурсу
175

. 

Для покращення ситуації у 2018 р. голова Укравтодору анонсував початок 

активного пошуку інвесторів для будівництва та реконструкції доріг, а також 

представив об’єкти, які планувалося реалізувати за кошти приватних інвесторів 

(у тому числі на умовах державно-приватного партнерства) (рис. 3.15). 

  

Рис. 3.15. Об’єкти, які планується реалізувати за кошти приватних 

інвесторів (у тому числі на умовах державно-приватного партнерства) 

 

 Джерело: Что? Где? Когда? Автомобильные дороги попали в программу. URL: 
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Першим проєктом Укравтодору має стати концесійна платна дорога 

Краківець – Львів. Ця траса має стати частиною проєкту GO Highway, який 

покликаний поєднати дорожню мережу України із європейською мережею 

TEN-T, з’єднавши порти Чорного моря Одеса – Миколаїв – Херсон з портами 

Балтійського та Північного морів в ЄС. 

У межах проєкту GO Highway протягом 2017–2018 рр. було повністю 

відремонтовано трасу Львів – Умань у Львівській, Тернопільській областях 

та частково у Вінницькій та Черкаській областях, у 2019-2022 р. буде 

завершено роботи на ділянці Львів – Умань у Хмельницькій, Вінницькій та 

Черкаській областях. Після завершення першого етапу реалізації проєкту GO 

Highway у 2021 р.
176

 розпочнеться другий етап реконструкції і нового 

будівництва, в рамках якого заплановано будівництво першої концесійної 

дороги Краківець – Львів. довжиною 70 км. Витрати на проєкт 

становитимуть 500 млн євро. Планується, що підрядчиком стане Польща, яка 

утримуватиме автостраду протягом 20 років, а потім дорога перейде до 

держави. Продовженням дороги має стати об’їзна дорога навколо Львова 

довжиною 25 км та вартістю 4 млрд грн
177

. 

Служба автомобільних доріг у Київський області за результатами 

відкритих тендерних процедур уклала договір із проєктною організацією на 

розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва концесійної 

автомобільної дороги Київ – Біла Церква на ділянці від діючої Окружної 

дороги до транспортного вузла Біла Церква (Північна) на дорозі М-05. 

Орієнтовна довжина нової автомагістралі категорії 1-А становитиме близько 

50 км, орієнтовна вартість об’єкта – 7,5 млрд грн. Дорога проходитиме через 

Києво-Святошинський, Обухівський, Васильківський та Білоцерківський 

райони
 178

.
.
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Наразі очікуються певні зрушення щодо врегулювання питань ДПП у 

інституційному забезпеченні внаслідок ухвалення у 2018 р. ряду 

законодавчих актів, про які йшлося вище, а також ухвалення в першому 

читанні Проєкту закону про концесії № 8125 (далі – Проект № 8125), у якому 

прописані позитивні для автодорожньої галузі моменти.  

Наразі, згідно з чинним законодавством, ініціатором концесійних 

проєктів є держава (тобто профільне міністерство). Проєкт № 8125 закріплює 

таке право також за інвесторами (як резидентами, так і нерезидентами), що 

дасть інвесторам можливість вкладати кошти у проєкти, які їх цікавлять. 

Згідно з опитуванням, проведеним Центром транспортних стратегій
179

 (далі – 

Опитування) щодо визначення ініціатора концесійних проєктів, 69% 

опитаних відповіли, що це має бути профільне міністерство; 65% – 

приватний інвестор; 35% – уряд; 35% – муніципалітет; 15% – держкомпанія. 

Проте для транспорту, енергетики, водопостачання більшого значення 

набувають навички управління компаніями, а технологічні переваги бізнесу 

відходять на другий план. Зокрема, відсоток успішних проєктів ДПП, 

ініційованих державним партнером, вищий порівняно з ініційованими 

приватним: 98% проти 76% для країн із низькім рівнем доходів і 99% проти 

90% для країн з високим рівнем доходів
180

. 

Також Проєктом № 8125 закріплено можливість в окремих випадках, за 

рішенням КМУ, укладати концесійний договір без проведення відповідного 

конкурсу, тобто шляхом прямих переговорів, при: необхідності забезпечення 

національної безпеки та оборони; можливості виконання робіт (надання 

послуг) однією особою (у випадках ноу-хау, авторських прав тощо); 

отримання позитивного висновку за результатами проведення аналізу 

ефективності здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії 

за результатами аналізу пропозиції особи
181

. З одного боку, це видається 
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спрощенням процедури для інвесторів, але з іншого – за відсутності чітких 

критеріїв –можна визнати доцільним майже будь-який проєкт. 

Проєкт № 8125 розглядає питання забезпечення концесіонера 

земельною ділянкою для реалізації відповідного проєкту на умовах концесії, 

при цьому концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг 

мають свої особливості. Формування земельної ділянки забезпечується 

концесієдавцем, а витрати на розробку зазначеної документації 

відшкодовуються концесіонером. 

Проєктом № 8125 також передбачено, що якщо протягом 9 місяців з 

дати укладення концесійного договору із концесіонером не буде укладено 

договір про делегування функцій замовника будівництва при концесії на 

будівництво та експлуатацію автомобільних доріг, концесіонер має право на 

одностороннє розірвання концесійного договору. При цьому незрозуміло, чи 

отримає в такому випадку концесіонер якесь відшкодування своїх збитків та 

чи повертатиметься йому реєстраційний внесок (сума якого є достатньо 

значною та може становити до 500 мінімальних заробітних плат). 

Проєктом закону більш детально виписано положення щодо 

можливості вибору сторонами концесійного договору механізму та 

процедури вирішення спорів між сторонами концесійного договору в 

національному, міжнародному комерційному чи інвестиційному арбітражі182. 

Згідно з проєктом Закону України «Про концесії» № 8125 визнати 

концесійний конкурс з одним учасником таким, що відбувся, в Україні 

залишається можливим, але в країнах Євросоюзу після прийняття Директиви 

ЄС 2014/23 про концесії не відбулося жодного концесійного конкурсу з 

одним учасником. Україні варто взяти це до уваги та відмовитися від 

проведення непрозорих концесійних конкурсів
183

. 

Відповідно до Закону України «Про концесії на будівництво та 

експлуатацію автомобільних доріг» КМУ приймає рішення щодо 
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будівництва та експлуатації новозбудованих автомобільних доріг, які можуть 

бути передані у концесію, в цьому рішенні обов’язково зазначаються: межі 

земельних ділянок, необхідних для будівництва та експлуатації 

автомобільної дороги; орган, відповідальний за організацію роботи з надання 

у користування земельних ділянок для будівництва, експлуатації та 

обслуговування автомобільної дороги. Після прийняття такого рішення у 

визначеному законодавством порядку встановлюються відповідні обтяження, 

які регулюються Законом України «Про відчуження земельних ділянок, 

інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у 

приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності». У цьому випадку нововведенням є те, що якщо протягом 

шести місяців з дня прийняття рішення про викуп земельної ділянки не 

досягнуто згоди щодо умов договору купівлі-продажу, зазначені об’єкти 

можуть бути примусово відчужені у державну чи комунальну власність лише 

як виняток – із мотивів суспільної необхідності та виключно для будівництва 

автомобільних доріг загального користування державного значення, мостів, 

естакад та об’єктів, необхідних для їх експлуатації, на умовах концесії. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

будівництва та експлуатації автомобільних доріг» № 2304-VIII врегульовано 

питання щодо справляння плати за проїзд. Так, у разі віднесення 

новозбудованих автомобільних доріг загального користування державного 

значення до розряду платних, відповідно до рішення Кабінету Міністрів 

України про їх будівництво та експлуатацію на умовах концесії, процедура 

справляння плати за проїзд встановлюється концесіонером, а максимальний 

розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами, побудованими на 

умовах концесії, визначає Кабінет Міністрів України з урахуванням рівня 

інфляції
184

. 
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Нововведенням у Законі України «Про концесії на будівництво та 

експлуатацію автомобільних доріг» є чітке визначення терміна «будівництво 

автомобільної дороги», що є комплексом дорожньо-будівельних та 

проєктних робіт, пов’язаних з будівництвом нової автомобільної дороги, тоді 

як згідно з проєктом під будівництвом автомобільної дороги розуміється 

комплекс дорожньо-будівельних та проєктних робіт, пов’язаних з новим 

будівництвом чи реконструкцією або капітальним ремонтом автомобільної 

дороги, що ми вважаємо неправильним. 

Певні висновки для покращення ситуації у автодорожньому 

господарстві можна зробити з огляду на досвід, набутий у морських портах. 

Тож результати переговорів, проведених для морських портів, дають змогу 

зробити висновок, що для великих компаній необхідно часу більше за 60 

днів, що передбачені нашим законодавством на подання заявки з моменту 

оголошення тендера для прийняття рішення, наприклад, китайським 

компаніям для цього потрібно близько шести місяців185. Дані Опитування 

Центром транспортних стратегій резидентів щодо термінів підготовчого та 

конкурсного етапів ДПП показали, що для 50% неважливий термін, але дуже 

важлива якість; 27% назвали термін 6–12 місяців; 11% – до 6 місяців; 12% – 

1-2 роки. 

Треба зазначити, що, незважаючи на позитивні моменти ДПП та той 

факт, що для України ДПП може стати важливим двигуном прогресу, 

необхідно враховувати також сумний досвід недавніх проєктів зі сфери 

дорожнього будівництва в Європі. Серед них: будівництво магістралі А15 у 

Нідерландах, де підрядник ледь не збанкрутував, недооцінивши проєктні 

ризики; тендер на завершення будівництва кільцевої дороги Антверпена 

Oosterweel Link, який провалився через спірний дизайн; ще один тендер, що 

провалився, з будівництва внутрішньої платної магістралі «Західний 

швидкісний діаметр» у Петербурзі, реалізації якого завадила 
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непропрацьованність правових, економічних та соціальних питань; протести 

проти платного користування дорогами в Албанії
186

. 

Тож проблеми з проєктами ДПП є не лише в Україні – це світовий 

тренд. Висновок аналітиків G20 – для вирішення проблеми потрібно 

поліпшити якість підготовки проєктів, стандартизувати контракти і фінансові 

інструменти, забезпечити незмінні податкові та регуляторні умови. Із майже 

350 заявлених проєктів та інвестиційних намірів стосовно інфраструктури 

автодоріг, портів і аеропортів тільки 20 дійшли до стадії ТЕО або пред-ТЕО, 

причиною є нерозуміння інвестором окупності власних коштів187. 

Таблиця 3.5 

Заявлені проєкти ДПП на транспорті в Україні 
Показник Морські порти Автодороги Аеропорти 

Кількість заявлених 

проєктів/ідей 
Близько 130 192 23 

Кількість проєктів з 

попереднім ТЕО/ТЕО 
12 2 5 

Джерело: Государственно-частное партнерство в инфраструктуре. Отраслевой контроль / 

Центр транспортних стратегій. 2018. С. 32. URL: 

https://cfts.org.ua/media/documents/2018/industry-control-2018-ru.pdf 

 

Якість підготовки техніко-економічного обґрунтування та тендерної 

документації згідно з Опитуванням як важливий фактор відзначили 69% 

респондентів, 46% відзначили фінансову та технічну підтримку з боку МФО; 

35% – навчальні семінари; 23% – залучення консультантів із відповідним 

досвідом; 12% – створення спеціалізованого центру. 

Від держави очікується залучення інвесторів до інфраструктурних 

проєктів та здатність стати надійним партнером для приватного бізнесу на 

довгострокові терміни188. 
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Успішно проведені проєкти ДПП у морських портах дадуть поштовх 

для впровадження концесійних проєктів у сфері автотранспорту. Але треба 

розуміти, що, враховуючи стан українських доріг, реалізація навіть декількох 

вдалих концесійних проєктів загального стану доріг істотно не поліпшить. 

Тому в результаті активних дій держави – ухвалення низки 

законодавчих актів, запровадження Державного дорожнього фонду та 

розподілу автомобільних доріг загального користування державного та 

місцевого значення ситуація з автомобільними дорогами як державного 

значення, так і місцевого в Україні покращується. 

Україна може впроваджувати ефективні проєкти ДПП за умов якісного 

відбору проєктів, надання гарантій приватним інвесторам, можливості 

співфінансування з боку МФО, застосування контрактів ДПП відповідно до 

міжнародної практики
189

. Тож основну увагу треба приділити розробці та 

аналізу проєктів ДПП, адже основним параметром має бути економічна 

доцільність проєкту. 

3.3. Проблеми та шляхи вирішення інституціонального забезпечення  

розвитку водного транспорту  

3.3.1. Сучасні інституціональні особливості розвитку водного 

транспорту України 

Сучасний рівень розвитку та глобалізації світової економіки, 

активізація зовнішньоекономічних торговельних відносин обумовлюють 

визначальну роль та місце інституціонального забезпечення функціонування 

водного транспорту України та створення реальних можливостей його 

інтеграції до європейської та світової транспортних систем.  

Водний транспорт є сектором ринку, який забезпечує розвиток 

зовнішньоекономічних зв’язків, його функціонування регулюється системою 

міжнародного права. Україна є морською державою, тому розвиток 

транспортних потоків і обслуговування мультимодальних коридорів 
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відбувається значною мірою на основі вдосконалення організації морських та 

внутрішніх водних перевезень великих обсягів вантажів, що неможливе без  

ефективного функціонування морських  та річкових  портів, які надають 

велику кількість портових послуг. Вітчизняні морські та річкові порти 

одночасно виступають у різних інституційних іпостасях: 

 – як ключовий елемент специфічної складної транспортно-

прибережно-індустріальної системи; 

– як особливий обмежений простір для прийняття  управлінських 

рішень при виробництві інфраструктурних портових послуг
190

. 

В основі терміна «інституціоналізм» лежить поняття «інститут», що 

розглядається як первинний елемент рушійної сили суспільства в економіці 

та поза її межами. Предметом дослідження представників інституціоналізму 

є інституції — сукупність суспільних звичаїв, в яких закріплено домінуючий 

спосіб мислення соціальної групи чи всього народу. 

Сучасним тенденціям світової економіки притаманна динамічність та 

циклічність, що визначається багатофакторним системним процесом 

глобалізації, розвиток та посилення масштабів якої здійснюється під впливом 

різноманітних чинників. Світ став не лише взаємозалежним, а й 

взаємовразливим. Доказом цього слугують наслідки кризових явищ у 

світовій економіці. Хоча взаємна вразливість стає явно вираженою, все ж 

таки рівень впливу тих чи інших процесів  на кожну країну різний. Це 

насамперед пов’язано з рівнем інституціонального забезпечення кожної 

країни та світу загалом. Таким чином, світове господарство являє собою 

сукупність національних господарств різного рівня інституціонального 

забезпечення.  

У процесі багатовікової еволюції цивілізації відбувається формування і 

розвиток нових інститутів, які відображають органічну єдність економічного, 

правового, соціального і політичного напряму в житті суспільства. 
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Представники інституціоналізму звертають особливу увагу на необхідність 

вивчення цієї єдності, що становить важливий аспект методології 

досліджень. Методології інституціоналізму властиві такі ознаки: 

1) перевага розуміння процесу і сильних сторін прогнозування; 

2) урахування невизначеності та – у зв’язку із цим – акцентуація 

стосовно кордонів можливого передбачення фактичного майбутнього, на 

відміну від передбачення в контексті моделі; 

3) сприйняття економічної теорії як поєднання індукції та дедукції; 

4) підхід до розгляду економіки як органічного системного цілого, що 

еволюціонує в часі та просторі, а не як статичного механізму; 

5) підкреслення значення інструменталізму і прагматизму як основи 

для вирішення проблем; 

6) підкреслення неминучості нормативних елементів в економічній 

теорії, особливо в аспекті застосування теорії до питань політики та 

економічного значення держави як селективних, часто неявних нормативних 

передумов при визначенні того, чиї інтереси повинні враховуватися; 

7) проголошення відкритого вираження ціннісних суджень, 

обговорення і їх критика у відкритих дискусіях, а не застосування оцінок в 

неявному вигляді; 

8) моделювання патернів
191

, а не обмеженого причинно-наслідкового 

пояснення; 

9) підтримка методологічного колективізму в чистому вигляді, або в 

поєднанні зі збагаченим та неідеологізованим методологічним 

індивідуалізмом
192

. 

Морські порти з самого початку торгового мореплавання зіграли і 

продовжують виконувати важливу місію в історії людства. Потреба у 

збільшенні дальності маршрутів, з одного боку, спонукала учасників 
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морського перевізного процесу удосконалювати засоби мореплавання і 

постійно диверсифікувати набір портових послуг, підвищувати рівень їх 

якості, з іншого боку, інфраструктурно добре оснащені морські порти та 

якісні портові послуги давали змогу освоювати дедалі більше далеких 

маршрутів і прокладати  торгові шляхи, розширювати морські комунікації. 

Таким чином, спостерігався процес ланцюгової реакції, коли причина і 

наслідок періодично мінялися місцями, обумовлюючи історичний прогрес і 

розширення ареалу торгового мореплавання. 

Морські та річкові порти є ключовими пунктами транспортної системи 

під час здійснення зовнішньоторговельної діяльності. Від ефективності їх 

діяльності залежать якість та обсяг експорту транспортних послуг, рівень 

конкурентоспроможності національних товарів на світовому ринку. Тому 

актуальність досліджень розвитку формальних інститутів функціонування 

водного транспорту України в умовах глобалізації та інтеграції до світового 

простору не викликає сумніву. 

Розвиток формальних інститутів водного транспорту як стратегічно 

важливого для держави сегмента транспортної інфраструктури   має 

відбуватися за такими напрямами. 

1. Технічна та технологічна модернізація відповідно до міжнародних 

стандартів та вимог. 

В Україні основним органом, який здійснює технічний огляд суден 

морського та річкового флоту незалежно від форми власності є Регістр 

судноплавства України, який: 

1) погоджує проєктно-технічну документацію і здійснює технічний 

нагляд за будівництвом, переобладнанням, модернізацією та ремонтом суден, 

суднових механізмів, обладнання, пристроїв, холодильних установок, 

контейнерів, випробуванням та виготовленням виробів і матеріалів, 

суднового забезпечення тощо; 

2) виконує технічний нагляд за суднами при експлуатації, за 

судноплавними гідротехнічними спорудами та гідротехнічними спорудами 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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портів, суднобудівних та судноремонтних заводів при їх проєктуванні, 

будівництві та експлуатації, контролює промірні роботи та екологічну 

безпеку суден; 

3) виконує конвенційну сертифікацію суден за дорученням Морських 

адміністрацій; 

4) проводить облік суден, які підлягають нагляду у зв’язку із веденням 

Регістрової книги; 

5) погоджує проєкти стандартів, керівних документів, технічних умов 

та інших нормативних документів із суднобудування, судноремонту та 

технічної експлуатації флоту; 

6) виконує експертизи технічного стану суден та інших об’єктів 

нагляду; 

7) сертифікує системи управління якістю. 

Регістр судноплавства України представлений на території України 

десятьма регіональними представництвами та більш ніж двадцятьма 

інспекторськими дільницями і відділеннями
193

.  

Однією з важливих проблем технічної модернізації морського 

транспорту є будівництво нових та поглиблення існуючих водних шляхів у 

акваторії морських портів для безперешкодного проходження суден великого 

дедвейту. Необхідним є проведення робіт із ліквідації відставання технічного 

оснащення українських портів відповідно до сучасних європейських та 

світових  вимог, що  активізує процеси, які дозволять українському водному 

транспорту вийти на передові позиції за рівнем безпеки та якістю надання  

транспортних і супутніх їм послуг.  

Як повідомляє Адміністрація морських портів України (АМПУ)
194

, 

протягом 2018 р. проведено технічне обслуговування акваторій морських 

портів Ізмаїл та Рені для підтримки навігаційних габаритів шляхом 

експлуатаційного днопоглиблення.  
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19.03.2018 р. Херсонська філія АМПУ уклала договір на проведення 

експлуатаційного днопоглиблення акваторії морського порту Херсон з 

переможцем тендеру – компанією ТОВ «СМД-ІНВЕСТ». Відповідно до 

документа вартість робіт становить 120,2 млн грн. без ПДВ. Економія від 

очікуваної вартості закупівлі становила 6,6 млн грн. 

Важливим напрямом розвитку формальних інститутів водного 

транспорту України є запровадження ефективного механізму відведення 

земель  для розвитку морських  і річкових портів. З метою реалізації цього 

положення необхідно ухвалити закон України  «Про штучно створені 

земельні ділянки на водних об’єктах у межах акваторії морських портів». 

Актуальним питанням технічної модернізації є відновлення суднового 

глибоководного ходу Дунай – Чорне море на українській ділянці дельти 

Дунаю. Імплементаційний Комітет Конвенції про оцінку впливу на 

навколишнє середовище  у транскордонному контексті (Конвенції 

Еспо) відзначив прогрес України  у частині розробки і подання проєкту 

деталізованої дорожньої карти щодо приведення проєкту «Створення 

глибоководного суднового ходу  р. Дунай — Чорне море на українській ділянці 

дельти»  у повну відповідність із положеннями Конвенції Еспо
195

. 

Технологічна модернізація передбачає розширення мережі терміналів 

та узгодження пропускної спроможності перевезення вантажів 

автомобільним, залізничним і водним транспортом у схемах комбінованих 

(інтермодальних) перевезень; створення механізованих ліній у портах із 

застосуванням сучасної вантажної техніки. 

2. Інвестиційні та фінансово-економічні трансформації. 

 Інвестиційний розвиток формальних інститутів водного транспорту 

перш за все передбачає визначення умов і гарантій залучення приватного 

капіталу для розвитку портових комплексів та підтримки інвестора з боку 

держави шляхом, зокрема, впровадження системи кредитування під гарантії 
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уряду, укладання договорів концесії, оренди, інших форм державно-

приватного партнерства. 

Важливим напрямом покращення фінансово-економічного становища 

портів є тарифна політика. Формування ціни на морському транспорті 

складається з вартості перевалки вантажів у морських портах і вартості 

перевезення вантажів (фрахту). Тарифи на перевезення вантажів морським 

транспортом (фрахтові ставки) державою не регулюються, їх рівень 

визначається світовими цінами, що склалися на ринку цих послуг. Тарифи на 

послуги в морських портах підлягають державному регулюванню і 

становлять систему портових тарифів. 

Актуальним є впровадження економічно обґрунтованої тарифної 

системи, що залежить від кон’юнктури ринку, забезпечення  стабільності, 

передбачуваності та гнучкості останньої; удосконалення тарифів у сфері 

надання спеціалізованих послуг портів, оптимізації та встановлення на 

конкурентоспроможному рівні тарифів на переробку вантажів та портових 

зборів.  

Через це необхідно затвердити нову редакцію методики розрахунку 

ставок портових зборів та на її основі розробити новий порядок справляння 

та розмірів ставок портових зборів, затвердити тарифи на послуги із 

забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у 

господарському віданні адміністрації морських портів України. Основними 

напрямами удосконалення тарифів на послуги морських портів є 

запровадження наскрізних тарифів на перевезення через порти транзитних 

високотарифікованих вантажів та лібералізація тарифів на вантажно-

розвантажувальні роботи. За наявності інфляційних процесів має відбуватися 

індексація тарифів, які встановлюються державними органами. 

3. Організаційні зміни. 

Наступним необхідним напрямом удосконалення формальних 

інститутів водного транспорту України у сучасних умовах інтеграції та 
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глобалізації економіки є організаційні зміни, реформування системи 

управління. 

Реформування морських портів із розмежуванням функцій 

господарських і державного управління, що було оголошене Законом 

України від 17.05.2012 р. № 4709-17 «Про морські порти України» сприяє 

підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного морського транспорту на 

світовому транспортному ринку. Реформа залишає у державній власності 

акваторії та гідроспоруди, що забезпечують безпеку судноплавства в зоні 

діяльності портової адміністрації. Проведено реорганізацію державного 

підприємства «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) шляхом 

розподілу, у кожному морському порту створено державне підприємство – 

адміністрацію морського порту, а служби капітанів морських портів 

включено до складу центрального органу виконавчої влади, який забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому 

транспорті. Такий підхід дозволяє залучити до розвитку інфраструктури 

портів приватний капітал, потужних інвесторів та вантажовласників. 

Приватне інвестування в об’єкти портової інфраструктури здійснюється 

на базі єдиного майнового комплексу на основі інвестиційного договору. 

Компенсація інвестицій відбувається на основі договорів між АМПУ та 

інвестором у порядку, який визначає КМУ. Джерелом компенсації інвестицій 

є портові збори. 

Важливим кроком на шляху організаційних перетворень на водному 

транспорті стало створення центрального органу виконавчої влади, який 

виконує функції Морської адміністрації, реалізовуючи державну політику у 

сфері морського та річкового транспорту. Постановою КМУ від 06.09.2017 № 

1095 була утворена Державна служба морського та річкового транспорту 

України. 

Слід зазначити, що одним із організаційних заходів на морському 

транспорті є формування державного реєстру морських портів і терміналів. 

Грузія та Туреччина серед чорноморських країн за 1993–2010 рр. наростили 
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дедвейт власного флоту відповідно на 47% та 13% за рахунок заснування 

міжнародних регістрів суден із наданням судновласникам, що реєструються 

у країні, відповідних пільг. Близьким до цього шляхом пішла і Республіка 

Молдова, що у 2003 р. внесла зміни до Кодексу торговельного мореплавства, 

яким визначено, що «власники суден і фрахтувальники, які зареєстрували 

свої судна в Судновому реєстрі Молдови, звільняються від сплати податків 

та мита»
196

. 

З метою інтеграції  водного транспорту України до європейського та 

світового простору актуальним напрямом удосконалення його 

інституціонального забезпечення  є дерегуляція, спрямована на спрощення 

ведення бізнесу та покращення інвестиційної привабливості послуг 

українських портів. У цьому контексті Мінінфраструктури України 

передбачило, що  кількість документів, які надаються капітаном судна 

капітану морського порту при заході в акваторію зменшується в шість разів. 

Також суттєво скоротилася кількість контрольних процедур. Раніше 

оформлення судна здійснювалося на борту корабля щонайменше п’ятьма 

контролюючими органами і тривало кілька годин. Відтепер судновий агент 

матиме всі необхідні для оформлення документи завчасно, до моменту 

прибуття судна в порт. Така кардинальна зміна усуває вплив людського 

фактора, економить час і гроші учасників процедур. Нововведення 

скорочують час перебування суден у портах та збільшують пропускну 

спроможність портів на 15%. Скоротився час неефективного простою, за 

який раніше доводилося сплачувати вантажовласникам
197

. 

Ще одним напрямом дерегуляції діяльності водного транспорту є 

спрощення процедур складання концесійного договору, договорів оренди, 

ремонту та реконструкції об’єктів морських портів, які на сьогоднішній день 

поки що досить декларативні, не визначені остаточні умови та механізми їх 

реалізації. 
                                                 
196

 Пріоритети державної морської політики у сфері функціонування та розвитку морегосподарського 

комплексу України / НІСД. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Sea_Politic_corrected-6cafc.pdf 
197

 Реформи в галузі водного транспорту. URL: http://www.mtu.gov.ua/content/reforma-v-galuzi-vodnogo-

transportu.html 
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Відбувається дерегуляція й у сфері річкового транспорту. 

Розпорядженням КМУ від 23.08.2016 р. № 615-р «Про затвердження плану 

заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»198 

передбачена демонополізація та лібералізація ринку послуг із лоцманського 

проведення суден внутрішніми водними шляхами, зниження тарифів на цей 

вид послуг, спрощення видачі одноразових дозволів на захід до річкових 

портів України суден під іноземними прапорами. 

4. Інформаційний  розвиток. 

Розвиток формальних інститутів водного транспорту України  у 

сучасних умовах неможливий без упровадження інформаційних технологій, 

створення єдиного інформаційного простору. 

Відповідно до рекомендації № 33 ЄЕК ООН  для оптимізації 

управління логістичними, транспортними процесами у морських портах у 

рамках державно-приватного партнерства, полегшення митного 

декларування товарів, стандартизації інформації стосовно вимог ЄС щодо 

імпорту, експорту та транзиту товарів розпочата робота зі створення 

вітчизняного сегмента інформаційної системи портового співробітництва 

(ІСПС) та впровадження  національних «єдиних вікон» морського 

транспорту. Ця система працює з 2015 р. в усіх портах, де зупиняється 

морський транспорт. ІСПС є значним кроком у боротьбі з корупцією, вона 

дозволяє спростити систему ведення бізнесу, забезпечує прозорість 

державної митної політики. Підключення до системи можливе двома 

шляхами: створенням робочого місця або інтеграцією у систему єдиного 

інформаційного портового співтовариства (ЄІПС). Розробкою програмного 

забезпечення та технічною підтримкою системи ЄІПС займається компанія 

PPL 33-35, яка є членом Європейської асоціації інформаційних портових 

співтовариств
199

. 

                                                 
198

 Розпорядження КМУ від 23 серпня 2016 р. № 615-р.  URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/615-2016 
199

 Овруцкая Т. К единому информационному портовому сообществу. Порты Украины. 2012. № 10(122). С. 
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Необхідним напрямом удосконалення інформаційних трансформацій 

формальних інститутів є впровадження річкової інформаційної служби на 

Дніпрі та українській ланці Дунаю. Річкова інформаційна служба – це 

сучасна гармонізована служба збирання, оброблення та аналізу інформації 

для забезпечення річкового судноплавства, що відповідає європейським 

стандартам та директивам ЄЕК ООН. Інноваційною відзнакою 

автоматизованої інформаційної системи є процедура підготовки та розсилки 

повідомлень судноводіям відповідно до європейських стандартів на 24 

європейських мовах. Відродження торговельного мореплавства на річках 

України залежить від збільшення обсягів перевезень, їх інвестиційної 

привабливості та зростання попиту на них. При цьому чинне законодавство 

повинно забезпечити збалансованість комплексу економічного, соціального 

та екологічного аспектів проблеми. 

5. Безпека мореплавства та охорона навколишнього природного 

середовища. 

Основним органом, який забезпечує здійснення державного нагляду  

за  безпекою  судноплавства  на  морському  і   річковому транспорті  

України, є  Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства  

(Держфлотінспекція України). 

Основними завданнями Держфлотінспекції України є:  

 здійснення державного  нагляду  за  безпекою  судноплавства у 

морських  і  річкових  портах,  територіальному  морі,  на внутрішніх водних 

шляхах, а також на суднах, що плавають під Державним прапором України;  

 контроль за дотриманням законодавства і міжнародних договорів 

України з безпеки судноплавства та здійснення заходів щодо запобігання 

забрудненню довкілля із суден;  
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 здійснення за дорученням Мінінфраструктури заходів щодо 

імплементації  міжнародних договорів України з питань безпеки 

судноплавства та запобігання забрудненню довкілля із суден200. 

Як визначено у проєкті Національної транспортної стратегії України на 

період до 2030 року, важливим  напрямом  розвитку морського транспорту є 

«впровадження спільних з ЄС процедур забезпечення безпеки судноплавства, 

моніторингу руху морських суден, надання допомоги на морі, морського 

зв’язку, реагування у випадках забруднення з суден та створення 

національного сегмента системи обміну інформацією SafeSeaNet щодо руху 

суден та аварійних подій»
201

. 

SafeSeaNet – це система обміну навігаційною інформацією ЄС, що 

забезпечує дотримання відповідного законодавства ЄС та спрямована на 

безпеку мореплавання, збереження вантажів у порту і на морі, захист 

морського середовища та ефективність морського транспорту і морських 

перевезень
202

. 

Необхідним є приведення державного нагляду за безпекою 

судноплавства у відповідність із рекомендаціями міжнародних морських 

організацій, внесення відповідних змін до Кодексу торговельного 

мореплавства України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.  

Постановою КМУ від 18.12.2018 р. № 1108 затверджена нова редакція 

Морської доктрини України на період до 2035 року, у якій, зокрема, 

підкреслено: «Перемога в Україні демократичних сил і розгортання 

активного політичного та економічного співробітництва з Європейським 

Союзом, відновлення діалогу про приєднання до НАТО в умовах тимчасової 

окупації Російською Федерацією території України, агресії Російської 

                                                 
200

 Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства. URL: https://dfiua.io.ua/ 
201

 Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року. URL: 

https://mtu.gov.ua/news/28581.html 
202

 АМПУ доручено створити національний сегмент системи / SafeSeaNet.  URL: 

http://www.uspa.gov.ua/ru/pres-tsentr/novini/novini-ampu/14279-ampu-porucheno-sozdat-natsionalnyj-segment-

evropejskoj-sistemy-obmena-navigatsionnoj-informatsii-safeseanet-2 
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Федерації проти України та її спроб перерозподілу сфер контролю над 

акваторією Азовського і Чорного морів, необхідність прискорення процесу 

виходу держави з довготривалої системної кризи потребують оновлення 

напрямів розвитку України як морської держави»
203

. 

Розвиток глобального й національного водного транспортного 

комплексу відбувається під впливом багатьох факторів, які змінюються 

внаслідок циклічності та біфуркації світового економічного зростання та 

обумовлюють необхідність розроблення нових наукових і методологічних 

положень
204

. Основні фактори інституціонального забезпечення розвитку 

водного транспорту України надані на рис. 3.16.  

 

 

Рис. 3.16. Фактори інституціонального забезпечення розвитку водного 

транспорту України 

Джерело: складено Н.В. Кудрицькою. 

Інститути розвитку водного транспорту України можуть бути 

представлені як система її державних та спеціалізованих установ, на які 

покладені функції контролю та управління; міжнародних організацій у галузі 
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морського та річкового транспорту, навчальних закладів та центрів, 

нормативно-правова база, норми і нормативи, інститути власності, ліцензійні 

умови, економічні та технічні обмеження тощо. 

На рис. 3.17 надана структура системи державних та спеціалізованих 

установ і організацій управління та контролю за функціонуванням водного  

транспорту України
205

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.17. Система  установ та організацій управління і контролю 

за діяльністю водного транспорту України 

Джерело: складено Н.В. Кудрицькою за: Шульженко Ф.П., Гайдулін О.О., Кундрик Р.С. 

Система управління морським транспортом України. Транспортне право. 2005. URL: 

http://readbookz.com/book/222/8687.html 

 

Управління та державний нагляд за торговельним мореплавством в 

Україні покладається на Міністерство інфраструктури України, яке 

здійснює загальний контроль за дотриманням законодавства і міжнародних 

договорів щодо мореплавства, загальне керівництво державною реєстрацією 

морських суден, нагляд за станом морських шляхів, дипломуванням моряків, 
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рятувальною та лоцманською службою. Органом галузевого управління 

водним транспортом є Державний департамент морського та річкового 

транспорту, який підпорядковується Міністерству інфраструктури України. 

У системі державного управління морським транспортом діють 

спеціалізовані установи та організації. Загальне керівництво та контроль за 

реєстрацією і веденням обліку суден в Україні здійснює Інспекція головного 

державного реєстратора флоту. Державна реєстрація здійснюється 

капітанами морських портів та Головною державною інспекцією України з 

безпеки судноплавства. Інспекція державного портового нагляду морських 

рибних портів України є органом державного нагляду у сфері забезпечення 

безпеки мореплавства суднами, що заходять  до морського рибного порту. 

Подібні функції щодо торговельних портів здійснює Інспекція державного 

портового нагляду морського торговельного порту України. 

Державна морська лоцманська служба – це сукупність підприємств і 

підрозділів морських портів, на які покладено функції надання лоцманських 

послуг. Державний нагляд і загальне керівництво за діяльністю служб 

регулювання руху суден здійснює Головна державна інспекція України з 

безпеки судноплавства і капітанів портів. Технічний нагляд здійснює 

Регістр судноплавства України, а судноплавний нагляд – 

Держфлотінспекція
206

. 

На рис. 3.18 представлена структура міжнародних організацій 

морського та  внутрішнього водного транспорту (ВВТ), які регламентують 

три сфери діяльності: 

 розвиток торговельного судноплавства; 

 безпеку судноплавства; 

 майнову відповідальність перевізника. 
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Рис. 3.18. Міжнародні організації у галузі морського та  внутрішнього 

водного транспорту 
Джерело: складено Н.В. Кудрицькою за: Міжнародні організації, конвенції та 
багатосторонні угоди в галузі транспорт: в 4-х т. Т. 4: Морський і річковий транспорт: 
навчальний посібник. Київ: ДП «ДержавтотрансНДІпроект», 2009.216 с. 
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Міжнародна морська організація – International Maritime Organization 

(IMO) забезпечує співробітництво між урядами з проблем регулювання та 

заходів із технічних питань, високих стандартів щодо безпеки на морі та 

ефективності судноплавства. 

Дунайська Комісія – Commission du Danube (СD) є важливим  

інституційним інструментом, який регулює технічні та правові умови 

судноплавства Дунаєм. 

Центральна комісія судноплавства по Рейну  Central Commission for the 

Navigation on the Rhine (CCNR) гарантує дотримання принципів рейнського 

судноплавства, встановлених Мангеймською конвенцією про судноплавство 

Рейном: свобода судноплавства для суден усіх країн; однакове ставлення до 

суден усіх країн; свобода перевезень будь-яких вантажів; єдині правила 

судноплавства Рейном. 

Міжнародний морський комітет – International Maritime  Committee 

(IMC) створений з метою допомоги уніфікації морського права і практики та 

стимулювання створення національних асоціацій морського права. 

Балтійська і міжнародна морська рада – Baltic and International 

Maritime (BIMCO) створена з метою протистояння несправедливим зборам і 

вимогам фрахтувальників та узгодження політики у сфері трампового 

судноплавства. 

Міжнародна організація морського супутникового зв’язку – 

International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) забезпечує 

космічний сегмент для покращення морського зв’язку та сприяння 

задоволенню потреб у засобах громадського зв’язку, безпеки мореплавства, 

охорони життя на морі, ефективності судноплавства, покращення управління 

флотом. 

Міжнародна організація  служб маяків – International  Association of 

Lighthouse Authorities (IALA) відповідає за покращення навігаційного 

обладнання, встановлення та експлуатацію маяків та інших берегових і 

плаваючих засобів навігаційного огородження. 
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Міжнародна асоціація морських лоцманів – International  Maritime 

Pilot’s Association (ІМРА) захищає інтереси лоцманів та їхніх об’єднань проти 

судновласників при розробленні міжнародної політики у сфері 

судноплавства. 

Міжнародна асоціація незалежних власників танкерів – International  

Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO) створена для 

захисту інтересів незалежних власників танкерів. 

Міжнародна асоціація портів і гаваней – International  Association of 

Ports and Harbors (ІAPH) – створена з метою розвитку та встановлення 

ділових відносин і співробітництва між портами та гаванями світу, обміну 

інформацією про нову технологію і техніку розвитку портів. 

Міжнародна асоціація з електротехнічного та інженерного 

обслуговування суден – International  Ship Electrical and Engineering Service 

Association (ISES) об’єднує фірми, що мають найбільш високу репутацію в 

сфері ремонту та обслуговування електричного та електронного обладнання, 

сприяє торгівлі та інтересам членів, які займаються демонтажем, ремонтом та 

обслуговуванням усіх видів обладнання та кондиціонування повітря на 

суднах. 

Міжнародна асоціація суднових постачальників – International Ship 

Suppliers Association (ISSA) створена з метою надання допомоги 

національним асоціаціям з економічних та технічних питань суднового 

забезпечення. 

Міжнародна палата судноплавства – International Chamber of Shipping 

(ISC) виражає інтереси судновласників, лоцманів різних країн на 

національному та міжнародному рівнях, стимулює розвиток судноплавства. 

Міжнародна федерація асоціацій морських капітанів – International  

Federation of Shipmaster’s Associations  (IFSMA) створена для захисту 

інтересів капітанів та осіб командного складу перед судновласниками та в 

міжнародних організаціях. 
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Міжнародний союз морського страхування – International Union of 

Marine Insurance (IUMI) прагне захищати та розвивати інтереси морського 

страхування, формувати політику страхування морської діяльності, 

відстоювати інтереси страхувальників перед вантажовласниками та 

судновласниками. 

Міжнародний форум морських нафтових компаній – Oil Companies 

International Marine Forum (OCIMF) створений з метою розроблення заходів 

із питань забезпечення незалежних морських нафтових компаній у 

міжнародному морському судноплавстві, консультацій з питань 

використання танкерів і розвантаження сирої нафти та нафтопродуктів. 

Постійна міжнародна асоціація конгресів з судноплавства – 

Permanent  International  Association on Navigation Congresses (OCIMF) 

створена з метою сприяння розвитку річкового та морського судноплавства 

шляхом заохочення прогресу в проєктуванні, будівництві, модернізації, 

утриманні й експлуатації річкових та морських шляхів, портів, прибережних 

районів
207

. 

Підготовку кадрів для морського та річкового транспорту України 

проводять Київська державна академія водного транспорту ім. Конашевича, 

Одеський національний морський університет, Ізмаїльський інститут водного 

транспорту, Херсонська державна морська академія. В Одесі функціонує 

навчальний центр фахівців морського транспорту, який здійснює підготовку 

плавскладу згідно з вимогами Міжнародної конвенції про підготовку, 

дипломування моряків і несення вахти. Всі види підготовки відповідають 

вимогам національних і міжнародних стандартів, визнані Інспекцією з 

підготовки та дипломування моряків. 

Фахівцями Мінінфраструктури України та Інспекції з питань 

підготовки та дипломування моряків розроблено план першочергових заходів  

удосконалення системи дипломування. Основною метою розроблених 
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заходів є оптимізація та спрощення системи шляхом приведення її до 

практики провідних морських країн.  Планом передбачено: 

1) дерегуляцію системи дипломування моряків; 

2) підвищення об’єктивності оцінки кваліфікації моряків  та 

запобігання потенційним корупційним явищам; 

3) підвищення прозорості та ефективності роботи Державної 

кваліфікаційної комісії та Державного реєстру документів моряків 

 України
208

. 

Організаційно-правові форми реформування водного транспорту, 

адекватні ринковому середовищу, характеризуються орієнтацією на 

прибуток, адаптивністю до кон’юнктурних змін, самостійністю у виборі 

напряму і засобів діяльності, високим рівнем мотивації робітника. 

Участь приватних фірм у забезпеченні послуг портів, досвід їх  роботи 

дозволяє впровадити прогресивні схеми роботи порту. Міжнародний досвід 

засвідчує, що  вона значно покращує результати діяльності  портів, підвищує 

їх конкурентоспроможність, особливо в ситуації зменшення фінансової 

допомоги держави. 

Дуже важливою проблемою удосконалення управління морськими  

портами є формування методичного забезпечення їх інституціонального 

реформування. Основою економічної реформи портів мають бути поступові 

перетворення діючих інститутів: державного управління, фінансової системи, 

прав власності, соціальної інфраструктури. Посилення грошово-кредитної і 

фінансової політики має здійснюватися тільки на умовах проведення 

реальних перетворень в інституціональній сфері, орієнтованих на скорочення 

державного втручання в економіку портів. Приватні підприємства гнучко та 

ефективно реагують на скорочення грошової маси, підвищення відсоткових 

ставок, лібералізацію господарської діяльності. 
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Системні інституціональні перетворення – це єдина можливість 

майбутнього економічного зростання. Вся політика державної влади має бути 

орієнтована на створення умов для нього. Це особливо важливо, якщо мати 

на увазі, що системні зміни мають, як правило, незворотний характер. 

У зв’язку з цим потрібно негайно починати проведення активної 

політики системних перетворень, які мають за мету створення теоретичних 

основ ринкової конкуренції морських портів. Це унікальне і складне 

завдання, що порушує інтереси як великого капіталу, так і більшості 

трудових колективів морських портів.  

Якщо говорити про принципові підходи до інституціональних 

перетворень, то вони мають відмовитися від ідеології керування зверху і 

перейти  до роботи на рівні морських портів за індивідуальними проєктами. 

Безумовний пріоритет у цій сфері – реорганізація морських портів і 

стимулювання перерозподілу власності до ефективного власника. 

Виокремлюються чотири етапи проведення інституціональних реформ 

портів
209

: 

Перший етап пов’язаний із розробленням концепції реформування 

портів, що включає визначення мети, розроблення змісту, засобів реформи, 

контроль та регулювання державних функцій, оцінку фінансових результатів 

реформи, розподілення відповідальності у проведені реформи. 

Формування концептуальної основи проведення інституціональної 

реформи в морських портах визначається причинами проведення портових 

реформ, політикою реформування, місією морських портів («сприяти 

розвитку морської транспортної інфраструктури України та підвищенню 

конкурентоспроможності українських морських портів шляхом проведення 

адміністративної реформи та створення умов і механізмів для залучення 
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інвестицій»
210

), основними моделями управління портом, засобами та 

інструментами реформування, проєктуванням регуляторної системи порту, 

фінансовим результатом портового реформування. 

Другий етап інституціональних реформ портів пов’язаний із новим 

визначенням повноважень державної влади (функцій, послуг і моделей 

керівництва порту), визначає ряд типових структур управління, що 

використовуються портами по всьому світу. Цей етап визначає 

організаційно-правові положення, які порти беруть на себе, і для кожної 

альтернативної структури управління визначає схеми, де встановлюються 

завдання для різних структурних підрозділів. 

Результатом вибору є визначення організаційної моделі та визначення 

набору майна та послуг, які є специфічною ціллю реформування. 

По завершенні цього завдання дослідження має бути досягнуто 

кращого розуміння різних видів портового управління і видів власності, їх 

відповідні сильні та слабкі сторони. Визначається, які варіанти можуть з 

більшою вірогідністю використовуватися у конкретних портових умовах. 

Як показала практика Світового банку
211

, для ефективного 

функціонування транспортної системи необхідно чітко розрізняти сфери 

надання транспортних послуг та транспортну інфраструктуру. У галузі 

морського транспорту практично скрізь відповідальність за надання і 

утримання навігаційної інфраструктури, такої як судноплавні канали, 

навігаційні об’єкти каналів і засоби навігаційної безпеки, покладається на 

державу. Водночас багато функцій (наприклад, днопоглиблювальні роботи, 

надання та утримання навігаційних засобів) цілком можна передати за 

контрактами приватним компаніям. Крім того, приватні компанії можуть 

бути постачальниками окремих автономних об’єктів, наприклад, великих 
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нових судноплавних шлюзів, відшкодовувати витрати за рахунок плати з 

користувачів. 

Що стосується портової  інфраструктури, у багатьох країнах вона є  

державною власністю. У відносинах великих державних портів перевагу 

надають орендній моделі, за якої держава виступає в ролі акціонованого 

орендодавця порту, що перебуває в комерційному управлінні. Державний 

орендодавець не надає вантажовідправникам стивідорних послуг, а 

відповідає за утримання каналів, причалів, комунікацій та об’єктів загального 

користування. Проте багато функцій, наприклад, буксирування, утримання 

причалів тощо, можуть бути за контрактами передані приватному сектору. 

У рамках орендної моделі роботи портів стивідорні послуги повинні 

надаватися приватним сектором з метою підвищення 

конкурентоспроможності операторів. У малих портах загального 

користування розділення різних видів діяльності може виявитися економічно 

недоцільним, а правильне рішення полягатиме у створенні об’єднаного 

державного порту з можливою передачею функцій управління (утримання) 

приватному сектору на підставі контракту. 

Що стосується перевезень вантажів та пасажирів суднами й баржами, 

то треба відзначити, що кращими постачальниками цих послуг є приватні 

компанії, що здійснюють діяльність на вільному конкурентному ринку.   

Загальною тенденцією у моделюванні фінансування цього сегмента ринку є 

конкурсне укладання контрактів на надання послуг.  

Третій етап  інституціональних реформ портів пов’язаний із 

підготовкою законодавчих положень, він містить аналіз правових і 

договірних документів, обґрунтування дій щодо вдосконалення специфічних 

механізмів портової реформи і правової схеми, базуючись на державних, 

економічних, фінансових, політичних, соціальних завданнях та цілях. 

Четвертий етап передбачає підготовку проведення інституціональної 

реформи, що  включає розробку фінансових моделей, оцінку витрат 

(капітальних, операційних, на технічне обслуговування), встановлення 
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тарифних принципів, оцінку ринкового попиту і доходів, визначення 

урядової підтримки (гарантії, інвестиційне сприяння тощо), обґрунтування 

операційних контрактів і фінансових договорів, підготовку документів на 

тендер. 

Завданнями синтезу дослідження є етапи портової реформи, варіанти 

реформування організаційно-правової форми діяльності портів і методи 

обґрунтування ефективності інституціональних реформ морських портів. Ці 

завдання дають можливість отримувати практичні поради щодо 

використання механізмів портового реформування та їх застосування в 

належній послідовності для максимізації шансів на успіх. 

Досвід європейських країн свідчить про те, що найбільш ефективно 

розвиваються морські  порти, чия територія та акваторія, а також 

гідротехнічні споруди і важка техніка перебувають у власності місцевих 

органів влади (муніципальної, комунальної). Наприклад, до таких портів 

відносяться порти Німеччини (Гамбург, Бремен, Бремерхафен, 

Вільгельмсхафен), Нідерландів (Роттердам), Бельгії (Антверпен, Остенде, 

Гент), Італії (Генуя), Великої  Британії (Брістоль, Портсмут), де реалізовано  

варіант так званої часткової або вибіркової приватизації, що полягає у 

передачі частини функцій порту в приватні руки. 

Підбиваючи підсумки розгляду зарубіжного досвіду функціонування 

морських портів, можна зробити висновок, що світова та європейська бізнес-

практика в розвинених країнах свідчить, що розширення сфери партнерських 

відносин забезпечується створенням розгалуженої мережі спеціальних 

інститутів – агентств, акціонерних компаній, державних корпорацій та 

асоціацій із широкими повноваженнями щодо розроблення політики і 

стандартів. Інституційне середовище, що ініціює та управляє  

інфраструктурними проектами, сприяє успішному розвитку державно-

приватного партнерства, вдосконаленню інструментарію його впровадження.   

Наприкінці слід зазначити, що інституціональна реформа портів має 

бути спрямована на удосконалення основних напрямів їх діяльності, а саме: 
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 утримання та забезпечення ефективного використання державного 

майна, переданого порту в господарське ведення, у тому числі модернізації, 

ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, інших об’єктів 

портової інфраструктури; 

 забезпечення всім суб’єктам (державної, приватної та іншої форми 

власності) рівноправного доступу до стратегічних об’єктів портової 

інфраструктури, що створюють основу майна адміністрації та її філій у 

кожному морському порту; 

 надання послуг суднам на підходах і безпосередньо в акваторії 

морського порту для їх безпечного судноплавства, маневрування та стоянки; 

 організацію та забезпечення безпечної експлуатації об’єктів портової 

інфраструктури державної власності, у тому числі гідротехнічних споруд, 

систем забезпечення безпеки мореплавства, розташованих у межах території 

та акваторії морського порту; 

 організацію та забезпечення безпеки мореплавання; 

 збирання й облік даних, що вносяться до Реєстру морських портів 

України; 

 організацію розроблення та виконання плану розвитку морського 

порту, підготовку пропозицій щодо його вдосконалення; 

 організацію та координацію аварійно-рятувальних робіт; 

 організацію робіт з підйому затонулого майна в акваторії морського 

порту; 

 забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища; 

 забезпечення проведення робіт з ліквідації наслідків забруднення 

території та акваторії морського порту; 

 надання допомоги постраждалим; 

 визначення районів обов’язкового використання буксирів; 

 стягування і цільове використання портових зборів; 
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 координацію своєї діяльності та діяльності капітана морського 

порту, лоцманської служби, власників морських терміналів, портових 

операторів, інших суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у 

морському порту, в разі виникнення стихійних лих, аварій, катастроф, інших 

надзвичайних ситуацій, що вимагають взаємодії; 

 забезпечення створення однакових і конкурентних умов ведення 

господарської діяльності та отримання послуг у морському порту
212

. 

3.3.2. Нормативно-правове регулювання розвитку водного транспорту 

України – важлива складова його інституціонального забезпечення 

Нормативно-правове регулювання діяльності водного транспорту 

України є однією зі складових інституціонального забезпечення його 

функціонування з метою забезпечення комплексного розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності галузі, безпеки мореплавства, життя і здоров’я 

людей, недопущення забруднення навколишнього природного середовища, 

дотримання  нових стандартів функціонування морських та річкових  портів 

як елементів єдиної транспортної системи, що пов’язують транспортно-

виробничий і комерційний процеси. 

У 2017 р. ухвалено низку нормативно-правових актів  щодо 

регулювання діяльності водного транспорту України у нових економічних та 

політичних умовах, зокрема, уведено нові Правила охорони життя людей на 

водних об’єктах України (наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

10.04.2017 р. № 301); внесено зміни до Порядку здійснення державного 

контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення 

(постанова КМУ від 09.08.2017 р. № 596 ); до Порядку виконання митних 

формальностей на морському та річковому транспорті (наказ Мінфіну 

України від 23.05.2017  р. № 522).  

23.05.2017 р. ухвалено Закон України № 2059-19 «Про оцінку впливу на 

довкілля», у якому, зокрема, визначено, що будівництво гідротехнічних 
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споруд морських та річкових портів, що можуть приймати судна 

тоннажністю понад 1350 тонн, відноситься до першої категорії видів 

планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 

і підлягають оцінці  такого впливу. 

Ще одним із важливих напрямів нормативно-правового забезпечення 

розвитку водного транспорту є дотримання умов перевезення небезпечних 

вантажів. На сьогодні в Україні потрібно гармонізувати міжнародні кодекси 

– Міжнародний кодекс перевезення небезпечних вантажів (IMDG Code) та 

Міжнародний кодекс перевезення навалочних вантажів – у новій редакції 

(IMSBC Code) у переліку національних документів, що регламентують 

безпечне перевезення вантажів морем. До того ж чинні в Україні правила 

морського перевезення небезпечних вантажів у частині класифікації 

небезпечних  вантажів, їх розміщення, тари та упаковки, укладання і 

кріплення у вантажних транспортних одиницях (у тому числі в контейнерах) 

повністю або частково  суперечать вимогам Міжнародного кодексу 

перевезення небезпечних вантажів.  

Важливим кроком на шляху інституціонального забезпечення 

морського транспорту має стати введення в дію міжнародного Кодексу із 

завантаження/розвантаження суден, що здійснюють перевезення навалочних 

вантажів (BLU Code), приведення діяльності у відповідність із Конвенцією 

МАРПОЛ і протоколів до неї та відповідного європейського законодавства 

щодо портового приймального обладнання та створення сучасної 

інфраструктури щодо поводження із судновими відходами та залишками 

вантажів, оптимізація системи управління екологічною безпекою в морських 

портах та регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря.  

Європейська транспортна політика передбачає створення системи 

безпечного транспорту, в якій контроль за рухом суден та інформаційна 

система SafeSeaNet стануть основою для всіх відповідних інформаційних 

інструментів на морі, що забезпечують технічну та громадську безпеку 
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морського транспорту, а також захист навколишнього природного 

середовища від забруднення, спричиненого суднами. Необхідним є 

створення та належне впровадження в Україні національного сегмента 

системи  SafeSeaNet, що  має бути суттєвим  внеском у створення спільного 

середовища обміну інформацією для спостереження за морською територією 

та сприяння формуванню єдиного морського простору
213

.  

Актуальним є розроблення та прийняття таких нормативно-правових 

актів у сфері функціонування водного транспорту: 

– Закону України «Про внутрішній водний транспорт», який 

сприятиме відродженню та розвитку цього виду транспорту, визначатиме 

правові, економічні та організаційні засади  його діяльності.  Комітетом 

Верховної Ради з питань транспорту підтримано проєкт закону «Про 

внутрішній водний транспорт»  № 2475а,  який спрямований на 

врегулювання правовідносин у галузі судноплавства на внутрішніх водних 

шляхах (ВВШ) України; покращення стану річкового господарства, 

залучення капітальних інвестицій, розвитку справедливої конкуренції 

річкового, автомобільного і залізничного транспорту;. 

– проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо особливостей справляння рентної плати за спеціальне 

використання води та оподаткування земель внутрішнього водного 

транспорту». 

Цим проєктом передбачається ввести зміни у Податковий кодекс 

України та звільнити від оподаткування земельні ділянки водного фонду, на 

яких розташовано об’єкти шляхового господарства, призначені для 

навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства на 

річкових судноплавних шляхах, та від рентної плати за спеціальне 
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використання води суб’єктів господарювання, що проводять свою діяльність 

у сфері ВВТ
214

; 

– Закону України «Про штучно створені земельні ділянки на водних 

об’єктах у межах акваторії морських портів», який, з одного боку, 

допоможе врахувати суспільні та державні потреби у розвитку територій, а з 

іншого – забезпечить збільшення залучення інвестицій у розвиток портової 

інфраструктури; 

– законопроєкту № 2712 «Про внесення змін до Кодексу торговельного 

мореплавства України (щодо сприяння розвитку судноплавства в Україні)», 

який дозволить відкрити річковий простір для українських та іноземних 

вантажів, відродити річкову портову інфраструктуру, поверне в Україну її 

торговельний флот, усуне перешкоди для стимулювання судновласників 

реєструвати судна під державним прапором України
215

. 

Таким чином, основними напрямами удосконалення нормативно-

правової бази  інституціонального забезпечення розвитку системи  водного 

транспорту  є: 

– створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток 

портів; 

– послаблення регуляторного тиску, впровадження принципів 

недискримінації та спрощення ведення бізнесу, боротьба з корупцією; 

– забезпечення робочого стану портів та розвиток стратегічних об’єктів 

інфраструктури шляхом приведення їх у відповідність до міжнародних 

стандартів та європейських вимог, упровадження спеціалізації портів; 

– удосконалення тарифної політики, операційної діяльності та 

спрощення контролюючих процедур; 

– розвиток системи логістики між портами та іншими видами 

транспорту; 
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– підвищення рівня безпеки мореплавства шляхом впровадження в 

Україні національного сегмента системи  SafeSeaNet; удосконалення умов 

перевезення небезпечних вантажів, завантаження/розвантаження суден, які 

здійснюють перевезення навалочних вантажів; 

– екологічна безпека, захист  навколишнього природного середовища 

від наслідків діяльності морського  та річкового транспорту. 

Міжнародний огляд інституціонального забезпечення водного транспорту 

Україна, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, взяла на себе 

зобов’язання стосовно адаптації інститутів усіх сфер економіки до 

європейських вимог. Велику увагу в цьому сенсі приділено морському та 

внутрішньому водному транспорту.  

22.02. 2018 р. у Міністерстві інфраструктури України відбувся семінар з 

питань інтегрованої морської політики та розвитку блакитної економіки, на 

якому були представлені напрацювання Фонду розвитку блакитної економіки 

у Чорному морі, спрямовані на визначення основних проблем  морського 

транспорту у цьому регіоні на національному та регіональному рівнях. 

Головним лейтмотивом семінару стала інтегрована морська політика, 

спрямована на підвищення спроможності Європи протистояти викликам 

глобалізації та конкурентоспроможності, змінам клімату, деградації 

морського середовища, морської та енергетичної безпеки та стійкості.  

На наш погляд, доцільним є вивчення передового досвіду 

інституціонального забезпечення функціонування водного транспорту країн 

ЄС та всього світу і перенесення його найкращих напрацювань у сферу 

функціонування вітчизняного морського та річкового транспорту. 

Лауреат Нобелівської премії, американський економіст Д. Норт 

визначає, що «інституційна структура включає всі формальні правила, 

неформальні обмеження та їх належні характеристики, а також визначає і 

забезпечує організаціям можливості максимізувати свої цілі»
216

. 
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Дослідження, проведені албанським вченим К. Ібрахімі на основі 

ретельного огляду та аналізу  наукових праць стосовно розроблення 

теоретичної бази концептуалізації морських портів як інституційних та 

оперативних кластерів, дозволили виокремити шість взаємопов’язаних 

контекстуальних аспектів, які дають змогу всебічно вивчати морські порти: 

1) простір; 2) час; 3) соціально-економічний; 4) функціональний; 5) 

інституційний; 6) організаційний рівні. 

У парадигмах морського порту кінця ХХ – початку ХХІ ст. зарубіжні 

автори більше уваги приділяли дослідженню портів як органів управління.  

Вчений з Великої Британії Р. Робінсон поставив фундаментальне запитання: 

яка роль портів у новому логістично-реструктурованому середовищі? Він
217

 

розглядає порти  як:  

 – місця, де обробляють кораблі та вантаж;   

– операційні системи; 

– економічні одиниці, що посилюють економічні принципи та 

ефективність;   

– адміністративні підрозділи, що переглядають організацію портів та 

політику. 

В умовах нової парадигми глобалізованого, корпоратизованого, 

приватизованого, винятково конкурентоспроможного, а також логістично 

реструктурованого середовища порти виступають як функціональні елементи 

в логістичних системах. Система транспортних перевезень та ефективність 

експлуатації потребує також урахування ринкових відносин, а не тільки 

досліджень з позиції внутрішніх потреб замовників послуг. 

Розглядаючи концепції та елементи, на яких базується  нова парадигма 

концептуалізації портів, Р. Робінсон обговорює питання, пов’язані з 

портовими компаніями та постачальниками послуг, що займаються 

вантажними та пасажирськими перевезеннями. Порти існують на основі 
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попиту на торгівлю, оскільки транспорт є похідною попиту та вступає у гру 

лише тоді, коли порти здатні надавати послуги і користуватися 

конкурентними перевагами, – коли створюють та підтримують конкурентні 

переваги, диференціюючи свої позиції, пов’язані з витратами, продуктами 

або послугами та ринками, що було викладено у науковій роботі 

М. Портера
218

. Порти повинні діяти як ринкові фірми, а це вимагає уточнення 

шляхів або логістичних «понять». Міжфункціональна інтеграція їх бізнес-

процесів у сукупності ланцюга цінностей має вирішальне значення для  

ланцюгів постачання, які значно відрізняються в акцентах. Порти 

конкурують не просто внаслідок операційної ефективності або місця 

розташування, а також унаслідок того, наскільки вони вбудовані в цільові 

ланцюгові системи або ланцюги постачань, – конкурують логістичні 

ланцюги, а не окремі порти. На рис. 3.19 представлено схему цільових 

ланцюгових систем постачань у портах, що запропонована  у роботі 

американських вчених Т. Ноттебума  та  Ж.-П. Родрига
219

. 

Наукові дослідники морських портів Д. Олів’є і Б. Слейк 
220

 

розглядають  порт у зв’язку з інституційними змінами портової індустрії 

через появу транснаціональної корпорації. По-перше, вони намагаються 

інтерпретувати   зміни в таких трьох контекстних вимірах, як:  

– просторовий аналіз портів;  

– дослідження ланцюга порт – перевізник – вантажовідправник шляхом 

поведінкових досліджень; 

–  зміна підходів до управління портом – від порту як простору до 

порту як місця.  
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Рис. 3.19. Цільові ланцюгові системи постачань у  портах. 

Економія залежно від масштабу 

 

 Джерело: Notteboom T., Rodrigue J-P. Inland freight distribution and sub-harborization of port 

terminals. The 1st International Conference on Logistics Strategy for Ports. Dalian, China, 2004. 

 

По-друге, вони намагаються зробити теоретичні висновки досліджень 

портів у трьох основних напрямах:  

– інституційне тлумачення процесу просторової та часової 

інтернаціоналізації; 

– роль Східної Азії в розвитку портів у глобальному масштабі – 

очікувані потреби в капіталі у цьому регіоні втричі більші за Північну 

Америку та вдвічі більші за Західну Європу; 

– організаційні зміни та логістика.  
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Д.Олів’є і Б.Слейк створили розширення інтердисциплінарного діалогу 

шляхом повторного зв’язку транспорту з економічною географією, не лише 

через логістику, а також через корпоративні мережі нових транснаціональних 

портових фірм.  

Цікавим, на наш погляд, є висновок англійського економіста Р.Госса, 

зроблений  після  аналізу порту Сінгапуру та приватного порту Гонконгу (які 

є  подібними за географічними умовами та аналогічними культурними 

традиціями): «Різні адміністративні системи порту можуть бути однаково 

ефективними, оскільки основним фактором є доцільність системи державної 

влади та переконань людей. Тому серйозною помилкою вважати 

«трансплантацію» портових організацій як механічних а не соціальних 

органів. Поняття «кращий порт», що вважається ідеальним і застосовується 

до будь-яких місць, не існує»
221

. 

Інакше кажучи, на думку американського економіста П.Холла
222

, – на 

противагу дослідженню  морських портів як об’єктів інфраструктури та 

вузлів торговельних мереж – вони можуть розглядатися як інститути, тобто 

кластери правил, норм та моделей поведінки. 

Існуючі інституціональні підходи до морських портів занадто 

зосереджуються на формальній структурі; відносини між «акторами», які 

взаємодіють на морському транспорті, належним чином недостатньо 

інституціоналізовані. Як «актори» в нашому випадку виступають органи 

митниці, власники терміналів, інвестори, державні адміністрації морських 

портів, перевізники, вантажопостачальники, стивідорні, страхові, крюїнгові  

та інші компанії. Ці взаємовідносини та інформація, що вони пропонують, а 

також їх привілеї, мають особливе значення, оскільки вони змушують 

«акторів»  до дій.  
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У статті К.Ібрахімі 
223

 морський порт представлений як технологічний і 

економічний вузол контактів і контрактів (рис. 3.20), де кожен зацікавлений 

учасник керується власними інтересами та пріоритетами. 

 

 
Рис. 3.20. Порт  як вузол контактів та контрактів 

 

Джерело:  Krenar Ibrahimi.A theoretical framework for conceptualizing seaports as institutional and 

operational clusters. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146517307007 

Як зазначають науковці Т.Ноттебум та В.Вінкелманс
224

, одним із 

ключових елементів управління відносинами із зацікавленими сторонами у 

портах є вимірювання впливу зацікавлених сторін на функціонування та 

продуктивність порту та взаємодію між ними, а потім ефективне управління 

зв’язками між цими відносинами. Усі портові правила, контракти та 
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неформальні відносини визначаються дійовими особами на морському 

транспорті. 

Управляючий директор Міжнародної асоціації портів та гаваней 

П.Верховен
225

 зауважує, що концепція морського порту за останні роки 

істотно змінилася, а саме щодо розвитку інновацій у сфері переробки 

вантажів, стосовно інформаційного обміну, логістики; значних змін у сфері 

господарської діяльності порту, пов’язаних з економією енергоресурсів, 

скороченням витрат. 

На сучасному етапі функціонування портів відзначається швидкий 

розвиток мультинаціональних глобальних операторів терміналів, які 

здійснюють свою діяльність у портах по всьому світу, спостерігаються зміни 

у відносинах між портом і містом. Ідеться одночасно про будівництво 

терміналів у фізичному віддаленні від міської інфраструктури і водночас про 

зближення порту і міста у процесі створення кластера. Спостерігається 

процес регіоналізації, коли група портів здійснює спільну діяльність у рамках 

створеної мережі в певному географічному периметрі. 

Нарешті можна говорити  про свідоме ставлення до портів як до частини 

екосистеми. Керівництво портів обізнане стосовно екологічної складової  

їхніх об’єктів та має брати її до уваги. Отже, в останні роки діяльність порту 

не обмежується лише комерційним виміром. 

Дев’яносто відсотків портів світу розвивають економіку за участі 

приватного бізнесу та створення конкурентного середовища. Інфраструктура 

та земля, на якій знаходиться порт, залишаються за державою. Адміністрація 

порту управляє цією власністю та дозволяє у державних портах приватизацію 

портових послуг. Така модель розвитку отримала назву «landlord», або 

«портовласник»
226

. 

Портові адміністрації традиційно здійснюють три функції: лендлорда, 

регулятора та оператора. Однак існує і четвертий вимір діяльності портового 
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менеджера – це функція керівника, що впливає на життя місцевої громади. 

Таким чином, він активний як в економічній, так і в суспільній сферах. 

Іншими словами, портова адміністрація відповідає за весь кластер, яким є 

порт. 

Таким чином, у сенсі удосконалення методології інституціонального 

забезпечення водного транспорту України основними положеннями з 

урахуванням міжнародного досвіду є: 

– формалізація аспектів дослідження портів (простір; час; соціально-

економічний; функціональний; інституційний; організаційний рівень); 

– визначення портів як кластерів правил, норм та моделей поведінки на 

противагу дослідженню їх як об’єктів інфраструктури та вузлів 

торговельних мереж;  

– доцільність досліджень інституціоналізації відносин між «акторами», які 

взаємодіють на водному транспорті;  

– представлення  порту як технологічного та економічного вузла контактів та 

контрактів;  

– необхідність «вимірювання» впливу зацікавлених сторін на 

функціонування та продуктивність порту; 

– розгляд конкуренції портів із позиції  побудови цільових ланцюгових 

систем  (ланцюгів постачань); 

– урахування інституційних змін у портовій індустрії через появу 

транснаціональних корпорацій, мультинаціональних глобальних операторів 

терміналів;  

– дослідження портів як частини екологічної системи; 

– формулювання функцій портових адміністрацій: як лендлорда, регулятора, 

оператора та  керівника, який відповідає за весь портовий кластер; 

– розгляд портів як ринкових фірм з урахуванням міжфункціональної 

інтеграції їх бізнес-процесів у сукупності ланцюга цінностей
227
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В Європі очевидні регіональні відмінності в інституціональному 

забезпеченні портів. Якщо в Південній Європі портові адміністрації 

управляються, як правило, центральними державними структурами, то в 

Північній Європі управління і володіння портами частіше здійснюється 

муніципалітетами. Проте портові адміністрації, особливо ті, що контролюють 

великі порти, комерціалізовані та існують у формі компаній з обмеженою 

відповідальністю (близько 51%). 

Іще важливіше те, що діяльність портових адміністрацій пов’язана з 

виконанням  місії портів. Це означає, що відшкодування витрат і одержання 

прибутку є важливою, але не єдиною метою. Іншими словами, ці 

адміністрації повинні дотримуватися балансу між вирішенням суто 

комерційних завдань і задоволенням суспільних інтересів, що, власне, 

відповідає зазначеній вище функції координатора. 

 У Грузії реформа портової галузі відбулась у 2002 р. відповідно до 

указу президента, коли термінали портів були передані у довгострокову 

оренду на 10–20 років. Було проведено міжнародний тендер і три компанії 

отримали право оформити концесійний контракт. Порт Батумі був проданий 

на 49 років приватній датській компанії «Green Oak» за 92 млн дол. США. У 

2008 р. компанія продала свій нафтовий термінал та права на управління 

портом казахстанській компанії, а контейнерний термінал був переданий в 

управління філіппінській компанії. У 2008 р. було продано 51% акцій порту 

Поті. А ще через декілька років увесь порт був проданий компанії з ОАЕ. 

Загальна сума угоди становила 155 млн дол. США. У 2011 р. 80% акцій порту 

Поті придбала голландська компанія APM Terminals. 

Болгарія провела реформи портової галузі відповідно до вимог 

Євросоюзу. Закон про порти був ухвалений у 2000 р. та потребував розподілу 

адміністративних і господарських функцій у портах. Для цього було створено 

державне агентство «Портова адміністрація». За законом про порти портові 

послуги переважно мали надаватися приватними компаніями. За болгарським 

законодавством усі причали, гідротехнічні споруди, вся інфраструктура 
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портів мала залишатися у державній власності. Двадцять чотири болгарські 

порти було вирішено надавати у концесію на мінімальний термін 25 років. У 

2005 р. було створено державне підприємство для підтримки та розвитку 

інфраструктури портів «Портова інфраструктура», якому підпорядкувалася 

всю інфраструктура портів країни. Проблемою розвитку болгарських портів 

стали портові збори, які 100% надходили до бюджету. Лише у 2000 р., після 

створення державного підприємства «Портова інфраструктура», що 

акумулювало портові збори, фінанси почали спрямовуватися на будівництво 

нових та реконструкцію старих інфраструктурних об’єктів
228

 . 

Румунія провела реформу портової галузі у 1998–2003 рр., відповідно 

до вимог ЄС. Головну увагу була приділено розділенню адміністративних та 

господарських функцій. Була створена національна компанія «Морська 

адміністрація порту Констанца», що управляє портами Констанца, Мідія та 

Мангалі й підпорядковується безпосередньо Міністерству транспорту та 

інфраструктури Румунії. Адміністрація вирішує земельні питання, надає в 

оренду або концесію причали, склади, обладнання. Стивідорні компанії 

проводять на території порту вантажні, будівельні роботи та надають портові 

послуги. Окрема державна структура – Румунська судноплавна адміністрація 

– займається проблемами безпеки мореплавства. Безпосередньо у портах ці 

функції виконує Служба капітана порту. Всі ці структури фінансуються за 

рахунок частини портових зборів. 

У Росії процес приватизації портів розпочався влітку 1992 р. за указом 

президента Російської Федерації щодо заходів із перетворення державних 

підприємств в акціонерні товариства. Наприкінці 1993 р. було утворено 

морські адміністрації портів, які виконували функції управління морськими 

портами, такі як: забезпечення безпеки мореплавства, нагляд за виконанням 

законів, дотримання міжнародних угод. До адміністрацій надходили портові 

збори та плата від оренди державного майна, яку вони спрямовували на 
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розвиток та модернізацію портів. Недоліками такої моделі управління стали: 

відсутність страхування майна, низькі орендні ставки, суборенда державного 

майна. У 2003 р. при Міністерстві транспорту Російської Федерації були 

створені Федеральна служба із нагляду у сфері транспорту та чотири галузеві 

агентства. Зі створення Федерального агентства морського та річкового 

транспорту розпочалась чергова адміністративна реформа. Також було 

створено Федеральне державне унітарне підприємство «Росморпорт» із 

філіями у морських портах для управління державним майном. Федеральна 

служба із нагляду у сфері транспорту отримала функцію щодо контролю та 

нагляду. Структура Національної палати судноплавства Росії представлена 

на рис. 3.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.21. Структура Національної палати судноплавства Росії 

Джерело: Мишко А.М. Зарубіжний досвід реалізації ефективних механізмів розвитку 

морських портів.URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/17_2014/31.pdf 

 

Модернізувати портову галузь прагне і Туркменістан. Старий порт 

Туркменбаші мав невеликі глибини –  до 4,5 м. У серпні 2013 р. відбулась 

урочиста церемонія закладання нового інфраструктурного об’єкта – 

Міжнародного морського порту Туркменбаші. Тендер на будівництво 

виграла турецька компанія. Орієнтовна вартість об’єкту – 2 млрд дол. США. 

Реконструкцію транспортної інфраструктури країна розпочала завдяки новим 

розробкам газових родовищ. Новим підприємством для Туркменістану стане 
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суднобудівельний завод – як початок зародження нової галузі суднобудування 

та проєкт зі створення нових робочих місць
229

.  

У Польщі було накопичено досвід приватизації трьох портів (Гданська, 

Гдині та Щецина). У першу чергу акції продавали службовцям та робочим 

порту, потім – промисловим підприємствам та клієнтурі порту і – в останню 

чергу – іноземним інвесторам. Кожен з цих портів організував поромне 

сполучення з країнами Скандинавії – Швецією, Фінляндією та Данією з 

метою туризму у ці країни
230

. 

На додаток слід зазначити, що наразі головне завдання для кожної 

країни полягає не в тому, щоб підтримувати всю галузь морського 

транспорту, а в тому, щоб виявляти його окремі життєздатні сектори 

(наприклад, розвиток круїзного туризму) та сприяти їх розвитку. В окремих 

секторах можуть з’явитися нові можливості через появу нових 

мегаконтейнеровозів, які повинні проходити технічне обслуговування в 

сухих доках кожні сім з половиною років. 

З метою виявлення можливостей  країн у сфері розвитку портів і 

морських перевезень директивним органам необхідно провести ретельну 

оцінку умов конкуренції в кожному із секторів морського транспорту, які 

вони мають намір розвивати. Слід враховувати значення відповідного 

сектора для економіки країни, включаючи можливі синергетичні зв’язки та 

побічні наслідки інших секторів як у рамках морської галузі, так і за її 

межами. Також треба мати на увазі, що порти і морські перевезення мають 

ключове значення для розвитку зовнішньої торгівлі країни. Крім 

можливостей для отримання доходів і розширення зайнятості в секторі 

морського транспорту, як правило, іще  важливішим є забезпечення 

національним імпортерам і експортерам доступу до швидкого, надійного та 

економічного обслуговування в портах, незалежно від того, хто є 

постачальником таких послуг. 
                                                 
229

 Мишко А.М. Зарубіжний досвід реалізації ефективних механізмів розвитку морських портів. URL: 

http://www.investplan.com.ua/pdf/17_2014/31.pdf 
230

 Зеленцов В.В. Приватизация предприятий морского транспорта. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/privatizatsiya-predpriyatiy-morskogo-transporta-1990-e-gody 



 
198 

 

3.3.3. Інститути власності морської інфраструктури України 

У кожній державі центральним правовим інститутом є інститут 

власності. Надзвичайно важливим елементом нового господарського 

механізму є ринок, який у поєднанні з державним регулюванням має стати 

активним інструментом, що сприяв би ефективній діяльності учасників 

суспільного виробництва. Серед основоположних нормативних актів, які 

становитимуть основу нової господарської системи, вирішальне значення 

належить цивільно-правовим законам, що передбачають нову систему видів і 

форм власності, що відображає плюралізм відносин власності. Однією із 

вимог Міжнародного валютного фонду є приватизація неефективно 

працюючих державних установ та підприємств. 

Інститути власності спричиняють значний вплив на результати 

діяльності морської інфраструктури.  

Наразі усі порти України мають державну форму власності, проте, 

якщо розглядати не порт загалом, а його окремі складові, то можна сказати, 

що процес трансформації інститутів власності портів триває. При цьому 

можна виділити такі варіанти реформування портів: модернізацію портового 

менеджменту; лібералізацію і дерегуляцію портових послуг; 

комерціалізацію; корпоратизацію та приватизацію. 

Перші два варіанти припускають, що морські торговельні порти засновані 

на державній формі власності та входять до сфери управління Міністерства 

інфраструктури України, що є органом управління майном портів. 

Третій варіант передбачає, що морські торговельні порти, засновані на 

змішаній формі власності, входять до складу Міністерства інфраструктури  

України, що є органом управління державним майном. 

І останні два варіанти реформування передбачають, що морські  порти 

засновані на приватній формі власності та не входять до сфери управління 

Міністерства інфраструктури  України. 

Якщо розглядати окремі види діяльності у портах, до яких, насамперед, 

відносяться вантажно-розвантажувальні роботи, які виконують стивідорні 
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компанії, то можна відзначити, що спостерігається процес їх 

роздержавлення. 

Причому збільшення питомої ваги приватного сектора у наданні цього 

виду послуг невпинно зростає. Так, якщо за підсумками роботи морських 

портів України у 2017 р. державними портовими операторами перероблено 

26,2% усього обсягу вантажів, питома вага у переробці вантажів приватних 

компаній на причалах АМПУ становила 39,6%, компаній на власних 

причалах – 34,2% . 

Підсумки роботи морських портів України за 2018 р. показали, що це 

співвідношення змінилося на користь стивідорних компаній з приватною 

формою власності (державними операторами перероблено 24,6% усього 

обсягу вантажів, приватними компаніями на причалах АМПУ – 37,8%, 

стивідорними компаніями на власних причалах – 37,6%) (додаток В, табл. 

1.1, рис. 1.1; 1.2). 

Загальний обсяг переробки вантажів морськими портами у 2018 р. 

становив 135,2 млн т, що на 1,9% більше, ніж у 2017 р. При цьому обсяги 

переробки вантажів державними операторами показали за відповідний період 

падіння на 1,6%. Приватні стивідорні компанії на причалах АМПУ у 2018 р. 

переробили на 1,8% менше вантажів порівняно з 2017 р. Значне зростання 

обсягів переробки вантажів за цей же період демонстрували стивідорні 

компанії на власних причалах – 3,4%
231

. Тому можна із впевненістю 

стверджувати, що процес приватизації стивідорних компаній підвищує 

ефективність їх роботи. 

Якщо розглянути динаміку обсягів переробки стивідорними 

компаніями експортних та імпортних вантажів, то можна побачити, що у 

2018 р. у переробці імпортних вантажів порівняно з 2017 р. відбулося значне 

зростання питомої ваги стивідорних компаній на власних причалах (з 44,1% 

до 52,3%) (додаток В, табл. 1.2; 1.3, рис. 1.3; 1.4). 
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Враховуючи те, що показник кількості державних підприємств в 

економіці України є одним із найвищих у світі, приватизація більшості 

підприємств (окрім компаній, які мають стратегічне значення та/або 

виступають природними монополіями) є необхідною. Такий крок допоможе 

здолати корумповані схеми та підвищити рівень ефективності та прозорості 

функціонування підприємства, впровадити міжнародні підходи до 

корпоративного управління, налагодити систему контролю та фінансової 

звітності, збільшити рівень капітальних інвестицій в основні засоби, 

більшість яких на держпідприємствах є застарілими
232

.  

Як повідомляється на сайті АМПУ, КМУ прийняв загальний перелік 

об’єктів, що підлягають приватизації у 2018–2020 рр., куди, крім 26 великих 

підприємств, входять загалом понад 700 компаній. Серед них, згідно зі 

списком, опублікованим Міністерством економічного розвитку і торгівлі, є 

всі 13 державних портових стивідорів
233

. 

У Законі України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію 

державного  і комунального майна»
234

, усі об’єкти, що передбачається 

приватизувати, розділено на дві групи – об’єкти великої  та малої 

приватизації. Стивідорні кампанії відносяться до об’єктів великої 

приватизації, що підлягають продажу на аукціоні з умовами. Аукціон з 

умовами – це аукціон, переможцем у якому стає не тільки той претендент, 

який запропонував найбільшу ціну, а й той, який погодився взяти на себе 

додаткові приватизаційні умови (наприклад, щодо гарантування певного 

обсягу вантажопотоку тощо). Умови продажу об’єктів великої приватизації 

затверджуються КМУ в установленому ним порядку. 

Проте у процесі приватизації треба враховувати, що стивідорна компанія 

– це складний майновий комплекс, функціонування якого залежить від 
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суміжної гідротехнічної та дорожньої інфраструктури, що належить державі. 

Тому характеристики цієї інфраструктури, а також умови доступу до неї 

безпосередньо пов’язані з вартістю стивідорної компанії, що 

приватизується. 

Через це було би логічним проведення спільних із Фондом держмайна 

України та Міністерства інфраструктури України заходів з моделювання 

приватизаційних проєктів. Такий підхід допоміг би виявити в процедурі 

слабкі місця, а також сформувати базу для вироблення специфічних умов 

продажу
235

. 

На початку квітня 2018 р. Верховна Рада у першому читанні ухвалила 

законопроект № 8125 «Про концесії», який передбачає можливість 

застосування концесії на 3–50 років, усі процедури прийняття рішення про 

концесію і захист прав концесіонерів. 

Власне концесія морських портів була передбачена ще Законом 

України «Про морські порти України». Однак надмірна декларативність 

формулювань  цього закону, відсутність механізмів взаємодії концесіонерів 

та держави і механізмів захисту їх прав призвели до того, що концесії 

морських торговельних портів так і не відбулися. Натомість на державному 

рівні неодноразово лунали ідеї приватизації портів як цілісних майнових 

комплексів або їх передачі у довгострокову оренду (замість існуючої 

практики оренди окремих портових ділянок або споруд). 

За таких умов приватні інвестиції у портову галузь надходили (і 

надходять) дуже повільно й інвестори здебільшого вкладають кошти у 

будівництво або оренду окремих об’єктів. Як наслідок, у портах здійснюють 

діяльність десятки приватних стивідорів. 

Це добре можна проілюструвати на прикладі найбільшого порту 

України  «Южний». Із 36 причалів і причальних комплексів у власності 

держави повністю або частково залишилося 12. Причому чотири з них – 

                                                 
235

 Обновленные перечни объектов, не подлежащих приватизации: госстивидоров отпускают на свободу. 

URL: http://agreca.ua/obnovlennyie-perechni-obektov-ne-podlezhashhih-privatizatsii-gosstividorov-otpuskayut-na-

svobodu 



 
202 

 

Одеського припортового заводу, який перебуває у списку найбільших 

об’єктів, які готували до приватизації ще у  2018 р. Усі інші комплекси 

контролюються понад десятьма підприємствами, частково пов’язаними між 

собою. 

Проте після тривалої дискусії питання однозначно було вирішено на 

користь концесій на 25–49 років. 

Із цього можна зробити три  висновки: 

– по-перше, практично неможливо передати окремий порт у концесію 

одній компанії, не порушивши при цьому прав усіх інших орендарів та 

інвесторів. Отже, простий та ефективний варіант концесії «один порт, один 

оператор» унеможливлюється; 

 – по-друге, концесіонерами окремих комплексів стануть десятки 

компаній і впливових бізнесменів. Швидше за все, уникнути політизації 

процесу передачі об’єктів у концесію не вийде, і навколо цього питання 

виникає багато скандалів; 

– по-третє, внаслідок концесії портів, перевагу отримають компанії, які 

вже орендують комплекси. Наприклад, активізували діяльність арабська DP 

World та китайська CMEC, які вже позначили свою присутність поряд із 

давно працюючими Global Ports, RISOIL S.A, Bunge, COFCO та іншими 

компаніями.  

«Можливість концесії цікава передовсім стивідорам, які вже діють у 

портах. Для них концесія – це шлях до подальшого розвитку. В найбільших 

портах це компанії ТІС, «Бруклін-Київ Порт», «Нібулон», «Ніка-Тера», 

«Трансбалтермінал», OREXIM тощо. Великі зарубіжні інвестори 

зацікавляться портами України, якщо з’явиться можливість збільшення 

потоку вантажів», – зауважував аналітик інвесткомпанії Concorde Capital 

А. Передерій 
236

. 

Таким чином, підсумовуючи наведене, можна зробити висновок, що 

інституціональне забезпечення функціонування водного транспорту України  
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наразі зазнає значних змін та потребує подальшого вдосконалення відповідно 

до вимог ЄС, що дасть змогу підвищити конкурентоспроможність 

вітчизняного морського та ВВТ на міжнародному ринку надання 

транспортних та супутніх їм послуг, забезпечити зростання економіки країни 

у майбутньому. 

Обґрунтування основних напрямів державного регулювання функціонування 

водного транспорту України 

Зважаючи на сучасні умови функціонування національного 

господарства України, тенденції розвитку світогосподарських зв’язків, 

нагальною проблемою є визначення цільових напрямів державного 

регулювання функціонування водного транспорту, розроблення 

концептуальних основ  вдосконалення його механізму та шляхів підвищення 

ефективності. Необхідним напрямом створення сучасної системи державного 

регулювання функціонування водного транспорту України є спрямування 

зусиль на проведення змін, які мають бути спрямовані на розвиток 

конкурентних відносин, що сприятиме більш ефективній адаптації до 

ринкових умов господарювання, а також забезпечить реалізацію 

довгострокової стратегії розвитку.  

Стратегічні напрями, цілі та завдання розвитку  водного транспорту, а 

також терміни їх досягнення визначені Угодою про асоціацію України з ЄС, 

Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», Транспортною стратегією 

України на період до 2030 року на основі аналізу сучасного стану та проблем 

функціонування галузі.  

Стратегічний план розвитку морського транспорту на період до 2020 

року
237

 враховує короткострокові програмні документи Мінінфраструктури 

щодо морського транспорту, а також відповідні європейські та міжнародні 

акти, має на меті впровадження загальнодержавної політики реформ та 

застосування принципів доброго врядування, включаючи розвиток 

                                                 
237

 Стратегічний план розвитку морського транспорту на період до 2020 року. URL: 

https://mtu.gov.ua/content/zadachi-ministerstva-v-ramkah-galuzi-morskogo-transportu.html 



 
204 

 

інституційної спроможності та електронного врядування, боротьбу з 

корупцією та прозорість.  

Для належного розвитку сектора морського транспорту діяльність  

зосереджено на таких стратегічних напрямах. 

Напрям 1. Реформування системи державного управління галузі: 

1.1) удосконалення нормативно-правової бази діяльності галузі: 

– послаблення регуляторного тиску, 

– впровадження принципів недискримінації та спрощення ведення 

бізнесу; 

1.2) удосконалення державного управління та боротьба з корупцією: 

 – створення Морської адміністрації України; 

 – розвиток потенціалу галузі;  

1.3) забезпечення сталого використання морських ресурсів:  

– формування та якісна реалізація державної морської політики.  

Напрям 2. Реалізація ефективних форм державно-приватного 

партнерства у портах та розбудова стратегічної портової 

інфраструктури:  

2.1) створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток 

морських портів: 

– визначення переліку об’єктів портової інфраструктури, що можуть бути 

передані інвестору, 

– визначення умов та завдань щодо приватизації, концесій, державно-

приватного партнерства, оренди чи будь-яких інших форм залучення 

інвестицій у порт;  

2.2) забезпечення належного робочого стану та розвиток стратегічних 

об’єктів портової інфраструктури, що належать до сфери відповідальності 

держави: 

 – підтримання експлуатаційних глибин, створення глибоководного 

рейдового терміналу в районі Очакова та Усть-Дунайська для донавантаження 

на рейді, 
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–  створення механізму компенсації інвестицій в об’єкти портової 

інфраструктури;  

2.3) удосконалення тарифної політики, операційної діяльності та 

спрощення контролюючих процедур у портах:  

– упровадження сучасної методики формування системи портових 

тарифів,  

 удосконалення внутрішньопортової логістики, включаючи спрощення 

оформлення суден, скорочення форм контролю, що застосовуються до 

вантажів,  

 гармонізація національного законодавства щодо електронного 

документообігу та захисту інформації з європейськими вимогами.  

Напрям 3. Розвиток електронного співтовариства, спрощення 

контрольних процедур, створення сприятливих умов для бізнесу:  

3.1) удосконалення системи логістичних зв’язків між портом і видами 

транспорту: 

  інтеграція з ВВТ та залізницею, 

  удосконалення правового врегулювання розвитку трансшипменту в 

Україні та спрощення правил перевезення вантажів територією України;  

3.2) запровадження на національному рівні технології «Єдине вікно – 

локальне рішення»:  

– упровадження інформаційних технологій шляхом впровадження 

інформаційної системи портового співтовариства (ІСПС) у всіх морських 

портах України.  

Напрям 4. Підвищення рівня безпеки мореплавства, розвиток системи 

пошуку та рятування, охорони навколишнього природного середовища: 

4.1) удосконалення роботи системи забезпечення безпеки мореплавства 

України як морської держави та її відповідності міжнародним стандартам та 

європейським актам:  

 формування нормативної бази для утворення в Україні Єдиного 

національного морського вікна відповідно до європейських актів; 
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  створення національного сегмента системи SafeSeaNet та впровадження 

в морських портах національного «Морського єдиного вікна» на базі наявної 

ІСПС;  

 імплементація документів Міжнародної морської організації (IMO) та 

європейських актів щодо безпеки судноплавства;  

 виконання норм із безпеки на морському транспорті та імплементація в 

повному обсязі вимог щодо контролю державою прапора і контролю 

державою порту;  

4.2) забезпечення безпеки судноплавства щодо ризиків вантажних 

морських перевезень:  

 імплементація норм Міжнародного кодексу морського перевезення 

небезпечних вантажів (IMDG Code) та Міжнародного кодексу перевезення 

навалочних вантажів (IMSBC Code);  

4.3) захист довкілля від негативних наслідків функціонування морського 

транспорту: 

  раціональне використання портової інфраструктури та оптимізація 

транспортування, перевалки і процесів зберігання вантажів; 

  скорочення викидів та приведення діяльності у відповідність із 

вимогами Конвенції МАРПОЛ і протоколів до неї та європейських актів;  

  створення у морських портах України уніфікованої системи управління 

екологічною безпекою європейського рівня.  

Основними завданнями державного регулювання функціонування 

морського транспорту є
238

: 

1) підвищення конкурентоспроможності портової галузі шляхом: 

 підвищення ефективності, якості та швидкості оброблення вантажів; 

  модернізації та розвитку об’єктів портової інфраструктури загального 

користування, зокрема автомобільних та залізничних під’їзних шляхів; 
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  забезпечення ефективного державного регулювання спеціалізованих 

послуг, що надаються в морському порту суб’єктами природних монополій, та 

послуг, плата за надання яких включається до складу портових зборів; 

  удосконалення системи документообігу, спрощення дозвільних 

процедур, зменшення часу обробки вантажів; 

  створення умов для розвитку добросовісної конкуренції між 

вітчизняними морськими портами; 

  забезпечення створення однакових і конкурентних умов для 

провадження господарської діяльності та отримання послуг у морському 

порту; 

  узгодженості дій щодо завантаженості та нарощування 

перевантажувальних потужностей у морських портах; 

  забезпечення технологічного розвитку портової галузі та підготовки 

спеціалістів портової галузі шляхом: 

  впровадження сучасних технологій виконання навантажувально-

розвантажувальних робіт, 

  удосконалення навчальної бази для підготовки спеціалістів портової 

галузі; 

 2) створення мережі кластерів шляхом: 

  визначення переліку морських портів і типів кластерів, 

  розширення переліку послуг, що надаються в морських портах, 

  залучення приватних інвестицій для розвитку морських портів, передачі 

підприємств портової галузі та частини об’єктів портової інфраструктури, 

зокрема, в концесію; 

3) активна участь у міжнародних організаціях з метою створення умов 

для транскордонних перевезень вантажів; 

4) приведення стандартів роботи морських портів у відповідність з 

європейськими вимогами;  

5) взаємодія з морськими портами країн Чорноморського басейну 

(розроблення та виконання програм залучення вантажопотоків тощо); 



 
208 

 

6) інші завдання: 

 створення сприятливих умов для залучення приватних інвестицій для 

розвитку об’єктів портової інфраструктури; 

 забезпечення державних гарантій та захисту прав інвесторів; 

 забезпечення створення достатніх глибин на підхідних шляхах та в 

акваторіях морських портів для обслуговування великих суден типу «Кепсайз» 

біля причалу; 

 модернізація та оновлення портового та допоміжного флоту; 

 забезпечення ефективного функціонування системи проведення 

моніторингу надводної обстановки в територіальних водах України, 

оптимізації регулювання руху суден, ефективного і своєчасного пошуку та 

рятування на морі; 

 забезпечення розвитку системи управління рухом суден; 

 забезпечення розвитку інформаційної системи портового 

співтовариства, інформатизації технологічних процесів у морських портах; 

 удосконалення процедури оформлення вантажів, транспортних засобів 

та перевезення пасажирів; 

 укладення міждержавних договорів щодо пошуку і рятування на морі; 

 придбання та оновлення аварійно-рятувальних засобів; 

 забезпечення ефективного функціонування та розвитку систем 

технічного та інформаційного забезпечення безпеки судноплавства; 

 підвищення рівня кадрового потенціалу, оновлення та удосконалення 

навчально-методичної та програмно-технічної бази для підготовки фахівців 

портової галузі; 

 розроблення програм підвищення кваліфікації працівників морських 

портів для обслуговування нових технологічних комплексів; 

 підтримка навчальних закладів з підготовки спеціалістів портової галузі; 

 підвищення рівня охорони праці; 
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 забезпечення належних санітарно-побутових умов праці в морських 

портах; 

 забезпечення використання об’єктів соціальної інфраструктури портової 

галузі за цільовим призначенням; 

 впровадження стандартів ЄС щодо роботи з небезпечними вантажами; 

 приведення стандартів екологічної безпеки роботи морських портів у 

відповідність з міжнародними. 

При визначенні стратегічних напрямів розвитку ВВТ Україна повинна 

слідувати Європейській транспортній політиці, проте брати до уваги свої 

власні специфічні якості. Для досягнення успіху у стратегічному плануванні 

розвитку  ВВШ Україні потрібно не тільки створити сприятливі умови для 

перевізників, а й враховувати основні напрями програми дій Європи. 

Враховуючи зазначене, визначено стратегічні напрями розвитку ВВТ 

України на коротко-, середньо- та довгострокову перспективи
239

.  

Короткострокові (до 3-х років):  

 інтеграція ВВТ до європейських ВВШ, створення регуляторного органу 

та транспорті;  

 розроблення та ухвалення плану входження українських ВВШ, зокрема, 

ділянок річок Дніпро і Дунай, у систему транс’європейської транспортної 

мережі TEN-T та розширення мережі мультимодальних перевезень суднами 

типу «ріка – море»;  

 ухвалення Верховною Радою України Закону України «Про внутрішній 

водний транспорт України»; 

 визначення пріоритетної номенклатури вантажів для перевезення 

річковим транспортом; 

 удосконалення Річкової інформаційної служби;  
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 підвищення рівня освіти та кваліфікації фахівців судноплавної та 

портової галузі; 

 організація інформаційної та громадської підтримки відродження 

річкового судноплавства в Україні.  

Середньострокові (до п’яти років): 

 створення ефективної структури управління галуззю;  

 імплементація директив та регламентів ЄС на внутрішньому водному 

транспорті; 

  створення при центральному органі виконавчої влади на транспорті 

спеціальних тренувальних центрів для отримання необхідної теоретичної та 

практичної підготовки з навігації на р. Дніпро та ВВШ України.  

Довгострокові (до десяти років):  

 розробка програми будівництва національного річкового флоту із 

залученням та використанням вітчизняних виробничих потужностей; 

  участь у реалізації європейської ініціативи відродження річкового 

шляху Е-40, що допоможе використовувати транзитний потенціал р. Дніпро, 

з’єднавши Чорне та Балтійське моря;  

 включення ВВШ України в Транс’європейську транспортну мережу 

ТЕN-Т.  

 Основними завданнями державного регулювання функціонування  

галузі  ВВТ
240

 є: 

 створення нової організаційно-правової та економічної моделі 

управління ВВТ; 

 розвиток конкуренції на ринку річкових перевезень, створення 

передумов для утворення нових суб’єктів господарювання різних форм 

власності, що здійснюватимуть вантажні та пасажирські перевезення; 

                                                 
240

 Задачі міністерства в рамках галузі морського та річкового транспорту- 

URL: https://mtu.gov.ua/content/zadachi-ministerstva-v-ramkah-galuzi-morskogo-transportu.html 



 
211 

 

 підвищення конкурентоспроможності ВВТ на внутрішньому та 

зовнішньому ринку транспортних послуг; 

 підвищення інвестиційної привабливості галузі; 

 створення передумов для модернізації та будівництва річкового флоту, а 

також оновлення і модернізації технічного та спеціального флоту; 

 задоволення потреб національної економіки і населення у перевезеннях; 

 підвищення рівня провізної спроможності ВВТ шляхом збільшення 

навігаційного  періоду, застосування криголамів, створення безпечних умов 

для цілодобового руху суден; 

 підтримка гарантованих габаритів суднових ходів на всій протяжності 

транзитних водних шляхів; 

 удосконалення системи навігаційного забезпечення судноплавства на 

ВВШ та оперативного технологічного зв'язку; 

 забезпечення сталого функціонування річкової інформаційної системи 

та її функціонування у взаємодії із системою моніторингу надводної 

обстановки; 

 підвищення рівня використання транзитного потенціалу держави; 

 прискорення інтеграції вітчизняного річкового транспорту в 

європейську транспортну систему; 

 підвищення рівня безпеки перевезень, експлуатаційної надійності 

судноплавних гідротехнічних споруд (шлюзів), проведення їх планово-

попереджувальних ремонтів; 

 зменшення технологічного навантаження на інфраструктуру 

залізничного та автомобільного транспорту за рахунок переорієнтації частини 

вантажопотоків на ВВТ; 

 скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин у навколишнє 

природне середовище. 

Основні напрями державного регулювання  функціонування водного 

транспорту України надані на рис. 3.22. 
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Рис. 3.22. Основні напрями державного регулювання  функціонування 

водного транспорту України 
 

Джерело: розроблено Кудрицькою Н.В. на основі: Стратегічний план розвитку морського 

транспорту на період до 2020 року. URL: https://mtu.gov.ua/content/zadachi-ministerstva-v-

ramkah-galuzi-morskogotransportu.html; Стратегічний план розвитку річкового транспорту 

на період до 2020 року. URL: https://mtu.gov.ua/documents/446.html . Задачі міністерства в 

рамках галузі морського та річкового транспорту. URL:https://mtu.gov.ua/content/zadachi-

ministerstva-v-ramkah-galuzi-morskogo-transportu.html 
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Розділ 4. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ІНФРАСТРУКТУРИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ: 

УМОВИ, ЗМІНИ, РЕГУЛЮВАННЯ 

Інституційне забезпечення трансформації та ефективного 

функціонування енергетичної інфраструктури є важливою умовою успіху 

реформ і створення вдосконаленого інституціонального середовища. 

У працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених
241

 

досліджувалися теоретико-методологічні засади формування 

інституціонального середовища: інституціональна динаміка розвитку 

економіки, розроблено нові механізми інституціональних змін, пропозиції 

щодо усунення суттєвих інституціональних деформацій економічної 

систем та ін. 

Дослідники доходять висновку, що в Україні досі повною мірою не 

сформовано інституційні умови для проведення системної, послідовної, 

прозорої і підзвітної державної енергетичної політики, не обґрунтовано 

чіткі пріоритети та орієнтири на майбутнє, недостатньо розроблена 

нормативно-правова база щодо забезпечення енергетичної безпеки, яка б 

враховувала кращий світовий досвід, особливості енергозабезпечення 

України, існуючий потенціал та міжнародні зобов’язання. 

Зокрема, у колективній праці
242

 виокремлюються такі 

інституціональні вади українського внутрішнього ринку, що цілком 

притаманні ринкам енергоресурсів, як: 

 – панування неформальних (тіньових) домовленостей в укладанні 

                                                 
241

 Иституциональная архитектоника и динамика экономических преобразований: монография / под ред. д-

ра экон. наук А.А. Гриценко. Харьков: Форт, 2008. 928 с.; Економічний розвиток України: інституціональне 

та ресурсне забезпечення: монографія / О.М. Алимов, А.І. Даниленко, В.М. Трегобчук та ін. Київ: 

Об’єднаний інститут економіки НАН України, 2005. 520 с.; Мельник А.Ф. Система інституційного 

забезпечення структурної трансформації  національної економіки: сутнісні характеристики та проблеми 

формування. Вісник ТНЕУ. 2012. № 2. С. 7–17.  
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 Передумови та пріоритети реформування державної політики розвитку підприємництва в Україні / Я.В. 

Бережний, З.С. Варналій, Т.Г. Васильців та ін. Київ: НІСД, 2014. 73 с. 
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комерційних договорів; 

 – переважання посередницьких структур у маркетингових ланцюгах;  

 – галузеве субсидування суб’єктів господарювання та підприємницької 

діяльності; 

 – неоднозначність економічних обґрунтувань пільгових режимів; 

 – неринкове тарифне регулювання цін; 

 – обтяженість податкового адміністрування; 

 – вибіркова адміністративна дискримінація. 

Проблемні питання щодо розвитку інституціонального середовища в 

Україні, полягають в такому
243

: у недосконалості демократичних інститутів 

(бюрократії на всіх рівнях управління та отримання нею економічної ренти 

за рахунок суспільства); неспроможності держави передбачити та 

ефективно контролювати наслідки прийнятих нею рішень;  обмеженості 

інформації, що необхідна для прийняття владними органами рішень щодо 

створення адекватного сучасним вимогам ринку інституціонального 

середовища; загальній слабкості розвитку демократичних і формальних 

механізмів специфікації та захисту прав власності; використанні 

формальних інститутів владними структурами як джерела «отримання 

ренти» з підприємницьких структур; існуванні можливостей уникнення та 

невиконання формальних правил; обмеженості застосування формальних 

інституціональних практик у результаті розповсюдження неформальних 

практик ведення бізнесу; непропорційної структури інституціонального 

середовища з переважанням неформальних відносин та інститутів тощо.  
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4.1. Умови інституціонального розвитку системи забезпечення України 

вуглеводнями  

4.1.1. Сучасний стан та проблеми інституціонального розвитку систем  

забезпечення вуглеводнями 

Поява принципово нових господарюючих суб’єктів зумовлює зміну 

як самих економічних інститутів (правил, що визначають взаємодії 

господарських одиниць), так і форми взаємодії та організаційної структури 

– і економіки загалом, і її окремих суб’єктів. 

У разі формування неефективної інституціональної структури 

створені інститути будуть спрямовані не на забезпечення економічного 

зростання і суспільного добробуту, а на перерозподіл раніше створеного й 

накопиченого суспільного багатства. У цьому випадку поведінка 

господарюючих суб’єктів може бути охарактеризована як 

«рентоорієнтована» (rent-seeking). І річ не тільки у неповноті сформованої 

системи, а й у порушенні певної послідовності формування її елементів у 

часі. 

Взаємозв’язок і взаємозалежність трьох чинників: інститутів (правил 

або обмежувальним рамок) – форм взаємодії господарських одиниць – 

організаційної структури (організації) становлять суть інституційних 

перетворень не тільки в економіці загалом, а й в окремих її секторах, 

зокрема в системах забезпечення вуглеводнями. 

Інституціональні перетворення у рамках систем забезпечення 

вуглеводнями припускають: 

 – формування норм і правил, що враховують динамічні та 

регіональні особливості основних активів сектора – родовищ 

вуглеводневої сировини; 

 – зміну форм взаємодії господарських одиниць у рамках комплексу 

у міру зміни характеристик активів -–заміщення внутрішньофірмових 

зв’язків і взаємодій (у рамках єдиної власності) на міжфірмові, що 
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засновані на контрактних відносинах різних вузькоспеціалізованих 

компаній та операторів; 

 – еволюцію організаційної структури систем забезпечення 

вуглеводнями в напрямі поступового ослаблення ролі та значення великих 

й інтегрованих структур і компаній внаслідок виникнення умов, що не 

дають цим інститутам можливості повною мірою реалізувати свої 

організаційні переваги,  посилення ролі середніх і дрібних спеціалізованих 

структур і компаній; 

 – перенесення добувної діяльності великих компаній в інші 

нафтогазоносні провінції, в інші країни та регіони світу у міру вичерпання 

умов  їх подальшого ефективного функціонування в рамках окремих 

провінцій. 

Характерна особливість мінерально-сировинного сектора України 

полягає в тому, що ресурси надр перебувають у державній власності, тоді 

як основні активи, що розташовані на поверхні, переважно є власністю 

акціонерів тих компаній, які володіють правом користування конкретними 

ділянками надр. Стійке функціонування цієї вельми складної соціальної та 

виробничо-економічної системи залежить від того, наскільки повною та 

ефективною є сукупність інститутів, що забезпечує використання ресурсів 

надр.  

Досвід провідних індустріально розвинених країн, які є одночасно 

великими надрокористувачами (Австралії, Великої Британії, Канади, 

Норвегії, США) свідчить про те, що ліберальна система інститутів у сфері 

відносин власності, яка регулює використання звичайних активів, 

доповнюється розгалуженою системою норм, правил і процедур, що 

досить жорстко регламентують використання ресурсів надр. Тим самим 

держава забезпечує не тільки захист своїх прав як власника ресурсів надр, 

а й також  формує умови і передумови доцільної з точки зору суспільних 
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інтересів динаміки освоєння і використання невідновлювальних корисних 

копалин.  

В Україні  процес формування інституційної системи у 

надрокористуванні вуглеводневого сектора значною мірою здійснюється 

під впливом домінуючих груп (насамперед тих, які представляють інтереси 

великих фінансово-промислових груп, що мають інтереси і в мінерально-

сировинному секторі). Значна частина компаній, які було створено у 

процесі реформування і приватизації активів нафтового сектора України, 

отримала можливість практично вільно розпоряджатися тим природно-

ресурсним потенціалом, який був наданий їм у процесі переоформлення 

прав на користування надрами (на родовищах, які розроблялися раніше), а 

також за підсумками конкурсів (аукціонів) на право користування надрами 

на нових ділянках надр.  

Зараз  у сфері видобутку нафти в Україні працюють як державні, так 

і приватні компанії. Підприємства НАК «Нафтогаз України» видобувають 

в Україні не менше 90% нафти, при цьому 75% видобутку по країні 

припадає на державну «Укрнафту». На приватні компанії припадає не 

більше 10% видобутку. Серед головних причин, які стримують вхід у 

вуглеводневу видобувну галузь приватних компаній, зокрема іноземних, 

це велике податкове навантаження  та відсутність чіткого законодавчого 

поля  

У результаті податкового тиску на нафтовидобувну галузь 

скоротилася кількість іноземних нафтосервісних компаній, а вітчизняні не 

виконують увесь спектр робіт, який надавали іноземні, через відсутність 

інвестицій на придбання сучасного обладнання та технологій. 

Ставки рентної плати за видобуток вуглеводнів в Україні  та інших 

європейських країнах наведено на рис. 4.1.  
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Рис. 4.1. Ефективна ставка рентної плати, % доходу 

Джерело: Observation on royahies and similar taxes. Deloite. September, 2015.URL:  

https://www2.deloitte.com/.../Deloitte/.../Deloitte-Royalties-u 

 

Попри деяке зниження ставок рентної плати за видобуток нафти у 

2015–2018 рр. з 45 до 29% (на покладах до 5 км) та 14% (на покладах, 

нижчих за 5 км) вони залишаються досить високими, що призводить до 

згортання обсягів видобутку вуглеводнів і, відповідно, діяльності 

вітчизняних та іноземних нафтосервісних компаній.  

 

4.1.2. Нормативно-правове регулювання інфраструктури систем 

забезпечення вуглеводнями 

На сьогодні в Україні сформовано певний масив законодавчих та 

нормативно-правових актів, що регулюють інституціональний розвиток 

інфраструктури систем забезпечення вуглеводнями. Це Закони України та 

підзаконні акти вищих органів державної влади – укази Президента України, 

постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів України та НКРЕКП України, накази Державного комітету України 

з нафти та газу.  
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Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики 

щодо систем забезпечення вуглеводнями та як законодавчий орган ухвалює 

Закони України, що визначають правові, економічні, організаційні засади 

діяльності вуглеводневого комплексу.  

На уряд покладено повноваження щодо здійснення державної політики 

та управління системою забезпечення вуглеводнями. Ці функції він виконує 

через Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, що є 

головним органом в системі центральних органів виконавчої влади із 

формування та забезпечення реалізації державної політики в нафтовому 

комплексі
244

 . 

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з 

питань геологічного вивчення та раціонального використання надр є 

Міністерство екології та природних ресурсів
245

. Зокрема, це міністерство 

видає спеціальні дозволи на використання нафтоносних надр.  

Урядом і Національною комісією, що здійснює державне  регулювання 

у сферах електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), визначається 

порядок функціонування нафтової галузі. Її основними завданнями є 

державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та 

суб’єктів господарювання, що проводять діяльність на суміжних ринках, у 

сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого 

водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафтового 

(попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ 

(далі – природний газ), нафти та нафтопродуктів, а також перероблення та 

захоронення побутових відходів
246

  

Таким чином, нормативно-правове регулювання інституціональним 

розвитком  інфраструктури систем забезпечення вуглеводнями з їх пошуку, 
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 Указ Президента України «Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості 

України» від 06.04.2011 № 382/2011. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/382/2011  
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246
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розвідки, видобутку та реалізації здійснюють відразу декілька центральних 

органів виконавчої влади.  

Окремі повноваження з нормативно-правого регулювання 

інфраструктури систем забезпечення вуглеводнями мають органи місцевого 

самоврядування, саме вони дають згоду на розміщення на підпорядкованій їм 

території відповідних об’єктів нафтового комплексу
247

. При цьому діяльність 

зазначених об’єктів має бути спрямована на забезпечення екологічно 

безпечного стану навколишнього природного середовища
248

 . 

Проаналізуємо основні закони України, які встановлюють загальні 

умови інституціонального розвитку системи забезпечення вуглеводнями.  

Серед таких законів відзначимо ЗУ «Про природні монополії» та 

Кодекс «Про надра» (КУпН).  

ЗУ «Про природні монополії» визначає правові, економічні та 

організаційні засади державного регулювання діяльності суб’єктів 

природних монополій.  

Діяльність суб’єктів природних монополій підлягає ліцензуванню. 

Законом визначено предмет державного регулювання діяльності суб’єктів 

природних монополій; ціни (тарифи) на товари, що виробляються 

(реалізуються) суб’єктами природних монополій; доступ споживачів до 

товарів, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій, 

інші умови здійснення підприємницької діяльності у випадках, передбачених 

законодавством (ст. 8 Закону).  

До основних обов’язків суб’єктів природних монополій віднесено: 

дотримання порядку ціноутворення, стандартів і показників безпеки та якості 

товару, правил здійснення підприємницької діяльності у сферах природних 

монополій та на суміжних ринках; ведення окремого бухгалтерського обліку 

за кожним видом діяльності; забезпечення на недискримінаційних умовах 

реалізації вироблених ними товарів споживачам, неперешкоджання реалізації 
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угод між виробниками, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, та 

споживачами. Суб’єкти природних монополій не можуть вчиняти дії, які 

призводять або можуть призвести до неможливості виробництва (реалізації) 

товарів, щодо яких здійснюється регулювання відповідно до цього Закону, 

або до заміни їх іншими товарами, не однаковими за споживчими 

характеристиками
249

.  

Отже, Закон «Про природні монополії» регулює важливі аспекти 

функціонування  системи забезпечення вуглеводнями, законодавчо 

встановлює імперативні вимоги щодо предмету та обов’язків суб’єктів 

природних монополій та споживачів їх товарів.  

Проте зазначений Закон не позбавлених суттєвих недоліків. 

Проголошуючи розвиток конкуренції на суміжних ринках, на практиці він 

збільшує бар’єри для входу на ці ринки; задекларовано самоокупність 

суб’єктів природних монополій, тоді як вони функціонують на стадії 

банкрутства; НКРЕКП заявлена як незалежний державний орган, але 

інститут регулятора залежить від відомчого впливу; відсутні норми, які б 

регулювали діяльність громадських організацій у зазначеній сфері. Державне 

регулювання природних монополій створює адміністративні перепони 

конкуренції, супроводжується переважно політизованими підходами в 

інтересах впливових політичних груп.   

Кодекс «Про надра» (КУпН) встановлює право власності на надра 

українського народу, всі інші дії або угоди, що порушують це право, 

визнаються недійсними; здійснює поділ корисних копалин на корисні 

копалини загальнодержавного і місцевого значення; визначає компетенцію в 

зазначеній сфері органів державної влади і місцевого самоврядування, умови 

надання надр у користування, права та обов’язки надрокористувачів, вимоги 

щодо геологічного вивчення надр; веде державний облік надр, не пов’язаних 
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із користуванням ними; забезпечує охорону та відповідальність у разі 

порушення законодавства про надра
250

.  

Сьогодні розпочата робота над новою редакцією Кодексу «Про 

надра»
251

. Необхідність цього зумовлена застарілістю окремих норм кодексу 

та наявністю значної кількості законів у сфері надрокористування (Гірничого 

закону України, Законів України «Про концесії», «Про угоди про розподіл 

продукції», «Про нафту і газ», «Про державну геологічну службу України»).  

Дія такої кількості нормативно-правових актів щодо однієї сфери 

суспільних відносин, яка ними регулюється, призводить до колізій, дещо 

неоднозначного визначення правового статусу суб’єктів зазначених 

правовідносин, положень про відповідальність у разі порушення 

законодавства, вирішення спорів тощо.  

Основними цілями ухвалення нової редакції кодексу є: забезпечення 

інтересів держави (уведення в цивільний обіг прав на користування надрами, 

залучення інвестицій у галузь надрокористування), суб’єктів господарювання 

(спрощення процедури надання надр у користування, зменшення 

адміністративного регулювання у цій сфері), громадян (раціональне та 

ефективне використання надр, покращення стану екологічної безпеки).      

Вдосконалення передбачається щляхом:  

1) вилучення норм-декларацій, технічних норм, розділів про 

повноваження різних органів влади,  

2) запровадження норм, які б регулювали питання надання єдиного 

спеціального дозволу на геологічне вивчення і наступну розробку родовищ 

корисних копалин, запровадження конкурсного порядку набуття права 

користування надрами, врегулювання інспекційних процедур.  
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4.1.3. Створення системи управління українськими стратегічними 

запасами нафти з урахуванням практики ЄС 

Сприяти вирішенню стратегічного завдання щодо забезпечення 

своєчасності поставок нафти та нафтопродуктів на вітчизняний ринок 

додатково представляється можливим за рахунок створення відповідних 

запасів вуглеводнів. 

Зокрема, Меморандум між Україною та Європейським Союзом про 

порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі від 01.12.2005 р. 

передбачає положення про надання Україні допомоги у реалізації її 

національної стратегії безпеки поставок нафти. 

Відзначається, що сторони зобов’язуються розпочати спільну роботу з 

метою розробки системи управління українськими стратегічними запасами 

нафти з урахуванням практики ЄС (підпункт «h» п.3.4)
252

. 

З метою реалізації положень зазначеного Меморандуму 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. було 

затверджено Концепцію створення в Україні мінімальних запасів нафти і 

нафтопродуктів на період до 2020 року
253

. 

У тексті Концепції зазначається, що залежно від обраного механізму 

створення запасів у державах – членах ЄС використовується один із трьох 

основних варіантів. 

Перший варіант передбачає, що створені за рахунок коштів 

державного бюджету запаси нафти і нафтопродуктів є власністю держави. 

Використання зазначених запасів здійснюється на підставі рішення 

уповноваженого органу або його керівника. Перевагами такого варіанта є 

повний контроль з боку уряду, відсутність необхідності узгоджувати питання 

щодо управління процесом створення, зберігання, оновлення запасів та їх 

                                                 
252

 Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в 

енергетичній галузі від 1 грудня 2005 року. Офіційний вісник України. 2006. № 13. Ст. 945. 
253

 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення в Україні мінімальних 

запасів нафти і нафтопродуктів на період до 2020 року» від 08.12.2009 р. № 1498-р. Офіційний вісник 

України. 2009. № 96. Ст. 3316. 



 
224 

 

використання з учасниками ринку нафти і нафтопродуктів. Такий варіант 

застосовується в Ірландії, Словаччині, Чехії та Фінляндії. 

Другий варіант передбачає, що зобов’язання стосовно зберігання та 

оновлення запасів і забезпечення вуглеводнями України та ЄС покладено на 

учасників цього ринку, зокрема на нафтопереробні заводи, імпортерів, 

нафтотрейдерів. Держава лише здійснює контроль за наявністю запасів 

нафти і нафтопродуктів та їх належною якістю. У разі виникнення кризи на 

ринку нафти і нафтопродуктів право власності учасників ринку на свої 

запаси обмежується на користь уповноваженого державного органу, який 

ухвалює рішення про їх використання, що є обов’язковим для виконання 

учасниками ринку. Джерелом фінансування видатків із створення запасів є 

кошти учасників ринку. Зазначений варіант застосовується в Бельгії, Великій 

Британії, Італії, Греції. Серед недоліків такого варіанта виділяють відсутність 

у держави можливості постійно здійснювати ефективний контроль за 

запасами нафти і нафтопродуктів. 

Третій варіант, спрямований на поєднання державних запасів та 

запасів підприємств – суб’єктів ринку нафти і нафтопродуктів, з успіхом 

застосовується в 16 державах – членах ЄС, зокрема Австрії, Данії, Німеччині, 

Португалії, Угорщині, Іспанії, Нідерландах, Польщі, Швеції. У такому 

варіанті мінімізовано недоліки двох попередніх. 

Найбільш прийнятним для України є третій варіант розв’язання 

проблеми створення мінімальних запасів. 

До речі, необхідно взяти до уваги досвід Німеччини зі створення 

системи управління резервними запасами  вуглеводнів. 

Уряд Німеччини обрав гнучкий підхід до організації системи створення 

запасів. Так, у 1978 р. було створено суб’єкт публічного права – EVB 

(«Спілку зі створенню запасів нафти»). На EVB було покладено 

відповідальність за утримання частини (а згодом і всіх) надзвичайних 

резервів. Разом із тим нормативно передбачалося, що кожна компанія, що 

виробляє або імпортує тонну нафтопродуктів, повинна брати участь у 
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створенні резерву й автоматично стає членом EVB. Це зобов’язує сплачувати 

членські внески, з яких покриваються витрати EVB. Контроль за сплатою 

внесків здійснює податкова адміністрація. 

Така модель гарантує, що всі нафтові компанії платять за створення 

резервів пропорційно обсягів їх торгівлі нафтопродуктами. При цьому внесок 

в EVB не є податком, оскільки, сплачуючи певну частку витрат на створення 

резервів, компанія отримує аналогічну частку запасів нафтопродуктів під час 

кризи. Тобто кожна фірма фактично платить за її власний «резерв на випадок 

кризи». 

Отже, держава просто пропонує законодавчу площину, в якій приватні 

компанії можуть виконувати свої зобов’язання. Управління EVB і резервами 

здійснюють переважно представники нафтової промисловості. Так, більшість 

голосів у раді директорів належить нафтовим компаніям, а всі дорадчі органи 

утворено виключно з представників бізнесу. 

Більшість рішень приймає рада директорів, тобто фактично – 

представники нафтових компаній. Лише два принципові питання є 

виключною прерогативою Міністерства економіки – затвердження бюджету і 

прийняття рішення про використання резервів у кризовій ситуації. 

Ефективність такої системи створення надзвичайних резервів нафти і 

нафтопродуктів доведено безперебійною роботою EVB протягом більш ніж 

25 років. 

Подібне вирішення проблеми створення резервів допомогло вирішити 

основні завдання: кожна нафтова компанія платить за запаси пропорційно 

власним обсягам торгівлі нафтопродуктами; резерви не перевантажують 

баланси приватних фірм; резерви утримуються незалежно від операційних 

запасів промисловості, це означає, що резерви можна своєчасно поставити 

споживачам у випадку кризи
254

.  
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Саме такого підходу дотримуються країни – члени ЄС, що знайшло 

відображення у Директиві Ради 2009/119/ЄС від 14.09.2009 р. 

Зокрема, держави-члени можуть сформувати центральні об’єкти 

зберігання (ЦОЗ). При цьому жодна держава-член не може заснувати більше 

одного ЦОЗ або будь-якого іншого подібного органу. Якщо держава-член 

стає засновником ЦОЗ, останній має форму некомерційної організації або 

установи, що діє в загальних інтересах та відповідно до змісту цієї 

Директиви не розглядається як суб’єкт господарювання. Основною метою 

ЦОЗ є набуття, зберігання та продаж нафтових резервів у цілях цієї 

Директиви або з метою виконання міжнародних угод про зберігання 

нафтових ресурсів. Він є єдиною організацією або установою, якій можуть 

бути надані повноваження для придбання або продажу спеціальних ресурсів 

(ч. 1 та 2 ст. 7).  

Загалом створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів 

виключно державою чи спільно з нафтовими компаніями визнається однією з 

форм державного регулювання системами забезпечення вуглеводнів. 

 

4.1.4. Державне регулювання систем забезпечення вуглеводнями 

Під державним регулюванням в Україні розуміється вплив органів 

державної влади та її регіональних представництв на суспільні відносини за 

допомогою правових засобів, способів і методів
255

.  

Існуюча система державного регулювання систем забезпечення 

вуглеводнями  формувалась і продовжує формуватися спонтанно, переважно 

в інтересах окремих груп впливу, і є недосконалою.  

Внаслідок цього держава втратила контроль над активами, відбувся 

відплив професійних кадрів та зниження рівня науково-технічного 

забезпечення вуглеводневої галузі. 
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Значною міро. це пояснюється відсутністю у провідних 

нафтовидобувних компаній стимулів до інновацій. Відсутність конкуренції, 

прагнення до отримання вигод не шляхом скорочення витрат (насамперед – 

за рахунок технологічного розвитку виробництва), а шляхом отримання 

преференцій від держави консервують технологічну відсталість нафтового 

сектора. 

Розглянемо основні  галузеві законодавчі акти України, які  

регулюють функціонування систем забезпечення вуглеводнями. Основним 

галузевим законодавчим актом, який визначає низку вихідних положень і 

принципів, що регулюють правовідносини у всіх сферах нафтової галузі 

загалом,  є ЗУ «Про нафту і газ» від 12.07.2001 № 2665-III
256

. Дія цього 

Закону поширюється на відносини, що виникають у зв’язку з геологічним 

вивченням нафтогазоносності надр, розробкою родовищ вуглеводнів, 

зберіганням, транспортуванням та реалізацією нафти та продуктів її 

переробки, незалежно від форм власності господарюючих суб’єктів – 

учасників таких відносин.   

ЗУ «Про нафту і газ» встановлює специфіку правового статусу 

підприємств у нафтогазовій галузі, переважна частка у статутному капіталі 

яких належить державі; принципи державної політики; засади державного 

управління та регулювання нафтогазової галузі; повноваження органів 

місцевого самоврядування;  права та обов’язки користувачів; організаційні 

основи розробки родовищ нафти і газу.   

Значна увага ЗУ «Про нафту і газ» відведена питанням визначення 

порядку, видів та умов надання спеціальних дозволів на користування 

нафтогазоносними надрами, а саме: надання спеціальних дозволів на 

користування нафтогазоносними надрами для створення та використання 

підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки; особливості їх 

надання на користування нафтогазоносними надрами в межах 

територіальних вод та виключної (морської) економічної зони України; 

умови спільного використання нафтогазоносних надр у нафтогазовій галузі; 

                                                 
256

 Закон України «Про нафту і газ» від 12.07.2001 № 2665-II. URL: zakon.rada.gov.ua/go/2665-14 



 
228 

 

відмова у наданні такого дозволу, визнання його недійсним; зупинення дії та 

анулювання.   

ЗУ «Про нафту і газ» встановлено адміністративну, цивільно-правову, 

кримінальну відповідальність за порушення законодавства, що регулює 

діяльність у нафтогазовому комплексі. Його недоліком є те, що він містить 

норму із переліком правопорушень, за які встановлюється відповідальність, 

але цей перелік не є вичерпним, оскільки Законами України може бути 

встановлена відповідальність за інші порушення відповідного законодавства.   

Зазначена стаття ЗУ має бути конкретизована щодо того, за які 

правопорушення який вид відповідальності передбачається.  

Разом із тим зазначений закон справедливо критикують за недостатньо 

повне законодавче регулювання багатьох аспектів, зокрема, невизначення 

механізму реалізації державної політики в нафтогазовій галузі
257

.   

ЗУ «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.1999 № 1039-XIV
258

 

врегульовує актуальні питання інвестування для пошуку, розвідки та 

видобування корисних копалин у межах території України, її 

континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони на 

засадах, визначених угодами про розподіл продукції.  

Підкреслимо значення визначення інвестором не тільки громадян та 

юридичних осіб України, а й іноземців та юридичних осіб інших держав, які 

мають відповідні фінансово-економічні та технічні можливості або 

відповідну кваліфікацію для користування надрами; надання окремих 

ділянок надр за конкурсом; відшкодування інвестором шкоди, завданої його 

діяльністю довкіллю та погіршенням якості природних ресурсів, 

непоширення на інвестора дії нормативно-правових актів органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, якщо такі акти обмежують права 

інвестора, визначені угодою про розподіл продукції.  
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Зупинимося  більш детально на ЗУ «Про угоди про розподіл 

продукції»,  зважаючи на його позитивні аспекти. Аналіз Закону дозволяє 

виокремити таке: по-перше, держава доручає інвестору проведення пошуку, 

розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці надр та 

ведення пов’язаних з угодою робіт.  

У свою чергу інвестор бере на себе зобов’язання щодо виконання 

доручених робіт за свій рахунок і на свій ризик та, у разі реалізації угоди, 

отримує частину прибуткової продукції.  

По-друге, учасниками угоди можуть бути декілька інвесторів за умови, 

що вони несуть солідарну відповідальність по зобов’язаннях. У такому разі 

інвестори, із свого боку, призначають оператора угоди, що представлятиме 

їхні інтереси у відносинах із державою.  

По-третє, держава зобов’язана видати дозвіл (ліцензію) для здійснення 

діяльності з пошуку та експлуатації родовищ корисних копалин.  

По-четверте, в угоді про розподіл продукції має бути визначено: 

перелік видів діяльності інвестора, програму обов’язкових робіт із 

визначенням строків виконання, обсяги і види фінансування.  

Законом встановлено перелік необхідних умов для виконання закону. 

Серед них: характеристика ділянки надр (родовищ корисних копалин), щодо 

якої укладається угода, включаючи географічні координати району робіт, а 

також обмеження щодо глибини промислової розробки надр; перелік, обсяги 

і строки виконання передбачених угодою робіт; вимоги до якості 

виконуваних згідно з угодою робіт; умови використання корисних копалин; 

порядок переходу права власності на майно від інвестора до держави; 

порядок розгляду спорів та інше.  

Строк дії угоди визначається безпосередньо сторонами, однак не може 

перевищувати п’ятдесяти років. Угоди про розподіл продукції передбачають 

створення стабільного інвестиційного середовища, яке, в свою чергу, 

дозволяє об’єктивно і справедливо розподіляти дохід від реалізації проєкту 

між інвестором та державою. Угода як така виступає інструментом 

юридичного і фінансового характеру, що регулює умови пошуку, розвідки та 
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експлуатації родовищ вуглеводнів. Угоди про розподіл продукції є моделлю 

державно-приватного партнерства в НГК.  

В Україні почали вести роботи іх оновленню інституційної системи в 

сфері надрокористування. Крім нормативних і правових актів у сфері 

надрокористування, до елементів цієї системи, безумовно, слід віднести 

великий блок законодавчих актів з питань роздержавлення і приватизації в 

ресурсо-експлуатуючих галузях, з проблем оподаткування та ціноутворення, 

а також з питань регулювання окремих (особливо тих, що мають природно-

монопольний характер) видів діяльності. Наразі ухвалено перший пакет змін 

щодо спрощення ведення бізнесу та стимулювання інвестування 

надрокористування в Україні. Зокрема, було продовжено перехідний період 

для проходження процедури оцінки впливу на навколишнє середовище 

(ОВНС). У разі відсутності у надрокористувача результатів ОВНС, він може 

внести до єдиного реєстру відповідне повідомлення про плани здійснити таку 

процедуру. 

Також спрощено процедуру надання або продовження дії дозволів. 

Відтепер їх не потрібно узгоджувати в Мінприроди. Це також стосується 

ділянок, які виставлено на аукціон. 

Крім того, серед головних змін скасування «апробації» при отриманні 

дозволу на користування нафтогазоносними надрами слід зазначити 

уведення з 2019 р. системи електронного подання документів для його 

отримання, скасування плати за продовження терміну дії дозволу (для 

нафтогазоносних надр) та врегулювання питання щодо сплати вартості 

геологічної інформації (тепер виключно при наданні дозволу). Так, з 90 до 45 

днів скорочено термін узгодження облрадами пропозицій Держгеонадр щодо 

визначення переліку виставлених на аукціон ділянок. 

Зараз триває робота над другим пакетом законодавчих змін для 

лібералізації сфери надрокористування.  

Зокрема, Мінприроди розробило новий порядок розпорядження 

геологічною інформацією, що передбачає повну оцифровку всієї наявної в 

Україні геологічної інформації і створення єдиного загальнодоступного 
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каталогу відомостей про неї. Це зроблено для того, щоб інвестори і ті, хто 

працює в цій сфері, більше не нарікали на розосередження і 

невпорядкованість геологічних даних, а також на відсутність доступу до них. 

Так, дорожня карта передбачає створення єдиного Державного реєстру 

геологічної інформації з її переліком і контактами власників, скасування 

плати за користування вторинною геологічною інформацією, можливість 

придбання права вільно розпоряджатися власною геологічною інформацією, 

При цьому Мінприроди пропонує скасувати існуючу зараз плату за 

користування геоінформацією.  

Створення єдиного Державного реєстру геологічної інформації 

дозволить потенційним інвесторам отримувати необхідні дані у відкритому 

доступі для самостійного вивчення територій, відбору ділянок їх і 

подальшого винесення на аукціони, що істотно спростить роботу інвесторів.  

Крім того, Мінприроди пропонує механізми врегулювання алгоритму 

отримання в користування геологічної інформації та надання права 

розпоряджатися нею без узгодження з Держгеонадрами.  

Водночас для запуску Державного реєстру геологічної інформації має 

бути внесено ряд змін до чинних нормативно-правових актів.  

Зараз Мінприроди також розробило новий механізм розрахунку 

початкової ціни спецдозволу на користування надрами. Йдеться про 

оприлюднення постійних коефіцієнтів і цін на корисні копалини. Це означає 

також, що потенційний інвестор (користувач надр) зможе самостійно 

розраховувати вартість спецдозволу і використовувати ці дані для 

планування подальшої роботи та складання бізнес-планів.  

До цього часу, згідно з діючою методикою, затвердженою в 2004 р., 

коефіцієнти передбачали можливість варіювання ціни від меншої до більшої. 

Розрахунок вартості дозволів відбувався у закритому режимі та передбачав 

участь ряду проміжних інституцій, які не завжди прозоро поводилися у 

процесі розрахунку вартості спецдозволів. 
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Крім того, затверджено нові Правила розробки вуглеводневих 

родовищ. До цього часу Україна користувалася аналогічними Правилами 

1984 року. 

Ініційовані зміни повинні максимально спростити процес приходу 

інвесторів у сферу надрокористування, прибрати бюрократичні перепони і 

таким чином перетворити сферу надрокористування на відкриту і 

конкурентоспроможну. 

Основними напрямами державного регулювання розвитку систем 

забезпечення вуглеводнями України мають стати такі (табл. 4.1) 

Таблиця 4.1 

Напрями державного регулювання розвитку систем забезпечення 

вуглеводнями України 

Напрями регулювання систем 

забезпечення вуглеводнями 
Засоби реалізації зазначених напрямів 

Створення умов для реалізації Створення системи моніторингу динаміки 

систем забезпечення вуглеводнями та ринку, 

запровадження процедур превентивного та 

реактивного управління, запровадження 

процедури тестування 

державноуправлінських рішень на оцінку 

економічних наслідків і конфліктів інтересів 

Інтенсифікація інтеграції до 

європейського енергетичного простору 

Підтримка діяльності спільної групи 

моніторингу, імплементація у вітчизняне 

законодавство Директив ЕС стосовно 

вуглеводневого сектора 

Стимулювання інвестиційного процесу Державні програми розвитку галузі, розвідки 

і розробки родовищ; залучення європейських 

та вітчизняних інвесторів; уведення 

пільгового мита на імпорт технологій та 

обладнання для підвищення технологічного 

рівня підприємств галузі; надання державних 

гарантій під інвестиційні кредит 

Ресурси державного управляння, які 

можуть бути залучені в розвиток систем 

забезпечення вуглеводнями 

Фінансові: рентні платежі, податкові 

надходження, надходження від мита на 

імпорт нафтопродуктів. 

Кадрові: державні службовці, громадські 

організації, робочі групи за участю 

представників бізнес-структур, науковці. 

Інформаційні: дані галузевої аналітики, дані 

звітності, виробнича та митна статистика 

Джерело: складено автором. 

В організаційно-економічному аспекті забезпечення регулювання 

розвитком систем забезпечення вуглеводнями необхідні: 
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– створення моніторингового центру при Національній комісії, що 

здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг для 

забезпечення прозорості прийняття регуляторних рішень та можливості їх 

експертного обговорення, виявлення і врахування інтересів суспільства, 

держави та бізнесу;  

– інтеграція України в європейський енергетичний простір із 

визначенням переліку нормативно-правових актів, які потребують зміни або 

ухвалення у зв’язку з необхідністю адаптації до європейського 

законодавства;  

– надання Державному агентству резерву України повноважень зі 

створення комерційного (для згладжування цінових коливань, задоволення 

ажіотажного попиту) та мобілізаційного (забезпечення безперебійного 

постачання нафтопродуктів при стихійних лихах, військових діях тощо) 

державного резерву нафтопродуктів;  

– створення інформаційної системи підтримки державно-управлінських 

рішень, в якій передбачити можливості оцінки ефективності державного 

регулювання; 

– створення спеціального фонду бюджету з рентних надходжень для 

фінансування державних програм розвитку вуглеводневої галузі. 

 

4.2. Інституціональний розвиток системи забезпечення твердим паливом 

та напрями його удосконалення  

4.2.1. Стан і проблеми інституціонального забезпечення розвитку 

інфраструктури системи забезпечення твердим паливом 

Інституціональне забезпечення економічного розвитку взагалі та 

інфраструктури системи забезпечення твердим паливом (його змістовне 

наповнення), зокрема, можна визначити як дії влади, спрямовані на 

створення сприятливих умов для соціально-економічного розвитку з метою 

отримання суспільно корисних результатів, а саме встановлення інститутів – 

норм, правил, обмежень, принципів поведінки (формальних та неформальних 
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«правил гри»), механізмів спонукання до їх дотримання, якими люди 

керуються у своїх діях. 

Визначаючи місце інституційного чинника в системі управління 

розвитком економіки та її секторів, виокремлюються два основних 

методологічних напрями: інститути-організації та інститути-правила, норми. 

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з 

питань формування і реалізації державної політики у паливно-енергетичному 

комплексі (ПЕК) України є Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості України. Міненерговугілля, зокрема, розробляє прогнози, 

концепції та цільові програми розвитку ПЕК, контролює використання 

бюджетних коштів на підприємствах ПЕК, розробляє пропозиції із 

вдосконалення механізму ціноутворення в ПЕК тощо
259

. 

Також Міненерговугілля відповідно до покладених на нього завдань 

виконує стосовно ПЕК та вугільного сектора зокрема такі функції: 

– узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції 

з удосконалення існуючих законодавчих актів та розробляє проєкти нових 

законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його 

компетенції; 

 – визначає пріоритети розвитку паливно-енергетичного комплексу; 

– формує прогнозний баланс вугілля та вугільної продукції; 

– затверджує стратегічні плани розвитку державних підприємств, річні 

фінансові та інвестиційні плани, інвестиційні плани на середньострокову 

перспективу (три-п’ять років), проєкти ліквідації та консервації 

вугледобувних підприємств, що належать до сфери управління 

Міненерговугілля, а також здійснює контроль за їх виконанням; 

– бере участь у визначенні способів приватизації підприємств вугільного 

сектора, що належать до сфери управління Міненерговугілля; 
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 Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затверджене постановою 
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– проводить конкурсний відбір інвестиційних проєктів у паливно-

енергетичному комплексі, для реалізації яких надається державна підтримка; 

– здійснює підготовку інвестиційних проєктів, що підтримуються 

міжнародними фінансовими організаціями, та нагляд за їх реалізацією; 

– формує та забезпечує здійснення заходів щодо підготовки підприємств 

ПЕК до сталого функціонування в особливий період тощо. 

Функції з управління галузями ПЕК здійснюються через державні 

департаменти – з питань електроенергетики; нафтової, газової та 

нафтопереробної промисловості; вугільної промисловості; ядерної 

енергетики та атомної промисловості.  

У контексті євроінтеграційних процесів інституційне 

забезпечення можна трактувати як утворення нових або реорганізація 

(удосконалення) існуючих інституцій (структур) з метою забезпечення 

еволюції інституціонального середовища, а також дії щодо кадрової 

підготовки з метою організаційного забезпечення діяльності цих інституцій 

та процесу євроінтеграції загалом. Європейську інтеграцію можна вважати 

сталою тенденцією та ключовим орієнтиром довгострокового розвитку 

вугільного сектора. Угода про асоціацію (УА) між Україною та ЄС , яка 

набрала чинності 1 вересня 2017  р., передбачає здійснення масштабних 

реформ в енергетиці, у тому числі у вугільному секторі, з метою 

забезпечення енергетичної безпеки, запровадження ринкових механізмів 

функціонування, забезпечення рівних можливостей, захисту прав споживачів 

та зниження впливу на довкілля.  

Порівнюючи інтеграційні інтереси України та ЄС у сферах розвитку 

інфраструктури забезпечення твердим паливом можна побачити їх 

розбіжність, що пояснюється, з одного боку, значно вищим ступенем 

ринкової, зокрема інституційної, зрілості країн ЄС, з іншого – різними 

об’єктивними передумовами розвитку вуглевидобування, а саме: Україна має 

великі геологічні запаси вугілля, європейські країни – вкрай обмежені, значні 

ж поклади вугілля мають лише Німеччина та Польща. За даними компанії 
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British Petroleum, Україна, володіючи 3,3% світових запасів вугілля, 

видобуває 14,4 млн т н.е. вугілля і забезпечує попит внутрішнього ринку за 

рахунок власного видобутку лише на 59%, у той час як Польща, що має 2,5% 

світових запасів, видобуває  49,6 млн т н.е. вугілля (у 3,4 рази більше, ніж 

Україна) і рівень її самозабезпечення становить 102%. Якщо порівнювати 

забезпеченість запасами вугілля України та Європейського Союзу, то запаси 

України у розрахунку на одного мешканця у 5,4 рази більше, ніж ЄС, або у 

25,7 рази більше у розрахунку на одиницю ВВП за ПКС. Саме обмеженість 

покладів вугілля разом із пріоритетом екологізації енергетики стали 

основними причинами того, що в енергетичній політиці Євросоюзу вугілля 

не вважалося стратегічно важливим енергоресурсом, що призвело до 

скорочення або повного згортання вуглевидобутку в європейських країнах, 

яке реалізовувалось через механізми реструктуризації вугільної 

промисловості та зменшення державної допомоги галузі – аж до повного 

припинення. В Україні досі існують об’єктивні передумови для того, щоб 

вугілля власного видобутку залишалося певним гарантом енергетичної 

безпеки держави, принаймні у найближчі 10–15 років.  

З метою підвищення ефективності координації та просування 

євроінтеграційного процесу Урядовим офісом координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції разом із Мінекономрозвитку та іншими 

міністерствами був розроблений і затверджений Кабінетом Міністрів 

України (постановою від 25 жовтня 2017 р. № 1106) спеціальний План 

заходів із виконання Угоди про асоціацію. Кожне з визначених завдань 

відповідає окремій статті Угоди або імплементує певні норми права (Acquis) 

Європейського Союзу. 

Стосовно реформування вугільного сектора відповідно до статті 339 

УА Планом визначено завдання реструктуризації вугільного сектора України 

(енергетичного, коксівного вугілля) з метою підвищення його 

конкурентоспроможності, безпеки шахт і гірників, а також послаблення 

негативного впливу на навколишнє середовище з урахуванням регіонального 
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та соціального впливу. Для його виконання Планом передбачено втілення 

наступних п’яти заходів із терміном до 01.06.2018 р.:  

1) розроблення проєкту Концепції реформування та розвитку вугільної 

промисловості на період до 2020 року; 

2) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проєкту акта 

Кабінету Міністрів України про затвердження Концепції реформування та 

розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року;  

3) здійснення структурної перебудови державних підприємств 

вугільної галузі; 

4) визначення переліку перспективних, а також неперспективних шахт, 

які підлягають ліквідації; 

5) розроблення та затвердження комплексної програми роботи 

вугледобувних підприємств на період до 2020 року. 

Станом на 01.03.2019 р. здійснено перші три заходи. У 2018 р. 

Міненерговугілля було створено Національну вугільну компанію, до складу 

якої увійшли  33 державних шахт та виробнича інфраструктура, що 

забезпечуватиме процес вуглевидобування – науково-проєктний центр та 

сервісно-технічні центри з обслуговування і ремонту гірничо-шахтного 

устаткування державних шахт. 

Також наразі розроблено проєкт «Підтримки процесу забезпечення 

реалізації Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей»
260

, 

фінансування реалізації проєкту відбувається за рахунок грантових коштів 

міжнародної фінансової установи на розроблення звітів щодо впровадження 

Ініціативи стосовно забезпечення прозорості видобувних галузей. 

Стратегічні орієнтири розвитку паливно-енергетичного комплексу 

України загалом та інфраструктури системи забезпечення твердим паливом 

зокрема визначені Енергетичною стратегією України на період до 2035 року  

«Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» (далі – 
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Стратегія), яку було схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 18 серпня 2017 р. № 605-р. Стратегія спрямована на вирішення проблем 

енергетичної безпеки в умовах нагальної потреби забезпечення суверенітету 

держави за обставин зовнішньої агресії з боку Росії. Нею визначено, що 

підвищенню енергетичної, економічної та екологічної безпеки сприятимуть: 

– зниження енергоємності економіки; 

– нарощування вітчизняного виробництва енергоресурсів; 

– диверсифікація джерел і шляхів постачання енергоресурсів. 

Забезпечення енергетичної незалежності можливо лише за умов 

стабільності функціонування ПЕК, що включає інтенсивне нарощування 

ресурсної бази та видобутку первинних енергетичних ресурсів, вітчизняних 

потужностей з їх переробки, створення запасів та резервів, диверсифікацію 

джерел і шляхів постачань, техніко-технологічне переозброєння ключових 

підприємств галузі.  

Імплементацію Стратегії намічено здійснити у три етапи.  

 Перший етап – реформування енергетичного сектора (до 2020 року) 

передбачає реалізацію механізмів трансформаційного характеру – головні 

акценти зроблено на впровадженні реформ та формуванні конкурентного та 

інвестиційно привабливого середовища. Стосовно вугільної галузі на цьому 

етапі має бути створено ринок вугільної продукції. Реструктуризація 

вугільної промисловості має супроводжуватися комплексом заходів із 

пом’якшення соціальних та екологічних наслідків ліквідації (консервації) 

вугільних шахт та соціальної реконверсії регіонів закриття шахт відповідно 

до найкращих європейських практик. 

Другий етап – оптимізація та інноваційний розвиток енергетичної 

інфраструктури (до 2025 року) буде орієнтований на роботу в умовах нового 

ринкового середовища та фактичної інтеграції ОЕС України з 

енергосистемою Європи, що суттєво вплине на обґрунтування вибору 

об’єктів для реконструкції або нового будівництва в енергетичній сфері та на 

підвищення енергоефективності.  
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Завданнями цього етапу є запровадження механізмів залучення 

інвестицій для реалізації програми заміщення потужностей, що мають бути 

виведені з експлуатації, новою енергетичною інфраструктурою; підвищення 

рівня корпоративного управління суб’єктів господарювання та їх 

спроможності використовувати доступні інструменти внутрішнього та 

зовнішнього ринків капіталу й ресурсів енергетичного ринку України. 

На цьому етапі має відбутися зокрема реалізація інвестиційних 

проєктів у рамках Національного плану скорочення викидів від великих 

спалювальних установок; формування місцевих систем теплопостачання на 

основі економічно обґрунтованого врахування потенціалу місцевих видів 

палива, логістики постачання, регіональної та загальнодержавної 

енергетичної інфраструктури; залучення приватних інвестицій.  

До 2025 року головним фокусом мають стати заходи з 

енергозбереження. 

Третій етап – забезпечення сталого розвитку (до 2035 року), 

спрямований на інноваційний розвиток енергетичного сектора й будівництво 

нової генерації. Інвестиції у нові потужності генерації для заміщення 

потужностей, що мають бути виведені з експлуатації. Вибір типу генерації, 

який визначатиме попит на енергетичне вугілля, залежатиме від прогнозної 

цінової кон’юнктури на паливо й інтенсивності розвитку кожного типу 

генерацій, що сприятиме підвищенню рівня конкуренції між ними; від 

впровадження смарт-технологій для вирівнювання піків споживання.  

Результатом виконання стратегічних завдань має стати досягнення 

цілей та кількісних і якісних показників, визначених Стратегією, основні з 

яких, що прямо або опосередковано стосуються перспектив розвитку 

вуглевидобування в Україні, наведено в додатку Г .  

У Стратегії підкреслюється, що досягнення цих показників стане 

можливим виключно у разі успішного виконання завдань та комплексного 

проведення соціально-економічних реформ у країні.  
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Як можна бачити з додатку Г, у 2035 р. постачання вугілля у 

загальному первинному постачанні енергії має становити лише 44% від рівня 

2015 р. при заміщенні його головним чином відновлювальними джерелами 

енергії (сонячною та вітровою енергією, біомасою, біопаливом та відходами), 

питома вага вугілля у ЗППЕ
261

 має скоротитися з 30,4% у 2015 р. до 12,5% у 

2035 р., що цілком відповідає європейським тенденціям формування 

енергетичної політики.  

Планом заходів з реалізації першого етапу Стратегії «Реформування 

енергетичного сектору (до 2020 року)», затвердженим розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 497-р, зокрема, 

передбачено: 

– заходи з оздоровлення фінансового стану підприємств вугільної 

галузі: реструктуризація та ліквідація заборгованості вугледобувних 

підприємств (2018 р.); 

–  визначення переліків перспективних та неперспективних шахт, що 

підлягають ліквідації (2018 р.); 

– заходи з приватизації: затвердження переліку шахт, які підлягають 

приватизації (2019 р.); забезпечення підготовки державних шахт до 

приватизації (2020 р.); проведення конференцій, road-show з метою пошуку 

та залучення потенційних інвесторів для участі у приватизації вугледобувних 

підприємств (2020 р.); 

– заходи з реструктуризації: розроблення та прийняття програми 

соціальної реконверсії регіонів закриття вуглевидобувних підприємств із 

використанням найкращих європейських практик (2018 р.);  реалізація 

проєктів ліквідації збиткових державних шахт із забезпеченням виконання 

заходів із зниження соціальних та екологічних наслідків ліквідації вугільних 

шахт; 
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імпорту, експорту, міжнародного бункерування суден та зміни запасів енергоресурсів у країні. 
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– заходи із забезпечення власного видобутку вугілля не менше, ніж 

рівень покриття власних потреб у вугіллі для виробництва електричної та 

теплової енергії; визначення механізму фінансування добудови шахти № 10 

«Нововолинська» з метою забезпечення завершення будівництва у 2019 р. 

Слід зазначити, що для виконання передбаченого Планом завдання 

щодо розвитку власного вуглевидобування на рівні вищому, ніж власні 

потреби, принципово важливим для прийняття зваженого рішення щодо 

доцільності подальшої роботи нині збиткових державних шахт є розроблення 

і впровадження методичних підходів для визначення перспективності 

державних шахт, які, на відміну від існуючих методик, що ґрунтуються лише 

на оцінці економічного стану підприємств (головним чином рівня 

збитковості, що сформувався на певний період часу), мають базуватись на 

комплексній оцінці не лише існуючого, а й потенційно можливого (після 

проведення модернізації) стану підприємств, яка має включати оцінку 

ресурсного, виробничо-технологічного, економічного і соціального стану 

шахт. Такий підхід дозволяє найбільш повно оцінити потенціал 

перспективного розвитку підприємств, що є ключовим для стратегічних 

інвесторів. 

Також слід мати на увазі, що необхідність інституційних змін у 

функціонуванні вугільної галузі також зумовлюють зовнішні фактори: 

світова енергетика в цілому перебуває в періоді незворотної трансформації – 

переходу до  екологізації виробництва і споживання палива, масштабного 

використання екологічно більш «чистих» джерел енергії. Під час кліматичної 

конференції ООН у Парижі у 2015 р. розглядалося питання про уведення 

глобального «вуглецевого» податку у розмірі 15 дол. США за 1 тонну 

викидів СО2 із перспективою підвищення ставки. Нова європейська 

енергетична політика спрямована на дотримання принципів сталого 

розвитку, посилення екологічних вимог при видобуванні та використанні 

вугілля, підтримку розвитку екологічних інновацій, структурну 
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трансформацію паливно-енергетичного балансу на користь екологічно більш 

безпечних джерел енергії. 

В існуючих кризових умовах, коли вугільна промисловість України, 

зокрема її державний сектор, виходить за межі рентабельності, посилення 

екологічного законодавства, підвищення податкового навантаження 

внаслідок уведення «вуглецевого» податку призведе до зростання витрат 

виробництва, погіршення конкурентних позицій вугілля порівняно з іншими 

екологічно більш «чистими» енергоносіями – природним газом, атомною 

енергією, гідроенергією, ВДЕ, до зменшення обсягів видобутку і постачання 

вітчизняного вугілля на внутрішній ринок.  

З іншого боку, світова тенденція стосовно екологізації та декарбонізації 

енергетики спонукає до використання вугілля у поєднанні з передовими 

технологіями «чистого» вугілля (технології очищення вугілля від шкідливих 

домішок до його спалювання), до розроблення і впровадження технологій 

підземної газифікації вугілля, супутнього видобутку метану вугільних 

родовищ, утилізації відходів, до пошуку інноваційних рішень із розширення 

напрямів використання вугілля, крім енергетичного.  

Окремим дуже важливим питанням для вугільного сектора є правове 

регулювання надання державної допомоги, бо переважна кількість 

державних шахт є збитковими і не можуть функціонувати без державної 

підтримки. В умовах загострення конкуренції в міжнародній торгівлі 

державна допомога стає важливим інструментом політики щодо розвитку 

галузі, підтримання ринку вугілля і необхідного рівня енергетичної безпеки 

держави, розв’язання питань, які ринок вирішити не спроможний, зокрема 

соціальних питань у вуглевидобувних регіонах.  

Зазначимо, що де і коли надавати субсидії в європейських країнах 

визначає виключно держава, користуючись своїм суверенітетом. Тим не 

менш, важливо, щоб прагматично визнавалися та попереджалися можливі 

негативні наслідки від такого роду діяльності держави у зв’язку з можливим 

спотворенням конкуренції на ринку та зведення їх до мінімуму.  
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Угодою про асоціацію основні положення про державну допомогу 

зазначені у главі 10 «Правила конкуренції» Розділу IV «Торгівля і питання, 

пов’язані з торгівлею» (ст. 262–267). Відповідальним за реалізацію цього 

напряму є Антимонопольний комітет України (АМКУ).  

Із 2 серпня 2017 року набрав чинності Закон України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання», розроблений АМКУ з урахуванням 

зобов’язань, визначених УА. Метою цього Закону є створення рівних умов 

для суб’єктів господарювання на товарних ринках та здоровий протекціонізм 

українського бізнесу. АМКУ затверджено низку підзаконних актів – порядок 

подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу, порядок 

повернення незаконної державної допомоги, що неприпустима для 

конкуренції, внесено зміни до чинних умов надання державної допомоги. 

Наразі АМКУ підготовлений і перебуває в процесі узгодження проєкт 

підзаконного акту «Критерії оцінки допустимості державної допомоги 

суб’єктам господарювання у вугільній галузі». Ним, зокрема, визначено такі 

обмеження: 

–  загальний обсяг державної допомоги вугільній галузі, що надається 

як допомога на закриття вугледобувних підприємств або їх відокремлених 

підрозділів та як допомога для покриття поточних витрат виробництва, 

повинен бути скорочений до кінця 2023 року не менше, ніж на 5% щорічно, 

порівняно до обсягу, наданого за кожен попередній рік; 

– розмір допомоги на тонну вугільного еквівалента не може 

спричинити зниження ціни на вугілля, ніж ціна імпортованого вугілля. 

Проєктом передбачено такі обмеження за напрямами використання: 

щодо державної допомоги на закриття вугледобувних підприємств або 

відокремлених підрозділів:  

– 31 грудня 2022 року визначено кінцевим терміном надання державної 

допомоги на закриття вугледобувних підприємств або їх відокремлених 

підрозділів; 
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щодо державної допомоги для забезпечення доступу до запасів вугілля 

(забезпечення доступу до запасів вугілля включає процеси видобутку вугілля, 

функціонування інфраструктури, що пов’язана із видобутком та 

виробництвом кінцевої товарної вугільної продукції): 

– допомога для початкових інвестицій може бути визнана допустимою 

за умов: вугледобувні підприємства мають операційний план, в якому 

відображено, що державна допомога для конкретного інвестиційного проєкту 

забезпечить економічну життєздатність відповідних підрозділів, які є 

частиною плану перспективного розвитку вугледобувних підприємств; 

– допомога для початкових інвестицій не може виплачуватися після 

завершення реалізації інвестиційного проєкту, а після 31.12.2022 р. – 

незалежно від стадії реалізації інвестиційного проєкту; 

– обсяг витрат, які покриваються державною допомогою, не може 

перевищувати 30% від загальної вартості відповідного інвестиційного 

проєкту;  

щодо державної допомоги для покриття поточних витрат – вона 

може бути визнана допустимою для конкуренції за умов: 

– функціонування вугледобувних підприємств є частиною плану 

перспективного розвитку вугледобувних підприємств. Державна допомога 

для вугледобувних підприємств, що не увійшли до плану перспективного 

розвитку вугледобувних підприємств, є допустимою до 31.12.2019 р.; 

– державна допомога вугледобувним підприємствам надається, якщо 

вона забезпечить позитивний фінансовий результат; 

– державна допомога не перевищує різницю між передбачуваними 

виробничими витратами та доходами за відповідний рік видобутку вугілля. 

На жаль цей проєкт не містить оцінки можливих наслідків 

застосування запропонованих критеріїв для економіки та енергетичної 

безпеки держави, що, за нашими оцінками, призведе до закриття більшості 

державних шахт, які мають значні невідпрацьовані промислові запаси 
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вугілля, до зростання імпорту не лише коксівного, а й енергетичного вугілля, 

до послаблення енергетичної безпеки, зростання  соціальної напруги у 

вуглевидобувних регіонах. При цьому слід зазначити, що  економічна теорія 

пояснює доцільність державного субсидування необхідністю коригування 

«провалів ринку», які спричинюються, зокрема, тоді, коли поведінка та 

рішення виробників чи споживачів певного товару впливають на добробут 

інших економічних суб’єктів, у такому випадку стимулювання виробництва 

товару через субсидування може забезпечити збільшення суспільного 

добробуту
262

. 

Зазначимо, що останніми роками були різко скорочені обсяги надання 

державної підтримки державним шахтам за різними напрямами 

використання, передусім на капітальні вкладення. Якщо раніше 

опосередковано за допомогою державної підтримки різні за складністю 

гірничо-геологічні умови шахт певною мірою вирівнювались і, відповідно, 

вирівнювались об’єктивні умови господарчої діяльності, то при її скорочення 

слід було би уводити інші механізми, спрямовані на ці цілі, наприклад різне 

оподаткування шахт залежно від геологічних умов або встановлення різних 

величин ренти за користування надрами. 

Слід зазначити, що нинішні основні проблеми інституційних 

перетворень в інфраструктурі системи забезпечення економіки України 

твердим паливом зумовлені насамперед відсутністю чіткої, послідовної і 

дієвої державної енергетичної політики, наявністю існуючих протиріч і 

невизначеностей.  

Однією з принципових невизначеностей є недостатність розроблених 

теоретичних положень щодо забезпечення енергетичної безпеки держави, 

зокрема, не розроблені та не закріплені нормативно-правовими актами чіткі 

кількісні критерії й показники-індикатори енергетичної безпеки, які б 

дозволяли повною мірою охарактеризувати стан галузей ПЕК, у тому числі 
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вугільної промисловості, виявити і кількісно оцінити ступінь тяжкості загроз 

енергетичній безпеці, рівень надійності або критичності ситуації у сфері 

енергозабезпечення та на їх основі сформувати рекомендації і заходи зі 

зменшення, ліквідації або попередження цих загроз. Відсутність такої 

системи показників і правових норм не дозволяє кількісно визначити 

достатність рівня енергетичної безпеки України, який би гарантував 

надійність постачання палива та енергії для стабільного розвитку 

матеріального виробництва і соціальної сфері або її мінімальний рівень, який 

в обов’язковому порядку необхідно підтримувати для попередження 

можливих надзвичайних ситуацій в енергозабезпеченні, наслідками яких 

можуть бути тяжкі економічні та соціальні втрати. 

Також існують невизначеності і проблемні питання в нинішній 

державній енергетичній політиці, які унеможливлюють обґрунтування чітких 

пріоритетів, напрямів та обсягів розвитку інфраструктури системи 

забезпечення економіки України твердим паливом, зокрема в частині їх 

ув’язки з власним виробництвом вугільної продукції. Основними серед них є 

такі: 

– відсутність обґрунтованих чітких пріоритетів і критеріїв (або ієрархії 

пріоритетів і критеріїв) оптимізації паливно-енергетичного балансу (ПЕБ) 

України (енергетична безпека, економічна ефективність, або екологізація; а у 

випадку їх поєднання – то на якій основі), закріплених на законодавчому 

рівні; 

– відсутність чітких уявлень про місто і значення вугілля і продуктів 

його переробки у формуванні перспективних ПЕБ, прогнозів його власного 

видобутку, переробки, імпорту, експорту; 

– невизначеність стану і перспектив вуглевидобування в Донецькій та 

Луганській областях у зоні проведення ООС; 

– невизначеність і непослідовність у питанні доцільності подальшого 

функціонування збиткових вугільних шахт – упродовж одного року позиції 
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держави можуть змінюватись до  протилежної, залежно від політичних 

процесів, сили лобіювання комерційних інтересів крупних фірм і корпорацій, 

бізнес яких пов’язаний з тими або іншими видами енергоносіїв. При цьому 

об’єктивні передумови щодо вибору пріоритетних економічно доцільних 

видів енергоносіїв для посилення енергетичної безпеки можуть повністю 

ігноруватись. 

Наслідками існування перелічених проблем є невиконання 

підприємствами вугільної галузі основних виробничих завдань. 

Сформувалась тенденція зі зменшення обсягів видобутку вугілля та темпів 

проведення розкривних і підготовчих гірничих виробок, не виконується  

завдання з уведення в дію нових очисних вибоїв (лав) у зв’язку з відсутністю 

підготовлених до видобутку запасів, зменшується кількість діючих 

очисних вибоїв через високий рівень зношування основних засобів, зростає 

собівартість товарної вугільної продукції та незбалансованість фінансового 

стану державних шахт (збитковість вугледобувних підприємств, 

перевищення обсягів зобов’язань над наявною дебіторською заборгованістю 

майже у п’ять разів), загострення соціальної та екологічної ситуації у 

вуглевидобувних регіонах.  

Зазначені проблемні питання вимагають посиленої уваги з боку 

держави насамперед засобами відповідного нормативно-правового 

регулювання. Одним з основних завдань інституціональних перетворень у 

вугільній галузі є лібералізація ринку вугілля, що включає насамперед зміну 

інституту власності – приватизацію, а також розвиток конкуренції, ринкове 

ціноутворення, виникнення нових суб’єктів господарської діяльності – 

товарних і фондових бірж, інвестиційних фондів тощо. Розглянемо 

зарубіжний та вітчизняний досвід проведення таких перетворень у системах 

забезпечення твердим паливом. 
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4.2.2. Зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку інституту власності в 

інфраструктурі системи забезпечення твердим паливом 

Основою формування ринкового середовища є інститут власності. 

Зарубіжний досвід структурних трансформацій та відносин власності в 

інфраструктурі системи забезпечення твердим паливом є дуже 

різноманітним. У кожній вуглевидобувній країні цей досвід має свої 

особливості залежно від економічної системи, наявності та масштабності 

покладів вугілля та інших видів енергоносіїв, складності гірничо-геологічних 

умов вугільних родовищ, ефективності управління вуглевидобувними 

підприємствами та галуззю загалом тощо.  

В Австралії, США, Канаді, Венесуелі, Індонезії, де вугільні родовища 

мають сприятливі гірничо-геологічні умови, підприємства вугільної галузі 

перебувають у приватній власності та є високодохідними.  

США займають друге місце у світі з видобутку вугілля (662 млн т у 

2016 р.) і сьоме місце за його експортом. Вугільна промисловість – 

найстаріша галузь ПЕК країни. США належить перше місце у світі за 

обсягами балансових запасів вугілля, їх при нинішньому рівні видобутку 

достатньо на 350–400 років. Розміщення запасів дуже сприятливе як за 

геологічними параметрами (глибина залягання відносно невелика – до 450 м 

на Заході і до 900 м в Аппалачському басейні, велика потужність вугільних 

пластів), так і щодо основних споживачів. Середня відстань між районами 

видобутку і споживачами (в основному ТЕС) становить від 100 до 320 км. 

Найбільш значні запаси вугілля (понад 80%) зосереджені в семи штатах: 

Вайомінгу, Кентуккі, Іллінойсі, Пенсільванії, Колорадо, Алабамі та Техасі. 

Родовища вугілля розміщуються по території країни досить рівномірно, 

переважають запаси кам’яного вугілля. Так, із 49 континентальних штатів 41 

має вугільні родовища різної якості та об’єму. У Пенсільванії зосереджено 

95% антрацитів країни, в Північній Дакоті – майже 70% бурого вугілля. Для 

вугільної промисловості США характерна висока виробнича концентрація – 

на частку 53 найбільших шахт і розрізів припадає 60% видобутку. У штаті 



 
249 

 

Вайомінг знаходяться дев’ять із десяти найбільших кар’єрів. Усі 

вуглевидобувні підприємства перебувають у приватній власності. 

В європейських країнах, як і в Україні, де вугільні родовища 

характеризуються складними гірничо-геологічними умовами, 

вуглевидобування є багато витратним і, як правило, не могло здійснюватись 

без державної підтримки, проведено реструктуризацію галузі. У Бельгії, 

Голландії, Португалії і Франції ця галузь згорнута через збитковість. 

У вугільній промисловості Росії, Казахстану, Чехії, Великої Британії 

проведено реструктуризацію, роздержавлення та припинено надання 

держпідтримки. В результаті було закрито найбільш збиткові шахти, 

видобуток вугілля скоротився. У Росії та Казахстані наразі функціонують 

переважно потужні кар’єри. У Великій Британії припинила роботу остання 

глибока шахта у Келлінглі на півночі країни, однак продовжують працювати 

кілька вугільних кар’єрів, які перебувають у приватній власності. До 2025 

року мають бути виведені з експлуатації усі вугільні електростанції, на яких 

немає обладнання для зниження викидів шкідливих речовин, що може стати 

додатковим чинником згортання вуглевидобутку в країні. 

У Польщі за останні 15 років на дві третини скоротилася кількість 

персоналу на шахтах, при цьому продуктивність шахт унаслідок модернізації 

підвищилася приблизно удвічі – в одному вибої зараз видобувають у 

середньому 3000 т вугілля на добу (в Україні – близько 750 т/добу). 

У Німеччині до 1959 року налічувалося понад 170 шахт, видобуток 

кам’яного вугілля  досяг максимуму – 151,4 млн т – у 1956 році і до 1964 

року був вищим за 140 млн т. Саме у цей період уряд розпочав системну 

реструктуризацію промислового виробництва, в тому числі вугільної 

промисловості. У середині 2018 р. було закрито дві останні шахти, тобто 

повністю було згорнуто видобуток кам’яного вугілля підземним способом. 

Реструктуризація вугільної галузі проводилась упродовж 54 років. Детальний 

опис цього процесу та порядок надання вугільній промисловості Німеччини 

державної підтримки у цей період наведено у додатку Д. Наразі в Німеччині 
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основним паливом для теплових електростанцій слугує буре вугілля власного 

видобутку, хоча воно має значно нижчу теплотворну спроможність 

порівняно з іншими видами палива (газом, мазутом, кам’яним вугіллям). 

Запаси бурого вугілля в Німеччині є найбільшими у Західній Європі, воно 

залягає на невеликій глибині, видобувають його переважно маловитратним 

відкритим способом.  

Для України найбільш прийнятним є німецький досвід, коли найбільш 

збиткові малоперспективні шахти виводять з експлуатації поступово, а 

перспективні – приватизують, модернізують, виводять на рентабельний 

рівень функціонування. Також корисним для України є американський 

досвід пасивної  консервації шахт зі зберіганням доступу до 

невідпрацьованих запасів вугілля на випадок відновлення видобутку у разі  

необхідності посилення енергетичної безпеки держави за рахунок власного 

видобутку та зміни кон’юнктури на світовому ринку вугілля. 

Слід зазначити, що у світі ефективність вуглевидобування оцінюють не 

лише за обсягами видобутого вугілля, рентабельністю а й за кількістю 

виробленої з нього продукції – електро-, теплоенергії, металу, тому не слід 

вважати, що збитковий державний сектор вугільної галузі – біда для бюджету 

України.  

У світовій практиці найкращі економічні результати, глобальну 

конкурентоспроможність, стабільність і певну маневреність у ринкових 

умовах мають вуглевидобувні підприємства, що входять до складу 

вертикально інтегрованих структур (шахти – ТЕС, шахти – коксохімзаводи – 

металургійні підприємства). Такі переваги досягаються завдяки 

уніфікованому управлінню, мінімізації невизначеності та трансакційних 

витрат. Проте разом зі створенням вертикально інтегрованих структур 

виникають ризики монополізації ринків і недобросовісної конкуренції. З 

метою  запобігання цьому необхідні створення і дотримання чіткого та 

дієвого антимонопольного законодавства, посилення контролю і 

відповідальності у випадках прояву монопольної поведінки.  
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В Україні наразі таких інституційних умов на ринку вугілля не 

створено. Монополізація вітчизняного ринку енергетичного вугілля є однією 

з причин важкості приватизації державних  шахт, спроби якої упродовж 

останніх років не дали позитивних результатів. 

Основним законом, який регулює процеси приватизації є Закон  

України «Про приватизацію державного і комунального майна»  від 18 січня 

2018 р. № 2269-III,  яким передбачено, зокрема, що галузеві особливості 

приватизації об’єктів державної власності можуть встановлюватися 

виключно законами
263

.  

Для вугільної галузі таким є Закон України «Про особливості 

приватизації вугледобувних підприємств» від 12 квітня 2012 р. № 4650-VI, 

яким встановлюються особливості та регулюється процес приватизації 

вугледобувних підприємств: способи приватизації; підготовка до 

приватизації; суттєві умови договорів, що укладаються в процесі 

приватизації; соціальні гарантії працівникам підприємства, що 

приватизується, та приватизованого підприємства; особливості визначення 

вартості об’єкта приватизації; післяприватизаційна політика держави тощо. 

Узагальнені основні положення Закону викладено у додатку Е.  

В Україні масштабну приватизацію у вугільній галузі було розпочато у 

2004 р. Основними цілями і завданнями приватизації були такі:  

– скорочення державного фінансування галузі; 

– залучення недержавних інвестицій у розвиток вуглевидобування; 

– демонополізація виробництва вугільної продукції; 

– підвищення ефективності вуглевидобувних підприємств тощо. 

Нині на приватний сектор вугільної галузі припадає 18 шахт (38% 

загальної кількості), 49% проєктних потужностей, 67% встановлених 

виробничих потужностей, понад 90% видобутку вугілля. Розподіл 

                                                 
263

 Стаття 3 Закону  України «Про приватизацію державного і комунального майна».  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19#Text 
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вуглевидобувних підприємств за формою власності та обсягами видобутку 

вугілля наведено в табл. 4.2 і 4.3. 

Приватні шахти функціонують ефективно (на рентабельному рівні, їм не 

надається пряма державна фінансова підтримка), це досягнуто завдяки тому, 

що, по-перше, були приватизовані кращі шахти найбільш потужні й зі 

сприятливими гірничо-геологічними умовами, з найбільшим потенціалом 

розвитку, які і під державним управлінням функціонували на рентабельному 

або близькому до нього рівні; по-друге, власниками шахт були вкладені 

необхідні  інвестиції  у  модернізацію виробництва, проведене технічне 

переоснащення шахт із використанням сучасного високопродуктивного 

обладнання вітчизняного та іноземного виробництва; по-третє, було 

оптимізовано чисельність працюючих, тобто була знята соціальна функція зі 

збереження робочих місць, яку досі виконують державні шахти; по-четверте, 

було забезпечено більш високий рівень управління не лише на рівні 

підприємств, а й на рівні фінансово-промислових груп, зокрема групи СКМ, 

до сфери управління якої увійшла більшість приватизованих шахт, все це,  

безумовно, є позитивним. 

         Таблиця 4.2 

Розподіл вугільних шахт за формою власності 
Шахти 2005 2010 2013 2018 2020 

Усього шахт 164 140 136 49 48 

у тому числі:          

   Приватних 25 27 28 18 18 

   Державних 138 112 92 31 30 

з них:          

 переданих в оренду або концесію 1 1 16 4 4 

Джерело: дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. 

Таблиця 4.3 

Динаміка видобутку вугілля шахтами різних форм власності 
Показник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

попе

р. 

Видобуток вугілля, всього, 

млн т 

83,7 65 39,7 40,9 34,9 33,3 31,2 28,7 

    у т.ч: державними шахтами 24,1 17,7 6,7 5,8 4,8 4,1 3,6 2,83 

частка в загальному 

видобутку, % 

28,8 27,3 17 14,2 13,9 12,3 11,5    9,9 

     приватними шахтами 59,6 47,3 33 35,1 30,1 29,2 27,6 25,87 

частка в загальному 

видобутку, % 

71,2 72,7 83 85,8 86,1 87,7 88,5 90,1 

Джерело: дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. 
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Найкращі виробничі та фінансово-економічні результати та інвестиційні 

можливості демонструють шахти, які входять до вертикально-інтегрованої 

компанії ДТЕК. Наприклад, шахти ДТЕК «Павлоградвугілля» (10 шахт у 

Дніпропетровській області) за 14-річний період перебування у приватній 

власності збільшили видобуток з 11 до 23 млн т, нині продуктивність праці в 

5–6 разів вища, ніж на державних шахтах.  

Обсяги  інвестицій  у підтримку і розвиток виробничих потужностей 

шахт різних форм власності наведено в табл. 4.4. 

        Таблиця 4.4 

Капітальні інвестиції у вугільній галузі 
Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

Капітальні інвестиції  у вугільній галузі,  

млн грн 
3788,3 2732,9 4974,7 6068,6 7880,2 

%  до попереднього року   72,1 182,0 122,0 129,9 

у тому числі:           

   у державному секторі 553,8 206,5 137,1 427,4 515,3 

 % до попереднього року   37,3 66,4 311,8 120,6 

   у приватному секторі 3234,5 2526,4 4837,6 5641,2 7364,9 

% до попереднього року   78,1 191,5 116,6 130,6 

Питомі витрати капітальних інвестицій 

на 1 т видобутку вугілля, грн/т, всього 
58,3 68,8 121,6 173,9 236,6 

у тому числі:           

   у державному секторі 31,3 30,8 23,6 89,0 125,7 

%  до попереднього року   98,5 76,7 376,7 141,2 

   у приватному секторі 68,4 76,6 137,8 187,4 252,2 

%  до попереднього року   112,0 180,0 136,0 134,6 

Довідково:           

Проведення підготовчих виробок 

державними шахтами, км 
  56,7 52,0 25,8 26,2 

Джерело: дані Державної служби статистики України та Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України. 
 

Проте цілком вдалою проведену в Україні приватизацію вважати не 

можна, бо вона не досягла основної мети – розвитку конкуренції, становлення 

конкурентного ринку вугілля. Наслідком її стало створення замість існуючої 

раніше державної монополії на ринку вугілля та суміжних з ним ринках 

електроенергії, металу, гірничо-шахтного обладнання, нової потужної 

приватної компанії – групи СКМ, яка займає домінуюче положення на 
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зазначених ринках. Негативним для вуглевидобувних регіонів стало значне 

скорочення чисельності працівників на приватизованих шахтах, в деяких 

шахтарських містах значно зріс рівень безробіття. Крім того відбувалися 

процеси аутсорсингу і аутстаффінгу: допоміжні виробництва виводились за 

межі підприємства і з ними укладали договір на виконання підрядних робіт, 

що надалі дозволяло власнику відмовитися від послуг допоміжних 

виробництв. Така ситуація руйнувала систему необхідної виробничої 

інфраструктури галузі для здійснення вуглевидобування. 

Поточний стан внутрішнього ринку енергетичного вугілля можна 

охарактеризувати таким. Основним постачальником енергетичного вугілля 

на внутрішній ринок є приватний сектор вугільної галузі, головним чином 

вертикально інтегрована компанія ДТЕК, яка видобуває понад 86% 

енергетичного вугілля в Україні та постачає його переважно на власні ТЕС, 

частка ДТЕК у тепловій генерації електроенергії становить близько 80%. 

Отже, на суміжних ринках енергетичного вугілля і теплової генерації 

очевидним є домінуюче становище однієї компанії, що створює передумови 

для недобросовісного та дискримінаційного ціноутворення, диктату умов 

щодо попиту і пропозиції на ринку енергетичного вугілля.  

На державний сектор припадає лише 9,9% вітчизняного видобутку 

енергетичного вугілля, внаслідок недостатніх обсягів капітальних вкладень 

(див. табл. 4.4) спостерігається стала загрозлива тенденція скорочення  

видобутку через використання переважно морально застарілих 

енерговитратних низькопродуктивних техніки і технологій (рівень  фізичного 

зношування обладнання становить 70–75%), шахти мають низький 

коефіціент використання встановлених виробничих потужностей (у 

середньому 35%, по окремих шахтах – 10–75%), низький рівень управління, 

переважна кількість державних шахт є збитковими і не може функціонувати 

без державної підтримки.   
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За даними Міненерговугілля у 2019 р. із 30 шахт рентабельно 

функціонували лише дві. У період 2014–2019 рр. витрати із собівартості 

вугільної продукції покривались доходами від її реалізації лише на 54–64%, 

решта частково компенсувались коштами державної підтримки (табл. 4.5).  

Таблиця 4.5 

Основні фінансово-економічні показники функціонування  

державного сектора вугільної промисловості 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

 

2019 

Видобуток рядового вугілля,    

млн т 25,5 6,7 5,8 4,8 4,1 

 

3,6 

Обсяг товарної вугільної 

продукції (ТВП), млн т 16,6 4,2 3,8 3,1 2,9 

 

2,5 

% до попереднього року   25,3 90,5 81,6 93,5 

 

86,2 

Середня собівартість 1 т ТВП, 

грн/т 1 506,56 2061,15 2163,7 2724,72 3197,7 

 

3827,1 

% до попереднього року   136,8 105 125,9 117,4 

 

119,7 

Середня ціна 1 т ТВП, грн/т 626,9 1001,61 1156,48 1658,32 2058,1 2120,0 

% до попереднього року   159,8 115,5 143,4 124,1 

 

103,0 

Результат від виробництва 

товарної вугільної продукції, 

млн грн  -14624 -4402,4 -3871,7 -3345,1 -3316,9 

 

 

-4285,4 

Держпідтримка на часткове 

покриття витрат із собівартості 

ТВП, млн грн  10171,8 1212 1372,76 1722,84 2071,1 

 

 

990,13 

на 1 т ТВП, грн/т 612,8 288,57 361,25 684,44 714,17 396,05 

Непокриті збитки – всього,      

млн грн. 4452,3 3190,41 2498,9 1223,33 1245,8 

 

3295,27 

на 1 т ТВП, грн/т 268,2 759,62 657,61 394,62 429,59 1318,11 

Покриття витрат із 

собівартості за рахунок:           

 

      товарної продукції, % 41,6 48,6 53,4 60,9 64,4 54,4 

      держпідтримки, % 40,7 14 16,7 25,1 22,3 25,9 

Питома вага непокритих 

збитків, % 17,7 37,4 29,9 14 13,3 

 

19,7 

Джерело: дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. 

Енергетичне вугілля державних шахт постачається через ДП 

«Укрвугілля» (до січня 2020 р - «Держвуглепостач»)  – оператора Оптового 

ринку вугілля для більшості державних шахт, в основному на теплові 

електростанції ГК ПАТ «Центренерго» та ГК ПАТ «ДТЕК Західенерго». 

http://dvp.org.ua/ua/#e1
http://dvp.org.ua/ua/#e2
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Таким чином, в Україні на ринку енергетичного вугілля для ТЕС є два 

постачальники – ДТЕК та ДП «Укрвугілля», між якими ринок поділений і, 

відповідно, не може бути конкуренції, як наслідок, – не може сформуватись і 

ринкова ціна. 

Слід зазначити, що для суспільства реальна ціна вугілля, яке 

видобувають державні шахти, дорівнює його собівартості, сплачується вона 

двома частинами: ціною продажу вугілля, що нижче собівартості, та коштами 

державного бюджету (тобто коштами платників податків) за бюджетною 

програмою на часткове покриття витрат із собівартості. Така ситуація 

тривалий час використовувалась як основний аргумент для дострокового 

закриття збиткових вугільних шахт у тому числі з великими залишковими 

невідпрацьованими запасами вугілля. Проте інтереси суспільства полягають 

не у закритті збиткових шахт, а у зменшенні собівартості вугільної продукції, 

у збільшенні обсягів видобутку власного вугілля, що забезпечує посилення 

енергетичної безпеки держави. Державні шахти мають величезні можливості 

для цього, проте тривалий час вони не використовуються. 

Отже, можна констатувати, що в результаті приватизації замість 

існуючої раніше державної монополії на ринку вугілля та суміжних з ним 

ринках електроенергії, металу, гірничо-шахтного обладнання з’явилася нова 

потужна приватна компанія СКМ, яка займає домінуюче положення на 

зазначених ринках, що створює передумови для недобросовісного та 

дискримінаційного ціноутворення, диктату умов щодо попиту і пропозиції на 

ринку енергетичного вугілля. 

Регулювання діяльності державного сектору вугільної галузі, яку було 

зорієнтовано на реструктуризацію, скорочення державної підтримки 

призвело до скорочення  видобутку власного вугілля, збільшення  його 

імпорту, який здійснювався переважно з Росії.  

За 2014–2019 рр. імпорт вугілля збільшився з 14,7 до 21,4 млн т (у 

вартісному вимірі з 1,8 до 3,0 млрд дол. США); частка вугілля у зовнішній 
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торгівлі товарами з Росією зросла з 28,4% у 2016 р. до 37,0% у 2019 р. (з 0,9 

до 1,8 млрд дол. США); частка вугілля у формуванні негативного сальдо у 

зовнішній торгівлі товарами у 2019 р. становила майже 30%. 

При цьому проведеними нами дослідженнями встановлено, що 

визначальний вплив на зменшення собівартості вугільної продукції 

державних шахт має збільшення обсягів видобутку вугілля. Така залежність  

пояснюється високою часткою умовно-постійних витрат у структурі 

собівартості вугільної продукції (на переважній кількості шахт – понад 75–

80%). Збільшення видобутку можна досягти лише шляхом технологічного 

оновлення виробництва на інноваційній основі, заміни морально застарілого і 

фізично зношеного устаткування на сучасне високопродуктивне обладнання, 

без таких заходів подальша робота державних шахт буде можливою лише за 

умови значної державної підтримки. Однак з державного бюджету кошти 

надаються не на модернізацію шахт, а переважно на часткову компенсацію 

витрат із собівартості товарної вугільної продукції (використовуються 

головним чином на заробітну плату) та на реструктуризацію (закриття і 

ліквідацію шахт). Починаючи з 2015 р. держава припинила будь-яке 

фінансування капітальних вкладень, як наслідок, видобуток вугілля 

державними шахтами щорічно зменшується на 10–18%, що спричинило 

зростання дефіциту вугілля і збільшення його імпорту.  

За нашими оцінками, державні шахти, які перебувають на 

підконтрольній Україні території, мають потужний потенціал розвитку, 

приріст обсягів видобутку вугілля може становити понад 12 млн т, цього 

можна досягти у найближчі 3–5 років за умови техніко-технологічної 

модернізації на інноваційній основі, що забезпечує концентрацію гірничих 

робіт, інтенсифікацію видобутку вугілля, а також впровадження кращої 

міжнародної практики управління на всіх рівнях із використанням 

інформаційних технологій, що дозволить вивести державні шахти на 

рентабельний рівень функціонування і забезпечити їх 



 
258 

 

конкурентоспроможність. Для здійснення таких заходів необхідно вирішити 

головну проблему – залучити інвестиції для модернізації державних шахт 

(для досягнення потенційно можливих обсягів видобутку 15–20 млн т 

потрібно близько 3–4 млрд грн інвестицій на рік). При цьому зазначимо, що у 

2018 р. на імпорт лише 4,2 млн т енергетичного вугілля було витрачено 444,8 

млн дол. США (понад 11 млрд грн), отже, ресурс для розвитку власного 

вуглевидобування в Україні є. 

Завдяки модернізації шахт можна досягти обсягів імпортозаміщення 

близько 700 млн дол. США на рік (18 млрд грн), повністю задовольнити 

попит внутрішнього ринку в енергетичному вугіллі газової групи, посилити 

енергетичну безпеку держави. Також зазначимо, що в Україні можливості 

диверсифікації імпорту вугілля з метою посилення енергетичної безпеки 

держави вкрай обмежені через низьку  пропускну здатність морських портів 

(до 5,0–5,5 млн т на рік).  

Отже, очевидною є необхідність терміново вирішувати питання 

залучення інвестицій для модернізації державних шахт з усіх можливих 

джерел з метою збільшення обсягів видобутку вугілля, активізувати 

використання наявних внутрішніх резервів із підвищення ефективності 

функціонування шахт. 

Останніми роками на багатьох державних шахтах з метою залучення 

недержавних інвестицій в інноваційний розвиток вуглевидобування 

сформувалася практика укладання угод про спільну діяльність (СД) із 

видобутку вугілля, що є однією з форм державно-приватного партнерства 

(ДПП). Проте не можна стверджувати, що такий формат ДПП себе 

виправдав. Як правило, приватні кошти вкладались у відпрацювання ділянок 

із кращими гірничо-геологічними умовами, приватні компанії отримували 

добрі прибутки від реалізації видобутого вугілля, при цьому обладнання та 

гірничі виробки загального користування залишались у занедбаному стані. У 

результаті майже не спостерігалося зростання видобутку вугілля, проте 
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відмічалося порушення приватними компаніями інвестиційних зобов’язань, 

зменшення витрат на модернізацію та ремонт обладнання, передбачених  

договорами СД. 

У подальшому основними шляхами залучення недержавних інвестицій 

у розвиток державних шахт є їх приватизація за умови врахування недоліків  

цього процесу в попередні періоди та використання різних форм державно-

приватного партнерства. Зазначимо, що приватизувати шахти, які 

залишились у державній власності, досить проблематично також через 

величезну кредиторську заборгованість і відсутність наразі необхідного 

юридичного механізму для розв’язання цієї проблеми.  

Для досягнення позитивних результатів приватизація державних шахт 

має бути проведена відкрито, прозоро, з допуском іноземних інвесторів, бо 

саме вони можуть найбільш повно оцінити потенціал і перспективи розвитку 

шахт за умови їх модернізації і розширення ринку збуту українського 

вугілля.  

Слід зазначити, що за сучасних економічних умов для вітчизняних 

приватних інвесторів вугільні шахти здебільшого є інвестиційно 

непривабливими. Зумовлено це домінуванням на ринку енергетичного 

вугілля і суміжних з ним ринках вертикально інтегрованої структури, 

великою капіталоємністю виробництва (необхідністю постійних значних 

капітальних вкладень на підготовку до відпрацювання нових запасів вугілля 

замість тих, що вже відпрацьовані), збитковістю більшості державних шахт, 

низькою прибутковістю рентабельних шахт і, відповідно, великими строками 

окупності інвестицій, залежністю ефективності роботи шахт від гірничо-

геологічних умов, які до того ж змінюються у часі, високою трудомісткістю 

виробництва, жорсткими екологічними вимогами до інвестиційних проєктів 

(передусім для об’єктів, розташованих поблизу густонаселених районів) 

тощо. За таких умов найбільш реальною і перспективною формою 
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фінансування їх розвитку є сумісне фінансування через механізми державно-

приватного партнерства. 

Разом із цим для стратегічних інвесторів, особливо іноземних, вугільні 

шахти можуть представляти інтерес для інвестування, що, крім 

загальноекономічних чинників (зокрема, дешевої робочої сили, зниження 

курсу національної валюти тощо) зумовлюється ще таким: 

– стабільністю світового ринку вугілля з пропозицією з джерел 

широкого географічного діапазону, що дозволяє розглядати вугілля як 

визнаний у світі стратегічно важливий енергоресурс; 

– значною роллю вугілля в забезпеченні паливом українських теплових 

електростанцій через відносно високі ціни на природний газ, що зумовлює 

більшу конкурентоспроможність вугільних енергоблоків порівняно з газо-

мазутними; 

– специфікою транспортних умов поставки імпортного вугілля в 

Україну (обмеженістю пропускної спроможності морських портів, що 

ускладнює і здорожчує його доставку з основних вугледобувних країн-

експортерів); 

– унікальним геохімічним складом вугілля і вміщуючих порід Донбасу, 

для яких характерний значний вміст рідкоземельних елементів, що зумовлює 

можливість використання вугілля не лише як енергоресурс, а й як сировину 

для вилучення цих елементів; 

– наявністю значного потенціалу розвитку шахт, який можна 

використати в результаті інноваційного оновлення виробництва. 

При цьому важливо мати на увазі, що для іноземних інвесторів дуже 

важливим є забезпечення відкритості та прозорості у вугільній галузі, 

можливості отримання інформації про українські шахти, доступність для 

огляду шахт (наприклад, зараз, щоб подивитися на цікаву для інвестора 

шахту потрібно отримати близько 20 дозволів і погоджень – з профспілками, 

місцевими властями тощо, аж до СБУ), лібералізація вугільного ринку, 

впровадження біржової форми торгівлі вугільною продукцією тощо.  
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4.2.3. Удосконалення інституціонального забезпечення розвитку системи 

забезпечення твердим паливом 

Одним із основних завдань інституціональних перетворень в Україні є 

лібералізація економіки та її секторів – ліквідація основних диспропорцій і 

обмежень командно-адміністративної  економіки та побудова ринкових 

інститутів. Інституційна трансформація включає насамперед зміну інституту 

власності – приватизацію, розвиток конкуренції, ринкове ціноутворення, 

створення інших інститутів ринкової інфраструктури – комерційних банків, 

товарних і фондових бірж, інвестиційних фондів тощо.  

Досвід розвинених країн світу доводить, що лібералізовані та водночас  

інституційно сильні ринки є більш ефективними порівняно з ринками, яким 

притаманний високий рівень державного регулювання, оскільки такі ринки 

спроможні дієво виконувати посередницьку, регулюючу, стимулюючу, 

інформаційну та інші функції ринку. В результаті лібералізації ринків, як 

правило, спостерігається низка таких довгострокових ефектів: 

 – зниження середньої ринкової ціни на продукцію за рахунок 

посилення конкуренції та активізації міжнародної торгівлі; 

 – підвищення якості та надійності забезпечення споживачів внаслідок 

посилення внутрішньої та зовнішньої конкуренції; 

 – підвищення ефективності використання паливно-енергетичних 

ресурсів; 

 – зменшення негативного впливу на довкілля. 

Разом із тим існують загрози негативних наслідків здійснення 

несистемної та хаотичної лібералізації ринку вугілля, яким потрібно 

запобігати, серед них: 

  – зростання цін у коротко- та середньострокових періодах, викликане 

дерегуляцією ціноутворення; 

 – застосування дискримінаційного ціноутворення та умов торгівлі з 

боку вертикально інтегрованих компаній щодо інших постачальників вугілля 

та кінцевих споживачів; 

 – концентрація ринкової влади шляхом зміцнення однієї або кількох 



 
262 

 

крупних компаній, концентрації виробництва та постачання вугілля, тобто 

формування монополії або олігополії на ринку, що створюватиме передумови 

для домінування на ринку й обмеження конкуренції; 

 – дестабілізація умов для довгострокового капітального інвестування у 

основні засоби вуглевидобування через ускладнення прогнозованості ринку; 

– ускладнення оперативного управління та забезпечення надійності 

функціонування внутрішнього ринку вугілля. 

Зважаючи на основні положення УА, а також враховуючи проблеми та 

можливості розвитку інфраструктури системи забезпечення економіки 

України твердим паливом, можна виокремити такі напрями та завдання 

інституційних перетворень у цій сфері: 

 – забезпечення стабільності та своєчасність постачання палива на ТЕС, 

насамперед вугілля, з метою підвищення надійності функціонування 

енергосистеми та постачання електроенергії; 

 – інфраструктурна готовність забезпечення економіки вугіллям 

(відповідний технічний стан, своєчасна підготовка нових запасів вугілля для 

відпрацювання замість відпрацьованих тощо); 

 – активізація модернізації інфраструктури системи забезпечення 

твердим паливом та оптимізація інвестиційних процесів з метою підвищення 

ефективності інвестицій; 

 – активізація інноваційної діяльності у суміжних секторах, зокрема у 

сфері розвитку вугільного машинобудування; 

 – управлінська гнучкість, трансформація інститутів державного та 

недержавного регулювання для забезпечення прозорості, відкритості та 

недискримінаційності функціонування ринку вугілля; 

 – завершення приватизації державних шахт, посилення інституту 

конкуренції у сферах видобутку і збагачення вугілля; 

 – формування ринкового, конкурентного ціноутворення на вугілля із 

використанням європейських методів урахування показників його якості; 
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 – розроблення і впровадження європейських стандартів якості вугільної 

продукції; 

 – створення умов для розвитку біржової торгівлі вугіллям як найбільш 

прозорого, конкурентного, недискримінаційного механізму ринку; 

 – забезпечення прозорості (публічності) правил, методик, економічних 

параметрів та процесів ринку, що покращує передбачуваність ринку, 

прогнозованість його тенденцій та створює умови для довгострокового 

планування та інвестування; 

– покращення якості обслуговування кінцевих споживачів та посилення 

їхньої ринкової влади. 

Також з метою запобігання подальшої монополізації ринків,  

зловживання монопольним положенням, створення конкурентного 

середовища на внутрішніх ринках, у тому числі ринку вугілля, вважаємо за 

доцільне внесення змін у антимонопольне законодавство в частині більш 

чіткого визначення ознак монопольної поведінки, зменшення допустимої 

частки концентрації активів, посилення відповідальності за зловживання 

монопольним становищем. 

Стосовно перспектив розвитку вугільного сектора слід зазначити, що, 

на наш погляд, зважаючи на складну ситуацію із забезпеченням ТЕС 

енергетичним вугіллям через збройну агресію РФ щодо України, існуючі 

обмеження можливостей диверсифікації його імпорту, не потрібно 

відмовлятися від переваг, які Україна має щодо забезпечення великими 

власними покладами вугілля, їх слід використовувати принаймні у найближчі 

10–15 років. Треба вжити першочергових заходів із використання наявного 

потенціалу приросту обсягів видобутку вугілля державними шахтами, який, 

за нашими оцінками, становить понад 12 млн т, для чого необхідне залучення 

інвестицій у модернізацію з різних джерел, у тому числі державних.  

Для виконання передбаченого Планом заходів із реалізації першого 

етапу Енергетичної стратегії України на період до 2035 року завдання щодо 

розвитку власного вуглевидобування на рівні вищому, ніж власні потреби, 
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принципово важливим для прийняття зваженого рішення щодо доцільності 

подальшої роботи нині збиткових державних шахт є розроблення і 

впровадження методичних підходів для визначення перспективності 

державних шахт, які, на відміну від існуючих методик, що ґрунтуються лише 

на оцінці економічного стану підприємств (головним чином на рівні 

збитковості, який сформувався на певний період часу), мають базуватися на 

комплексній оцінці не лише існуючого, а й потенційно можливого (після 

проведення модернізації) стану підприємств, яка має включати оцінку 

ресурсного, виробничо-технологічного, економічного і соціального стану 

шахт. Такий підхід дозволяє найбільш повно оцінити потенціал 

перспективного розвитку підприємств, що є ключовим для стратегічних 

інвесторів. Також необхідним є доповнення техніко-економічного 

обґрунтування дострокового закриття збиткових шахт із невідпрацьованими 

запасами нормою із виконання оцінки витрат при різних альтернативах 

постачання вугілля на внутрішній ринок і прийняття рішень за критерієм 

мінімальних суспільних витрат. 

Потребує вдосконалення нормативно-правового регулювання 

діяльності вертикально інтегрованих структур, створених на суміжних 

ринках вугілля, теплової енергетики, вугільного машинобудування в 

частинах запобігання проявам монопольної поведінки та трансфертного 

ціноутворення з метою забезпечення рівних умов функціонування суб’єктів 

господарювання різних форм власності на ринку вугілля, створення більш 

сприятливих умов для приватизації державних вугільних шахт. 

З метою удосконалення механізму надання державної допомоги 

державним шахтам вважаємо за доцільне: 

– розроблення  і впровадження методики та критеріїв оцінки 

оптимальних обсягів і напрямів надання державної підтримки з метою 

підвищення ефективності її використання; 

– розроблення нового порядку розподілу державної підтримки на 

часткову компенсацію витрат із собівартості між шахтами на основі 
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стимулювання підвищення ефективності роботи шахт та з урахуванням лише 

об’єктивних чинників формування збитковості; 

– внесення змін до порядку надання державної підтримки на часткову 

компенсацію витрат із собівартості у розрахунку на тонну вугільного 

еквіваленту, як це прийнято у європейській практиці, що сприятиме 

покращенню якості вугільної продукції і збільшенню її ціни; 

– внесення змін в існуючий порядок розподілу державної підтримки на 

капітальні вкладення між шахтами, який би забезпечував максимізацію 

приросту обсягів видобутку вугілля і виведення шахт на рентабельний рівень 

роботи; 

– здійснення розподілу держпідтримки на реструктуризацію, який би 

забезпечував повне виконання робіт із закриття та ліквідації 

безперспективних шахт із терміном не більше трьох років. 

Необхідність інституційних змін щодо функціонування і розвитку 

вугільної галузі також зумовлюють зовнішні фактори: світова енергетика 

перебуває в періоді незворотної трансформації – переходу до екологізації 

виробництва і споживання палива, масштабного використання екологічно 

більш «чистих» джерел енергії. Нова європейська енергетична політика 

спрямована на дотримання принципів сталого розвитку, посилення 

екологічних вимог при видобуванні й використанні вугілля, підтримку 

розвитку екологічних інновацій, структурну трансформацію паливно-

енергетичного балансу на користь екологічно більш безпечних джерел 

енергії. Отже, світова тенденція на екологізацію і декарбонізацію енергетики 

спонукає до використання вугілля у поєднанні з передовими технологіями 

«чистого» вугілля (технології очищення вугілля від шкідливих домішок до 

його спалювання), до розроблення і впровадження технологій підземної 

газифікації вугілля, супутнього видобутку метану вугільних родовищ, 

утилізації відходів, до пошуку інноваційних рішень з розширення напрямів 

використання вугілля, крім енергетичного. 
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4.3. Інституціональне забезпечення функціонування газотранспортної 

системи України 

4.3.1. Методологічні підходи щодо дослідження інституціонального 

забезпечення функціонування газотранспортної системи 

Особливістю існування та розвитку газової промисловості України, в 

тому числі й газотранспортного сектора на сьогодні характеризується 

практично їх повною державною монополізацією, що обумовлена системою 

державних підприємств, підконтрольних «НАК Нафтогаз України» (рис. 4.2), 

вони є кредитоспроможними, але з дуже слабкими сторонніми 

інвестиційними можливостями та перспективами подальшого розвитку. При 

цьому функціонування державної монополії в умовах ринкової економіки 

створює від’ємні ефекти: недостатність стимулів щодо зниження внутрішніх 

витрат компанії; існування механізму збільшення таких статей внутрішніх 

накладних витрат, які підвищують особистий прибуток вищого менеджменту 

компанії; недостатність стимулів щодо модернізації, реорганізації 

менеджменту та ресурсної оптимізації. 

Якщо провести SWOT-аналіз газотранспортного сектора України, який 

застосовується з метою визначення та оцінки поточного стану цього сектора 

з його фактичними проблемами, то в цьому контексті ми отримаємо 

найбільш загальні сучасні сильні та слабкі сторони, можливості та існуючі 

загрози газотранспортного сектора. 

Сильні сторони: 

 Україна як держава має вигідне географічне положення між основними 

постачальниками та європейськими ринками газу; 

 газотранспортний сектор України має значний потенціал для 

транспортування в обох напрямках та відповідну інфраструктуру, що 

дозволяє здійснювати транзит, експорт та імпорт природного газу; 

  українська газотранспортна система має сховища для природного газу великої 

місткості, які можна використовувати для постачання газу під час 

максимального сезонного споживання в Україні та країнах Центральної Європи; 
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Рис. 4.2. Газова промисловість України у структурі паливно-

енергетичного комплексу 
Джерело: узагальнено автором за 

264
. 

 

 на об’єктах газотранспортної інфраструктури у газотранспортному секторі 

працює досить кваліфікований місцевий обслуговуючий та інженерно-

технічний персонал; 

 газотранспортний сектор України використовує головним чином механізми, 
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«Еско-Північ» 

та ін. 
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обладнання та матеріали місцевого виробництва. 

Слабкі сторони: 

 залишається залежність від природного газу; 

 недостатність власних запасів і внутрішнього видобутку природного газу; 

 недостатня кількість проведеної геологічної розвідки та геофізичних 

досліджень щодо виявлення газових покладів; 

 високий ступінь морального зношування газотранспортної системи; 

 незадовільне законодавство, зарегульованість та слабкість урядових 

установ, що не забезпечують конкуренцію на ринку; 

 тимчасова втрата низки енергетичних інфраструктурних об’єктів та доступу 

до багатьох шельфових покладів газу. 

Можливості: 

 зростання видобутку газу глибокого та неглибокого залягання, з нових 

виявлених запасів та/або більш інтенсивне використання поточних 

покладів; 

 використання географічного розташування країни як «енергетичного мосту» 

між основними постачальниками та європейськими ринками; 

 більше можливостей та переваг внаслідок модернізації та реконструкції 

газотранспортної інфраструктури; 

 доступ до газового ринку України, який за обсягами споживання є одним із 

найбільших у Європі, з населенням країни понад 42 млн, а також 

металургією, хімічною, цементною, скляною та іншою промисловістю, які є 

фактичними або потенційними споживачами газу. 

Загрози: 

 воєнні дії в окремих районах на Сході країни; 

 непередбачувана, у т.ч. військова, політика РФ по відношенню до України; 

 втрата темпів розвитку газотранспортного сектора через тимчасову втрату 

контролю українським урядом над Кримом та низкою районів Донбасу; 

 можливі аварії на енергетичних об’єктах через імовірність диверсій або 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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відносно сильного фізичного та морального зношування газотранспортної 

інфраструктури; 

 створення альтернативних маршрутів транспортування газу поза межами 

України. 

Аналізуючи перелік зазначених загроз, властивих газотранспортному 

сектору, можна зрозуміти, що – тією або іншою мірою – основним джерелом 

походження та підтримки загроз є негативний чинник Російської 

Федерації (РФ). Як ідеолог війни Росія незаконно анексувала Кримський 

півострів, ініціювала воєнний конфлікт на Донбасі, продовжує й надалі 

надавати військові ресурси та вести воєнні дії на незаконно окупованих 

територіях, що призвело до руйнування газотранспортної інфраструктури 

України
265

. Росія послідовно використовує енергетичний шантаж проти 

України та Європи, припиняючи постачання газу, як це сталося у січні 

2006 р. та січні 2009 р., та всіляко сприяє створенню додаткових маршрутів 

постачання газу в обхід України та країн Вишеградської четвірки (V4). 

Визначення та розуміння загроз та слабких сторін, пов’язаних із сучасним 

станом газотранспортного сектора України, дає змогу підготувати адекватні 

заходи для їх згладжування та послаблення. Суттєва низка таких заходів 

повинна забезпечуватись у процесі інституціональної реформи 

газотранспортного сектора України. 

Однак необхідність трансформації інституціонального забезпечення 

газотранспортного сектора обумовлена не лише нагромадженням внутрішніх 

кризових явищ та воєнних дій з боку РФ. Україна має міжнародні 

зобов’язання у рамках Енергетичного Співтовариства, які визначають форми 

та напрями подальших реформ енергетичної галузі. Підписавши Угоду про 

асоціацію з ЄС, Україна актуалізувала свої зобов’язання імплементувати у 

національне законодавство норми Другого та Третього енергетичних пакетів, 
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 До 2014 р. ПАТ «Чорноморнафтогаз» здійснювало операційну діяльність як частина ГТС, що 
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які, зокрема, передбачають принципову зміну моделі господарювання у 

секторах транспортування та постачання природного газу. 

На сьогодні однією з головних проблем економіки України є відсутність 

інституційного соціально-економічного порядку, який залежить від загальної 

моральної свідомості учасників ринку та формальних правил поведінки, 

порушення яких істотно підвищує рівень трансакційних витрат при 

здійсненні господарської діяльності266. Зокрема, у колективній праці267 

виокремлюються такі інституціональні вади українського внутрішнього 

ринку, як: 

  панування неформальних (тіньових) домовленостей в укладанні 

комерційних договорів; 

  переважання посередницьких структур у маркетингових ланцюгах; 

  галузеве субсидування суб’єктів господарювання та підприємницької 

діяльності; 

  неоднозначність економічних обґрунтувань пільгових режимів; 

  неринкове тарифне регулювання цін; 

  обтяженість податкового адміністрування; 

  вибіркова адміністративна дискримінація. 

Важливу роль в усуненні зазначених інституціональних вад та 

ефективному інституціональному забезпеченні функціонування суб’єктів 

вітчизняного ринку відіграє інституціональне середовище. 

Структурно інституціональне середовище можна представити як 

впорядкований набір інститутів, що визначають обмеження для економічних 

суб’єктів, які формуються у межах тієї чи іншої системи координації 

господарської діяльності. Саме інститути, на думку Д. Норта (North, 1997) 
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 Васильців Т.Г. Формування інституційного середовища як передумова зниження рівня трансакційних 

витрат підприємництва в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2015. Вип. 
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 Передумови та пріоритети реформування державної політики розвитку підприємництва в Україні / Я.В. 
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мають забезпечити
268

: 

   передбачуваність результатів регуляторних процесів і стійкість 

економічної діяльності підприємств; 

  забезпечити спадковість процесів навчання у процесі розвитку 

підприємства; 

  ефективність використання системи стимулів, завдяки якій продовжується 

їх існування як позитивних (винагороди за дотримання певних правил) і 

негативних (покарання, очікуване людьми за порушення певних правил); 

  забезпечити безпеку дій індивіда у певних рамках, що винятково високо 

цінується економічними агентами; 

  скорочувати трансакційні витрати. 

Інститути, що впливають на процеси розвитку підприємства, за 

законодавчим оформленням поділяються на: формальні (конституція держави, 

цивільний та інші кодекси, закони, постанови, розпорядження і т. ін.) та 

неформальні (форми взаємодій, що існують у реальному житті, але в правовій 

практиці не узаконені — традиції, звички, стереотипи поведінки й інші стійкі 

форми взаємодії між людьми, які визначаються головним чином культурою, 

психологією й ідеологією певного суспільства)269. Формальні інститути — це 

інститути, які мають статус легітимних, є обов’язковим правилом для частки 

суб’єктів господарювання та закріплюються в письмовому вигляді270. 

Уперше до економічного лексикону поняття «інститут» увів Т. Веблен 

(Veblen, 1984), який визначив «інститут» як спільну свідомість, певний 

спосіб мислення, притаманний великій спільності людей, обумовлений 

традиціями, звичаями, що формуються у процесі історичного розвитку. 

Суб’єкт господарювання, який робить вибір, перебуває у певному 

суспільному середовищі, отже, на його рішення та дії впливають інститути як 
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 Сохецька А.В. Інституційні фактори економічного зростання в умовах переходу України до ринку: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.01.01 «Економічна теорія». Львів, 2003. 20 с. 
270

 Довгань Л.Є., Малий І.П. Корпоративне управління: інституціональні аспекти: монографія / за ред. Л. Є. 

Довганя. Київ: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2006. 340 с. 



 
272 

 

реальні внутрішні чинники271. Щодо поняття «інституція», то Дж. Серл 

(Searle, 2007) визначає його як соціальні форми функцій суб’єктів, об’єктів, 

процесів і результатів економічної діяльності, що забезпечують еволюцію 

системи суспільного розподілу праці на підставі статусів, норм, правил, 

інструкцій, регламентів, контрактів, стандартів і порядків272. Дж. Коммонс 

(Commons, 1931) характеризує інституції у вузькому значенні, тобто як 

«систему законів чи природних прав, у межах яких індивіди діють як в’язні» 

та у широкому — як «колективну дію щодо контролю, лібералізації та 

розширення індивідуальної діяльності»273. 

Західні країни із розвиненою ринковою економікою володіють 

прогресивною інституціональною структурою, тому ці країни можуть 

дозволити собі використання методів прямого і непрямого державного 

втручання з метою проведення бажаної економічно політики. Інша ситуація 

спостерігається у країнах із нерозвиненими ринковими відносинами. Ринкові 

інститути в подібних країнах перебувають на стадіях формування або взагалі 

відсутні. Їхня інституціональна структура включає інститути, характерні не 

тільки для ринкового середовища, тому різні способи економічної 

координації часто вступають між собою в конфлікт. Ефективність такої 

діяльності значно нижча від діяльності в країнах із розвиненою ринковою 

системою чи навіть централізовано керованих. Тому зайве державне 

втручання в економічні відносини, що складаються на ринках, негативно 

позначається на темпах і якості формування відповідних ринкових 

інститутів. Виникає парадокс: державне втручання здійснюється тому, що не 

працюють ринкові механізми, а останні не можуть ефективно функціонувати 

через відсутність необхідної інституційної структури274. 

Таким чином, інституціональний підхід до забезпечення розвитку 

вітчизняних газотранспортного сектора повинен орієнтуватися на вивчення 
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інститутів, за допомогою яких здійснюється регулювання його діяльності. 

Тож інституціональне регулювання діяльності вітчизняного 

газотранспортного сектора – це цілеспрямована діяльність суб’єктів, які 

впливають на розвиток газотранспортного сектора в напрямі вдосконалення 

всіх внутрішніх елементів (стратегії, структури, системи, культури, штатів, 

навиків, загальних цінностей) та зв’язків між суб’єктами ринку газу з 

урахуванням впливу політичних, правових, економічних, соціокультурних 

інститутів в сучасних умовах. 

Домінантами у процесі інституалізації діяльності газотранспортного 

сектору є ринкові інститути, до яких відносять такі елементи, як приватна 

власність, конкуренція, функціональні інфраструктурні елементи (банки, 

біржі тощо) та інститути права (система правових норм, які регулюють 

правові відносини між суб’єктами ринку газу, державою та населенням). 

Розглядаючи перспективи впровадження змін у діяльності вітчизняних 

газотранспортних підприємств з позицій інституціональної парадигми, слід 

зауважити, що відсутність/неефективність державної підтримки виконання 

програм науково-технічного та інноваційного розвитку призвела до 

погіршення стану газотранспортної інфраструктури України, зокрема високої 

зношеності лінійної частини магістральних газопроводів та наземних об’єктів, 

низького рівня використання виробничих потужностей, їх високої енерго- та 

ресурсомісткості, практично відсутності впровадження інновацій. Однією з 

головних причин такого критичного стану вітчизняних газотранспортних 

підприємств є неналежне інституційне забезпечення їх діяльності та розвитку, 

що виражається у відсутності сприятливих умов для інноваційного розвитку, 

недостатнє фінансове забезпечення технічного та технологічного оновлення, 

неефективна система управління діяльністю, дотаційне субсидування, 

наявність корупційних схем, провадження діяльності для задоволення 

опортуністичних інтересів окремих суспільних груп тощо. 

Для здійснення подальших висновків щодо інституціонального 

забезпечення розвитку вітчизняного газотранспортного сектора та 
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результатів його ефективного інституційного забезпечення, відзначимо деякі 

організаційно-економічні та правові аспекти функціонування 

газотранспортного сектора. 

По-перше, серед напрямів розвитку вітчизняної газотранспортної 

системи (ГТС) визначено такі можливі зміни її організаційної форми, як: 

приватизація ГТС, передача ГТС у концесію, створення спільного 

підприємства або консорціуму, створення міждержавної системи 

транспортування природного газу. Проте жоден з варіантів не є достатньо 

обґрунтованим і на сьогодні в Україні немає належного інституціонального 

забезпечення здійснення таких організаційних змін. Вибір форми власності 

залежить від багатьох чинників, тому необхідно обґрунтовано підходити до 

будь-яких рішень щодо зміни власності над об’єктами ГТС України та 

доступу до них. Так О. Аузан зауважує про те, що, вибір форми власності 

залежить від того, який тип трансакційних витрат є найнижчим. Автор 

переконаний, що якщо інституціональне середовище складне, то висока 

ймовірність ефективного використання державної та приватної форми 

власності. У випадку примітивного інституціонального середовища 

простішим буде використання комунальної форми власності275. 

Зазначимо, що особливості функціонування підприємств вітчизняної 

ГТС як природної монополії, незалежно від того, перебувають вони у 

приватній чи державній власності, однаково безвідповідальні перед 

споживачами, оскільки не мають конкурентів у встановленні стандартів 

ефективності та покращенні функціонування. Тому власне забезпечення 

інституціонального регулювання їх діяльності слугуватиме шляхом для 

гармонізації взаємовідносин «держава – газотранспортне підприємство – 

споживач», що дасть змогу усунути недоліки функціонування ГТС як 

суб’єкта природних монополій276. 

По-друге, щодо приватизації об’єктів ГТС чи часткового залучення 
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приватного капіталу, то варто зазначити, що, за сьогоднішніх умов, вона буде 

малоефективною, хоча би з позицій інституціонального забезпечення цього 

процесу. Зокрема, через відсутність інституціональних механізмів, які б 

забезпечували рівноправний доступ до активів у ході приватизації, що 

відбувається через закритість даних, наявність персональних зав’язків та 

знайомств, асиметрії інформації, неефективності правового супроводу, 

високими трансакційними витратами тощо. 

По-третє, відсутність належного інституційного середовища не 

забезпечує прозорих договірних відносин між споживачами та 

постачальниками природного газу, наявне правове поле не стимулює до 

відповідальності постачальника енергоресурсів перед споживачем. 

Створення інституціональних інструментів взаємоконтролю сприятиме 

підвищенню ефективності діяльності газотранспортних підприємств, 

покращення якості газотранспортних послуг та природного газу, що 

подається до споживача, стимулювання усіх учасників ринку до 

енергозбереження, охорони навколишнього середовища та зниження 

горизонтальних трансакційних витрат. 

По-четверте, вітчизняні газотранспортні підприємства є ланкою складної 

вертикально інтегрованої структури. З точки зору інституціональної теорії 

там, де вибудовується вертикаль, виникають високі витрати управління, які 

називають вертикальними трансакційними витратами. Як стверджує О. 

Аузан, чим більше ланок передачі інформації, тим більше можливостей 

спотворення у вузлах передачі. Під впливом обмеженої раціональності та 

опортуністичної поведінки – причому як знизу, так і зверху – від вертикалі 

залишаються якісь дивні схеми. І це результат трансакційних витрат, які 

властиві такому способу трансакцій, коли права власності та свободи 

організовані через принцип команди277. 

По-п’яте, ієрархічна структура НАК «Нафтогаз України», значно 
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ускладнює процеси вироблення ефективних управлінських рішень, у т. ч. 

щодо ресурсного забезпечення розвитку газотранспортного сектора. Існуюча 

організаційна структура НАК «Нафтогаз України» не передбачає належних 

системоутворюючих елементів, які б забезпечили взаємодію з ринковими 

інститутами та інституціями громадського суспільства. Як один з варіантів її 

удосконалення в напрямі забезпечення умов розвитку газотранспортних 

підприємств має бути розширення варіативності контактів із суб’єктами 

інституціонального середовища, залучення і використання інноваційних та 

фінансових ресурсів у формі проєктної діяльності підприємств, належне 

правове забезпечення процедур закупівель, розвиток корпоративної культури 

тощо. 

Загалом, як нам видається, розглянуті вище проблеми дають підстави 

стверджувати, що: 

   сьогодні мають бути посилені власне економічні чинники та умови впливу 

(відповідно до зобов’язань України щодо імплементації законодавства ЄС, 

Угодою про асоціацію України з ЄС, Договором про заснування 

Енергетичного Співтовариства) на розвиток газотранспортного сектора, 

які й визначатимуть інституційну динаміку; 

   із посиленням впливу економічних чинників та умов, роль і місце держави, 

а також державних інститутів зрушиться в бік непрямої, опосередкованої 

участі в управлінні газотранспортним сектором (перш за все – це посилення 

відбудеться у законодавчій сфері); 

   трансформація інституціональної структури не є одноразовим актом і не 

зводиться до процесу зміни форм власності ГТС (від державної до 

приватної тощо), а представляє собою багатопланову та багатоаспектну 

систему кроків і заходів; 

   успішність проведення трансформацій багато в чому залежатиме від того, 

наскільки правильно будуть зрозумілі й оцінені дії ринкових сил і процесів, 

що відбуваються, з використанням при цьому постійного коригування з 

боку держави та її інститутів. 
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4.3.2. Оцінка інституціонального забезпечення функціонування 

газотранспортного сектора 

Визначивши євроінтеграційний вектор як пріоритетний напрям 

зовнішньополітичного розвитку, Україна має забезпечити реалізацію 

ефективного зближення власного законодавства з нормативними актами 

Європейського Союзу (ЄС). Деякі аспекти енергетичного співробітництва 

України та Європейського Союзу були визначені ще Угодою про 

партнерство та співробітництво між Україною та Європейським 

Співтовариством та їх державами-членами від 10 листопада 1994 року
278

, 

Планом дій «Україна – Європейський Союз» Європейська політика сусідства 

від 12 лютого 2005 року
279

 та ін., наріжним каменем становлення дієвої 

співпраці України та ЄС у сфері енергетики слугував ухвалений 1 грудня 

2005 року Меморандум між Україною та Європейським Союзом про 

порозуміння щодо співробітництва в енергетичній сфері
280

. Так, з огляду на 

мету забезпечення поступової економічної інтеграції та поглиблення 

політичної співпраці України з ЄС у документі акцентується увага на 

необхідності впровадження Україною нормативних актів ЄС у сфері 

енергетики. Відповідно до зазначеного документа передбачалася реалізація 

дорожніх карт за такими напрямами, як: ядерна безпека, інтеграція ринків 

електроенергії та природного газу, підвищення безпеки енергопостачання і 

транзиту вуглеводнів, енергоефективність. 

Подальшим кроком у співробітництві в цьому напрямі стали 

переговори наприкінці 2008 р. стосовно набуття Україною членства в 

Енергетичному Співтоваристві. Відповідно до результатів переговорів та 

ухвалення рішень Радою Міністрів Енергетичного Співтовариства, 24 жовтня 

2010 р. був підписаний Протокол про приєднання України до Договору про 
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заснування Енергетичного Співтовариства
281

. Цей документ набрав чинності 

1 лютого 2011 р., і цей факт потрібно вважати початком підготовки до 

імплементації актів законодавства ЄС в енергетичній сфері. На виконання 

зобов’язань було ухвалено розпорядження Кабінету Міністрів України
282

. 

Приєднання України до Енергетичного Співтовариства передбачає 

впровадження законодавчих змін згідно з положеннями відповідного 

Договору
283

 у таких сферах, як газовий ринок; електроенергетика; нафта та 

видобуток вуглеводнів; охорона навколишнього середовища; конкуренція, 

антимонопольна діяльність і державна допомога; відновлювальні джерела 

енергії; енергоефективність; статистика. 

З метою підвищення ефективності енергетичного сектора та 

конкурентоспроможності економіки європейських країн ЄС ухвалив три 

енергетичні пакети. Перший енергетичний пакет ухвалено в 1990-х роках, 

другий – у 2003 р., а третій – у 2009 р. Вони становлять основу для 

формування відповідної стратегії розвитку та співпраці з іншими країнами у 

сфері енергетики. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС
284

 є продовженням 

співробітництва у сфері енергетики. Енергетичні реформи розглядаються у 

Розділі IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» та в Розділі V 

«Економічне та галузеве співробітництво» (глава 11 «Питання, пов’язані з 

торгівлею енергоносіями»). Зокрема, щодо взаємодії Сторін на газовому 

ринку, передбачено такі нормативно-правові положення. 

Щодо ціни на природний газ, яка регулюється на внутрішньому ринку: 

  ціни на постачання газу для промислових споживачів визначаються 

виключно попитом та постачанням. 
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  сторони можуть встановити в загальних економічних інтересах 

зобов’язання стосовно ціни на постачання газу (далі – регульована ціна).  

  сторони гарантують, що таке зобов’язання буде чітко визначеним, 

прозорим, пропорційним, недискримінаційним, таким, що піддається 

перевірці та з обмеженим терміном дії. При застосуванні цього зобов’язання 

Сторони також гарантують рівний доступ для інших зобов’язань щодо 

споживачів. 

  якщо ціна, за якою продаються газ та електроенергія на внутрішньому 

ринку, регулюється, то Сторона забезпечує, щоб методологія, яка визначає 

розрахунок регульованої ціни, була опублікована до набрання 

регульованою ціною чинності. 

Щодо транзиту природного газу Сторони вживають заходів, 

необхідних для його спрощення – відповідно до принципу свободи транзиту. 

Щодо транспортування природного газу передбачається адаптація 

свого законодавства з метою гарантування того, що тарифи на 

транспортування є об’єктивними, обґрунтованими і прозорими та не 

дискримінуватимуть за походженням. 

Щодо використання газотранспортної інфраструктури: 

  сторони мають докладати зусиль для сприяння використання 

інфраструктури передачі та збереження газу та, у разі необхідності, 

проводити консультації один з одним або координувати свої дії стосовно 

розвитку інфраструктури. Сторони мають співпрацювати у питаннях, що 

стосуються торгівлі природним газом, сталого розвитку та безпеки 

постачання; 

  з метою подальшої інтеграції ринків енергетичних товарів кожна Сторона 

повинна враховувати енергетичні мережі та можливості іншої Сторони при 

розробленні програмних документів щодо попиту та плану постачання, 

взаємозв’язку, енергетичних стратегій і планів розвитку інфраструктури. 

Щодо регуляторного органу: 
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  регуляторний орган газового ринку повинен бути легально відібраний і 

функціонально незалежний від будь-якого державного чи приватного 

суб’єкта господарювання, та достатньо уповноважений, щоб гарантувати 

ефективну конкуренцію і ефективне функціонування ринку; 

  рішення та процедури, що використовуються регуляторним органом, 

повинні бути об’єктивними до всіх учасників ринку; 

  оператор ГТС, до якого застосовується рішення регуляторного органу, 

повинен мати право оскаржити це рішення в апеляційній установі, що є 

незалежною від заінтересованих сторін. У випадках, коли апеляційна 

установа не приймає законодавчого рішення, завжди повинні надаватися 

письмові пояснення та її рішення також будуть об’єктом розгляду 

незаінтересованих та незалежних юридичних органів. Рішення, прийняті 

апеляційними установами, повинні застосовуватися ефективно. 

Щодо консультацій, пов’язаних із транзитом природного газу 

системою транспортування газу, якщо одна зі Сторін вважає вирішення 

спору терміновим через повне або часткове припинення транзиту природного 

газу між Україною та Стороною ЄС, то такі консультації мають бути 

проведені впродовж трьох днів з дати отримання дипломатичними каналами 

відповідного запиту, та вважатимуться завершеними через три дні з дати 

отримання дипломатичними каналами такого запиту, якщо обидві Сторони 

не погодяться продовжити ці консультації. Уся конфіденційна інформація, 

розкрита в ході консультацій, не розголошується. 

Зосереджуючи увагу саме на імплементації Україною європейських 

стандартів щодо газотранспортного сектора, слід відзначити, що вона 

регулюється згідно з Додатком XXVII глави I «Співробітництво у сфері 

енергетики, включаючи ядерну енергетику» розділу V «Економічне і 

галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: 

  Директивою № 2003/55/ЄС (спільні правила для внутрішнього ринку 

природного газу); 
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  Директивою № 2004/67/ЄС (заходи щодо забезпечення безперервного 

постачання природного газу); 

  Регламентом (ЄС) № 1775/2005 (умови доступу до мереж газопостачання). 

Ухвалений у липні 2010 р. Закон України «Про засади функціонування 

ринку природного газу»
285

, за офіційними висновками експертів 

Європейської Комісії, відповідає вимогам Директиви 2003/55/ЄС. У ньому 

закладено основи ринку природного газу в Україні, які відповідають 

принципам законодавства Європейського Союзу, зокрема: відкриттю ринку 

природного газу; відокремленню функцій транспортування, постачання, 

розподілу та зберігання природного газу; створенню незалежного регулятора 

на ринку газу. Законом запроваджено ліцензування певних видів діяльності 

на ринку природного газу; передбачено забезпечення надання рівних 

можливостей для доступу третіх сторін до газотранспортної системи та 

підземних сховищ газу та інше. 

Проте, на час ухвалення Закону, з урахуванням зобов’язань України 

перед Енергетичним Співтовариством та спираючись на Статтю 278 Угоди 

про асоціацію (якою встановлено, якщо у випадку виникнення розбіжностей 

між положеннями Угоди та законодавством ЄС, положення Енергетичного 

Співтовариства мають переважну силу
286

), ринок газу в Україні вже повинен 

регулюватися відповідно до вимог Третього енергетичного пакета ЄС: 

  Директиви № 2009/73/ЄС (спільні правила внутрішнього ринку природного 

газу); 

  Директиви № 2004/67/ЄС стосовно заходів щодо забезпечення 

безперервного постачання природного газу; 

  Регламенту (ЄС) № 715/2009 (умови доступу до мереж транспортування 

природного газу). 
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 Закон України «Про засади функціонування ринку природного газу» від 8 липня 2010 р. № 2467-VI. URL: 
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 Тому в основу аналізу покладено останні версії директив і регламентів для впровадження згідно з 

планом, визначеним Протоколом про приєднання України до Енергетичного Співтовариства. 
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Статті та положення директив, а також регламенту Третього 

енергетичного пакета суттєво розширено стосовно Другого – зокрема, 

встановлено базові принципи і правила функціонування ринку газу для 

держав – членів ЄС та членів Енергетичного Співтовариства, які ґрунтуються 

на «забезпеченні конкуренції там, де це є можливим». Запланованого 

результату необхідно досягти шляхом забезпечення юридичного розділення 

вертикально інтегрованих монополій, недискримінаційного доступу третіх 

сторін до систем транспортування та розподілу газу, забезпечення права 

споживачам вільно обирати постачальників та створенню кращих стандартів 

захисту споживачів. 

Мінпаливенерго для вирішення питань реформування ринку 

природного газу та з метою подальшої адаптації національного 

законодавства до вимог ЄС, відповідно до Третього енергетичного пакета, 

розробив законопроєкт, який було ухвалено Верховною Радою України 

9 квітня 2015 р. А 1 жовтня 2015 р. цей законопроект, за винятком окремих 

положень, набрав чинності як Закон України «Про ринок природного 

газу»
287

. Цей факт можна вважати початком реформ вітчизняного ринку 

природного газу та газотранспортного сектора у контексті виконання вимог 

ЄС. У процесі розроблення та підготовки цього закону тривала співпраця з 

експертами Енергетичного Співтовариства. 

Найбільшим успіхом застосування європейської моделі організації 

ринку газу в Україні, згідно зі статтею 11 Закону України «Про ринок 

природного газу»
288

, стало відкриття конкуренції на оптовому сегменті 

ринку, який передбачає вільний продаж газу внутрішнього видобутку, що 

видобувається приватними компаніями, а також імпортованого газу для 

продажу комерційним споживачам (або споживачам, які не підпадають під 

дію «Положення про покладання спеціальних обов’язків»
289

 і отримують газ 
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 Закон України «Про ринок природного газу» від 9 квітня 2015 р. № 329-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19 
288

 Там само. 
289

 Остання редакція «Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного 

газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» була 
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за регульованими державою цінами). Відміна цінового регулювання у цьому 

сегменті та регламентація доступу приватних трейдерів до ГТС України за 

гармонізованими з європейськими правилами надало можливість 

організувати у 2014–2015 рр. реверсну схему постачання газу з ЄС. За цією 

схемою Україна й нині отримує 100% імпортного газу. Наявність ліквідних 

обсягів газу, який імпортується компаніями-трейдерами з ЄС та 

видобувається приватними компаніями всередині країни, сприяла появі 

перших електронних біржових майданчиків із торгівлі газом (найбільшим з 

яких є Українська енергетична біржа) та формуванню індикативних 

ринкових цін. 

Наступним кроком у реформуванні ринку газу можна вважати 

ухвалення двох законопроєктів, які доповнюють Закон України «Про ринок 

природного газу». Так, наприкінці листопада 2015 р. ухвалено Закон України 

№ 812-VІІІ
290

, а на початку 2016 р. – Закон України № 994-VІІІ
291

, якими 

норми Закону України «Про ринок природного газу» узгоджено з нормами 

Податкового та Митного кодексів України. Ці закони створили умови для 

функціонування нової моделі ринку природного газу та забезпечення 

розрахунків підприємств енергетичної галузі. Серед нововведень важливими 

є порядок здійснення митного контролю та оформлення за операціями 

зустрічних потоків природного газу, балансуючих обсягів природного газу, 

встановлення правил виникнення податкових зобов’язань для платників 

податків, які постачають природний газ, надають послуги з його 

транспортування або розподілу у складі комунальних послуг. 

Надалі Мінпаливенерго було затверджено ряд важливих документів 

вторинного права
292

 стосовно реформування газотранспортного сектора. 

                                                                                                                                                             
затверджена постановою КМУ № 867 від 19 жовтня 2018 року. 
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Серед них: правила про безпеку постачання природного газу, що визначають 

стандарти поведінки суб’єктів ринку; класифікація основних ризиків щодо 

безпеки постачання природного газу; заходи, необхідні для зменшення 

впливу виявлених ризиків; порядок звітування суб’єктами ринку природного 

газу. Крім того, профільне міністерство затвердило Національний план дій 

щодо підготовки та реагування на кризову ситуацію із надходженням 

природного газу, який визначає: рівні кризової ситуації; систему заходів 

реагування; обов’язки, завдання суб’єктів владних повноважень та суб’єктів 

ринку на кожному рівні кризової ситуації; механізми міжнародної 

співпраці
293

. 

Незважаючи на значні досягнення у реформуванні ринку газу та 

газотранспортного сектора, у 2018 р. повний перехід, відповідно до 

існуючого Плану заходів
294

, з урахуванням європейської моделі організації 

транспортування газу так і не відбувся через ряд інституціональних 

конфліктів між різними органами влади, що фактично заблокували 

подальший розвиток реформ. 

Єдиним нормативно-правовим актом ЄС у газотранспортному секторі, 

вимоги якого можна вважати повністю імплементованими Україною, є 

Директива № 2004/67/ЄС, що визначає мінімальні стандарти безпеки 

постачання газу для всіх гравців ринку, вимагає від компетентних органів 

держави складати плани надзвичайних заходів на національному рівні з 

метою реагування на надзвичайні ситуації на ринку газу, а також визначити 

категорію «вразливих споживачів» та забезпечити їм належний рівень 

захисту. 

Усі необхідні зміни до національного законодавства зроблені ще 

наприкінці 2015 року, за умов ухвалення Закону України «Про ринок 
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природного газу»
295

. Мінпаливенерго, як вже зазначалося, було прийнято два 

ключові підзаконні акти: Наказ про затвердження Національного плану дій 

(на випадок настання кризових ситуацій) та Наказ про затвердження Правил 

про безпеку постачання природного газу, якими введено в дію більшість 

вимог Директиви № 2004/67/ЄС (що надалі була скасована та замінена 

Регламентом (ЄС) № 994/2010
296

). Цими актами Україна запровадила 

механізм регулювання кризових ситуацій щодо надходження природного 

газу, систему координації дій з ЄС, а також юридичне визначення категорій 

«захищених споживачів» (населення та муніципальні теплопостачальні 

компанії, які постачають тепло населенню) та механізми їх захисту у випадку 

настання кризової ситуації. 

Але, про повну імплементацію норм ЄС можна буде говорити лише 

після завершення реорганізації НАК «Нафтогаз» та ухвалення законодавства, 

щодо регулювання прав власності у сегменті газорозподільних мереж. 

 

4.3.3. Удосконалення державного управління газотранспортною 

системою 

Географічна позиція України як проміжної ланки між Росією та 

Європейським Союзом, між країнами Каспійського нафтогазоносного 

регіону та Центральною Європою має високий потенціал і перспективу не 

тільки збереження, а й розвитку використання транзитної та функціональної 

ролі газотранспортної системи (ГТС) України. 

Однак існуючі сучасні світові тенденції щодо створення нової 

структури попиту на первинні енергоносії та переорієнтація світових 

торговельних енергопотоків у напрямку Китаю та Індії, а також поява нового 

трансатлантичного енергетичного партнерства з постачанням європейському 

споживачу скрапленого природного газу (LNG) із родовищ Сполучених 
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Штатів, зменшує роль України як транзитної держави у забезпеченні газом 

ЄС з Росії, а то і зовсім зводить її нанівець за умов завершення будівництва 

газопроводів у обхід України (TurkStream та Nord Stream ІІ). 

Ця ситуація вимагає від органів державної влади країни концептуально 

нових регулятивних та управлінських зусиль із урахуванням нових 

пропозицій що відбуваються на глобальному газовому ринку. Проте слід 

відзначити, що протягом останніх років на державному рівні спільно з 

європейськими експертами розроблялися та втілювалися певні заходи, 

документи законодавчого, організаційно-юридичного, фінансово-

економічного, техніко-технологічного характеру, у сфері газозабезпечення 

українських і європейських споживачів, з ефективним використанням 

існуючого газотранспортного потенціалу держави та пошуком нових 

напрямів і заходів державного управління та регулювання в цій галузі. Зміни 

відбулися в інтеграційних процесах законодавства, щодо його адаптації до 

законодавства ЄС, відповідно до взятих Україною зобов’язань в енергетичній 

сфері
297

. 

На сьогодні ГТС, якою транспортується газ до країн Центральної та 

Східної Європи, перебуває під прямим директивним впливом уряду держави 

– головним оператором усієї газотранспортної системи України є 

АТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», зі 100 % власністю держави. Це 

свідчить про повну підпорядкованість і залежність газотранспортної системи 

монопольним розпорядникам, які в свою чергу перебувають навіть не просто 

під контролем, а під прямим директивним впливом органів державного 

управління. 

Така залежність обумовлює ситуацію, згідно з якою «для успішної 

реалізації транзиту газу через Україну є всі умови – вигідне географічне 

положення, потужна ГТС та інтереси постачальників і споживачів газу в 

Європі». Проте «значна політизація цієї сфери не дозволяє оптимально 
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використовувати економічні переваги транзиту»
298

. А це, у свою чергу є 

основною причиною того, що «функціонування газотранспортної системи 

України є неефективним, незважаючи на те, що у світовій практиці ця галузь 

є дуже прибутковою»
299

. 

Завдання щодо напряміів державного регулювання газотранспортної 

інфраструктури окреслено Енергетичною стратегією до 2035 року
300

, в ній, 

зокрема, передбачається: 

  у короткостроковій перспективі – кардинальний перегляд контрактних 

відносин з РФ через переговорний процес у тристоронньому форматі ЄС – 

Україна – РФ, з метою внесення змін до схеми приймання-передачі 

транзитних обсягів газу із західного на східний кордон України за сприяння 

Європейського Союзу; 

  на постійній основі – стала диверсифікація поставок газу, з мінімізацією 

залежності від будь-якого окремо взятого постачальника або маршруту. 

Тому для досягнення подальшої інтеграції національної ГТС з 

європейськими газопроводами слід вжити комплекс заходів, які б 

забезпечили максимальну надійність, відкритість та прозорість діяльності 

оператора ГТС. Реалізація цього комплексу заходів потребує передусім 

відокремлення оператора газотранспортної системи від вертикально 

інтегрованої компанії, що сприятиме недискримінаційному та прозорому 

доступу учасників ринку природного газу до потужностей ГТС та залученню 

іноземного партнера до управління ГТС України. 

Передбачено також основні заходи з реалізації стратегічних цілей у 

газовому секторі. 
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На ринку природного газу: 

  приведення енергетичного законодавства України у відповідність до вимог 

мережевих кодексів ЄС, розроблених ENTSO-G, застосування практики 

тарифоутворення ЄС у наданні послуг з транспортування та зберігання 

природного газу, зокрема встановлення тарифів для точок входу/виходу з 

ГТС; 

  створення незалежного оператора ГТС шляхом завершення відокремлення 

від вертикально інтегрованої компанії та залучення партнерів до управління 

ГТС України; 

  забезпечення конкуренції в усіх сегментах оптового та роздрібного 

постачання природного газу, в тому числі для побутових споживачів та 

теплокомуненерго; 

  удосконалення регулювання, операційної ефективності та прозорості 

діяльності операторів ГТС; 

  розвиток та підвищення ліквідності енергетичних ринків, зокрема 

енергетичних бірж та ін.; 

  забезпечення права споживачів змінювати постачальника та підтримку 

кінцевим споживачам у цьому процесі (в тому числі шляхом створення 

омбудсмена). 

При транспортування природного газу: 

  оптимізація потужностей та технологічних параметрів функціонування ГТС 

відповідно до очікуваних сценаріїв завантаження; 

  упровадження європейського законодавства в енергетичній сфері, зокрема 

стандартних мережевих кодексів ЄС, застосування кращих бізнес-практик 

діяльності операторів європейських ГТС; 

  приведення взаємовідносин оператора ГТС України з усіма замовниками 

послуг транспортування у відповідність до енергетичного законодавства 

України та ЄС; 

  залучення кваліфікованого партнера до управління ГТС для підвищення 

рівня довіри європейських енергетичних компаній до відповідних послуг та 
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збереження транзитного статусу України, у тому числі завдяки перенесенню 

точок передачі російського газу на кордон Україна – РФ; 

  проведення заходів з приєднання України до проєктів з розвитку 

газотранспортної інфраструктури в Центральній та Східній Європі. 

Проте на сьогодні існують певні претензії Європейського 

Енергетичного Співтовариства щодо практичного застосування ухваленого 

Україною законодавства, зокрема Закону «Про ринок природного газу»
301

: 

  інституціональні реформи газового ринку, розпочаті цим Законом, досі не 

зумовили відчутних зрушень щодо підвищення конкуренції на оптовому та 

роздрібному ринках. Ринок газу в Україні залишається концентрованим, а 

деякі з його учасників мають домінуюче становище. Так, НАК «Нафтогаз 

України» прямо або опосередковано (через дочірні підприємства) утримує 

панівне становище щодо виробництва та транспортування природного газу. 

  80% видобутку газу від загального річного обсягу 2017 р. припало на 

дочірні підприємства НАК «Нафтогаз України», такі як 

«Укргазвидобування» та «Укрнафта». 

  НАК «Нафтогаз України» залишається лідером з імпорту природного газу в 

країну. У 2018 р. його частка становила 66,4%
302

. Він також контролює і 

передачу газу по Україні, включаючи транзит; 

  основна частина природного газу, що споживається країною й досі 

поставляється на регульованих умовах, і домінує тут знову ж таки 

НАК «Нафтогаз». На нерегульованому ринку він також займає позиції 

лідера. 

Проте на сьогодні вбачаються й певні позитивні кроки щодо 

реструктуризації НАК «Нафтогаз України», а саме, реалізація положень 

Постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 №496
303

. Цією 
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постановою затверджено план реструктуризації НАК «Нафтогаз України» з 

метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання 

(закачування, відбору) природного газу, та обрано модель відокремлення 

діяльності з транспортування природного газу, передбачену статтею 23 

Закону України «Про ринок природного газу»
304

 (відокремлення за правом 

власності), як модель відокремлення для оператора газотранспортної системи 

України, що перебуває в державній власності та не підлягає приватизації. АТ 

«Укртрансгаз», у рамках реалізації Третього енергетичного пакета, 

04 лютого 2019 р. зареєстрував ТОВ «Оператор газотранспортної системи 

України», для початку юридичного відокремлення НАК «Нафтогаз України» 

від функцій транспортування газу. АТ «Укртрансгаз» є 100% власником 

ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». 

Створення ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» надає 

можливість розпочати юридичне відділення функції транспортування газу 

спочатку в структурі НАК «Нафтогаз України», а після 1 січня 2020 року – 

поза групою «Нафтогаз». Юридичне відокремлення оператора ГТС є 

необхідною умовою для сертифікації незалежного оператора та залучення 

міжнародних партнерів щодо управління ГТС країни. 

Враховуючи викладене та спираючись на оцінку, проведену в 

попередньому параграфі дослідження
305

, подальший розвиток газового ринку 

потребує негайного завершення реорганізації НАК «Нафтогаз України» та 

ухвалення законодавства, щодо регулювання прав власності у сегменті 

газорозподільних мереж. 

Крім того, надалі необхідно продовжувати плідне співробітництво 

України з ЄС як стратегічним партнером щодо реформування 

газотранспортної інфраструктури, у таких напрямах: 
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  максимально широке залучення донорської допомоги Єврокомісії на 

проведення подальшої інституціональної реформи газотранспортного 

сектору. 

Без серйозного руху в рамках секторальної підтримки та демонстрації 

європейським партнерам, що робота української сторони справді ефективна, 

а кошти були спрямовані на заходи, що мали безумовний позитивний ефект, 

вести переговори з ЄС щодо надання нових фінансових ресурсів буде дуже 

складно; 

  залучення європейської сторони до питань, які становлять для України 

стратегічне значення. 

На сьогодні одним з таких є реалізація проєкту «Nord Stream ІІ», який 

безпосередньо несе ризики для стратегічних інтересів України та ЄС. Так, 

деякі країни ЄС, особливо Німеччина, не бачать у «Nord Stream ІІ» загроз для 

себе через диверсифікації власного внутрішнього газового ринку. Нині 

частка ПАТ «Газпром» у постачанні палива до ЄС становить 40%
306

. 

Реалізація проєкту призведе до підвищення присутності російської сторони 

на енергетичному ринку ЄС та розширить спроби впливу на ціноутворення в 

усьому регіоні Північно-Східної Європи. 

Лише на німецькому ринку поставки з Росії займатимуть 60% 

загального обсягу імпорту газу замість сьогоднішніх 40%. До того ж ПАТ 

«Газпром» зможе за рахунок власного палива «континентального видобутку» 

демпінгувати постачання шельфового газу з Норвегії, Нідерландів та Великої 

Британії, так і поставок зрідженого газу зі Сполучених Штатів
307

. 

Введення в дію «Nord Stream II» не тільки нанесе суттєвий удар по 

енергетичній політиці ЄС у сенсі диверсифікації енергетичних поставок, а й 

завдасть значних втрат для транзитних держав, таких як Україна, 

Словаччина, Чехія та Польща. Тому зусилля України повинні бути 

спрямовані на переконання європейських партнерів у тому, що цей проєкт 
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створює ризик суттєвого збільшення залежності від одного каналу 

постачання газу. 

Безперечно, важливим кроком буде залучення іноземних (насамперед 

європейських) партнерів до нового оператора газотранспортної системи 

України. Європейська Комісія неодноразово висловлювала готовність 

організувати так зване «roadshow» майбутнього проєкту та допомогти з 

пошуком потенційних учасників. 

Ще одне питання, у якому важлива підтримка Європейської Комісії, – 

налагодження системної взаємодії в регіональних групах (наприклад, з 

країнами Вишеградської групи (V4), у рамках розширеної ініціативи 

створення газотранспортної системи країн Південної та Центрально-Східної 

Європи – СESEC) та вирішення низки важливих питань (наприклад, 

підписання угод про інтерконектори) з їх країнами-учасницями. Без 

політичної підтримки Брюсселя зробити це буде складно; 

  підтримка реалізації нових ініціатив. 

Україні при ініціюванні нових проєктів у газотранспортній сфері, які 

передбачають участь щонайменше двох європейських країн, потрібно 

максимально широко залучати Європейську Комісію. Такими проєктами 

можуть бути: будівництво інтерконекторів, Східноєвропейський газовий хаб, 

а також можливість приєднання газотранспортної системи України до нових 

європейських маршрутів поставки газу (наприклад, «вертикального газового 

коридору»). 

У цьому контексті важливо враховувати й план розвитку європейських 

газотранспортних мереж TYNDP 2013–2022 та регіональні інвестиційні 

проекти. Переважну більшість проектів, які планується реалізувати 

відповідно до цього плану, зосереджено у Балтійському регіоні, а також 

Центрально-Східній та Південно-Східній Європі. Такий підхід відкриває для 

країн – не членів ЄС можливості використовувати певні інструменти, 

зокрема фінансову допомогу, для співпраці з європейським Енергетичним 

Співтовариством. 
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4.4. Стійкий розвиток електромережевої інфраструктури в контексті  

удосконалення інституціонального забезпечення  

4.4.1. Умови інституціонального розвитку та функціонування 

електромережевої інфраструктури  

Виконання стратегічних завдань розвитку національної економіки та 

зміцнення основ її економічного зростання передбачає проведення глибоких 

якісних перетворень в енергетичному секторі економіки. Інституціональне 

забезпечення розвитку та ефективного функціонування інфраструктури 

електропостачання є важливою умовою вдосконалення інституціонального 

середовища. Однак питання сутності та структури інституціональної 

складової в сфері електропостачання перебуває поза увагою дослідників. 

Електроенергетична галузь є цілісною соціально-економічною 

системою, в якій ключовими елементами є не лише генеруючі компанії та 

споживачі електроенергії, а й численні суб’єкти інфраструктури ринку. До 

останніх слід віднести операторів систем розподілу, мережі 

електропостачання, ДП «Гарантований покупець», ДП «Оператор ринку» 

(створення яких закріплено в законі «Про ринок електричної енергії»), 

уповноважені комерційні банки тощо.  

Елементи системи в їх суб’єктному та діяльному аспектах отримали 

відповідне нормативно-правове забезпечення в таких нормативно-правових 

актах, як Закон України «Про ринок електричної енергії», в якому визначено 

правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці та 

врегульовано відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, постачанням і 

використанням енергії, забезпеченням енергетичної безпеки України, 

конкуренцією та захистом прав споживачів і працівників галузі; Закон 

України «Про природні монополії», який визначає правові, економічні та 

організаційні засади державного регулювання діяльності суб’єктів 

природних монополій та споживачів їх товарів; Закон України «Про захист 

економічної конкуренції», Закон України «Про заходи, спрямовані на 

забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного 
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комплексу», Закон України «Про «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»; Закон 

України «Про захист економічної конкуренції», Постанова  НКРЕКП від 

14.03.2018  № 310 «Про затвердження Кодексу систем розподілу», 

міжнародні договори України та інші акти законодавства. 

Ухвалений Закон України «Про ринок електроенергії України», який 

набув чинності з 13.04.2017 р., регламентує нові умови діяльності та 

принципи організації українського енергетичного ринку згідно з 

перспективою лібералізації, визначає правові, економічні та організаційні 

засади його функціонування, регулює відносини, пов’язані зокрема з 

передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної 

енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної 

енергії з урахуванням інтересів споживачів, розвитку ринкових відносин, 

мінімізації витрат на постачання електроенергії.  

Основні принципи функціонування ринку електричної енергії (зокрема 

стосовно електропостачання)
 308

 є такими, що: 

1) забезпечують безпеку постачання електричної енергії споживачам, 

захисту їхніх прав та інтересів; 

2) створюють умови для безпечної експлуатації об’єктів 

електроенергетики; 

3) зберігають цілісність, забезпечують надійне та ефективне 

функціонування ОЕС України, єдине диспетчерське (оперативно-

технологічне) управління нею; 

4)  забезпечують баланс між попитом та пропозицією електричної енергії;; 

5) забезпечують добросовісну конкуренцію; 

6) забезпечують вільний вибір електропостачальника споживачем; 

7) забезпечують недискримінаційний і прозорий доступ до системи 

передачі та систем розподілу; 

8) забезпечують незалежне державне регулювання; 
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 Закон України «Про ринок електричної енергії». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 
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9) дбають про недискримінаційне ціно- та тарифоутворення, що 

відображає економічно обґрунтовані витрати; 

10) забезпечують відповідальність учасників ринку за недотримання 

правил кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу, кодексу 

комерційного обліку, правил роздрібного ринку, інших нормативно-правових 

актів і нормативних документів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та умов договорів, що укладаються на цьому ринку; 

11) забезпечують співробітництво та інтеграцію ринку електричної енергії 

на регіональному та загальноєвропейському рівнях 
309

. 

Закон «Про ринок електричної енергії» накладає низку зобов’язань на 

Україну як щодо лібералізації українського ринку електричної енергії 

відповідно до нормативних документів Енергетичного Співтовариства, 

членом якого є Україна, так і Третього енергетичного пакета ЄС. Основні 

положення закону корелюються з Директивою 2009/72/EC Про загальні 

правила внутрішнього ринку електричної енергії; Директивою 2005/89/EC 

Про заходи забезпечення безпеки електропостачання та інфраструктурних 

інвестицій; Регламентом ЄС №714/2009 Про умови доступу до мереж у цілях 

транскордонних обмінів електричною енергією.  

Закон передбачає покрокову лібералізацію ринку. Передовий досвід з 

реформування ринків електроенергії, ефективні конкурентні ринки 

електроенергії надають споживачеві право вільного вибору постачальника 

електроенергії, що сприяє посиленню конкуренції за надання кращих послуг 

та активізації впровадження інноваційних технологій на дерегульованих 

ринках електроенергії. Разом із тим у процесі лібералізації ринку 

електроенергії, зважаючи на досвід розвинених країн (різке впровадження 

лібералізованих відносин та брак інвестицій у генеруючі потужності), 

необхідна активна участь держави
310

 у створенні механізму, що сприятиме 

розвитку ефективних конкурентних відносин з орієнтацією на споживача, 

                                                 
309

 Там само.  
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 Роль і місце української енергетики у світових енергетичних процесах / Центр Разумкова. URL: 
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незалежно від моделі трансформації ринку та подальшого його 

функціонування.   

Система державного управління сектором електропостачання включає 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

(Мінпаливенерго), Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері 

електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Державну інспекцію з 

енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової 

енергії (Держенергонагляд), Державну інспекцію з експлуатації електричних 

станцій і мереж, Державне агентство з питань енергоефективності та 

енергозбереження (Держенергоефективності).  

Основними завданнями та функціями управляючих інституцій є 

реалізація державної політики та стратегічне планування, моніторинг та 

контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері електроенергетики, 

державне регулювання з метою досягнення балансу інтересів споживачів, 

суб’єктів господарювання і держави, ліцензування, здійснення заходів із 

забезпечення надійного і сталого функціонування ОЕС України відповідно 

до законодавства, контроль за дотриманням суб’єктами електроенергетики і 

споживачами електричної енергії вимог нормативно-правових і нормативно-

технічних актів у сфері постачання та споживання енергії, нагляд за 

забезпеченням надійного постачання енергії; забезпечення додержання вимог 

технічної експлуатації електричних станцій і мереж, надання НКРЕКП 

висновків щодо технічного стану енергетичного обладнання і мереж об’єктів 

електроенергетики для отримання ними ліцензій; поширення світового 

досвіду щодо підвищення надійності роботи об’єктів електроенергетики.  

Ключовий внутрішній виклик для системи електропостачання полягає 

в необхідності переходу до інноваційної моделі розвитку.  

Сучасна система електропостачання повинна відповідати таким 

основним вимогам: надійність, економічність, безпека, якість електричної 

енергії, ефективність електропередачі по мережі (мінімізація втрат), 
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доступність тарифів на електроенергію для споживачів, ефективність 

управління мережевим комплексом за мінімальних витрат.  

Об’єднана енергосистема (ОЕС) України є одним з найбільших 

енергооб’єднань Європи та основою централізованого електрозабезпечення 

вітчизняних споживачів і взаємодії з енергосистемами сусідніх країн.  

За даними Міненерговугілля України в 2018 р. виробництво 

електроенергії становило 159,35 млрд кВт-год, експорт – 6165,7 млн кВт-год, 

споживання нетто галузями національної економіки та населенням – 122,144 

млрд кВт-год, нормативна (технічна) величина технологічних витрат 

електроенергії за 12 місяців 2018 р. становила 19,1 млрд кВт-год, або 13,3% 

від загального відпуску електроенергії в мережу. 

Наразі стан основних засобів інфраструктури електропостачання 

характеризується кризовою ситуацією, основними проблемами є зношування 

обладнання (часом гранична) та висока аварійність. Понад 40% усіх ліній 

електропередачі магістральних електромереж перебувають у експлуатації 

понад 40 років. Понад 17% з розподільчих електромереж перебувають в 

технічно непридатному стані. За даними НЕК «Укренерго» у незадовільному 

та непридатному стані перебувають 4,9% повітряних ліній та 8,5% підстанцій 

35–110 кВ, для мереж 0,4–20 кВ ці показники становлять відповідно 13 та 

18,8%. Вичерпали передбачений технічною документацією нормативний 

ресурс і потребують заміни близько 13% трансформаторних підстанцій. До 

високого рівня їх старіння призвели низькі темпи їх оновлення через 

недостатнє фінансування ремонтів, реконструкції та нового будівництва. 

Для розв’язання актуальної проблеми оновлення, модернізації та 

реконструкції морально застарілого та фізично спрацьованого обладнання 

системи електропостачання виконується низка проєктів 
311

 : 

– науково-технічною радою ДП «НЕК «Укренерго» (2015 р.) та 

Науково-технічною радою Міненерговугілля України (2016 р.) схвалено 
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 Основні положення енергетичних стратегій та програм Європейського Союзу щодо розвитку 

енергетичної сфери в умовах формування загальноєвропейського ринку електроенергії / НЕК «Укренерго». 
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«Програму розвитку магістральних і міждержавних електричних мереж ОЕС 

України на період до 2023 року», метою якої є розвиток електромереж ОЕС 

України напругою 220–750 кВ, для забезпечення надійного та ефективного 

енергозабезпечення економіки країни та експорту електроенергії; реалізація 

заходів щодо інтеграції ОЕС України до об’єднання енергосистем ENTSO-E 

тощо;  

– ДП «НЕК «Укренерго» розроблено проєкт «Плану розвитку 

Об’єднаної енергетичної системи України на 2017–2026 рр.» відповідно до 

«Порядку підготовки Системним оператором плану розвитку Об’єднаної 

енергетичної системи України на наступні десять років», затвердженого 

наказом Міненерговугілля України від 29.09.2014 № 680; 

– ДП «НЕК «Укренерго» розроблено та наказом від 03.05.2017 р. №128 

затверджено «Стратегію реформування ДП «НЕК «Укренерго», якою 

визначено стратегічні завдання та цілі на майбутні 10 років щодо 

забезпечення у довгостроковій перспективі надійності експлуатації 

магістральних електричних мереж та цілісної роботи ОЕС України, інтеграції 

електроенергетичного ринку та магістральних електричних мереж України 

до ENTSO-E та оптимізації розрахункового тарифу Компанії; 

– науково-технічною радою Міненерговугілля України 14.09.2016 р. 

схвалено «План розвитку розподільних електричних мереж на 2016–2025 

роки». Основними завданнями його є забезпечення надійного та ефективного 

електропостачання споживачів електроенергії; скоординований розвиток, 

реконструкція і модернізація розподільчих електромереж та забезпечення 

розвитку альтернативної енергетики. 

Основними причинами кризового стану системи електропостачання є її 

постійне недофінансування, відсутність контролю за ефективним 

використанням залучених інвестицій та недостатній рівень підтримки галузі з 

боку держави. 

Як свідчать дані НКРЕКП щодо обсягів та структури фінансування 

інвестиційних програм магістральних електромереж ДП НЕК «Укренерго» 
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останніми роками спостерігалося їх постійне недовиконання. У 2017 р. 

інвестиційна програма була фактично профінансована на 61% (для 

порівняння у 2016 р. на 67%) від запланованого обсягу. Недовиконання 

інвестиційних програм ліцензіат пояснював затримкою з затвердженням 

фінансового плану, зниженням темпів роботи підрядників, режимними 

обмеженнями у роботі ОЕС України, затримками при проведенні конкурсних 

торгів та ін.  

Проте у 2018 р. Інвестиційну програму ДП «НЕК «Укренерго» було 

схвалено в обсязі 2,88 млрд грн (без ПДВ). Джерелами її фінансування були: 

тарифні кошти (46%), кредити (45%), дохід від розподілу пропускної 

спроможності (4%) та ін. доходи. Основні обсяги фінансування були 

спрямовані на виконання завдань із будівництва стратегічно важливих 

об’єктів системи передачі. Фактичний обсяг фінансування (виконання) даної 

інвестиційної програми у 2018 р. становив 2,76 млрд грн, тобто 95,8% від 

плану, що стало найвищим показником за останні роки. 

Постановою НКРЕКП було схвалено інвестиційну програму ДП «НЕК 

«Укренерго» на 2019 р. в обсязі 6,15 млрд грн (без ПДВ), із них кредитні 

кошти становлять 73%. Передбачена частка інвестицій на реконструкцію, 

технічне переоснащення обладнання та придбання основних засобів 

становить 75% 
312

. 

Щодо розвитку та реновації розподільних електромереж, то інвестиційні 

програми обленерго виконуються щорічно в межах 70%, що вочевидь не 

спроможне покращити стан галузі. У 2017 р. недофінансування програм 

становило 21% (у 2016 р. – 26%). 

Стосовно інвестицій у розвиток систем розподілу електроенергії  на 

2018 р. НКРЕКП розглянула та схвалила інвестиційні програми для 34 

ліцензіатів із розподілу електроенергії на 5,0 млрд грн (без ПДВ). Фактичний 

обсяг фінансування (виконання) інвестиційних програм електророзподільних 
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компаній у 2018 р. становив 4,3 млрд грн (без ПДВ), або 85,2%
313

 від 

запланованого.   

Основним джерелом їх фінансування був тариф на розподіл 

електроенергії відповідної компанії (63%), додатковими – кошти, отримані 

компаніями внаслідок небалансу ТВЕ (7%), оплата за реактивну енергію від 

споживачів (24%) та невикористані кошти попередніх періодів (5%).  

Пріоритетними були передбачені витрати на будівництво, 

модернізацію та реконструкцію електричних мереж та обладнання – 75% від 

загальної суми схвалених інвестиційних програм; на фінансування робіт, 

спрямованих на зменшення або недопущення понаднормативних витрат 

електроенергії – 15% від загальної їх суми. Також НКРЕКП було схвалено 

заходи з виконання пілотних проєктів із підвищення енергоефективності 

роботи розподільних мереж, що дозволить скоротити витрати електроенергії 

при її розподілі, компенсувати перетікання реактивної електроенергії, 

збільшити корисний відпуск, підвищити показники якості та надійності 

постачання електроенергії споживачам та наблизити їх до кращих світових 

показників. 

В умовах незадовільного фінансування підприємств електромереж 

важливим механізмом залучення значних інвестицій є впровадження 

загальноприйнятого у міжнародній практиці інструменту стимулюючого 

тарифоутворення – RAB-регулювання, принципом якого є зростання доходу 

залежно від розмірів інвестування. Перехід до нього передбачений низкою 

нормативно-правових документів, зокрема, Директивою 2009/72/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних 

правил для ринку електричної енергії, Стратегією сталого розвитку «Україна-

2020» затвердженою Указом Президента України від 12.01.2015р. №5/2015,  

Законом України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. №1682-ІІI зі 

змінами та відповідними постановами НКРЕКП. 
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Перевагами впровадження RAB-регулювання
314

 є: залучення інвестицій 

у відновлення та розвиток мереж, зменшення втручання регулятора в 

операційну діяльність, зниження втрат в електромережах, зменшення 

опреаційних витрат для енергопередавальних та енергопостачальних 

компаній, для споживачів електроенергії – підвищення якості та надійності 

електропостачання, зменшення вартості послуг у перспективі, для економіки 

України загалом перевагами є ліквідація перехресного субсидіювання, 

прозорий та довгостроковий механізм тарифоутворення, збільшення 

надходжень до Держбюджету. 

Наразі НКРЕКП прийняла нові методології тарифів на послуги 

передачі та розподілу електричної енергії на основі нового підходу 

стимулюючого тарифоутворення, однак вони ще не впроваджені на рівні всіх 

обленерго. 

Створення та імплементація механізму стимулювання інвестицій з 

країн ЄС в енергетичний сектор України спрямована на побудову 

сприятливого інвестиційного клімату в Україні, залучення відповідальних 

інвесторів та надійних партнерів, а також можливість розвитку та зростання 

для власне європейських компаній
315

. Європейська сторона виступає як 

донор
316

 для проведення реформ в Україні, зокрема, через надання грантів, 

кредитів та макрофінансової допомоги, як зазначено у відповідному 

Меморандумі між Україною та ЄС від 2015 р.  

Наразі кредитний портфель НЕК Укренерго з міжнародними 

фінансовими інституціями становить понад 40 млрд грн.  

НЕК Укренерго активно розвиває співпрацю з ЄІБ та ЄБРР (проєкти 

будівництва ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська та ПЛ 750 кВ Запорізька 

АЕС – Каховська, загальною вартістю 300,0 та 350,0 млн євро). Співпраця з 

німецьким державним банком розвитку KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 
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дозволяє реалізовувати важливі проєкти для підвищення надійності роботи 

енергосистеми та передачі електроенергії. Заплановано проведення 

реконструкції чотирьох трансформаторних підстанцій Дніпровської та 

Північної ЕС (очікуваний термін завершення Проєкту – 12.2020 р.). 

Укренерго – єдина компанія, що в рамках траншу Німеччини отримала 

кредит 150 млн євро на відновлення східної частини України та розпочала 

активну фазу проєкту.  

Наразі НЕК Укренерго є агентом із впровадження Другого проєкту з 

передачі електроенергії, який складається з трьох частин: ч. 1 «Реабілітація 

трансформаторних підстанцій» (6 ПС Північної та Центральної ЕС); ч. 2 

«Розширення ринку електроенергії», в т.ч.: 2.1 «Реалізація програми 

інтеграції ОЕС України до ENTSO-E»: встановлення та приєднання 

компенсуючих пристроїв реактивної потужності для підстанцій; 2.2 «Розумні 

мережі»; 2.3 «Балансуючий ринок»; 2.4 «Інституційний розвиток ДП «НЕК 

«Укренерго»; ч. 3 «Інституційний розвиток Міненерговугілля». Основною 

метою Другого проєкту з передачі електропередачі є підвищення рівня 

безпеки, надійності та ефективності передавання електроенергії, а також 

поліпшення ситуації з компенсацією реактивної потужності в мережах, що 

створюватиме технічні умови для наближення інтеграції ОЕС України з 

ENTSO-E. Він реалізується за кредитні кошти МБРР та Фонду чистих 

технологій (ФЧТ) загальним обсягом 378,425 млн дол США. 

До важливих напрямів удосконалення фінансового забезпечення 

інвестиційних проєктів інфраструктури електропостачання можна віднести:  

– стимулювання процесів інвестування підприємствами власних коштів 

у розвиток та модернізацію виробництва, застосування механізмів пільгового 

оподаткування та диференціації ставок оподаткування для підприємств, які 

впроваджують інновації, внесенням змін до розділу V «Особливості в 

оподаткуванні та митному регулюванні інноваційної діяльності» Закону 

України «Про інноваційну діяльність», а також внесення відповідних змін до 

Податкового кодексу України;  
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– вдосконалення амортизаційної політики, розвиток системи 

страхування ризиків довгострокового інвестування;  

– посилення контролю НКРЕКП за цільовим використанням 

амортизаційних фондів на цілі інвестування;  

– відновлення державної бюджетної підтримки масштабних проєктів, 

якої наразі немає (включаючи також програми фінансування розвитку 

наукової інфраструктури у сфері електропостачання); 

– уведення податкових пільг для банків, які здійснюють довгострокове 

кредитування електропостачальних підприємств, запровадження механізмів 

державного, приватного та синдикованого гарантування таких кредитів;   

– вжиття заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату для 

залучення іноземного інвестування, запровадження ефективної системи 

страхування ризиків, гармонізація системи технічного регулювання; 

опрацювання та застосування кращого світового досвіду щодо надання 

сприятливих умов інвестування
317

;  

–  розвиток венчурного інвестування інноваційної діяльності;  

–  застосування державно-приватного партнерства відповідно до 

положень «Концепції розвитку державно-приватного партнерства в Україні 

на 2013–2018 роки», схваленої Розпорядженням КМ України № 739-р від 

14.08.2013 р.  

Оптимальні підходи до удосконалення інституціональної системи, які 

впливають на забезпечення стійкого розвитку електромережевої 

інфраструктури, є такими: розвиток інститутів державного втручання і 

регулювання економіки для використання сукупності регулюючих форм та 

методів; зниження рівня тіньової економіки та забезпечення більш 

відкритого і прозорого функціонування політичного аспекту. Відповідно до 

зазначеного необхідним є вдосконалення нормативно-правової бази в частині 

зміни до документів які регулюють відносини на роздрібному ринку  
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електроенергії, а саме до: Закону України «Про ринок електричної енергії», 

Закону України «Про природні монополії», Закону України «Про 

оподаткування прибутку підприємств», та Закону України «Про податок на 

додану вартість» стосовно посилення державного регулювання, 

удосконалення механізмів контролю над суб’єктами господарювання, 

зниження рівня корупції. 

Доцільним є доопрацювання нормативно-правових актів НКРЕКП 

щодо посилення контролю за виконанням інвестиційних програм 

ліцензіатами з передачі електроенергії для розв’язання актуальної проблеми 

оновлення, модернізації та реконструкції обладнання та електромереж. 

 

4.4.2. Євроінтеграційні пріоритети в інституціональному забезпеченні 

функціонування інфраструктури електропостачання  

Для сучасної України інтеграція у ЄС є шляхом створення надійних 

механізмів політичної стабільності, демократії та безпеки; інструментом 

розбудови демократичних інституцій; шляхом модернізації економіки,  

залучення нових технологій та іноземних інвестицій, підвищення 

конкурентоспроможності, виходу на світові ринки.  

Україна у 2010 р. приєдналася до Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства (ЕС) і з 01.02.2011 р. стала повноправним 

членом ЕС. Законом України від 15.12.2010 р. № 2787-VI «Про ратифікацію 

Протоколу про приєднання України до Договору про Енергетичне 

Співтовариство» визначено зобов’язання України щодо імплементації у 

національне законодавство основних актів енергетичного законодавства ЄС.  

Головною метою Договору є створення інтегрованого енергоринку та 

законодавства для посилення енергетичної безпеки, залучення інвестицій, 

покращення екологічної складової постачання та використання 

енергоресурсів. Угодою про Асоціацію та Протоколом про приєднання 

України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства 

передбачено створення спільного європейського енергетичного простору. 



 
305 

 

Інтеграція України до європейського енергоринку вимагає 

впровадження положень Другого та Третього енергетичних пакетів та 

відповідних директив ЕС, спрямованих на створення конкурентних та 

недискримінаційних умов господарювання на внутрішньому енергетичному 

ринку; підвищення енергоефективності та розвитку поновлюваних джерел 

енергії; приєднання ОЕС України до європейської мережі системних 

операторів передачі – ENTSO-E з метою забезпечення паралельної роботи 

енергосистем. 

Орієнтири щодо шляхів і напрямів забезпечення енергетичної безпеки 

та сталого розвитку енергетики визначені, зокрема, Угодою про асоціацію 

між Україною та Євросоюзом, переважна частина економічних положень за 

якою фактично означає зміст реформ для реальної модернізації.  

У розвитку інституційного забезпечення співробітництва України та 

ЄС з 2014 р. розпочався етап удосконалення інституційної основи взаємного 

співробітництва
318

.   

Реформа електроенергетики та імплементація в Україні норм 

відповідних acquis ЄС є надзвичайно складним і комплексним процесом, 

який продовжує  перебувати у сфері розроблення і затвердження вторинного 

законодавства, та практичних кроків зі створення нової архітектури галузі, 

яка має бути повністю сумісна із вимогами ЄС, зокрема до організації ринку 

електроенергії, міждержавної торгівлі та безпеки енергопостачання.  

У період від 2014 р. відповідно до стт. 337-342 та Додатку XXVII 

Угоди про асоціацію, а також згідно із зобов’язаннями відповідно до 

Договору про заснування Енергетичного співтовариства, Україна мала 

наблизити своє національне законодавство у сфері електроенергетики 

відповідно до вимог таких нормативно-правових актів ЄС:  

– Директиви № 2009/72/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 

липня 2009 року щодо загальних правил функціонування внутрішнього 

ринку електроенергії; 
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– Регламенту (ЄС) № 714/2009 Європейського Парламенту та Ради від 

13 липня 2009 року «Про умови доступу до мережі для транскордонного 

обміну електроенергією»; 

– Директиви № 2005/89/ЄС щодо заходів із забезпечення безпеки 

постачання електроенергії та інвестицій в інфраструктуру; 

– а також до вимог стосовно національного регулятора на енергетичних 

ринках, які містяться у главі VIII Директиви № 2009/73/ЄС та главі IX 

Директиви № 2009/72/ЄС. 

Виконання взятих зобов’язань за цими директивами та регламентом 

відбувається в рамках масштабної реформи національного ринку 

електроенергії відповідно до моделі, яка сьогодні існує у країнах ЄС і 

передбачає конкуренцію за споживача на вільному ринку. Європейська 

модель передбачає чітке визначення випадків, де держава може надавати 

універсальні послуги, обов’язкове розмежування діяльності з виробництва та 

постачання електроенергії, з одного боку, та діяльності з управління 

мережами для передачі та розподілу електроенергії – з іншого (unbundling), а 

також стандартизовані правила транскордонної торгівлі електроенергією. 

Ухвалений у 2017 р. Закон України «Про ринок електричної енергії»  

встановив початок для переходу до європейської моделі ринку електроенергії 

в Україні, який в основному завершений за дворічний перехідний період (до 

кінця липня 2019 р.), проте відокремлення операторів розподільчих мереж 

триватиме до 1 липня 2020 р. Державна компанія ДП «НЕК «Укренерго», яка 

сьогодні здійснює управління Об’єднаною енергосистемою України (ОЕС) є 

оператором системи передачі (управління магістральними мережами 

передачі електроенергії – від генеруючих компаній до мереж обленерго), а 

також виконує функції адміністратора розрахунків та комерційного обліку.  

Згідно з постановою КМУ від 9 серпня 2017 р. № 559 було утворено 

Координаційний центр із забезпечення запровадження нового ринку 

електричної енергії. Відповідно до планів, визначених Координаційним 

центром, зокрема, потребують вирішення питання корпоратизації та 

сертифікації нових гравців на ринку, регламентації роботи операторів 
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системи передачі та розподільчих мереж, процедури їх ліцензування та 

методики розрахунку регульованих тарифів. Із загальної кількості 

запланованих 206 заходів та 119 підзаконних нормативно-правових актів, 

станом на 08.2018 р. виконано 86 заходів, включаючи прийняття НКРЕКП 

більшості актів вторинного законодавства, які регулюють роботу різних 

сегментів нового ринку. 

Плани Координаційного центру також передбачають здійснення ряду 

заходів, спрямованих на виконання вимог Директив № 714/2009/ЄС та № 

2005/89/ЄС, зокрема забезпечення вільного доступу третіх сторін до мереж 

передавання електроенергії, плата за який має стягуватись на прозорій, 

недискримінаційній основі, розроблення нових механізмів розподілу 

транскордонних потужностей із передавання електроенергії, а також 

приєднання об’єднаної енергосистеми України до енергетичної системи 

континентальної Європи ENTSO-E. Крім зазначених планів також 

передбачена низка технічних заходів у проєкті Плану розвитку Об’єднаної 

енергетичної системи України (ОЕС України) на 2017–2026 рр., 

оприлюднених ДП «НЕК «Укренерго» у квітні 2017 р. 

Також після підписання Угоди з ENTSO-E 28.06.2017 р. Україна, після 

виконання підготовчих заходів, зможе стати учасником механізму фінансової 

компенсації витрат оператора системи внутрішньої передачі електроенергії 

на розміщення транскордонних потоків електроенергії (The Inter-Transmission 

System Operator Compensation mechanism, або ITC), визначеного Регламентом 

Комісії (ЄС) № 838/2010 від 23.09.2010 р.), що з 1.01.2019 р. має значно 

спростити транскордонну торгівлю електроенергією з державами – членами 

ЄС
319

. Приєднання ОЕС України до енергетичної системи континентальної 

Європи ENTSO-E очікується лише після 2020 р. 

У 2018 р. було досягнуто принципової згоди між Україною та ЄС щодо 

оновлення Додатку XXVII до Угоди про асоціацію. Так, було прийнято План 
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 Україна та Угода про асоціацію: моніторинг виконання / Украі  нськии   центр європеи  ськоі   політики. 2018. 

URL: https://www.kas.de/web/ukraine/einzeltitel/-/content/die-ukraine-und-das-assoziierungsabkommen-

monitoring-2014-2018 
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заходів з реалізації 1-го етапу Енергетичної стратегії України (до 2020 р.), 

який затверджено розпорядженням КМУ від 06.06.2018 р. № 497. 

Також у рамках впровадження Закону України «Про ринок електричної 

енергії» було вжито заходів, зокрема:  

– створено Державну інспекцію енергетичного нагляду України як 

центрального органу виконавчої влади, що здійснює державний нагляд 

(контроль) в галузі електроенергетики та теплопостачання (Постанова КМУ 

від 14.02.2018 р. № 77) 

– затверджено Порядок проведення конкурсу із визначення 

постачальника універсальних послуг (Постанова КМУ від 12.12.2018 р. № 

1055); 

– затверджено порядок проведення конкурсу з визначення 

постачальника «останньої надії» (Постанова КМУ від 12.12.2018 р. №1056) 

та визначено постачальником «останньої надії» Державне підприємство 

зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго». 

Для реалізації Угоди про умови майбутнього об’єднання енергосистем 

України та Молдови розроблено План заходів щодо синхронізації об’єднаної 

енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних систем держав – 

членів ЄС (розпорядження КМУ від 27.12.2018 р. №1097). 

З метою проведення розмежування в електроенергетичному секторі 

України 2019 р. також було проведено корпоратизацію державної компанії 

ДП «НЕК "Укренерго"».  

Для підвищення безпеки постачання електроенергії прийнято наказ 

Міненерговугілля від 27.08.2018 р. №448 «Про затвердження Правил про 

безпеку постачання електричної енергії», та нормативно-правові акти щодо 

Національного плану дій на випадок кризової ситуації
320

.  

Безпосередні механізми та терміни (графіки) впровадження положень 

Угоди щодо енергетики та в т.ч. інфраструктури електропостачання 

встановлюють Додатки IV та V розділів ХХVІ, ХХVІІ до глави 
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 Звіт про виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2018 рік. URL: 
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«Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику».  

Переважна частина економічних положень за Угодою фактично означає зміст 

реформ, які необхідно провести для реальної модернізації сектора. 

Для забезпечення своєчасного та належного виконання положень 

Угоди КМУ затвердив план заходів з виконання Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони
321

. Заходи з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС  

щодо електроенергетики та сектора електропостачання із зазначенням 

термінів виконання представлені в Додатку Є. Проте завдання, заплановані 

для реалізації до кінця 2018 р., виконані не були. 

Проблемами імплементації положень енергетичного пакета Директив 

та Регламентів Євросоюзу у відповідне законодавство України є: значний 

технологічний розрив в енергетичному секторі України та ЕС (різна 

архітектура мереж та структура генерувальних потужностей, дефіцит 

маневрової потужності в Україні, відносно низький рівень надійності та 

якості електропостачання тощо); неможливість імплементації законодавства 

ЄС, що регулює інституційні засади ринків, через механізм простого 

копіювання (перекладу) директив та регламентів, як це відбувається у сфері 

технічного регулювання; швидкість прийняття актів та реалістичність їх 

виконання; відсутність відповідальності та санкцій за невиконання положень 

регламентів та директив, імплементованих у національне законодавство, як 

це діє для країн – членів ЄС; низький рівень прозорості, достовірності та 

зіставлення (порівняння) даних енергетичної статистики тощо
322

.  

Опублікований документ Єврокомісії «Звіт із впровадження асоціації 

Україною» від грудня 2018 р. містить зведення проміжних підсумків у 
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 Постанова КМ України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
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  Основні положення енергетичних стратегій та програм Європейського Союзу щодо розвитку 

енергетичної сфери в умовах формування загальноєвропейського ринку електроенергії / НЕК «Укренерго». 
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проведенні інтеграційних реформ. Ідеться про відставання України від 

графіку виконання Угоди, про необхідність подальших структурних реформ, 

анбандлінг енергетичних монополій (розділення постачальника, транзитера, 

видобувальних потужностей у відповідності до директив ЄС) досі не 

завершений. За підсумками 2017 р. Угода про асоціацію була виконана на 

41%, прогрес виконання УА у сфері енергетики у 2018 р. становив в цілому 

59%. Стан імплементації Третього енергетичного пакета в 

електроенергетичному секторі в Україні – 25%, тоді як середній рівень 

досягнутого впровадження серед договірних країн – 48%.  

Затримка імплементації європейських правил чи їх неадекватне 

впровадження в нормативне право країни може призвести до самоізоляції 

українського енергетичного ринку від енергетичного простору ЄС із 

серйозними негативними довгостроковими наслідками
323

.  

Упровадження європейських енергетичних стандартів у національне 

законодавство сприятиме суттєвому підвищенню енергетичної безпеки 

країни, а залучення до загальноєвропейського ринку – зменшить 

непрозорість внутрішніх енергетичних ринків
324

. Реалізація державної 

політики в енергетичній сфері відповідно до цілей та принципів Угоди 

створить більш прогнозоване, прозоре та стабільне регуляторне середовище 

для ефективного розвитку електропостачання на основі єдиних стандартів, 

доступу до нових технологій і програм. 

Інноваційна перебудова електроенергетики передбачає перехід до 

енергетичних систем якісно нового покоління – розвитку транспорту 

електроенергії, в т.ч. на далекі відстані; керування попитом на 

електроенергію в режимі реального часу; розвитку технологій накопичення 

електроенергії, розосередженої генерації та поновлюваних джерел енергії 

(ПДЕ)
325

. За висновками Міжнародного енергетичного агентства, British 
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Petroleum та інших міжнародних організацій у світі відбувається перехід від 

вуглецевої енергетики на альтернативну – сонячну, вітрову із розвитком на їх 

базі систем розподіленої генерації (РГ). Розвиток розподіленої генерації при 

нарощуванні потужностей ПДЕ сприятиме зниженню втрат електроенергії в 

електромережах при передаванні електроенергії на великі відстані, не 

потрібне додаткове мережеве будівництво.  

Наразі частка низьковуглецевої енергетики  в Україні становить 53% 

проти 38,6% у світі
326

. У 2015–2017 рр. в Україні введено в експлуатацію 408 

МВт нових потужностей ПДЕ та залучено 400 млн евро. У 2017 р. уведено 

ПДЕ потужністю 257 МВт – удвічі більше, ніж у 2016 р. (121 МВт), а на 

кінець 2017 р. загальна встановлена потужність об’єктів ПДЕ, які працюють 

за «зеленим» тарифом, становила 1374,7 МВт.  

Тенденція подальшого розвитку ПДЕ та РГ потребує перебудови 

інфраструктури електропостачання на основі сучасних «інтелектуальних» 

систем Smart Grid; розвитку механізмів управління попитом (Demand 

Response), розвитку та впровадження систем акумулювання енергії (Energy 

Storage System), новітніх технологій «розумних» систем обліку (Smart 

Metering) та інших інноваційних технологій. 

Енергетичною стратегію України на період до 2035 року заплановано 

до 2025 р. інтенсивне залучення інвестицій у сектор ПДЕ, розвиток РГ, 

зокрема розробка та початок реалізації плану впровадження Smart Grids та 

створення розгалуженої інфраструктури для розвитку електротранспорту; до 

2035 р. планується розвиток нової генерації з впровадження більш 

динамічними темпами об’єктів ПДЕ, що дозволить збільшити їх частку до 

25% у структурі загального первинного постачання енергії.  

Для формування засад державної політики у сфері розвитку «розумних 

мереж» наказом Міненерговугілля від 01.05.2018 No 248 створено робочу 

групу з підготовки проекту «Концепції впровадження «розумних мереж» в 

Україні до 2035 року» та проєкту середньострокового «Плану заходів з 
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впровадження «розумних мереж» в Україні»
327

. Ці проєкти розробляються в 

рамках бюджетної програми «Впровадження Програми реформування та 

розвитку енергетичного сектора». В рамках бюджетної програми 

«Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні» передбачені 

також завдання: впровадження низки інформаційних систем, забезпечення 

інфраструктурними потужностями для функціонування інформаційних 

систем
328

. 

НЕК «Укренерго» наразі активно працює над підготовкою до 

впровадження в країні системи інтелектуальних мереж Smart Grid: Проєкт 

розумних мереж (Smart Grid) реалізовується в рамках Проєкту передачі 

електроенергії-2, що фінансується МБРР за сприяння Фонду чистих 

технологій (сума кредиту – 48,5 млн дол.
329

). Мета проєкту – зменшення 

викидів СО2 за рахунок забезпечення технічної можливості збільшення 

частки генерації з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) у загальному 

енергобалансі країни. 

У рамках Проєкту запропоновано впровадження ряду пілотних 

технологій та проєктів Smart Grid на рівні Системного оператора: 

Observability (забезпечити 100% спостережність у реальному часі підстанцій 

та прийняття телеметрії з розподільчих компаній та розподіленої генерації з 

ВДЕ); RES Forecasting (прогнозування виробітку генерації з ВДЕ та 

оперативного планування енергорежимів системним оператором); Grid CIM 

Modeling & Transparency (створення інтеграційної платформи для збору 

технологічних даних по енергосистемі); Virtual Power Plant & Demand 

Responce & V2G (з метою консолідувати генерацію з ВДЕ та нові види 

маневрових потужностей)
330

. 
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Пілотні проєкти із впровадження Smart Grid реалізовуються також і в 

обленерго. В ПАТ «Хмельницькобленерго» розроблено «Пілотний проєкт із 

впровадження АМІ-системи на базі Старокостянтинівського РЕМ» 

впровадження якого дозволить зменшити витрати електроенергії в 

електромережах, підвищити якість енергопостачання, розширити тарифні 

можливості та забезпечити отримання даних про енергоспоживання в режимі 

реального часу. В ПрАТ «Волиньобленерго» – пілотний проєкт 

«Впровадження smart-grids як складової частини системи «Розумна держава», 

впровадження якого дозволить зменшити витрати електроенергії в 

електромережах, підвищити якість постачання споживачів, впровадити 

багатоцільові автоматизовані системи розрахунків, управління 

відключеннями електроенергії, узагальнювати звітні данні про 

електроенергію, воду та газ.  

Зокрема, ПАТ «Сумиобленерго» на основі технологій Smart-grid 

реалізовує програму переходу на клас напруги 20 кВ в електромережах 

Сумської області (відповідно до завдань за Енергетичною стратегією України 

на період до 2035 року про переведення розподільчих електромереж на більш 

високий клас напруги для підвищення ефективності та економічності їх 

роботи). Першим масштабним проєктом у рамках цієї стратегії є будівництво 

підстанції 110/20 кВ «Роменська» у Сумах 
331

. 

З метою послідовного впровадження інтеграційних проєктів та нових 

технологій в енергетичній сфері України також набуває розширення 

міжнародне співробітництво: Міненерговугілля України 21.11.2017 р. 

підписано Меморандум з Південно-Корейськими компаніями KEPCO та 

KOTRA, які вже застосовують в енергетиці зазначені вище технології 

протягом кількох десятиріч.  

Найважливішим фактором формування ринкового середовища, зокрема 

в сфері електропостачання, є інститут власності. Як економічний інститут 

власність виникає на підставі обмеження економічних ресурсів та 
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необхідності встановлення правил їх розподілу та ефективного використання. 

Виникнення та розвиток інституту власності спрямований на збалансування 

інтересів суспільства. У своєму інституціональному розвитку власність 

створює різні організаційні форми регулювання поведінки економічних 

суб'єктів. Вважається, що інститут приватної власності забезпечує 

найефективніший зв’язок між рішеннями економічних агентів та 

результатами діяльності, сприяє прогнозованості та відкритості до 

інновацій
332

.  

Закон, який регулює правові, економічні та організаційні основи 

приватизації є Закон України «Про приватизацію державного і комунального 

майна» від 18 січня 2018 р. № 2269-III, в якому зазначено, що галузеві 

особливості приватизації об’єктів державної власності можуть 

встановлюватися виключно законами
333

.  

Приватизація є одним із можливих джерел залучення коштів для 

модернізації основних фондів енергетичних підприємств та одержання 

нового рівня ефективності роботи й управління енергетичними системами та 

підприємствами. Крім того, багатьма експертами
334

 приватизація 

розглядається як можливість прискорення реформування енергетичних 

ринків у напрямі розвитку конкуренції та забезпечення їх прозорості. Однак 

невирішеною залишається низка накопичених проблем
335

: недосконалість та 

численні факти порушення приватизаційного законодавства; приватизація 

стратегічно важливих підприємств, що несе загрозу національній безпеці, 

«прихована приватизація» державних підприємств та корумпованість їх 

керівників; непрозорість схем приватизації з лобіюванням інтересів 

олігархічних кіл; використання приватизації як способу монополізації ринків 

(приватизація обленерго) та інші. 
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Динаміка розподілу ліцензіатів з передачі електроенергії за формою 

власності за період 2008–2015 рр. відображена в додатку Ж.  

Якщо розглянути виконання електропередавальними організаціями 

комплексу заходів із забезпечення стійкості роботи розподільчих 

електричних мереж за даними інспекції Держенергонагляду, можна 

зазначити, що не виконуються заходи щодо попередження пошкоджень 

устаткування, технологічних схем і споруд в умовах низьких температур 

зовнішнього повітря (18 електропередавальних організацій); не забезпечено 

виконання вимог щодо вибухопожежобезпеки кабельного господарства, 

силових трансформаторів та іншого устаткування у 19 електропередавальних 

організацій; не виконуються заходи, передбачені наказами Міненерговугілля 

України про організацію протиаварійної роботи в електричних мережах і 

підвищення надійності роботи електричних станцій і мереж у 18 

електропередавальних організацій; не укомплектовано робочі місця 

підготовленим і атестованим персоналом, оснащеним необхідними засобами 

індивідуального захисту, спецодягом та інструментом, інструкціями з 

експлуатації устаткування, охорони праці відповідно до нормативних 

документів у 17 електропередавальних організацій; не виконуються графіки 

технічного обслуговування та випробування пристроїв РЗ та ПАу 15 

електропередавальних організацій; не забезпечено укомплектованість 

аварійного запасу матеріалів і устаткування для виконання аварійно-

відновлювальних робіт на ПЛ та ПС усіх класів напруги у 14 

електропередавальних організацій. Стан електричних мереж був найгіршим у 

таких електропередавальних організаціях: АК «Харківобленерго», ВАТ 

«Запоріжжяобленерго», ПАТ «Тернопільобленерго», ПАТ ЕК 

«Херсонобленерго», ПАТ «Вінницяобленерго», ПАТ «ДТЕК 

Дніпрообленерго», ПАТ «Сумиобленерго»
336

. Тобто, порівнюючи 

результативність функціонування електропостачальних компаній через 
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порівняння  окремих показників їх роботи (фактичні витрати на 

транспортування, тарифи на відпуск електроенергії, обсяги  інвестицій на 

модернізацію електромереж) та оцінюючи зміни їх форми власності, можна 

зробити висновок про відсутність переваг у роботі компаній, заснованих на 

приватній формі власності.   

Розподільчі підприємства електроенергетики здебільшого є 

прибутковими (чому сприяє підвищення тарифів), проте модернізація 

інфраструктури постачання електроенергії новими власниками практично не 

здійснювалася.  

Необхідними є інституційні зміни щодо вдосконалення 

приватизаційного законодавства з метою виключення можливості: 

використання приватизації як способу монополізації ринків (приватизація 

обленерго); приватизації стратегічно важливих підприємств, яка несе загрозу 

національній безпеці;  «прихованої приватизації» державних підприємств; 

непрозорості схем приватизації з лобіюванням інтересів олігархічних кіл. 

Вважаємо також за доцільне внести зміни до нормативно-правової бази 

щодо  гармонізації українського законодавства у сфері електроенергетики з 

наближенням до концепції Четвертого енергопакета (Winter energy package) в 

частині  забезпечення кращих умов для споживачів, удосконалення правил 

постачання, пом’якшення соціальних наслідків переходу до екологічно 

чистої енергії та пріоритетності енергоефективності. Актуальним є також 

оновлення існуючої нормативно-правової бази щодо адаптації до нової 

платформи енергозабезпечення Smart Grid та піднесення її на рівень 

державної політики з технологічного розвитку електроенергетики, що 

забезпечить оптимальний розподіл потоків потужності в електромережах, 

зменшення втрат.  
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4.4.3. Особливості державного регулювання функціонування 

електромережевої інфраструктури та напрями його удосконалення 

Тенденції, пов’язані з глобалізацією світової економіки, процеси 

перерозподілу сфер економічного впливу та зміни інститутів світового 

економічного порядку, зростання дефіциту енергоресурсів створюють 

несприятливе середовище стосовно економічних перспектив України. 

Актуальним залишається забезпечення енергетичної безпеки і перехід до 

енергоефективного та енергоощадного використання та споживання 

енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій
337

. Можна 

погодитись із думкою, висловленою автором джерела
338

, що «саме 

геоекономічна парадигма має визначати внутрішню енергетичну стратегію та 

моделі поведінки як державних інституцій, так і суб’єктів господарювання». 

У поточних умовах ефективне вирішення проблем енергозабезпечення, 

зокрема електропостачання, значною мірою залежить від удосконалення та 

реалізації відповідних механізмів державного регулювання, основою 

формування та практичної реалізації яких є певна система цілей та 

пріоритетів.  

В Енергетичній стратегії України на період до 2035 року «Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність» задекларовані такі стратегічні 

орієнтири
339

, що безпосередньо можуть стосуватися інфраструктури  

електропостачання:  

– забезпечення енергетичної незалежності;  

– техніко-технологічне переозброєння ключових підприємств галузі;  

– удосконалення системи захисту критичної інфраструктури на основі 

кращих практик країн НАТО та ЄС;  

– забезпечення надійного функціонування енергетичної інфраструктури, 

проведення необхідних заходів із модернізації, зниження аварійності, 

подовження експлуатації в штатному режимі;  
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– інтеграція ОЕС України до енергосистеми синхронної зони 

континентальної Європи ENTSO-E та нормативно-правове врегулювання;  

– перехід до стимулюючого регулювання тарифів із подальшим 

переходом на ринкові механізми;  

– постачання електричної енергії з урахуванням регіональних 

особливостей;  

– прозорий і недискримінаційний механізм формування тарифів і 

розподілу пропускних потужностей для транскордонної торгівлі, спрощення 

процедур організації транзиту за принципом свободи доступу до транзитних 

потужностей;  

– забезпечення незалежності НКРЕКП та Антимонопольного комітету 

від будь-якого впливу, їх фінансової незалежності та самостійності у 

прийнятті рішень. 

Як наголошується в Стратегії, реалізація зазначених цілей допоможе 

вивести енергетичний комплекс на принципово новий, якісний рівень 

розвитку, створити умови для надійного задоволення потреб економіки та 

громадян необхідними видами енергії. 

Для досягнення зазначених цілей та практичної реалізації Енергетичної 

стратегії встановлено завдання у системі «Магістральні та дистрибуційні 

електромережі»
340

: 

– формування ринку електричної енергії сприятиме виникненню стимулів 

ефективного інвестування та ефективного утримання і функціонування 

систем передачі та розподілу електричної енергії;  

– підтримка розбудови магістральних мереж, у тому числі розблокування 

«замкнених» потужностей АЕС;  

– підтримка реконструкції та розбудови розподільчих мереж відповідно до 

розвитку розподіленої генерації електроенергії;  

– опрацювання питання щодо запровадження стимулюючого 

тарифоутворення;  

                                                 
340

 Там само. 



 
319 

 

– зниження операційних витрат та збільшення інвестицій у розвиток 

електричних мереж;  

– підвищення ефективності та економічності роботи розподільчих 

електричних мереж шляхом переведення на більш високий клас напруги;  

– встановлення та забезпечення виконання вимог до якості енергопостачання, 

зокрема щодо безперервності (надійності) енергопостачання; комерційної 

якості послуг та якості електроенергії; безпеки їх надання;  

– збільшення частки встановлених автоматизованих систем обліку 

електричної енергії (Smart-системи).  

«Стратегією сталого розвитку – 2020» та Національною доповіддю – 

2017 «Цілі сталого розвитку: Україна»
341

 визначена мета впровадження в 

Україні європейських стандартів життя (основою формування політики 

розвинених країн та країн ЄС є сталий розвиток), вихід України на провідні 

позиції у світі та першочергові реформи. Зокрема пункт 9) «Програма 

енергонезалежності»
342

 до основних цілей державної політики у цій сфері 

відносить: лібералізацію ринків електричної енергії та перехід на нову модель 

їх функціонування; інтеграцію енергосистеми України з континентальною 

європейською енергосистемою ENTSO-E; повну реформу системи ціно- та 

тарифоутворення на енергію, відмову від перехресного субсидування та 

державного дотування; залучення іноземних інвестицій зокрема до 

модернізації електромереж. 

Очевидно, що система державного регулювання функціонуванням 

інфраструктури  електропостачання має бути зорієнтована на забезпечення 

досягнення цілей, зазначених в розглянутих вище документах, та 

реалізовуватись через організаційно-економічні механізми, при раціональному 

поєднанні ринкових та адміністративних інструментів з використанням 

прогресивного світового досвіду.  
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Державне регулювання ринку електричної енергії відповідно до ст. 6 

Закону України «Про ринок електричної енергії»
343

 здійснює Регулятор – 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг (НКРЕКП) у межах повноважень, визначених цим 

законом та іншими актами законодавства. 

Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715/2014 було 

затверджено «Положення про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», на виконання 

Законів «Про природні монополії», «Про електроенергетику» і «Про державне 

регулювання у сфері комунальних послуг».  

Положенням визначено, що НКРЕКП є державним колегіальним 

органом, підпорядкованим Президенту України і підзвітним ВР України, який 

здійснює державне регулювання діяльності у сферах енергетики та 

комунальних послуг. 

Основними завданнями НКРЕКП, зокрема, є
344

:  

– державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у 

сферах електроенергетики,  

– збалансування інтересів суб’єктів господарювання, споживачів і 

держави; 

– забезпечення прозорості та відкритості діяльності на ринках 

природних монополій та на суміжних ринках; 

– сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва і постачання 

електричної енергії; 

– забезпечення проведення цінової і тарифної політики в 

електроенергетиці, сприяння впровадженню стимулюючих методів 

регулювання цін; 

– сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі 

збалансування інтересів держави, суб’єктів природних монополій та 
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споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб’єктами 

природних монополій; 

– забезпечення самоокупності діяльності суб’єктів природних монополій 

та суб’єктів господарювання на суміжних ринках; 

– захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у 

стані природної монополії, та на суміжних ринках, зокрема у сфері 

електроенергетики; 

– забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до товарів 

(послуг) на ринках, які перебувають у стані природної монополії; 

– обмеження впливу суб’єктів природних монополій на державну 

політику та сприяння конкуренції на суміжних ринках з метою забезпечення 

ефективного функціонування відповідних галузей.  

У 09.2016 р. ВР ухвалила Закон України № 1540-VIII від 22.09.2016 р. 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», згідно з яким НКРЕКП отримав статус 

незалежного державного колегіального органу, метою діяльності якого є 

державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів 

господарювання, зокрема: 1) у сфері енергетики: діяльності з виробництва, 

передачі, розподілу, постачання електричної енергії
345

.  

Закон визначає, що Регулятор здійснює державне регулювання шляхом: 

1) нормативно-правового регулювання у випадках, коли відповідні 

повноваження надані Регулятору законом; 

2) ліцензування діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг; 

3) формування цінової і тарифної політики у сферах енергетики та 

комунальних послуг та реалізації відповідної політики у випадках, коли такі 

повноваження надані Регулятору законом; 

4) державного контролю та застосування заходів впливу; 

5) використання інших засобів, передбачених законом 
346

.  

                                                 
345

 Закон України №1540-VIII від 22.09.2016 р. «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». П. 1, ст. 2. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19  
346

 Там само. Ст. 3. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1540-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/1540-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/1540-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/1540-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19


 
322 

 

Основними принципами діяльності Регулятора встановлено: законність; 

самостійність і незалежність; компетентність; ефективність; справедливість; 

прогнозованість та своєчасність прийняття рішень; адресність регулювання; 

неупередженість та об’єктивність під час прийняття рішень; відкритість і 

прозорість, гласність процесу державного регулювання; недопущення 

дискримінації; відповідальність за прийняті рішення
347

.  

Для забезпечення ефективного виконання покладених на НКРЕКП 

завдань Законом встановлено вимоги та гарантії щодо самостійності та 

незалежності діяльності Регулятора, щодо професійності та компетентності 

його складу.  

Тобто державою, відповідно до вимог Третього енергетичного пакета 

ЄС, вжито заходів для того щоб Регулятор був незалежним, міг забезпечити 

енергетичну безпеку, баланс інтересів всіх споживачів та виконувати функції 

щодо європейської інтеграції, зокрема ринку електроенергії.  

Наразі поряд з іншими завданнями НКРЕКП актуальними для 

виконання (за рекомендаціями Комітету ВР України з питань паливно-

енергетичного комплексу, ядерної   політики та ядерної безпеки) є такі
348

: 

проведення публічного обговорення питання щодо запровадження 

стимулюючого тарифоутворення для обленерго (RAV-тариф); здійснення 

пошуку механізмів для усунення перехресного субсидіювання на ринку 

електроенергії;  прийняття відповідних підзаконних актів щодо ставок за 

підключення до електромереж у рамках реалізації ст. 21 Закону «Про ринок 

електричної енергії»; неухильно дотримуватись вимог своїх же нормативно-

правових документів та основних принципів діяльності Регулятора, 

встановлених ст. 4 Закону, як от: принципу законності, компетентності, 

неупередженості, об’єктивності, адресності регулювання та відповідальності 

за прийняті рішення.  

Україна відіграє критично важливу роль у заходах американської 

державної допомоги, з метою становлення інститутів демократії та глобально 
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інтегрованої ринкової економіки.  

Для сприяння у виконанні завдань побудови прозорих і підзвітних 

процесів та у забезпеченні стійкого економічного розвитку в Україні 

Агентством США з міжнародного розвитку USAID наразі виконується низка 

програм у сфері енергетики та енергетичної безпеки. Серед поточних 

проєктів
349

: Проєкт «Енергетична безпека» (період реалізації 1.07.2018 р. – 

30.06.2023 р.) та Програма «Регуляторна підтримка енергетичного сектора 

України» (період реалізації 06.2016 р. – 12.2019 р.). 

Проєкт «Енергетична безпека» має допомогти уряду України у 

забезпеченні надійного, стійкого та безпечного постачання енергії для 

громадян за доступного рівня її вартості, інтеграції до європейських 

енергетичних ринків шляхом надання допомоги основним інститутам і 

регулятору енергетичного сектора в дотриманні вимог законодавства ЄС 

(зокрема положень Третього енергопакета), у підвищенні рівня енергобезпеки 

завдяки створенню конкурентних ринків у електроенергетиці, а також у 

нарощуванні обсягів наявних енергоресурсів за рахунок підтримки приватних 

інвестицій в освоєння та більше використання відновлюваних джерел 

енергії.    

Програма «Регуляторна підтримка енергетичного сектора України»  

(період реалізації 06.2016 р. – 12.2019 р.) здійснюється на базі партнерства між 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Національною асоціацією 

членів комісій з регулювання комунальних підприємств США (NARUC). Це 

партнерство має сприяти НКРЕКП у вдосконаленні її спроможності до 

ефективного регулювання секторів електроенергетики та природного газу в 

Україні на основі застосування кращої міжнародної практики та відповідного 

досвіду США для потреб реструктуризації ринку, що зроби має перетворити 

його на більш конкурентний і прозорий.  Ще одним завданням щодо допомоги 

з боку NARUC, які здійснюються за підтримки USAID, є сприяти НКРЕКП у 

досягненні цілей регуляторної діяльності, пов’язаних із впровадженням вимог 
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Третього енергетичного пакета ЄС. 

Державне регулювання підприємств системи електропостачання 

здійснюється сукупністю методів, серед яких: правове регулювання, 

застосування систем оподаткування, регулювання цін, встановлення тарифів і 

затвердження тарифних методик і правил ціноутворення, надання державних 

дозволів на здійснення діяльності, контроль за якістю послуг. Варто 

зауважити, що інструменти та заходи підтримки мають переважно 

економічний характер, оскільки найбільш дієвим є використання можливостей 

бюджетно-податкової політики
350

 – як, зокрема, енергетичні податки та 

податкові пільги, субсидії і гранти, системи закупівлі технологій і державних 

закупівель тощо.  

Робота підприємств електроенергетичної інфраструктури в умовах нової 

структури ринку електроенергії України пов’язана зі складнощами, 

зумовленими інституціональною невизначеністю деяких напрямів 

організаційних перетворень. Варіанти інституціонального упорядкування 

діяльності підприємств електропостачання мають свої як позитивні так і 

негативні соціально-економічні наслідки, серед яких виділяють такі
351

: 

– економічна несамостійність електропередавального підприємства, 

його практично повна залежність від системного оператора; 

– несвоєчасність розділення, відволікання значних організаційних 

ресурсів на адміністративні процедури; 

– складність оцінки майнового комплексу підприємства (процедура 

оцінки вимагає значно більш тривалих термінів, ніж відведено законодавством 

на реорганізацію) та розподілу боргових зобов’язань; 

– відсутність у європейському законодавстві вказівок про необхідність 

виділення активів електропередавального підприємства
352

. 

Однією з важливих передумов розбудови конкурентних відносин на 
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ринку електроенергії є забезпечення недискримінаційного доступу до 

електромереж, їх своєчасний розвиток відповідно до потреб економіки. 

Вирішення цих завдань тісно пов’язане з інституціональним упорядкуванням 

діяльності електромережевого бізнесу, основними напрямами якого є:  

– створення інституційних умов для забезпечення незалежності 

електромережевого бізнесу від впливу зацікавлених осіб, підвищення 

господарської самостійності державних підприємств електроенергетичної 

інфраструктури; 

– розробка і затвердження методик ціноутворення на послуги з передачі 

електроенергії та диспетчерського управління;  

– завершення організаційних зміни у діяльності ДП «НЕК «Укренерго».  

Наразі виконується проєкт USAID Програма технологій та управління у 

енергетиці (період реалізації 06.2016 р. – 12.2019 р.), яка має на меті сприяти 

оператору системи передачі електроенергії України НЕК «Укренерго» у 

здійсненні планування, статичного та динамічного аналізу діяльності системи 

через отримання відповідної технічної допомоги та участі у регіональних 

семінарах операторів систем передачі електроенергії. Також передбачає 

надання «Укренерго» технічної допомоги на підтримку інтеграції 

енергетичної системи України до європейської системи
353

.  

В умовах сьогодення помітно посилилася роль державного регулювання 

в енергетичній сфері. Розвиток та ефективне функціонування інфраструктури 

електропостачання базується на чіткій енергетичній політиці держави, що 

включає лібералізацію ринку електроенергетики; збалансування інтересів 

суб’єктів господарювання, споживачів і держави; скорочення витрат 

природних монополій; оптимізацію механізму управління податками, 

створення сприятливих умов для інвестування в галузь; підтримку конкуренції 

постачальних компаній.  
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4.4.4. Інституційні аспекти регулювання енергозбереження у сфері 

електропостачання 

Сучасні тенденції розвитку енергетики в світі спрямовані на вирішення 

таких завдань
354

: енергозабезпечення (безперебійність енергопостачання та 

надання якісної енергії та послуг); енергодоступності (за ціною та 

енергоощадністю) та енергоприйнятності (мінімальний вплив на довкілля).  

В Україні накопичено відповідний потенціал реалізації державної 

політики з енергозбереження та підвищення енергоефективності
355

, 

відбувається його теоретичне осмислення та узагальнення, розробляються 

напрями удосконалення.  

У сучасних умовах питання енергозаощадження та енергоефективності 

є предметом пильної  уваги зарубіжних і вітчизняних науковців: 

Б.Андерсена
356

, В.М.Гейця, Ю.П.Ященка, В.В.Григоровського, В.Е.Ліра
357

, 

С.Ф.Єрмілова, М.П.Ковалка та багатьох ін. У роботах О.М.Суходолі
358

 

досліджуються ключові тенденції в енергетичній політиці України, 

механізми державного регулювання в енергетичній сфері, питання поєднання 

ринкових і державних механізмів регулювання енергозбереження, праці 

С.П.Денисюка
359

, В.В.Микитенко
360

 та інших науковців присвячені 

дослідженню критеріїв енергоефективності, питанням розроблення 

адаптивної енергетичної політики. 
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Удосконалення державної політики енергоефективності та 

енергозбереження передбачає зміну форм, методів і принципів системи 

державного регулювання в цілому, порівняння із зарубіжним досвідом та 

виявлення можливостей для України. 

За даними Enerdata (Статистичний щорічник світової енергетики 2018), 

Україна залишається однією з найбільш енерговитратних країн. У 2017 р. 

енергоємність ВВП за постійним паритетом купівельної спроможності для 

України становила 0,246 koe/$2015p, тоді як для ЄС – 0,078, для G7 – 0,101, 

для країн СНД – 0,202, для світу – 0,116
361

, тобто надзвичайно великий 

потенціал у сфері енергоефективності в країні є очевидним. Для його 

успішної реалізації вбачається доцільним переймати міжнародний досвід у 

формуванні політики щодо енергоефективності та енергозбереження, ці 

сфери мають стати пріоритетними напрямами подальшого функціонування 

та розвитку економіки України. 

Під енергозбереженням розуміють взаємопов’язану сукупність 

методичних, науково-дослідних, технологічних, інженерно-технічних, 

організаційних, економічних, управлінських, адміністративно-господарських 

та навчально-освітніх заходів, спрямованих на вирішення завдань 

заощадження і раціонального використання ПЕР, скорочення їх втрат, 

досягнення оптимальних показників енергоефективності та запобігання 

шкідливому впливу енергетичних систем на довкілля.   

Енергозбереження може проявлятися у різних аспектах
362

: зниження 

обсягів споживання ПЕР в натуральному вираженні при виробництві 

продукції та її використанні; зниження витрат на виробництво ПЕР 

(собівартості вироблених енергоресурсів); зменшення фінансових витрат на 

їх споживання; підвищення частки використання відновлюваних джерел 

енергії; зниження негативного впливу процесів виробництва та використання 

енергоресурсів на довкілля тощо.  
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Загальний потенціал енергоощадності в Україні становить близько 

45 % від обсягу спожитих паливно-енергетичних ресурсів, зокрема, від 

фактичного рівня використання енергоресурсів для обігріву житла і будівель 

громадського призначення невикористаний потенціал з енергозбереження на 

сьогодні оцінюється у розмірі 30–40%
363

. В Західній Європі величина 

потенціалу енергозбереження становить 10–20%. За дослідженням 

Секретаріату Енергетичної Хартії (2013 р.) потенціал енергозбереження в 

Україні становить 27 млн т н.е. (еквівалентно близько 12 млрд євро у цінах 

2010 р.), або 25%  кінцевого споживання усіх енергоресурсів
364

 (що також 

було підтверджено даними Німецької консультативної групи для Enerdata 

Global Energy Statistical Yearbook).  

Енергоефективність електромереж (аспектом якої є енергозбереження) 

істотно залежить від технологічних витрат електроенергії (ТВЕ) на передачу 

та постачання в розподільчих мережах, надійності та якості 

електропостачання споживачів. За даними Міненерговугілля України в 2018 

р. нормативна (технічна) величина технологічних витрат електроенергії за 

2018 р. становила 19,1 млрд кВт*год, або 13,3% від загального відпуску 

електроенергії в мережу. Порівняно з 2017 р. відбулося збільшення на 0,11 

в.п. (11,77% у 2017 р.). Більша частина ТВЕ припадає на електромережі 154–

0,38 кВ. При такій величині ТВЕ не може бути забезпечено надійне та якісне 

електропостачання споживачів, наприклад, в електричних мережах Південної 

Кореї втрати електроенергії не перевищують 3–4%. Проте у 2018 р. 

заощаджено185,9 млн кВт-год електроенергії (проти 200,7 млн кВт-год у 

2017 р.
365

) за рахунок виконання організаційно-технічних заходів зі зниження 

ТВЕ в електромережах 0,38–800 кВ Міненерговугілля. 

Енергозберігаюча політика, спрямована на збереження енергетичних 

ресурсів шляхом підвищення ефективності їх використання на окремих 
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підприємствах та в економіці в цілому, являє собою складну комбінацію 

внутрішньо та зовнішньо орієнтованих заходів. Вибір цих заходів залежить 

від особливостей країни у конкретний момент її соціально-економічного і 

політичного розвитку. Доцільним є вивчення та застосування кращого 

досвіду країн ЄС у галузі енергозбереження, що сприятиме підвищенню 

енергоефективності в галузях та в країні загалом
366

.   

В ЄС накопичено найбільш значний досвід у сфері застосування 

методів технічного регулювання енергетичної ефективності
367

. Основними 

видами нормативних правових документів, що використовуються в ЄС, є 

такі:  

– регламенти (повністю обов’язкові та прямо застосовуються в усіх 

державах-членах);  

– директиви (обов’язкові для держав-членів у частині результатів, які 

повинні бути досягнуті і підлягають відображенню в національній правовій 

базі);  

– рішення (обов’язкові лише для суб’єктів, яким вони адресовані);  

– рекомендації та висновки (не мають обов’язкового характеру і є 

декларативними документами);  

– стандарти (застосовуються на добровільній основі, однак в ЄС задіяні 

різні заходи щодо стимулювання їх застосування)
368

.  

В ЄС 19 жовтня 2006 р. затверджено «План дій з енергоефективності 

країн ЄС», що містить 75 ключових заходів, пріоритетними з яких було 

визначено такі
369

: 
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1) запровадження нових стандартів енергоефективності для 

різноманітних споживчих товарів, зокрема, котлів, копіювальної та 

телевізійної техніки, освітлювальних приладів тощо (з 2007 р.);  

2) запровадження нових енергетичних стандартів для житлових 

приміщень і сприяння спорудженню приміщень з низькими енергетичними 

витратами, так званих «пасивних будинків» (2008–2009 рр.);  

3) підвищення ефективності виробництва та розподілу електроенергії 

(2007–2008 рр.);  

4) створення законодавчої бази для забезпечення скорочення до 2012 р. 

шкідливих викидів автомобілів до 120 г/км (2007 р.);  

5) активізація процесу фінансування банками інвестиційних проєктів із 

підвищення енергоресурсів у країнах, що приєдналися до Європейського 

Співтовариства;  

7) застосування податкових інструментів, узгоджене із підготовкою 

Зеленої книги з непрямого оподаткування в 2007 р.;  

8) проведення відповідних інформаційних та освітніх кампаній;  

9) підвищення енергоефективності на міських територіях шляхом 

виконання «Наказу для мерів», у якому зібрані найкращі практики у цій 

сфері;  

10) підписання міжнародних угод для стимулювання 

енергоефективності у міжнародному масштабі. 

Законодавче закріплення та офіційний початок спільної енергетичної 

політики Європейського Союзу був закладений підписанням у 2007 р. і 

набранням чинності в 2009 р. Договору про реформу (Лісабонського 

договору), ст. 194 якого визначає як цілі енергетичної політики: забезпечити 

функціонування енергетичного ринку; гарантувати безпеку поставок 

енергоносіїв у Союз; заохочувати енергоефективність та енергозбереження, а 

також розвиток нових і відновлюваних видів енергії; сприяти об’єднанню 

енергетичних мереж. 

В опублікованій у листопаді 2010 р. стратегії «Енергетика 2020», яка 

була підготовлена Європейською Комісією до лютневого 2011 р. саміту ЄС, 
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уперше присвяченого питанням європейської енергетичної безпеки, 

поставлено головне завдання європейської енергетичної політики: 

забезпечити безперебійну фізичну доступність енергетичних продуктів і 

послуг на ринку за прийнятною для всіх споживачів (приватних осіб і 

підприємств) ціною, за одночасного сприяння більш широким соціальним та 

екологічним цілям ЄС. 

За останні роки енергетичний стратегічний план отримав подальший 

розвиток: були випущені новий «Зелений» документ з енергетичної 

ефективності (Green Paper on Energy Efficiency), а також інші актуальні 

документи: Стратегічний план з енергетичних технологій (Strategic Energy 

Technology Plan) і Європейська енергетична політика (Energy Policy for 

Europe), у 2009 р. було прийнято Третій енергетичний пакет; а у 2011 р. – 

Європейську стратегію сталої, конкурентної і безпечної енергії. У березні 

2013 р. відбулася презентація Зеленої книги «Цілі ЄС в галузі енергетики та 

захисту клімату до 2030». 

У 2016 р. Європейська Комісія запропонувала встановити новий 

цільовий показник зростання енергетичної ефективності – на 30% до 2030 р. і 

внести відповідні зміни до Директиви 2012/27/ЄС про енергетичну 

ефективність
370

. ЄС прийняв низку зобов’язань та заходів щодо підвищення 

енергетичної ефективності
371

: щорічне зниження на 1,5% у обсягах продажів 

енергії;  забезпечення в країнах ЄС енергоефективного оновлення будинків, 

що перебувають у власності держави або винаймаються центральним урядом, 

у обсягах щонайменше 3% на рік; обов’язкові сертифікати 

енергоефективності, які супроводжують продаж і оренду будівель; 

мінімальні стандарти енергетичної ефективності та маркування для різних 

товарів, таких як котли, побутові прилади, освітлення та телевізійна техніка 

(EcoDesign);  підготовка в країнах ЄС національних планів дій щодо 
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підвищення енергетичної ефективності кожні три роки; заплановане 

встановлення близько 200 млн смарт-лічильників для електричних мереж і 45 

млн лічильників газу до 2020 р.;  великі компанії повинні проходити 

енергетичний аудит, принаймні один раз на чотири роки; забезпечення 

захисту прав споживачів, для отримання легкого і вільного доступу до даних 

про обсяги споживання енергії в режимі реального часу.  

Важливою складовою досягнення країнами ЄС високих показників у 

сфері енергоефективності є розроблення також спеціальних директив. У 1992 

р. в ЄС було прийнято Директиву 92/75/ЄС, яка стосується маркування та 

стандартизації інформації про споживання енергії або інших ресурсів 

побутовими приладами. Прийнята у 2005 р. Директива 2005/32/ЄC 

встановила вимоги, які стосуються екологічної та енергетичної складових 

продукції. У 2009 р. було прийнято Директиву 2009/125/ЄС про екодизайн, 

що передбачає включення в неї не тільки енергоємної, а й деяких виробів, що 

впливають на енергоспоживання 

За офіційними оцінками Єврокомісії, без серйозних додаткових зусиль 

неможливо виконати існуючу індикативну мету в галузі енергозбереження – 

забезпечити 20% збільшення енергоефективності до 2020 р. Багато країн ЄС 

не готові вкладати додаткові кошти в проєкти енергозбереження з 

урахуванням жорстких екологічних обмежень. У підсумку прийнята 25 

жовтня 2012 р. Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність не передбачає 

введення обов’язкових нормативів (зберігається принцип індикативного 

планування), а всі передбачені Директивою заходи, навіть за офіційними 

оцінками, забезпечать збільшення енергоефективності лише на 17%. Ряд змін 

до Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність, запропоновані у листопаді 

2016 року, покликані посилити значення енергоефективності у політиці країн 

ЄС і забезпечити виконання раніше визначених завдань. 

Інституційний механізм регулювання відносин з енергозбереження в 

ЄС розвивається в тісному зв’язку із загальним механізмом у сфері 

енергетики та транспорту. В Договорі про заснування ЄС передбачено, що 

завдання регулювання та управління в галузі енергетики виконують такі 
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інституції: Європейський Парламент, Рада Міністрів (приймають нові 

закони), Європейська Комісія (вносить пропозиції щодо прийняття нових 

законів), Суд Справедливості (забезпечує дотримання європейського 

законодавства), Палата Аудиторів (слідкує за витрачанням коштів при 

проведенні діяльності ЄС). 

Комісія, Європейський Парламент та Рада розробляють основні 

напрями політики та затверджують нормативні акти в сфері 

енергозбереження, які застосовуються на території всього ЄС
372

. Загальна 

компетенція зазначених органів поширюється і на питання у сфері 

ефективного використання енергії. Також у рамках політики 

енергозбереження ЄС створена Виконавча агенція «Розумна енергія для 

Європи», яка займається впровадженням програм щодо фінансової допомоги 

в енергетичному секторі, зокрема проєктами щодо поширення 

енергозбереження та відновлювальних джерел енергії. 

Ще одним органом, який має повноваження щодо регулювання 

енергозбереження та енергоефективності, є Рада європейських регуляторів з 

енергетики (РЄРЕ). Ця неприбуткова асоціація єднає незалежних 

національних регуляторів з енергетики держав – членів Європейського 

Союзу. РЄРЕ діє як центральний вузол для контактування між 

національними регуляторами з енергетики та виражає їх інтереси на 

європейському рівні з Європейською Комісією
373

.  

Довгостроковою метою інституційних механізмів регулювання 

відносин у сфері енергозбереження в ЄС є: розроблення та впровадження 

спільної політики з енергозбереження та енергоефективності, встановлення 

ефективної ринкової структури; зацікавлення не тільки самого ринку, а й 

споживачів ПЕР в енергозбереженні; розвиток та підтримка самої 

інституційно-організаційної основи. 
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Інституційний механізм розвивається разом із розвитком самої 

структури ЄС і останнім часом схиляється до створення громадських 

неприбуткових організацій, які б могли впливати на відповідні регулюючі 

органи країн ЄС шляхом розробки та впровадження суспільно значимих 

програм з енергозбереження та енергоефективності, а також на споживачів 

обладнання енергоспоживання та енергії, спонукаючи їх добровільно 

переходити на більш раціональне використання енергії, заохочуючи 

використання альтернативних джерел енергії.  

Одним із нових способів використання ініціативи суб’єктів 

господарювання у сфері енергоефективності є застосування добровільних 

угод, які вкладаються добровільно без втручання держави щодо контролю за 

їх виконанням. Є великий діапазон добровільних дій, що включають 

односторонні зобов’язання у промисловості, підписання угод, кодекси 

поведінки, екологічні контракти. Окрім того, інституційні механізми 

регулювання енергозбереження на державному рівні тісно пов’язані з 

механізмами регулювання в енергетиці та у транспорті
374

, як найбільш 

потужних споживачів енергетичних ресурсів.  

У Європі задіяно увесь можливий спектр інструментів політики – від 

інформаційної підтримки до фінансового стимулювання, фіскальної політики 

та заходів регулювання. Завдяки цьому в країнах ЄС спостерігається стала 

тенденція до комплексного підходу для досягнення поставленої мети — 

скорочення споживання імпортованих енергоресурсів, ефективного 

використання енергії, впровадження виробництва енергії з альтернативних 

джерел за допомогою розвитку інституційного механізму регулювання 

енергозбереження. Важливо, що при формуванні енергетичної та 

транспортної політики обов’язково враховується аспект енергозбереження
 375

.  

В Україні головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади з питань забезпечення реалізації державної політики в ПЕК є 
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Міненерговугілля України, яке, в тому числі, забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері енергозбереження. 

Законодавча база з енергобереження в Україні почала формуватися у 

1993–1994 р. Закон «Про енергозбереження» (№74/94-ВР від 01.07.94) 

визначив інституційні, регуляторні та економічні механізми 

енергозбереження, що сприяло створенню системи керування ефективним 

використанням енергії в країні.  

Постанова КМУ від 09.01.96 р. №20 «Про управління сферою 

енергозбереження» (втратила чинність 2005 р.) передбачала створення 

підрозділів з енергозбереження в центральних органах виконавчої влади, до 

сфери управління яких входять підприємства та організації, що займаються 

переробкою, перетворенням, транспортуванням, зберіганням, обміном та 

використанням ПЕР. 

Постановою КМ від 29.05.1996 р. № 575 «Питання Державної інспекції 

з енергозбереження» (втратила чинність) була створена Державна інспекція з 

енергозбереження та її територіальні органи для здійснення контролю за 

додержанням норм законодавства у сфері енергозбереження. Постановою 

КМ від 29.06.2000 р. їй було надано статус урядового органу державного 

управління, що діє у складі Держкоменергозбереження та йому 

підпорядковується. У 2011 р. інспекція була ліквідована, так само як наразі 

перебувають в стадії ліквідації регіональні державні центри з 

енергозбереження. 

Закон «Про фонд енергоефективності», ухвалений у 2017 р. був  

розроблений у контексті відповідних директив, регламентів і рекомендацій 

ЄС та Секретаріату Європейського Енергетичного Співтовариства.  

Фонд утворено з метою підтримки ініціатив щодо енергоефективності, 

впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з 

підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, з 

урахуванням національного плану щодо енергетичної ефективності, 

зменшення викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, 
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впровадження acquis communautaire Європейського Союзу та Договору про 

заснування Енергетичного Співтовариства, забезпечення дотримання 

Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності. Створення 

Фонду дозволить залучити інвестиції в енергоефективність за рахунок різних 

джерел:  державних і приватних, вітчизняних ті іноземних, передбачається 

залучення близько сто мільйонів євро грантових коштів від уряду Німеччини, 

а також кошти Державного бюджету України.  

Державне управління у сфері енергозбереження та енергоефективності 

на сьогодні здійснює Державне агентство з енергоефективності та 

енергозбереження України (Держенергоефективності), утворене  9.12.2010 р. 

указом Президента України № 1085/2010 на основі реорганізації 

Національного агентства України з питань забезпечення ефективного 

використання енергетичних ресурсів (НАЕР). Діяльність Агентства 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів. 

Одним із основних завдань Агентства є реалізація державної політики у 

сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 

палива.  

Держенергоефективності діє відповідно до покладених на нього 

завдань, зокрема
376

: 

– розробляє, погоджує та здійснює контроль за виконанням державних 

цільових програм у сфері ефективного використання ПЕР, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;  

– погоджує галузеві, регіональні та місцеві програми у цій сфері; 

проводить державну експертизу з енергозбереження у порядку, 

встановленому законодавством;  

– забезпечує створення та функціонування енергетичного аудиту та 

запровадження енергетичного менеджменту;  
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– здійснює моніторинг за ефективним використанням паливно-

енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних 

видів палива;  

– забезпечує розроблення державних норм, правил, технічних 

регламентів у сфері ефективного використання ПЕР, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;  

– реалізує державно-приватне партнерство у сфері ефективного 

використання ПЕР, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива; 

– провадить інформаційну діяльність з популяризації економічних, 

екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

– розробляє пропозиції щодо: впровадження механізму стимулювання 

енергозбереження, впровадження міжнародного досвіду, зокрема країн – 

членів ЄС, у сфері ефективного використання ПЕР, енергозбереження тощо.  

Проте видається слушним зауважити, що необхідно відновити роботу 

обласних, районних та місцевих відділів з енергозбереження для 

забезпечення ефективного впровадження національної стратегії 

енергозбереження та зміцнити координуючу роль
377

 Держенергоефективності 

України. 

При порівнянні інституційних механізмів енергозбереження із 

країнами ЄС можна зазначити, що в Україні практично відсутній механізм 

залучення громадських організацій в процеси енергозбереження та 

енергоефективності, частково співпадають механізми у вигляді цільових 

програм та діяльності енергосервісних компаній
378

. 

Для виходу з кризового стану українського суспільства та проведення 

необхідних реформ Указом Президента України від 12.01.2015р. №5/2015 

була схвалена Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020». Вона включає 
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 Енергозбереження та енергетичний менеджмент в пристроях тягового електропостачання: навчальний 
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понад 60 завдань із реалізації реформ та відповідних програм, серед яких – 

Реформа енергетики, Програми енергонезалежності та збереження 

навколишнього природного середовища, енергоефективності, якими 

передбачено підвищення енергетичної безпеки і перехід до 

енергоефективного та енергоощадного використання та споживання 

енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій. Системним 

документом на сьогодні є Енергетичнa стратегія України на період до 2035 

року: «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»
379

, за якою 

головним фокусом до 2025 р. має бути енергозбереження. 

Наведені приклади розвитку українського законодавства звичайно 

посилюють правову основу для більш енергоощадливого, екологічно 

прийнятного та енергоефективного розвитку країни. 

Розвиток інфраструктури електропостачання в останні десятиліття 

характеризується появою низки зовнішніх та внутрішніх факторів, що 

визначають необхідність абсолютно нових підходів до її розвитку.  

Основні зовнішні фактори включають
380

:  

– перехід до поєднання технологічної глобалізації і регіональної 

енергетичної самозабезпеченості;  

– зміну енергетичних стратегій провідних країн світу в напрямі 

забезпечення енергетичної самодостатності;  

– реформування у більшості країн світу управління функціонуванням 

сектора електропостачання та електроенергетики в цілому;  

– прискорений розвиток поновлюваних джерел енергії;  

– формування нового енергетичного укладу в провідних країнах світу, 

що спирається на енергоефективні та «розумні» технології і переходу до 

ринку енергетичних послуг і технологій;  

– тенденцію до зростання автоматизації процесів. 

                                                 
379

 Енергетичнa стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність». URL: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358  
380

 Саенко В.В., Куричев Н.К. Шесть шагов єнергетического стратегирования (на примере ЭС-2035/2050). 

Энергетическая политика. 2013. № 2. С. 35–46; Стогній Б.С., Кириленко О.В. Еволюція інтелектуальних 

електричних мереж та їхні перспективи в Україні. Техн. електродинаміка. 2012. № 5, С. 52–67.   

http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358


 
339 

 

До внутрішніх факторів можна віднести:  

– економічну нестабільність та невизначеність умов розвитку; 

– посилення взаємовпливу систем енергетики інших галузей економіки 

і систем життєзабезпечення;  

– посилення обмежень галузі на економічне зростання (високі 

інвестиційні та операційні витрати);  

– старіння інфраструктури і виробничих фондів в умовах зростаючих 

потреб внутрішнього ринку;  

– недостатні темпи технологічного енергозбереження тощо. 

Зважаючи на викладене, можна виокремити такі напрями 

вдосконалення розвитку інфраструктури електромереж, управління 

процесами енергоефективості та енергозбереження в них: 

– удосконалення інформаційно-програмного забезпечення з 

використанням новітніх технологій проєктування, будівництва та 

експлуатації мереж;  

– створення єдиного автоматизованого банку даних з усіх питань, що 

стосуються стану та розвитку мереж;  

– розробка системи управління режимами електроспоживання та 

енергозбереження. 

У документі Секретаріат Енергетичної Хартії у 2013 р. щодо 

поглиблений огляд політики та програм України в галузі енергоефективності 

сформована низка рекомендацій
381

, серед яких найважливішими для 

сприяння розвитку електромереж видаються такі: вимоги до інституційної 

структури, вимоги до фінансування енергоефективності та щодо програм та 

заходів:  

– забезпечити досягнення високих стандартів керування при 

розробленні політики в галузі енергетики та енергоефективності та в ході її 

реалізації шляхом лібералізації енергетичного ринку та приватизації 

комунальних підприємств і регулювання конкуренції;  
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– вжити заходів щодо забезпечення наявності належним чином 

структурованого інституційного потенціалу для ефективної розробки, 

моніторингу, аналізу та перегляду політики у галузі енергетики та 

енергоефективності, здійснення її реалізації;  

– забезпечити розвиток закладів для просування сталої енергетики, 

включаючи енергоефективність, відновлювані джерела енергії та можливості 

їх спільної реалізації;  

– підвищити статус Держенергоефективності;  

– забезпечити виділення достатніх кадрових і фінансових ресурсів 

Держенергоефективності, а також усім відповідним підрозділам міністерств 

та регіональних адміністрацій, відповідальним за розроблення та реалізацію 

політики енергоефективності;  

– забезпечити високий ступінь інформованості відповідних структур 

сфері енергоефективності;  

– закладати в бюджет достатні видатки на використання величезного 

потенціалу енергоефективності в економіці з метою підвищення добробуту, 

конкурентоспроможності та зменшення впливу на навколишнє середовище;  

– забезпечити збалансованість та довгостроковість фінансування та 

бюджетних асигнувань між інститутами та їх програмами;  

– розглядати зобов’язання з підвищення енергоефективності як однієї з 

умов надання ліцензії на енергопостачання будь-якої енергетичної компанії;  

– використовувати досвід МФУ в розробленні податкової політики і 

податкових пільг на енергоефективність та відновлювані джерела енергії для 

максимальної ефективності будь-яких пільг такого виду.  

– забезпечити реалістичність всіх програм у галузі енергоефективності 

з погляду їх бажаних результатів;  

– завершити запровадження економічно ефективних заходів 

адміністративного характеру;  

– реалізувати Національний план дій у галузі енергоефективності;  
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– Держенергоефективності розробити програми з використанням 

найкращих наявних технологій, що представляють інтерес для донорів і 

міжнародних фінансових установ. 

Розв’язання цих проблем актуалізує: 

– адаптацію енергетики України до нової платформи 

енергозабезпечення ЄС (Smart Grids), що забезпечить оптимальний розподіл 

потоків потужності в електромережах, зменшення втрат; 

– узгодження параметрів і масштабів модернізації енергетичної 

інфраструктури з перспективами розвитку економіки (наразі відсутні 

програми соціально-економічного розвитку України на середньо- і 

довгострокову перспективу) для випереджального та прогнозованого 

розвитку інфраструктури електропостачання;  

– розроблення та контроль за дотриманням механізмів фінансування 

проєктів енергозбереження (підвищення результативності програм, зниження 

рівня корупції);  

– розроблення та контроль за дотриманням механізмів 

самофінансування проєктів енергозбереження у бюджетній та комунальній 

сферах; 

– забезпечення стимулювання суб’єктів природних монополій в 

Україні до енергозбереження;  

– удосконалення механізмів державного регулювання природних 

монополій у частині проведення енергетичного аудиту і врахування його 

результатів при затвердженні цін (тарифів). 

З метою вдосконалення регулювання енергозбереження доцільним є 

посилити координуючу роль Держенергоефективності України, а також 

запровадити механізми залучення громадських організацій у процеси 

енергозбереження та енергоефективності. 
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ВИСНОВКИ  

 

Огляд основних течій теорії інституціоналізму та 

неоінституціоналізму дозволяє виокремити напрям досліджень, що 

останніми роками сформувався у вітчизняній науці. Він переважно 

спрямований на дослідження ендогенної або ендогенно-екзогенної 

модернізації держави на засадах лібералізму з оцінкою мінімізації дії 

зовнішніх факторів на її внутрішній розвиток. Це насамперед пов’язано з 

пошуками власного шляху розвитку, формуванням деякого національного 

концепту модернізації та намаганнями уникнути як «вестернізації», так і 

«остенізації»,  хоча західні зразки перетворень у науковому середовищі 

нашої країни усе ж оцінюються більш прихильно. Це в свою чергу дозволяє 

сформувати деякий концепт ендогенної модернізації суспільства, що 

заснований на перетвореннях у техніці, технологіях та інститутах.  

Інституційні зміни у свою чергу стосуватимуться як формування та 

коригування нових цінностей у суспільстві (адже можливість адаптації 

технологічних досягнень напряму залежить від здатності суспільства 

сприймати ці досягнення), так і найважливішої частини цих перетворень – 

довіри. У цьому сенсі концепція модернізації та розвитку секторів 

виробничої інфраструктури має спиратися на ці загальноекономічні 

принципи. 

У процесі дослідження, на основі аналізу підходів до сутності 

основних взаємопов’язаних понять інституціонального забезпечення, 

сформульовано сутність поняття «інституціонального забезпечення 

функціонування залізничного транспорту» та обґрунтовано його структурні 

елементи. Так, під інституціональним забезпеченням функціонування 

залізничного транспорту мається на увазі сукупність методів, засобів та 

заходів нормативно-правового, організаційного, соціально-економічного та 

ціннісного характеру, спрямованих на адекватне функціонування 

залізничного транспорту через виконання суб’єктами покладених на них 
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функцій у рамках визначених повноважень та визначеного порядку їх 

дотримання у сучасних умовах господарювання. До базових структурних 

елементів інституціонального забезпечення функціонування залізничного 

транспорту віднесено: інституційне середовище, що охоплює сукупність 

найважливіших інституцій, формальних та неформальних інститутів та 

інституційні зміни, що являють собою процес трансформації 

взаємопов’язаних формальних і неформальних інститутів. 

Проведена оцінка інституційних проблем функціонування та 

структурних перетворень на залізничному транспорті дала змогу зробити 

висновок про те, що перед залізничною галуззю постали нові виклики щодо 

відповідності її інституціонального забезпечення сучасним потребам у 

рамках реформування та імплементації європейських директив та 

регламентів. Процес інституційних змін у галузі, який охоплює два основні 

напрями: розроблення нормативно-правової бази з урахуванням нормативних 

актів законодавства ЄС та безпосередньо структурну реформу АТ 

«Українська залізниця» в ракурсі виконання актів законодавства ЄС, 

просувається надзвичайно повільними темпами. Спостерігається 

невідповідність задекларованих положень трьох проєктів законів «Про 

залізничний транспорт України» № 4593, № 7316 (відхилений ВРУ) та № 

9512 (зареєстровано у ВРУ), а головне спостерігається певна 

непослідовність дій щодо оновлення та удосконалення інституційного 

середовища діяльності АТ «Укрзалізниця» в контексті імплементації 

європейських директив. Разом із тим головною інституційною проблемою 

наразі залишається відсутність базового закону «Про залізничний транспорт» 

та наближення до завершення більшості програмних документів, зокрема, 

Стратегії розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року та 

Стратегічного плану розвитку залізничного транспорту на період до 2020 

року, якими повинні визначатися чіткі довгострокові стратегічні перспективи 

розвитку, а також Державної цільової програми реформування залізничного 
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транспорту на 2010–2019 роки і яка виконана поки що лише в частині 

корпоратизації АТ «Українська залізниця». Поряд із цим План дій з 

корпоративного управління АТ «Укрзалізниця» потребує узгодження із 

неодноразово згаданим новим законом «Про залізничний транспорт» після 

його схвалення.  

Інституційний механізм розподілу функцій між суб’єктами, що 

здійснюють державне управління, згідно з останньою версією проєкту закону 

«Про залізничний транспорт», а саме: Кабінетом Міністрів України, органом, 

що реалізує державну політику у сфері залізничного транспорту 

(Міністерство інфраструктури України), і досі не утвореними органами – 

центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання 

та нагляд у сфері залізничного транспорту та незалежним органом, що 

здійснює державне регулювання у сфері транспорту (Національна комісія), 

залишається поки не реалізованим. Після створення АТ «Укрзалізниця», 

державні функції Державної адміністрації залізничного транспорту, що 

поєднувала господарські і державні функції, поки що нікому не були 

передані, тоді як господарські перейшли до АТ «Укрзалізниця». 

Підсумки стану імплементації європейських директив у національне 

законодавство щодо залізничного транспорту на нинішньому етапі не дають 

можливості констатувати про конкретні результати. Окрім прийнятих 

нормативно-правових актів України, що регулюють процес імплементації та 

розроблених дорожніх карт, процес імплементації поки що результативно не 

просунувся далі й залишився на рівні їх впровадження в проєкти відповідних 

нормативно-правових актів та програмних документів.  

Розгляд положень формальних інститутів, які регулюють 

мультимодальні перевезення, чий розвиток для України варто розглядати як 

потенціал для збільшення обсягів вантажних перевезень залізничним 

транспортом (поки що вони продовжують знижуватися), визначає 

необхідність удосконалення існуючого або створення нового нормативно-
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правового забезпечення, що виступає однією з основних причин, які 

стримують розвиток  в Україні цього виду перевезень. 

Дослідження інноваційного розвитку залізниць України в контексті 

розвитку інституційного середовища виявило ряд проблем: 

по-перше, слід зауважити, що підприємства вітчизняного залізничного 

машинобудування займаються в основному ремонтом іноземної техніки, що 

перебувала у використанні та яку купували за валюту за кордоном, 

витрачаючи на це чималі гроші, замість того, щоб самим виробляти та 

відновлювати вітчизняний парк тягових рухомих складів з метою 

забезпечення транспортної інфраструктури електровозами, тепловозами, 

різними видами залізничних вагонів та електропоїздами власного 

українського виробництва;  

по-друге, слід звернути увагу на те, що на розвиток АТ «Укрзалізниця» 

щорічно виділяються відповідні фінансові ресурси в рамках чергової діючої 

програми компанії по капітальних інвестиціях на відповідний рік. Проте слід 

зазначити, що за всі роки так званого «реформування» на залізничному 

транспорті країни ніяких суттєвих позитивних змін не відбулося, в тому 

числі й у частині інституціональних змін, що може свідчити лише про 

нецільове використання фінансових ресурсів;  

по-третє, розроблення на системному рівні програм із розвитку 

залізничної виробничої інфраструктури та їх реалізація повинні бути 

забезпечені відповідними обсягами інвестицій та найсуворішим контролем з 

боку (центральних та регіональних) органів державної влади за їх цільовим 

використанням (реалізацією), а також єдиною системою управління цією 

системоутворюючою транспортною структурою країни;  

по-четверте, залізнична транспортна інфраструктура є 

системоутворюючою структурою, яка забезпечує ефективність розвитку всієї 

національної економіки. У зв’язку з цим для забезпечення інноваційного 

розвитку залізничної інфраструктури, а також стійкості та безпеки розвитку 
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вітчизняної економіки, ця структура повинна функціонувати як єдина 

система з єдиним інституційним управлінням (інституціональним 

забезпеченням).  

по-п’яте, при вирішенні проблеми вдосконалення системи залізничної 

транспортної інфраструктури необхідно розглядати її на системному рівні в 

контексті інноваційного розвитку та в суворій відповідності із нормативно-

правовою базою,  що має бути розроблена загалом для всієї цієї структури, а 

не  окремих її складових. Прийняті рішення, постанови уряду та інші укази за 

окремими складовими залізничної інфраструктури в кінцевому рахунку 

призводять до негативних наслідків роботи всієї цієї системи в цілому, тому 

що ці рішення не були пов‘язані між собою, а іноді й одні одним суперечили. 

Через це, вирішуючи питання, що стоять перед транспортною залізничною 

інфраструктурою, необхідно керуватися системним підходом та поетапним 

вирішенням цієї проблеми, розглядаючи всю цю складну систему як єдине 

ціле.  

Дослідження показало, що основними зрушеннями в 

інституціональному забезпеченні автодорожньої галузі у 2018 р. стали 

розмежування відповідальності за стан автомобільних доріг загального 

користування державного та місцевого значення між рівнями центральної та 

місцевої виконавчої влади, а також створення Державного дорожнього 

фонду. Але, незважаючи на досить високі темпи відновлення та ремонту 

автомобільних доріг в Україні, слабким місцем дорожнього будівництва в 

Україні залишається якість. 

Водночас, зважаючи на загальний стан автомобільних доріг загального 

користування державного значення, коштів лише ДДФ не вистачить, тож, 

вважаємо за доцільне перейти від фінансування транспортних 

інфраструктурних проєктів в Україні за рахунок бюджетних коштів та 

кредитних коштів МФО на збалансовану модель фінансування із залученням 
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внутрішніх активів, у тому числі приватних інвесторів, із застосуванням 

механізмів державно-приватного партнерства. 

Проте, незважаючи на переваги ДПП для розвитку інфраструктури, 

широке застосування його механізмів у світі, а також досить широку 

нормативно-правову базу, в Україні досвід успішної реалізації великих 

проєктів ДПП майже відсутній. На 2018 р. в Україні найбільша вірогідність 

впровадження проєктів ДПП на транспорті шляхом концесії є у морських 

портів Ольвія та Херсон. В автодорожньому господарстві було декілька 

спроб передачі доріг у концесію, але всі вони виявилися невдалими, одні – 

через невиконання умов концесійних договорів, інші – тому що конкурсні 

заявки претендентів не відповідали умовам тендерного конкурсу.  

Подальші зрушення у цій сфері мають відбутися після ухвалення 

Закону про концесії. При цьому від держави очікується досвід залучення 

інвесторів до інфраструктурних проєктів та здатність бути надійним 

партнером для приватного бізнесу на довгострокові терміни. Тож основну 

увагу треба приділити розробленню та аналізу проєктів ДПП, тому що 

основним параметром має бути економічна доцільність проєкту. Але треба 

розуміти, що, враховуючи стан українських доріг, навіть реалізація декількох 

вдалих концесійних проєктів загального стану доріг істотно не поліпшить.  

У проведеному дослідженні у контексті удосконалення методології 

інституціоналізму сформульовано та охарактеризовано основні напрями  

розвитку формальних інститутів водного транспорту України, до яких 

відносяться: технічна та технологічна модернізація; інвестиційні та 

фінансово-економічні трансформації; організаційні зміни; інформаційний 

розвиток; безпека мореплавства та охорона навколишнього природного 

середовища. Представлено структури системи державних і спеціалізованих 

установ та організацій з управління та контролю за функціонуванням 

водного  транспорту України та міжнародних організацій морського і  

внутрішнього водного транспорту. Сформульовано етапи та можливі 



 
348 

 

варіанти проведення інституціонального реформування морських портів 

України.  

На основі вивчення праць зарубіжних вчених щодо дослідження  

інституціонального забезпечення морських портів підкреслено важливість 

розгляду аспектів, які дозволяють всебічно їх вивчати: простір; час;  

соціально-економічний; функціональний; інституційний; організаційний 

рівні. 

В умовах парадигми глобалізованого, корпоратизованого, 

приватизованого, конкурентоспроможного, логістично реструктурованого 

середовища визначено основні тенденції та напрями  інституціонального 

забезпечення розвитку  портів, а саме: міжфункціональна інтеграція бізнес-

процесів; неминучість інституційних змін у портовій індустрії через появу 

транснаціональних корпорацій, мультинаціональних глобальних операторів;  

дослідження порту як частини екологічної системи; недостатня  

інституціоналізація відносин  між «акторами», які взаємодіють на морському 

транспорті; урахування ролі Східної Азії у розвитку портів у глобальному 

масштабі; представлення портів як кластерів правил, норм та моделей 

поведінки. 

У результаті досліджень проведено оцінку впливу трансформації  

інститутів власності об’єктів морської інфраструктури України на 

ефективність їх діяльності. На основі статистичних даних загальних, 

імпортних та експортних обсягів переробки вантажів у морських портах 

України сформовано  динаміку та розраховано питому вагу стивідорних 

компаній державної, приватної та орендної форми власності за період 2015–

2018 рр. Доведено, що приватизаційні процеси сприяють підвищенню 

ефективності діяльності стивідорних кампаній. Підкреслено, що необхідно 

виважено підходити до процесу трансформації інститутів власності морських 

портів, враховувати вартість, розмір, обсяги та номенклатуру вантажів, які 

переробляє стивідорна кампанія. 
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Україна має розвинену енергетичну інфраструктуру для  

енергозабезпечення вітчизняної економіки. Однак в Україні досі повною 

мірою не сформовано інституційні умови для розвитку галузей енергетичної 

інфраструктури, що призводить до накопичення проблем у системі 

енергопостачання. 

У ході дослідження стану систем забезпечення вуглеводнями 

встановлено, що фіскальна політика України, що регулює питання 

оподаткування у нафтовидобувній галузі, є непривабливою, складною та 

непередбачуваною. Всі ці фактори ведуть до зниження інвестицій у галузь і 

скорочення обсягів видобутку вуглеводнів, відповідно. Виконати програми 

щодо збільшення обсягу видобутку вуглеводнів можливо тільки за умови 

уведення економічно обґрунтованої та прозорої фіскальної політики в цьому 

секторі. 

Реформування нафтовидобувної галузі відбувається повільно та 

безсистемно, шляхом внесення численних косметичних змін. Чинне 

українське законодавство є розрізненим, неактуальним, а його положення 

часто суперечать одне одному. Законодавство про надрокористування 

потребує: систематизації та кодифікації; модернізації; дерегуляції. 

Відповідно до плану імплементації Європейської директиви 

2009/119/ЄС щодо формування стабілізаційного запасу нафти і 

нафтопродуктів Державне агентство резерву України 26.07.2018 р. 

презентувало перший варіант законопроєкту про мінімальні запаси нафти і 

нафтопродуктів. У запропонованому проєкті моделі є ряд недоліків. 

1. У проєкті моделі МЗНН необхідно чітко визначити джерело 

фінансування створення і функціонування запасів, а саме те, що фіксована 

частка акцизного податку з усього обсягу нафтопродуктів реалізується на 

внутрішньому ринку країни, що буде спрямовуватися для МЗНН. 

2. Закупівля нафти і нафтопродуктів для запасів повинна здійснюється 

на формульній основі із прив’язкою до котирувань світових агентств із 
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можливим використанням фінансування через довгострокові позики від 

міжнародних фінансових організацій на пропорційній основі (держава та 

учасники ринку), вартість їх зберігання, оновлення та реалізація формується 

на ринкових умовах. 

3. Проєкт постанови «Про затвердження моделі формування 

мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів в Україні» необхідно виносити 

на розгляд Державної регуляторної служби. 

Проведений аналіз основних положень стратегічних нормативно-

правових актів, які визначають перспективи забезпечення економіки України 

енергоресурсами, в тому числі вугіллям, показав, що вони ґрунтуються на 

окремих загальних європейських тенденціях в енергетичній політиці та не 

повною мірою враховують економічні реалії та особливості 

енергозабезпечення національної економіки. Наразі в енергетичній політиці 

Україні існує багато інституційних невизначеностей і суперечностей, 

зокрема: відсутні законодавчо закріплені чіткі кількісні критерії та 

показники-індикатори енергетичної безпеки, які б дозволяли повною мірою 

охарактеризувати стан галузей ПЕК, у тому числі вугільної промисловості, 

виявити й кількісно оцінити ступінь тяжкості загроз енергетичній безпеці, 

рівень надійності або критичності ситуації у сфері енергозабезпечення; не 

вироблено чітких уявлень про місто і значення вітчизняного вугілля у 

формуванні перспективних енергетичних балансів; не обґрунтовано підходи 

до об’єктивного визначення доцільності подальшого функціонування 

збиткових вугільних шахт із невідпрацьованими запасами тощо. Упродовж 

одного року позиції держави можуть змінюватись на навпаки вкрай 

протилежну, залежно від політичних процесів, сили лобіювання комерційних 

інтересів крупних фірм і корпорацій, бізнес яких пов’язаний із тими або 

іншими видами енергоносіїв. При цьому можуть ігноруватися об’єктивні 

передумови щодо вибору пріоритетних економічно доцільних видів 

енергоносіїв для посилення енергетичної безпеки держави.  
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Враховуючи зазначені невизначеності та складну ситуацію із 

забезпеченням ТЕС енергетичним вугіллям через збройну агресію РФ щодо 

України, а також наявність великих покладів власного вугілля, що є 

об’єктивною особливістю і перевагою України порівняно з європейськими 

країнами, вважаємо за доцільне активно використовувати цю перевагу 

щонайменше у найближчі 5–10 років. В Україні  поклади вугілля у 

розрахунку на одного мешканця більші, ніж в Євросоюзі, у 5,4 раза та у 25,7 

раза – на одиницю ВВП за ПКС. При цьому Україна, маючи 3,3% світових 

запасів вугілля, видобуває 14,4 млн т н.е. вугілля і забезпечує попит 

внутрішнього ринку за рахунок власного видобутку лише на 59%, у той час 

Польща, що має 2,5% світових запасів, видобуває  49,6 млн т н.е. вугілля (у 

3,4 рази більше, ніж Україна) і має рівень самозабезпечення 102%.   

Останніми роками регулювання діяльності державного сектора вугільної 

галузі зорієнтовано на реструктуризацію, скорочення обсягів державної 

підтримки, передусім на капітальні вкладення, що призвело до поглиблення 

кризового технологічного і фінансово-економічного стану шахт, до  

формування загрозливої тенденції скорочення видобутку вугілля і 

нарощування його імпорту переважно з Росії, що негативно вплинуло як на 

вугільну галузь, так і на енергетичну безпеку та економіку країни. За 2014–

2018 рр. імпорт вугілля збільшився з 14,7 до 21,4 млн т (у вартісному вимірі з 

1,8 до 3,0 млрд дол. США). Частка вугілля у зовнішній торгівлі товарами з 

Росією зросла з 28,4% у 2016 р. до 37,5% у 2018 р. (з 0,9 до 1,8 млрд дол. 

США).  Питома вага вугілля у формуванні негативного сальдо у зовнішній 

торгівлі товарами у 2018 р. становила майже 31%. 

При цьому державні шахти, які перебувають на підконтрольній Україні 

території, мають потужний потенціал розвитку, який через недосконале 

регулювання не використовується. Наразі потенціал приросту видобутку 

енергетичного вугілля становить понад 12 млн т, його можна задіяти у 

найближчі 3–5 років за умови техніко-технологічної модернізації на 
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інноваційній основі, що забезпечує концентрацію гірничих робіт, 

інтенсифікацію видобутку вугілля, а також впровадження кращої 

міжнародної практики управління на всіх рівнях із використанням 

інформаційних технологій, що дасть можливість вивести більшість 

державних шахт на рентабельний рівень функціонування і забезпечити їх 

конкурентоспроможність. Для здійснення таких заходів необхідно вирішити 

головну проблему – залучити інвестиції у модернізацію державних шахт. Для 

досягнення потенційно можливих обсягів видобутку 15–20 млн т державним 

сектором галузі потрібно близько 3–4 млрд грн інвестицій на рік, що 

становить близько 30% від витрат на імпорт енергетичного вугілля у 2018 р. 

Завдяки модернізації шахт можна досягти обсягів імпортозаміщення близько 

700 млн дол. США на рік (18 млрд грн), повністю задовольнити попит 

внутрішнього ринку в енергетичному вугіллі газової групи, посилити 

енергетичну безпеку держави. На користь модернізації свідчить факт 

існування обмежених можливостей поставки імпортованого вугілля 

неросійського походження через низьку пропускну спроможність морських 

портів (до 5,0–5,5 млн т на рік). 

Одним з основних шляхів залучення недержавних інвестицій у розвиток 

державних шахт є їх приватизація за умови врахування недоліків цього 

процесу в попередні періоди та використання різних форм державно-

приватного партнерства. Наразі приватизувати шахти, що залишились у 

державній власності, досить проблематично через велику кредиторську 

заборгованість і монополізацію ринку вугілля, розв’язання цих проблем 

потребує розроблення відповідних економічних та юридичних механізмів, 

вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності вертикально 

інтегрованих структур, які створені на суміжних ринках вугілля, теплової 

енергетики, металургійної продукції, вугільного машинобудування в 

частинах запобігання проявам монопольної поведінки з метою забезпечення 

рівних умов функціонування суб’єктів господарювання різних форм 
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власності. Для досягнення позитивних результатів приватизація державних 

шахт має бути проведена відкрито, прозоро, із допуском іноземних 

інвесторів, бо саме вони можуть найбільш повно оцінити потенціал і 

перспективи розвитку шахт за умови їх модернізації і розширення ринку 

збуту українського вугілля.  

Потребує удосконалення механізм надання державної підтримки 

вугільної галузі. Зокрема, необхідне розроблення нового/оновлення 

існуючого Порядку розподілу державної підтримки на часткову компенсацію 

витрат із собівартості між шахтами на основі стимулювання підвищення 

ефективності роботи шахт, з урахуванням лише об’єктивних факторів 

формування збитковості, у розрахунку на тонну вугільного еквівалента, як це 

прийнято у європейській практиці. Також необхідне внесення змін до 

існуючого Порядку розподілу державної підтримки на капітальні вкладення 

між шахтами, які б  забезпечували максимізацію приросту видобутку вугілля 

і виведення шахт на рентабельний рівень функціонування. 

Аналіз сучасного стану функціонування газотранспортної системи 

України  дає підстави стверджувати, що: 

– сьогодні мають бути посиленні власне економічні чинники та умови 

впливу (відповідно до зобов’язань України щодо імплементації 

законодавства ЄС, Угоди про асоціацію України з ЄС, Договору про 

заснування Енергетичного Співтовариства) на розвиток газотранспортного 

сектора, які й визначатимуть інституційну динаміку; 

– із посиленням впливу економічних чинників та умов, роль і місце 

держави, а також державних інститутів зрушиться в бік непрямої, 

опосередкованої участі в управлінні газотранспортним сектором (перш за все  

це посилення відбудеться у законодавчій сфері); 

– трансформація інституціональної структури не є одноразовим актом 

і не зводиться до процесу зміни форм власності ГТС (від державної до 

приватної тощо), а представляє собою багатопланову та багатоаспектну 
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систему кроків і заходів; 

– успішність проведення трансформацій багато в чому залежатиме від 

того, наскільки правильно зрозуміють і оцінять дії ринкових сил і процесів 

що відбуваються, із постійним коригування при цьому з боку держави та її 

інститутів. 

Незважаючи на значні досягнення у реформуванні ринку газу та 

газотранспортного сектора, у 2018 році повний перехід, відповідно до 

існуючого Плану заходів
382

, з урахуванням європейської моделі організації 

транспортування газу так і не відбувся через ряд інституціональних 

конфліктів між різними органами влади, що фактично заблокували 

подальший розвиток реформ. 

Єдиним нормативно-правовим актом ЄС, в газотранспортному секторі, 

вимоги якого Україною можна вважати повністю імплементованими, є 

Директива № 2004/67/ЄС, яка визначає мінімальні стандарти безпеки 

постачання газу для всіх гравців ринку, вимагає від компетентних органів 

держави складати плани надзвичайних заходів на національному рівні з 

метою реагування на надзвичайні ситуації на ринку газу, а також визначити 

категорію «вразливих споживачів» та забезпечити їм належний рівень 

захисту. 

Усі необхідні зміни до національного законодавства зроблено ще 

наприкінці 2015 року, за умов ухвалення Закону України «Про ринок 

природного газу»
383

. Мінпаливенерго, як вже зазначалося, було прийнято два 

ключові підзаконні акти: Наказ про затвердження Національного плану дій 

(на випадок настання кризових ситуацій) та Наказ про затвердження Правил 

безпеки постачання природного газу, якими введено в дію більшість вимог 

Директиви № 2004/67/ЄС (надалі була скасована, та замінена Регламентом 
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(ЄС) № 994/2010
384

). Цими актами Україна запровадила механізм 

регулювання кризових ситуацій щодо надходження природного газу, систему 

координації дій з ЄС, а також юридичне визначення категорій «захищених 

споживачів» (населення та муніципальні теплопостачальні компанії, які 

постачають тепло населенню) та механізми їх захисту у випадку настання 

кризової ситуації. 

У результаті імплементації Україною ряду «газових» нормативно-

правових актів ЄС, вдалося досягти: 

– суттєвих результатів щодо створення конкуренції на ринку оптової 

торгівлі природним газом для потреб комерційних споживачів; 

– повної відповідності стандартам ЄС щодо механізмів забезпечення 

безпеки постачання газу. 

Проте вимоги acquis ЄС й досі не виконуються у сегменті роздрібного 

постачання газу кінцевим споживачам, організації технічної роботи на ринку 

газу, а зволікання з реформуванням НАК «Нафтогаз України» (як 

вертикально інтегрованої структури) також уповільнює роботу щодо 

створення незалежного оператора ГТС, існування якого є особливо 

критичним перед підписанням у 2020 році чергового контракту на транзит 

газу з Росії. 

Трансформаційні перетворення в економіці країни вимагають 

адекватного сучасним викликам інституційного забезпечення ефективного 

функціонування інфраструктури електропостачання.  

В Україні досі повною мірою не сформовано інституційні умови для 

проведення системної, послідовної, прозорої і підзвітної державної 

енергетичної політики. Залишається невирішеною низка проблемних питань 

щодо розвитку інституціонального середовища: недосконалість 

демократичних інститутів (корупції на всіх рівнях управління та отримання 

бюрократією економічної ренти за рахунок суспільства); неспроможність 
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держави передбачити та ефективно контролювати наслідки прийнятих нею 

рішень, обмеженість застосування формальних інституціональних практик у 

результаті розповсюдження неформальних та ін. 

У ході імплементації положень Третього енергетичного пакета, 

Директив та Регламентів ЄС у відповідне законодавство України 

спостерігається відставання України від графіку виконання Угоди (у 

проведенні подальших структурних реформ), також досі не завершено 

анбандлінг енергетичних монополій – розділення постачальника, транзитера, 

генеруючих потужностей відповідно до директив ЄС. Затримка 

імплементації європейських правил чи їх неадекватне впровадження в 

нормативне право країни може призвести до самоізоляції українського 

енергетичного ринку та негативних наслідків. 

Інституціональне забезпечення включає також зміни інституту 

власності. Приватизація мала бути джерелом залучення коштів для 

модернізації основних фондів енергетичних підприємств, одержання нового 

рівня ефективності роботи й управління системи електропостачання. Проте 

через недосконалість приватизаційного законодавства та використання 

приватизації як способу монополізації ринків задекларованої мети не 

досягнуто. Порівнюючи результативність функціонування 

електропостачальних компаній через порівняння окремих показників їх 

роботи можна зробити висновок про відсутність переваг у роботі компаній, 

заснованих на приватній формі власності. 

Процес лібералізація ринку електроенергії, зважаючи на досвід 

розвинених країн, вимагає активної участі держави у створенні механізму 

прозорих конкурентних відносин, підтримання недискримінаційних правил,  

регулювання та обмеження монополізму, зниження рівня корупції та тіньової 

економіки. Основною метою державного регулювання має бути досягнення 

балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання і держави. 
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ДОДАТКИ
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 Додаток А  

Нормативно правові акти ЄС, якими регулюється діяльність  

TEN-Т 

Чинний 

документ/назва 

Які питання 

регулює 
Суть 

Строки 

імплементації, 

роки 

Документи, що регулюють загальні питання для TEN-T 

Договір про 

функціонування 

Європейського Союзу 

07/02/1992 

(Маастрихтська угода) 

Комплексні Має на меті розгортання 

наступного етапу більш тісного 

зближення країн ЄС, в тому числі і 

за рахунок наближення 

національних транспортних мереж 

 

Біла книга – 

транспорт 2050 

від 2011 рік 

Комплексні 

  

Документ стратегічного характеру, 

який відображає наміри та 

прагнення ЄС стосовно 

майбутнього транспортної 

політики 

 

Регламент ЄС № 

1315/2013 від 11 

грудня 2013 року Про 

керівні принципи ЄС 

для розвитку 

транс'європейської 

транспортної мережі 

Організаційні Встановлює принципи розвитку 

транс'європейської транспортної 

мережі, що   включає двошарову 

структуру та складається з 

комплексної і базової мереж 

 

Директива Ради 

Європи 92/106 ЄС від 

7 грудня 1992 Про 

встановлення 

загальних правил для 

певних видів 

комбінованих 

перевезень товарів 

між державами-

членами  

Організаційні

  

Встановлює спільні правила для 

окремих типів транспортування 

товарів між державами-членами  

8 

Регламент (ЄС) № 

680/2007 від 20 червня 

2007 року скасовано 

на підставі Регламент 

ЄС № 1316/2013 

Регламент ЄС № 

1316/2013 від 11 

грудня 2013 року Про 

механізм З’єднання 

Європи (CEF) 

Фінансові Включає в себе положення, що 

встановлюють загальні правила 

надання фінансової допомоги ЄС в 

проекти TEN-T 

 

Регламент ЄС № 

1300/2013 від 17 

грудня 2013 року Про 

фонд Згуртування 

Фінансові Сповіщає про створення фонду, як 

одну з форм фінансової підтримки 

проектів TEN-T та визначає 

принципи його діяльності 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R1315:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R1315:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R1315:EN:NOT
http://old.minjust.gov.ua/file/33432
http://old.minjust.gov.ua/file/33432
http://old.minjust.gov.ua/file/33432
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Регламент ЄС № 

1301/2013 від 17 

грудня 2013 року Про 

Європейський фонд 

регіонального 

розвитку та спеціальні 

положення стосовно 

цілей інвестиції для 

зростання та праці 

Фінансові  Встановлює завдання фонду та 

його обсяги 

 

Регламент Ради (ЄС) 

№ 1085/2006 від 17 

липня 2006 р. втратив 

чинність на підставі 

Регламент (ЄС) № 

231/2014 

Регламент (ЄС) № 

231/2014 

Європейського 

Парламенту та Ради 

від 11 березня 2014 

року про створення 

Інструменту допомоги 

перед вступом (IPA II) 

Фінансові Підтримка бенефіціарів в 

прийнятті та здійсненні 

політичних, інституційних, 

правових, адміністративних, 

соціальних і економічних реформ, 

необхідних цими бенефіціарами з 

метою дотримання цінностей 

Союзу та поступового приведення 

у відповідність з правилами, 

стандартами, політкою і 

практикою Союзу з метою вступу в 

Союз 

 

Директива 2011/92 від 

13 грудня 2011 про 

оцінку впливу деяких 

державних і 

приватних проєктів на 

довкілля 

Екологія Застосовується до оцінки впливу 

на навколишнє середовище тих 

державних і приватних проєктів, 

які можуть істотно вплинути на 

довкілля 

 

Директива 2000/60 ЄC 

від 23 жовтня 2000 

року, що встановлює 

основу для дій 

Співтовариства в 

сфері водної політики 

Екологія Метою є створення основи для 

захисту внутрішніх поверхневих, 

перехідних, прибережних і 

підземних од 

 

Директива 2001/42 ЄC 

від 27 червня 2001 

року Про оцінку 

впливу певних планів 

і програм на довкілля 

Екологія Метою є забезпечення високого 

рівня захисту довкілля і сприяння 

врахуванню екологічних міркувань 

при підготовці та прийнятті планів 

і прогрм з метою сприяння 

сталому розвитку 

 

Документи, що регулюють галузеві питання розвитку TEN-T 

Директива ЄС № 

2008/57 від 17 червня 

2008 року Про 

функціональну 

сумісність залізничної 

системи в ЄС 

Залізниці Встановлює необхідні умови для 

проєктування, будівництва, 

уведення в експлуатацію, 

модернізації, оновлення, 

експлуатації та технічного 

обслуговування транс’європейської 

залізничної мережі 

 

Директива ЄС № 

2012/34 від 21 

листопада 2012 року 

Про створення єдиної 

європейської 

залізничної зони 

Залізниці Встановлює правила, що 

застосовуються до управління 

залізничною інфраструктурою, 

окреслює принципи та процедури 

встановлення і стягнення зборів за 

користування залізничною 

інфраструктурою 
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Регламент Комісії 

(ЄС) № 454/2011 від 5 

травня 2011 про 

технічної специфікації 

длявзаємодії, що 

відноситься до 

підсистеми 

«телематичні додатки 

для обслуговування 

пасажирів» 

транс'європейської 

залізничної системи 

Залізниці Встановлює технічні вимоги до 

додатку для обслуговування 

пасажирів підсистеми «додатки 

телематики» транс'європейськї 

залізничної системи «Технічна 

специфікація взаємодії» (TSI) 

 

Регламент (ЄС) № 

913/2010 від 22 

вересня 2010 року, що 

стосується 

європейської 

залізничної мережі 

для 

конкурентоспромож-

них вантажних 

перевезень 

Залізниці Встановлює правила створення і 

організації міжнародних 

залізничних коридорів для 

конкурентоспроможних 

залізничних перевезень з метою 

розвитку європейської залізничної 

мережі для конкурентоспроможних 

перевезень. Встановлює правила 

відбору, організації, управління та 

індикативного інвестиційног 

планування вантажних коридорів 

8 

Директива 2008/57 ЄС 

від 17 червня 2008 р. 

Про взаємодію 

залізничної системи в 

межах ЄС 

Залізниці Встановлює умови, які повинні 

бути виконані для забезпечення 

функціональної сумісності в 

залізничній системі ЄС. Ці умови 

стосуються проєктування, 

будівництва, введення в 

експлуатацію, модернізації, 

оновлення, експлуатації та 

технічного обслуговування частин 

цієї системи, а також професійної 

кваліфікації та стану здоров’я і 

безпеки персоналу, що сприяє її 

експлуатації та обслугоування 

8 

Директива 2012/34 / 

ЄС від 21 листопада 

2012 року про 

створення єдиного 

європейського 

залізничного простору  

Залізниці Встановлює правила, що 

застосовуються до управління 

залізничною інфраструктурою та 

до діяльності залізничного 

транспорту залізничних 

підприємств, створених або тих, 

що буде створено у державі-члені; 

визначає критерії, що 

застосовуються до видачі, 

поновлення або зміни ліцензій 

державою-членом, призначеної для 

залізничних підприємств, які є або 

будуть створені в ЄС; окреслює 

принципи та процедури, застосовні 

до встановлення та стягнення 

плати за залізничну 

інфраструктуру та розподілу 

потужностей залізничної 

інфраструктури 
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Рішення Комісії 

2009/561 ЄC від 22 

липня 2009 року було 

скасовано на підставі 

Рішення Комісії 

2012/88 ЄС. 

Рішення Комісії 

2012/88 ЄС від 25 

січня 2012 було 

скасовано на підставі 

Регламент Комісії 

(ЄС) 2016/919. 

Регламент Комісії 

(ЄС) 2016/919 від 27 

травня 2016 року про 

технічної специфікації 

для функціональної 

сумісності, що 

відноситься до 

підсистеми 

«управління – 

команда – 

сигналізація» 

залізничної системи в 

Європейському Союзі 

Залізниці Встановлює технічну 

специфікацію взаємодії (TSI), що 

відноситься до підсистем 

управління-командування і 

сигналізації (CCS) залізничної 

системи в ЄС; застосовується до 

всіх нових, моденізованих або 

оновлених підсистем управління і 

сигналізації на шляхах і бортових 

підсистемах управління і 

сигналізаціях залізничної системи 

 

Директива ЄС № 

2008/96 від 19 

листопада 2008 року 

Про управління 

безпекою дорожньої 

інфраструктури 

Авто-

транспорт 

Встановлює процедури щодо 

оцінки впливу на безпеку 

автомобільного руху 

 

Директива ЄС № 

2004/54 від 29 квітня 

2004 року Про 

мінімальні вимоги 

безпеки у тунелях в 

Транс’європейської 

автодорожньої мережі 

Авто-

транспорт 

Окреслюємінімальний рівень 

безпеки для користувачів тунелів 

TEN-T 

 

Директива ЄС № 

2010/40 від 7 липня 

2010 року Про 

структуру 

розгортання 

інтелектуальних 

транспортних систем 

в області 

автомобільного 

транспорту і для 

взаємодії з іншими 

видами транспорту 

Авто-

транспрт 

Встановлює основу для підтримки 

скоординованого і послідовного 

розгортання і використання 

Інтелектуальних транспортних 

систем 
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Директива 2010/40 / 

ЄС від 7 липня 2010 р. 

Про основи для 

впровадження 

інтелектуальних 

транспортних систем 

у галузі 

автомобільного 

транспорту та 

взаємодії зіншими 

видами транспорту 

Авто-

транспорт 

Встановлює основу для підтримки 

скоординованого і узгодженого 

розгортання і використання 

Інтелектуальних транспортних 

систем (ІТС) в рамках ЄС, зокрема 

між державами-членами, а також 

встановлює загальні умови, необхідні 

для виконання цієї мети; передбачає 

розробку специфікацій для дій в 

пріоритетних областях; 

застосовується до додатків і послуг 

ІТС у сфері автомобільного 

транспорту і до їх інтерфейсів та 

поєднання з іншими видами 

транспорту без шкоди для питань, що 

стосуютьс національної безпеки або 

необхідних в інтересах оборони 

 

Директива 2008/96 ЄС 

від 19 листопада 2008 

року щодо управління 

безпекою дорожньої 

інфраструктури 

Авто-

транспорт 

Вимагає встановлення та 

впровадження процедур, що 

стосуються оцінок впливу на 

безпеку дорожнього руху, аудитів 

безпеки дорожнього руху, 

управління інспекціями безпеки 

дорожньої мережі та державами-

членами; поширюється на дороги, 

які є частиною TEN-T, незалежно 

від того, перебувають вони на 

стадії проєктування, в процесі 

будівництва чи вже 

експлуатуються 

 

Директива 2004/52 від 

29 квітня 2004 р. Про 

функціональну 

сумісність 

електронних систем 

платних доріг в ЄС 

Авто-

транспорт 

Встановлює умови, необхідні для 

забезпечення функціональної 

сумісності електронних систем 

платних доріг в Співтоваристві. Це 

відноситься до електронного збору 

всіх видів дорожніх зборів, по всій 

дорожньої мережі ЄС, міським і 

міжміським дорогам, 

автомагістралях, основним і 

другорядним дорогам та різних 

споруд, таким як тунелі, мости і 

пороми 

 

2009/750 / EC: 

Рішення Комісії від 6 

жовтня 2009 року про 

визначення 

Європейської 

електронної служби 

оплати за проїзд і її 

технічних елементів 

Авто-

транспорт 

Визначає Європейську електронну 

службу оплати за проїзд (EETS); 

представляє необхідні технічні 

специфікації і вимоги для цієї 

мети, а також договірні правила, 

що стосуються надання EETS; 

встановлює права і обов’язки 

постачальників EETS, платних 

послуг та користувачів EETS 

 

Директива ЄС № 

2000/59 від 27 

листопада 2000 року 

Про засоби прийому 

портів для суднових 

відходів і залишків 

антажу 

Морський 

транспорт 

Встановлює вимоги до обладнання 

необхідного для надання 

екологічних послуг суднам в 

портах 
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Директива ЄС № 

2010/65 від 20 жовтня 

2010 року Про 

подання 

формальностей для 

суден, що прибувають 

та / або виходять з 

портів держав-члені 

Морський 

транспорт 

Встановлює вимоги до 

адміністративних процедур, що 

застосовуються до морського 

транспорту за допомогою 

електронної передачі 

інформаційного стандарту і 

раціоналізації формальностей 

звітності 

5 

Директива 2002/59 ЄС 

від 27 червня 2002 

року про створення 

системи моніторингу 

та інформаційного 

руху суден ЄС  

Морський 

транспорт 

Метою є створення в ЄС системи 

моніторингу та інформації про рух 

суден з метою підвищення безпеки 

та ефективності морського 

судноплавства, покращення 

реагування органів влади на 

інциденти, аварії або потенційно 

небезпечні ситуації на морі, 

включаючи пошук і рятувальні 

операції та сприяння кращому 

запобіганню та виявленню 

забруднень від суден 

6 

Директива 2000/59 ЄC 

від 27 листопада 2000 

року скасована на 

підставі Директива 

(ЄС) 2019/883  

Директива (ЄС) 

2019/883 від 17 квітня 

2019 року Про 

портових 

приймальних 

спорудах для доставки 

відходів з суден 

Морський 

транспорт 

Спрямована на захист морського 

середовища від негативних 

наслідків скидання відходів із 

суден, що використовують порти, 

розташовані в ЄС, забезпечуючи 

при цьому безперебійну роботу 

морського транспорту, 

покращуючи доступність і 

використання відповідних 

портових приймальних споруд і 

доставку відходів. на ці об’єкти 

6 

Регламент ЄС № 

1255/2011 від 30 

листопада 2011 року, 

Про встановлення 

Програми підтримки 

подальшого 

розроблення 

комплексної морської 

політики 

Морський 

транспорт 

Визначає фінансові заходи ЄС для 

реалізації загальної політики в 

галузі рибальства; відповідні 

заходи, пов’язані з морським 

правом; засади сталого розвитку 

районів рибальства і аквакультури 

і внутрішнього рибальства; 

комплексну морську політику 

 

Директива 2010/65 ЄС 

від 20 жовтня 2010 р. 

Про формальності 

звітності для суден, 

що прибувають до 

та/або виходять із 

портів держав-членів  

Морський 

транспорт 

Метою є спрощення та 

гармонізація адміністративних 

процедур, що застосовуються до 

морського транспорту, шляхом 

стандартизації електронної 

передачі інформації та 

раціоналізації формальностей 

звітності; застосовується до 

формальностей звітності, які 

можуть застосовуватися до 

морського транспорту для суден, 

що прибувають, і суден, що 

виходять з портів, розташованих у 

державах-членах 
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Директива 2005/44 ЄС 

від 7 вересня 2005 р. 

Про гармонізовані 

річкові інформаційні 

послуги (RIS) щодо 

внутрішніх водних 

шляхів у Є 

Внутрішньо-

водний 

транспорт 

Встановлює рамки для розгортання 

і використання гармонізованих 

річкових інформаційних служб 

(RIS) в країнах – членах ЄС з 

метою підтримки внутрішнього 

водного транспорту, підвищення 

безпеки, ефективності і 

екологічності та полегшення 

взаємодії з іншими видами 

транспорту; забезпечує основу для 

встановлення та подальшого 

розвитку технічних вимог, 

специфікацій та умов для 

забезпечення узгоджених, сумісних 

і відкритих RIS на внутрішніх 

водних шляхах ЄС 

5 

Регламент ЄС № 

300/2008 від 11 

березня 2008 року Про 

загальні правила в 

області безпеки 

цивільної авіації 

Авіа-

транспорт 

Встановлює загальні правила 

захисту цивільної авіації від актів 

незаконного втручання 

 

Регламент ЄС № 

549/2004 від 10 

березня 2004 року Про 

основи для створення 

єдиного 

європейського неба 

Авіа-

транспорт 

Встановлює стандарти безпеки та 

ефективності загального 

повітряного руху в Європі 

 

Регламент ЄС № 

550/2004 від 10 

березня 2004 року Про 

надання 

аеронавігаційних 

послуг в єдиному 

європейському небі 

Авіа-

транспорт 

Встановлює правила з надання 

аеронавігаційних послуг в єдиному 

європейському небі 

 

Регламент ЄС № 

551/2004 від 10 

березня 2004 року Про 

організацію та 

використання 

повітряного простору 

в єдиному 

європейському небі 

Авіа-

транспорт 

Встановлює правила, метою яких є 

підтримка концепції поступово 

більш інтегрованого робочого 

повітряного простору в контексті 

загальної транспортної політики 

 

Регламент ЄС № 

552/2004 від 10 

березня 2004 року Про 

функціональну 

сумісність 

Європейської системи 

управління 

повітряним рухом 

Авіа-

транспорт 

Метою є досягнення сумісності 

між різними системами, 

складовими та пов’язаними з ними 

процедурами EATMN з 

урахуванням відповідних 

міжнародних правил; спрямований 

на забезпечення узгодженого та 

швидкого впровадження нових 

погоджених та затверджених 

концепцій операцій чи технологій в 

управлінні повітряним рухом. 
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Регламент Ради (ЄС) 

№ 219/2007 від 27 

лютого 2007 року про 

створення Спільного 

підприємства з 

розвитку європейської 

системи управління 

повітряним рухом 

нового покоління 

(SESAR) 

Авіа-

транспорт 

Метою створення спільного 

підприємства є забезпечення 

модернізації європейської системи 

управління повітряним рухом 

шляхом координації і концентрації 

всіх відповідних досліджень і 

розробок в ЄС 

 

Регламент (ЄС) № 

300/2008 від 11 

березня 2008 року Про 

єдині правила в 

області безпеки 

цивільної авіації 

Авіа-

транспорт 

Встановлює загальні правила 

захисту цивільної авіації від актів 

незаконного втручання, які 

ставлять під загрозу безпеку 

цивільної авіації 

 

Регламент (ЄС) № 

549/2004 від 10 

березня 2004 року, що 

встановлює рамки для 

створення єдиного 

європейського неба 

(базові правила) 

Авіа-

транспорт 

Метою єдиної європейської 

небесної ініціативи є підвищення 

поточних стандартів безпеки та 

ефективності загального 

повітряного руху в Європі, 

оптимізація пропускної здатності, 

що відповідає вимогам всіх 

користувачів повітряного 

простору, і мінімізація затримок. 

Для досягнення цієї мети метою 

цих Правил є розробка узгодженої 

нормативно-правової бази для 

створення єдиного європейського 

неба 

 

Регламент (ЄС) № 

550/2004 від 10 

березня 2004 року Про 

надання 

аеронавігаційного 

обслуговування в 

єдиному 

європейському небі 

Авіа-

транспорт 

Стосується надання 

аеронавігаційного обслуговування 

в єдиному європейському небі; 

встановлює загальні вимоги для 

безпечного і ефективног надання 

аеронавігаційного обслуговування 

в ЄС 

 

Регламент (ЄС) № 

551/2004 від 10 

березня 2004 року Про 

організацію та 

використання 

повітряного простору 

в єдиному 

європейському небі 

Авіа-

транспорт 

Метою є підтримка концепції все 

більш інтегрованого 

експлуатаційного повітряного 

простору в контексті загальної 

транспортної політики та 

розроблення загальних процедур 

проєктування, планування та 

управління, що забезпечують 

ефективну і безпечну роботу 

організації повітряного руху 

 

Джерело: узагальнено Федяй Н.О. на основі офіційної бази законодавства ЄС 

(https://eur-lex.europa.eu/homepage.html). 

Примітка: сірим кольором позначені нормативно-правові акти, які Україні необхідно імплементувати 

згідно Угоди про асоціацію Україна-ЄС. 
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Додаток Б  

ВИМОГИ ДО ІНФРАСТРУКТУРИ TEN-T 

Вимоги до інфраструктури комплексної мережі. 
1. Інфраструктура залізниць: 

1) вантажні термінали повинні бути з’єднані з дорожньою 

інфраструктурою або, де це можливо, з інфраструктурою внутрішніх 

водних шляхів TEN-T; 

2) має враховувати положення Директиви ЄС № 2008/57, яка 

встановлює необхідні умови для проєктування, будівництва, уведення в 

експлуатацію, модернізації, оновлення, експлуатації і технічного 

обслуговування частин транс’європейської залізничної мережі, а також 

встановлює умови безпеки праці на залізниці; 

3) має враховувати положення Директиви ЄС № 2012/34, яка 

встановлює правила, що застосовуються до управління залізничною 

інфраструктурою, транспортом та підприємствами; визначає критерії 

видачі, оновлення або зміни ліцензій державою-членом, призначених для 

залізничних підприємств; окреслює принципи та процедури 

встановлення і стягнення зборів за користування залізничною 

інфраструктурою і розподілу пропускної здатності залізничної 

інфраструктури; 

4) у випадку ізольованих мереж необхідне оснащення системою 

ERTMS (The European Railway Traffic Management System – 

Європейською системою управління залізничним рухом). ERTMS 

націлена на заміну різних національних систем управління потягом і 

системами управління в Європі і включає два основні компоненти: 

– Європейську систему контролю потягів (ETCS), що представляє 

автоматичну систему захисту потягів (automatic train protection system 

(ATP)) для заміни існуючих національних ATP-систем; 

– радіосистему для забезпечення передачі голосу та даних між 

колією та потягом (GSM-R), засновану на стандартних GSM, 

використовуючи частоти, спеціально призначені для застосування 

залізничного транспорту з певними специфічними та розширеними 

функціями. 

2. Інфраструктура внутрішніх водних шляхів: 

1) держави-члени повинні гарантувати з’єднання внутрішніх портів 

з дорожньою інфраструктурою або залізницею; 

2) внутрішній порт повинен бути обладнаний одним вантажним 

терміналом, відкритим для всіх операторів на недискримінаційній основі 

з прозорою процедурою стягнення портових зборів; 

3) держава-член повинна забезпечити задовільний стан річок, 

каналів та озер, який: 

– має відповідати мінімальним вимогам до внутрішніх водних 

шляхів IV класу, які задекларовані у новій класифікації внутрішніх 
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водних шляхів, створеній Європейською конференцією міністрів 

транспорту (Conference of Ministers of Transport (ECMT)), а також 

забезпечити безмостовий простір; 

– спиратися на екологічне право; 

– бути оснащеною системою RIS (River Information Services – 

Річкової інформаційної служби). RIS – це система інформаційних послуг, 

що спрямовані на підвищення безпеки та ефективності внутрішнього 

водного транспорту шляхом оптимізації трафіку і процесу передачі 

інформації. 

3. Дорожньо-транспортна інфраструктура: 

1) держави-члени, згідно з Директивою ЄС № 1315/2013, повинні 

забезпечити високу якість доріг. Такі дороги мають бути спеціально 

спроєктовані та побудовані для руху автотранспорту, а також слугувати 

автомагістралями / швидкісними дорогами / стандартними стратегічними 

дорогами: 

– автомагістраль – це дорога, спеціально спроєктована та 

побудована для руху автотранспорту, що не обслуговує прилеглі до неї 

об’єкти, 

– швидкісна дорога – дорога, призначена для руху автотранспорту, 

до якої є доступ насамперед з перехресть або контрольованих вузлів, 

– стандартна стратегічна дорога – це дорога, яка не є 

автомагістраллю або швидкісною дорогою, але відповідає стандартам 

високоякісної дороги; 

2) держави-члени повинні забезпечити безпеку на дорогах, 

контролювати її та, у разі необхідності, вдосконалювати згідно з 

положеннями, прописаними у Директиві ЄС № 2008/96, яка встановлює 

процедури щодо оцінки впливу на безпеку руху; 

3) дорожні тунелі довжиною понад 500 м повинні відповідати 

положенням Директиви ЄС № 2004/54, яка окреслює мінімальний рівень 

безпеки для користувачів тунелів TEN-T шляхом попередження 

критичних подій, що можуть погрожувати життю людини, довкіллю, а 

також містить положення, що забезпечать захист на випадок аварії; 

4) інтелектуальні транспортні системи повинні відповідати 

вимогам Директиви ЄС № 2010/40, яка встановлює основу для підтримки 

скоординованого і послідовного розгортання і використання 

інтелектуальних транспортних систем (ІТС). 

4. Інфраструктура морських портів: 

1) морські порти мають бути пов’язані з залізницями і 

автодорогами, а також, де це можливо, – з внутрішніми водними 

шляхами TEN-T, крім випадків, коли фізичні обмеження не дозволяють 

таке з’єднання; 

2) будь-який морський порт повинен бути обладнаний одним 

вантажним терміналом, відкритим для всіх операторів на 

недискримінаційній основі з прозорою процедурою стягнення портових 

зборів; 
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3) морські канали, портові фарватери і лимани, що з’єднують два 

моря, або забезпечують доступ від морської акваторії безпосередньо до 

морських портів, повинні відповідати принаймні, VI класу водного 

шляху; 

4) морські порти держави-члена повинні мати обладнання, 

необхідне для надання екологічних послуг суднам у портах, зокрема 

забезпечити наявність прийомних споруд для суднових відходів і 

залишків вантажу відповідно до Директиви ЄС № 2000/59, яка регулює 

таку діяльність; 

5) морські порти держави-члена повинні бути оснащені системами 

VTMIS і SafeSeaNet, а також надавати E-Maritime послуги, в тому числі 

забезпечити діяльність послуг єдиного морського вікна, як це 

передбачено в Директиві ЄС № 2010/65, яка має на меті спрощення та 

узгодження адміністративних процедур, що застосовуються до 

морського транспорту, за допомогою електронної передачі 

інформаційного стандарту і раціоналізації формальностей звітності. 

5. Інфраструктура повітряного транспорту: 

1) будь-який аеропорт повинен бути обладнаний одним вантажним 

терміналом, відкритим для всіх операторів на недискримінаційній основі 

з прозорою процедурою стягнення аеропортових зборів; 

2) держава-член повинна забезпечити загальні базові стандарти 

безпеки для цивільної авіації, згідно з вимогами Регламенту ЄС № 

300/2008, яким встановлюються загальні правила захисту цивільної 

авіації від актів незаконного втручання; 

3) держава-член повинна забезпечити інфраструктуру управління 

повітряним рухом для створення єдиного європейського неба. Ці вимоги 

регулюються положеннями таких документів: 

– Регламентом ЄС № 549/2004, мета якого полягає у підвищенні 

існуючих стандартів безпеки та ефективності загального повітряного 

руху в Європі, оптимізації потенціалу, який відповідає вимогам усіх 

користувачів повітряного простору, а також зведенні затримок до 

мінімуму, 

– Регламентом ЄС № 550/2004, яким встановлюються правила з 

надання аеронавігаційних послуг в єдиному європейському небі та 

висуваються вимоги до безпечного й ефективного забезпечення 

аеронавігаційного обслуговування у Співтоваристві, 

– Регламентом ЄС № 551/2004, яким встановлюються правила, 

метою яких є підтримка концепції поступово більш інтегрованого 

робочого повітряного простору в контексті загальної транспортної 

політики і створення спільних процедур проєктування, планування та 

управління, що забезпечують ефективне і безпечне управління 

повітряним рухом, 

– Регламентом ЄС № 552/2004, що встановлює правила, метою 

яких є забезпечення сумісності між різними навігаційними системами, 

учасниками і пов’язаними з ними процедурами, що створює EATMN 
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(European air traffic management network – Європейську мережу 

управління повітряним рухом) з належним урахуванням відповідних 

міжнародних правил. 

6. Інфраструктура для мультимодальних перевезень: 

1) держава-член повинна забезпечити на справедливій та 

недискримінаційній основі, без шкоди для законодавства ЄС та країни-

члена: 

– наявність вантажних терміналів, пасажирських станцій, 

внутрішніх водних портів, аеропортів та морських портів, з метою 

забезпечення мультимодальних перевезень пасажирів та вантажів; 

– вантажні термінали та логістичні платформи, внутрішні водні та 

морські порти, а також аеропорти з обробки вантажів, які повинні бути 

обладнані таким чином, щоб надавати інформаційні послуги в рамках 

цієї інфраструктури, а також між різними видами транспорту по 

логістичних ланцюгах. Такі системи необхідні для того, щоб інформація 

в режимі реального часу сприяла регулюванню пропускної здатності 

інфраструктури, транспортними потоками з позиціонуванням, стеженням 

та спостереженням, а також забезпечувала безпеку мультимодальних 

перевезень; 

– постійний пасажиропотік за рахунок всеохоплюючої мережі з 

відповідним обладнанням та наявність телематичних прикладних 

програм на залізничних вокзалах, автобусних станціях, в аеропортах і, у 

відповідних випадках, у морських та внутрішніх портах; 

2) вантажні термінали повинні бути обладнанні кранами, 

конвеєрами та іншими пристроями для переміщення вантажів між 

різними видами транспорту, а також для розміщення та зберігання 

вантажу. 

 

Вимоги до інфраструктури базової мережі. 
1. Наявність та використання інноваційних технологій, 

телематичних додатків, управлінських та регулюючих заходів з 

управління інфраструктурою, щоб забезпечити ефективне використання 

ресурсів транспортної інфраструктури для пасажирських та вантажних 

перевезень. 

2. Відповідність базової інфраструктури вимогам до комплексної 

інфраструктури, яка, на додачу, доповнюється вимогами до певних 

галузей, наведених нижче. 

1. Щодо інфраструктури залізниць: 

1) повна електрифікація колій та, в міру необхідності, під’їзних 

смуг для електропотягів; 

2) вантажні колії базової мережі повинні мати такі характеристики: 

навантаження на вісь – щонайменше 22,5 т; лінійна швидкість 100 км/рік; 

можливість запуску поїздів з довжиною 740 м; 

3) повне впровадження ERTMS; 

4) номінальна ширина колій для нових залізниць повинна бути 
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1435 мм, за винятком випадків, коли нова лінія є продовженням уже 

існуючої колії, що відмінна та відокремлена від основних залізничних 

ліній в ЄС. 

2. Щодо інфраструктури внутрішніх водних шляхів: 

– розбудова інфраструктури для забезпечення альтернативними 

екологічно чистими видами палива. 

3. Дорожньо-транспортна інфраструктура: 

1) наявність зон відпочинку на автомагістралях приблизно кожні 

100 км – відповідно до потреб суспільства, ринку і навколишнього 

середовища, зокрема, для того, щоб забезпечити відповідне місце для 

паркування комерційним користувачам доріг із відповідним рівнем 

безпеки; 

2) розбудова інфраструктури для забезпечення альтернативними 

екологічно чистими видами палива. 

4. Щодо інфраструктури повітряного транспорту. 

– розбудова інфраструктури для забезпечення альтернативними 

екологічно чистими видами палива. 
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Додаток В 
 

Таблиця  1.1 

Динаміка загальних обсягів переробки вантажів і питомої ваги   

стивідорних компаній різної форми власності у морських портах 

України 

 
Обсяги 

переробки 

  

2015 2016 2017 2018 

млн т % млн т % млн т % млн т % 

Всього 144,6 100 131,7 100 132,6 100 135,2 100 

Державними 

стивідорними 

компаніями на 

причалах АМПУ 48,9 33,8 38,4 29,2 34,7 26,2 

 

 

 

33,3 

 

 

 

24,6 

Приватними 

стивідорними 

компаніями на 

причалах АМПУ 50,9 35,2 53,5 40,6 52,5 39,6 

 

 

 

51,1 

 

 

 

37,8 

Стивідорними 

компаніями на 

власних 

причалах 44,8 31,0 39,8 30,2 45,3 34,2 

 

 

 

50,8 

 

 

 

37,6 

Джерело: розраховано Кудрицькою Н.В з використанням даних за: Адміністрація 

морських портів України. Підсумки роботи. URL: http://uspa.gov.ua/pokazniki-roboti 
 

 

 
 

Рис. 1.1. Динаміка загальних обсягів переробки вантажів стивідорними 

компаніями  різної форми власності в морських портах України, млн т 

 

Джерело: побудовано Кудрицькою Н.В. з використанням даних: Адміністрація 

морських портів України. Підсумки роботи. URL: http://uspa.gov.ua/pokazniki-roboti 

 

http://uspa.gov.ua/pokazniki-roboti
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Рис. 1.2. Динаміка питомої ваги стивідорних компаній різних форм власності у 

загальних обсягах переробки вантажів морськими портами України, % 

Джерело: розраховано Кудрицькою Н.В.  з використанням даних: Адміністрація морських 

портів України. Підсумки роботи. URL: http://uspa.gov.ua/pokazniki-roboti 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.2 

 

Динаміка обсягів переробки експортних  вантажів і питомої ваги  стивідорних 

компаній морських портів різної форми власності  у їх переробці 

 
 Обсяги 

переробки 

  

2015 2016 2017 2018 

млн т % млн т % млн т % млн т % 

Всього 103,9 100 100,2 100 98,5 100 99,0 100 

Державними 

стивідорними 

компаніями на 

причалах 

АМПУ 30,6 29,5 26,5 26,4 24,6 25,0 23,4 23,6 

Приватними 

стивідорними 

компаніями на 

причалах 

АМПУ 37,8 36,4 42,4 42,3 40,8 41,4 40,2 40,6 

Стивідорними 

компаніями на 

власних 

причалах 35,5 34,2 31,3 31,2 33,1 33,6 35,4 35,8 

Джерело: розраховано Кудрицькою Н.В.  з використанням даних: Адміністрація морських 

портів України. Підсумки роботи. URL: http://uspa.gov.ua/pokazniki-roboti 
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Рис. 1.3.  Динаміка питомої ваги стивідорних компаній різних форм 

власності у обсягах переробки експортних вантажів, % 
 

Джерело: побудовано Кудрицькою Н.В. з використанням даних: Адміністрація морських 

портів України. Підсумки роботи. URL: http://uspa.gov.ua/pokazniki-roboti 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.3 

Динаміка обсягів переробки імпортних  вантажів і питомої ваги  стивідорних 

компаній морських портів різної форми власності  у їх переробці 

 

 Обсяги переробки 

  

2015 2016 2017 2018 

млн т % млн т млн т % млн т млн т % 

Всього 17,9 100 16 100 20,4 100 23,7 100 

Державними стивідорними 

компаніями на причалах АМПУ 6,6 36,9 4,5 28,1 6,4 31,4 6,1 25,7 

Приватними стивідорними 

компаніями на причалах АМПУ 3,4 19,0 4,1 25,6 5 24,5 5,2 22,0 

Стивідорними компаніями на власних 

причалах 7,9 44,1 7,4 46,3 9 44,1 12,4 52,3 

Джерело: побудовано Кудрицькою Н.В. з використанням даних: Адміністрація морських 

портів України. Підсумки роботи. URL: http://uspa.gov.ua/pokazniki-roboti 
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Рис. 1.4.  Динаміка питомої ваги стивідорних компаній різних форм 

власності у обсягах переробки імпортних вантажів, % 
 

Джерело: побудовано Кудрицькою Н.В. з використанням даних : Адміністрація морських 

портів України. Підсумки роботи. URL: http://uspa.gov.ua/pokazniki-roboti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uspa.gov.ua/pokazniki-roboti


 
375 

 

Додаток Г 

Окремі ключові показники ефективності Енергетичної стратегії  

України на період до 2035 року 

Показник 
2015 

звіт 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

2030 

прогноз 

2035 

прогноз 

Енергоємність ВВП, ЗППЕ у т н.е./тис. 

дол. ВВП (ПКС 

0,28 0,20 0,18 0,15 0,13 

Імпортозалежність (брутто імпорт 

енергоресурсів у ЗППЕ, %)  

51,6% <50% <33% <33% <33% 

Частка місцевих альтернативних видів 

палива в місцевих паливно-енергетичних 

балансах, % до загального споживання  

- 10 15 18 20 

Викиди CO2 до рівня 1990 року  

(Обмеження)  

- <60% <60% <60% <50% 

Зниження викидів в СО2 екв. на кінцеве 

споживання палива, % від 2010 року 

- >5 >10 >15 >20 

Частка потужностей у тепловій генерації, 

що відповідає екологічним вимогам ЄС 

(викиди SO2, NOx, золи), % 

<1% <10% <40% 85% 100% 

Доступність для держави енергетичних 

ресурсів у кризових  ситуаціях, місяців 

споживання   

0,5 1,5 3 3,5 4 

Доступність для держави енергетичних 

ресурсів приватних компаній у кризових 

ситуаціях, місяців споживання 

0,5 1 1 1 1 

Стратегічні запаси енергоресурсів, місяців 

споживання 

 0,5 2 2,5 3 

Співвідношення витрат на електроенергію 

та тепло до ВВП (номінальний), % 

(Обмеження) 

5,6% <6% <6% <6% <6% 

Частка біржової торгівлі енергоресурсами, 

% від внутрішнього споживання, у т.ч. 

електрична енергія, вугілля, нафта, газ та 

інші види палива  

10% 25 50 55 60 

Структура ЗППЕ України, млн т н.е. 

Вугілля 27,3 18 14 13 12 

Природний газ 26,1 24,3 27 28 29 

Нафтопродукти 10,5 9,5 8 7,5 7 
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Показник 
2015 

звіт 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

2030 

прогноз 

2035 

прогноз 

Атомна енергія 23,0 24 28 27 24 

Біомаса, біопаливо та відходи 2,1 4 6 8 11 

Сонячна та вітрова енергія 0,1 1 2 5 10 

Гідроенергія 0,5 1 1 1 1 

Термальна енергія 0,5 0,5 1 1,5 2 

Всього 90,1 82,3 87 91 96 

Структура ЗППЕ України, % 

Вугілля 30,4 22 16,1 14,3 12,5 

Природний газ 28,9 29,3 31 30,8 30,2 

Нафтопродукти 11,6 11,5 9,2 8,2 7,3 

Атомна енергія 25,5 29,3 32,2 29,7 25,0 

Біомаса, біопаливо та відходи 2,3 4,9 6,9 8,8 11,5 

Сонячна та вітрова енергія 0,1 1,2 2,4 5,5 10,4 

Гідроенергія 0,5 1,2 1,1 1,1 1,0 

Термальна енергія 0,6 0,6 1,1 1,6 2,1 

Всього 100 100 100 100 100 

У т.ч. викопні ресурси  96 92 88 83 75 

У т.ч. відновлювані ресурси  4 8 12 17 25 

Орієнтовний прогноз виробництва електроенергії до 2035 року, млрд кВт·год 

АЕС  87,6 85 91 93 94 

ТЕС/ТЕЦ  67,5 60 64 63 63 

Гідро  7 10 12 13 13 

ВДЕ (сонце і вітер)  1,6 9 12 18 25 

Всього (виробництво електричної енергії)  163,7 164 178 185 195 

Примітка  
* Застосовується виключно до ринків, які не перебувають у стані природної монополії. 
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Додаток Д 

Досвід реструктуризації вугільної промисловості Німеччини  

Реструктуризація вугільної промисловості Німеччини проводилась у 

такому порядку: уряд створював спеціальні фонди, і з них за кожну 

невидобуту тонну вугілля (порівняно з попереднім періодом) виплачувалася 

премія у розмірі 27,5 марки. В результаті у середині 1960-х років видобуток 

кам’яного вугілля скоротився на 15 млн т. Таким чином ФРН стала на шлях 

секторальних державних дотацій. Підсумком реформи стало об’єднання у 

1969 році 27 вугільних підприємств у державну компанію Ruhrkohle AG (за 

назвою Рурського кам’яновугільного басейну). Однак видобуток 

продовжувався скорочуватись, у 1973 р. він становив менше 100 млн т. 

Незважаючи на це, кількість робочих місць до 80-х років залишалась 

стабільною і у вуглевидобувних регіонах практично не було безробіття. 

Як правило, шахти входили в єдиний комплекс із збагаченням і 

теплоелектростанціями потужністю 800 МВт, які спалювали це вугілля. У 

Німеччині, на відміну від України, немає і не було жодної збагачувальної 

фабрики, яка б структурно була відокремлена від шахти.  

Протягом декількох десятиліть німецька державна компанія працювала 

за схемою, дуже схожою на функціонування українських державних шахт, – 

укладалися довгострокові контракти з металургійними підприємствами і 

тепловими електростанціями на закупівлю певного обсягу видобутого 

вугілля, встановленню таких «лімітів» сприяло законодавство, оскільки, 

згідно з планом розвитку держави, приблизно третина від загального обсягу 

електроенергії повинна була вироблятися саме з вугілля. Держава допомагала 

вугільним компаніям не тільки в укладанні контрактів а й компенсаціями за 

невидобуте вугілля. Ціна вугілля визначалась ринковими умовами, у той час 

як собівартість видобутку на деяких шахтах перевищувала відпускну ціну у 

1,5 раза, різницю між ринковою вартістю і реальною (собівартістю) держава 

дотувала. Розподілялися ці кошти через державну компанію Ruhrkohle 

залежно від марки вугілля, обсягу та собівартості видобутку. 
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Для покриття «собівартісних» фінансових розривів існували два 

спеціальні податки – один з яких був покликаний допомогти шахтам, що 

видобували коксівне вугілля для потреб металургії (Kokskohlhilfe), другий, 

більш відомий як «вугільна копійка» (Kohlenpfennig) – спрямовувався на 

підтримку шахт, які видобували енергетичне вугілля. Оплачувалася ця 

«копійка» кінцевим споживачем електроенергії, для цього у комунальних 

рахунках був передбачений навіть окремий рядок. У середині 2000-х років 

розмір дотацій становив близько 120 євро на тонну вугілля (зараз в Україні 

дотації становлять близько 685 грн, або 23 євро на тонну вугільної 

продукції). 

З активізацією реструктуризації галузі головна проблема, з якою 

зіткнулися у Німеччині при закритті шахт, було безробіття. Наприклад, у 

2007 р. кількість зайнятих у вугільній галузі становила 32,8 тис. осіб. Для 

Німеччини загалом з її населенням у 80 млн осіб це мало, але для одного з 

районів країни – Рурського регіону – це виявилося катастрофічним, бо 76% 

робітників були зайняті у вугільній галузі. Втім, основна маса шахтарів була 

скорочена цілком природним шляхом, для цього урядом був використаний 

механізм раннього виходу на пенсію для старшого покоління шахтарів. 

Виплати за цією програмою субсидувались урядом з держбюджету та 

бюджетів федеральних земель. Діяв такий порядок: протягом декількох років 

вкладались бюджетні додаткові кошти в пенсійний фонд, завдяки чому 

шахтар міг піти на пенсію достроково, не досягнувши належного віку (63 

роки). Розмір такої дострокової пенсії міг досягати 90% шахтарської 

зарплати, що було досить привабливим, цією програмою скористались майже 

10 тис. осіб. При цьому не відкривались вакансії, тим самим кількість 

персоналу скорочувалася без особливих негативних соціальних наслідків. 

Однак одними пенсіями проблема не вирішувалася, частину робітників 

все ж довелося скоротити, відбувалося це на дуже лояльних для працівників 

умовах. Найбільш поширеним варіантом був такий: після звільнення за 

скороченням шахтарі продовжували отримувати заробітну плату до виходу 
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на пенсію, при цьому розмір її коливався від 2,5 до 4 тис. євро на місяць. По 

суті ця система аналогічна нині діючій в Україні дотаційній системі. 

Ще одним способом скорочення персоналу стало уведення короткого 

робочого дня. Для того щоб скоротити витрати на утримання шахти з 

дозволу профспілки скорочувався робочий час, і відповідно, оплата праці. 

Але такі програми мали менший вплив на реформу сектора, ніж виплата 

зарплат і дострокових пенсій. Саме тому щорічний бюджет на виплату 

подібних витрат становив близько 1,5 млрд євро. 

Значно більше коштів Німеччина витрачала на перенавчання шахтарів. 

З 1960-х, коли необхідність поступового скорочення чисельності шахтарів і 

звільнення персоналу стала очевидною, у Рурському регіоні почали  

відкриватися численні навчальні заклади різних профілів. Активізувалися 

сфери обслуговування, культури – крім збудованих нових підприємств 

частина шахтарів змогла перекваліфікуватися для роботи в туристичній 

сфері, знайти роботу в місцевих театрах, на виставках. 

Ще один перспективний напрям для Рурського регіону – розвиток 

«зелених» технологій. Наприклад, закриту шахту в Дінслакене перетворили в 

лісорозплідник, де вирощуються енергетичні верба і тополя для біомаси. 

Частина колишніх шахтарів реалізувала свої вміння у сфері видобутку лігніту 

– бурого вугілля, популярність якого в Німеччині досить велика. 

Таким чином, Німеччина пішла по шляху найменшого опору (на 

відміну від Великої Британії, де реформи були жорсткими і 

безкомпромісними), було щедро заплачено за згортання видобутку кам’яного 

вугілля підземним способом. Останні дві шахти були закриті у середині 

2018 р.  

Наразі в Німеччині основним паливом для теплових електростанцій є 

буре вугілля власного видобутку, запаси якого є найбільшими в Західній 

Європі, залягають на невеликій глибині, видобувають його переважно 

маловитратним відкритим способом. 
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Найкрупніша енергетична компанія в Німеччині – RWE (нім. Rheinisch-

Westfälisches Elektrizitätswerk, FWB: RWEG, ISE: RWE), одне з основних її 

завдань є організація поставки електроенергії в місто Ессен та його околиці, 

джерело генерації – буре вугілля (лігніт). До початку Першої світової війни 

RWE була однією з провідних електроенергетичних компаній кайзерівскої 

Німеччини. Після Другої світової війни компанія залишалася лідером 

енергетичної галузі ФРН, спираючись на ТЕС, які працюють на лігніті, і 

гідроелектростанції. 

Концерн RWE є відкритим акціонерним товариством, акції якого 

обертаються на Франкфуртській і Дюссельдорфської фондових біржах, а 

також – на позабіржовому ринку США (у вигляді АДР). Котирування акцій 

концерну використовуються при розрахунку фондового індексу DAX. 

На грудень 2015 року близько 86% акціонерного капіталу концерну 

належало інституційним інвесторам, найбільшими з яких були: RWEBGmbH 

(об’єднує акції, що належать муніципальної-енергетичним компаніям – 15% 

акціонерного капіталу RWE), одна з найбільших американських 

інвестиційних компаній BlackRock Inc (3%) і британська інвестиційна 

компанія Mondrian Investment Partners Ltd (3%), 13% акцій RWE належало 

приватним інвесторам і 1% – працівникам концерну. 

Основні напрями діяльності концерну – видобуток бурого вугілля, 

вироблення і продаж електроенергії на теплових, атомних і ВДЕ-

електростанціях, торгівля і постачання споживачам природного газу. 

Діяльність концерну зосереджена в Німеччині (57% виручки у 2014 р.), 

Великій Британії (21% виручки), країнах Бенілюксу (9% виручки), 

Центральної та Східної Європи (Угорщині, Чехії, Словаччині, Австрії, 

Польщі). Компанія також оперує в електроенергетиці країн Південної Європи 

(Іспанії, Португалії, Франції, Італії – в основному у сфері ВДЕ), Хорватії, 

Словенії, Румунії та Туреччини. 

Структурно група компаній RWE організована в холдинг, материнська 

компанія якого RWE AG займається стратегічним управлінням активами. 
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Кожен з напрямів виробничої діяльності групи RWE очолює одна з дочірніх 

компаній (субхолдинги): 

У 2015 р. концерн RWE володів мажоритарними пакетами акцій двох 

атомних електростанцій Німеччини (Гундреммінген, енергоблоки B і C, а 

також АЕС Емсланд), частка яких у виробленні електроенергії концерном 

становила 14,4%. Частка вугільних ТЕС у виробленні електроенергії 

концерном становила 58,4%, частка газових ТЕС – 20,0%. На кінець 2015 р. 

встановлені генеруючі потужності концерну становили 48,1 ГВт. У 2015 р. 

групою RWE було видобуто 95,2 млн т бурого вугілля (близько 52% 

загального видобутку в країні), з них 82,4 млн т були використані на ТЕС 

концерну. 
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Додаток Е 

Узагальнені основні положення Закону України «Про особливості 

приватизації вугледобувних підприємств» від 12.04.2012 р. № 4650-VI 

 

Особливими умовами приватизації вугледобувних підприємств є, 

зокрема, такі (стаття 2): 

– продаж усіх акцій, що належать державі (без збереження у державній 

власності пакетів акцій) у статутних капіталах акціонерних товариств, 

утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних 

вугледобувних підприємств; 

– встановлення на строк до трьох років з моменту завершення 

приватизації мораторію на порушення справ про банкрутство вугледобувних 

підприємств, які поширюються лише на борги, що утворилися на момент 

завершення приватизації;  

– переоформлення на покупця (інвестора) об’єкта приватизації діючих 

спеціальних дозволів на видобування корисних копалин без проведення 

аукціону. 

До об’єктів приватизації належать (стаття 4): 

– вугледобувні підприємства як єдині майнові комплекси; 

– шахти (шахтоуправління) як єдині майнові комплекси; 

– розрізи як єдині майнові комплекси; 

– акції, які належать державі у статутних капіталах акціонерних 

товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації 

державних вугледобувних підприємств. 

У рамках передприватизаційної підготовки вугледобувних підприємств 

здійснюються такі заходи: 

– проведення інвентаризації; 

– упорядкування технічної та будівельної документації щодо об’єкта 

приватизації; 

– виділення земельної ділянки, закріпленої за об’єктом приватизації, у 

натурі (на місцевості), оформлення землевпорядної документації; 
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– визначення заходів соціального захисту працівників. 

Передприватизаційна підготовка вугледобувних підприємств може 

включати виділення із складу підприємств структурних підрозділів, що не 

порушують технологічної єдності виробництва та технологічних циклів, і 

здійснення інших заходів. 

Приватизація вуглевидобувних підприємств здійснюється у разі їх 

включення до переліку об’єктів державної власності, які підлягають 

приватизації, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

Приватизація здійснюється такими способами (стаття 7): 

– продаж на аукціоні; 

– продаж на інвестиційному конкурсі; 

– іншими способами, передбаченими законодавством з питань 

приватизації, у тому числі шляхом викупу орендарями або концесіонерами 

цілісних майнових комплексів вугледобувних підприємств, які були передані 

в концесію або оренду до дня набрання чинності цим Законом. 

Об’єкт приватизації вугільної галузі передається для продажу на 

інвестиційному конкурсі у разі, якщо аукціон не відбувся через відсутність 

покупців після зниження початкової ціни об’єкта приватизації на 50% на 

інвестиційному конкурсі (стаття 8). 

При продажі вуглевидобувних підприємств на інвестиційному конкурсі 

критерієм визначення переможця інвестиційного конкурсу є запропонована 

учасниками конкурсу максимальна величина приведеного вартісного обсягу 

інвестицій в об’єкт приватизації, виражена у грошовому еквіваленті (стаття 

9). 

У разі невиконання покупцем інвестиційного плану, а також умов 

договору купівлі-продажу орган приватизації має право розірвати укладений 

договір купівлі-продажу в порядку та на умовах, передбачених  Законом 

України «Про приватизацію державного майна» (стаття 9). 

Соціальні гарантії працівникам підприємства, що приватизується, та 

приватизованого підприємства передбачають, зокрема, недопущення 
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звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового 

власника протягом шести місяців з моменту завершення приватизації(стаття 

10). 

Вартість об’єктів приватизації визначається згідно з методикою, 

затвердженою Кабінетом Міністрів України, при цьому вартість 

промислових запасів корисних копалин не враховується. Вартість об’єкта 

приватизації включає залишкову вартість спеціальних дозволів на 

видобування корисних копалин за умови безоплатної передачі покупцю 

(інвестору) цих дозволів (стаття 12) . 

З метою недопущення банкрутства вугледобувних підприємств і 

збереження сировинної бази металургійного та енергетичного комплексів з 

моменту прийняття рішення про приватизацію підприємства до моменту 

завершення приватизації встановлюються мораторій на застосування 

процедури примусової реалізації майна об’єктів приватизації шляхом 

зупинення виконавчого провадження та мораторій на порушення справ про 

банкрутство вугледобувних підприємств (стаття 13). . 

До договору купівлі-продажу включаються зобов’язання, передбачені 

планом приватизації, зобов’язання сторін, які були визначені умовами 

конкурсу, аукціону, конкурсу інвестиційних проєктів щодо (стаття 14): 

1) у виробничій діяльності підприємства: 

виконання програм технічного переоснащення виробництва, 

впровадження прогресивних технологій; 

здійснення комплексу заходів щодо збереження технологічної єдності 

виробництва та технологічних циклів; 

здійснення заходів щодо розвитку шахтного фонду в обсязі та строки, що 

погоджуються сторонами; 

забезпечення застосування раціональних, екологічно безпечних і 

нешкідливих технологій видобування вугілля; 
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забезпечення фіксованого гарантованого обсягу видобутку вугілля 

протягом строку, встановленого органом, уповноваженим управляти 

державним майном; 

дотримання основних вимог під час розробки родовищ корисних копалин 

та переробки мінеральної сировини, визначених законодавством у сфері 

користування надрами; 

здійснення заходів щодо запобігання можливому шкідливому 

(небезпечному) впливу наслідків аварій на вугледобувному підприємстві і 

стихійних явищ; 

виконання встановлених мобілізаційних завдань; 

забезпечення постійного проведення моніторингу екологічного стану 

довкілля в межах гірничого відводу; 

забезпечення виконання екологічних вимог у сфері проведення гірничих 

робіт, інших вимог, передбачених законодавством про охорону 

навколишнього природного середовища, та розв’язання екологічно-

гідрогеологічних проблем, які виникають у процесі експлуатації 

вугледобувних підприємств; 

забезпечення подання у встановлені строки відповідним органам, 

визначеним законодавством, форм державної статистичної звітності щодо 

видобутку вугілля, стану запасів та втрат вугілля в надрах, стану та 

протяжності гірничих виробок тощо; 

здійснення підробки будівель, споруд та природних об’єктів згідно з 

вимогами нормативних документів, що погоджуються з користувачем цих 

об’єктів; 

2) в економічній діяльності підприємства: 

забезпечення щорічного інвестування підприємства в обсязі та строки не 

менше встановлених у договорі купівлі-продажу; 

подальшого використання земельної ділянки відповідно до вимог  

Земельного кодексу України; 

виконання вимог законодавства про захист економічної конкуренції; 
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забезпечення своєчасної сплати податків і зборів, передбачених 

законодавством, та страхових внесків; 

забезпечення щомісячної виплати заробітної плати працівникам 

підприємства відповідно до законодавства; 

забезпечення погашення покупцем заборгованості із заробітної плати та 

інших виплат працівникам у зв’язку з трудовими відносинами, а також 

заборгованості за внесками на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, що утворилися на момент продажу, протягом передбаченого 

договором купівлі-продажу строку; 

забезпечення виконання вимог галузевої угоди та колективного договору; 

вжиття заходів щодо недопущення банкрутства підприємства; 

обов'язкового здійснення заходів з ліквідації (фізичної, юридичної) 

вугледобувного підприємства у разі виникнення обґрунтованої економічної 

необхідності; 

3) у соціальній діяльності підприємства: 

здійснення заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці 

та охорони навколишнього природного середовища; 

утримання об’єктів соціально-побутового призначення; 

збереження та раціонального використання робочих місць; 

забезпечення належного рівня безпеки проведення гірничих робіт та 

охорони праці; 

забезпечення медичного та санітарно-побутового обслуговування 

працівників гірничих підприємств; 

забезпечення безоплатного надання вугілля для побутових потреб 

працівникам та пенсіонерам згідно із законодавством. 

Строк дії зобов’язань, зазначених у договорі купівлі-продажу, крім 

виконання встановлених мобілізаційних та екологічних завдань, не повинен 

перевищувати п’яти років. 
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Встановлення інших умов приватизації, ніж передбачені цим Законом та  

Законом України «Про приватизацію державного майна», під час 

приватизації вугледобувних підприємств не допускається. 

Державний контроль вугледобувних підприємств після приватизації за 

виконанням умов договорів купівлі-продажу та моніторинг економічної 

ефективності діяльності об’єкта приватизації здійснюються у  порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України і не повинен перевищувати 

п’яти років (стаття 15). 

Зазначений порядок, зокрема, повинен передбачати: 

закріплення сфер відповідальності за органами, що здійснюють контроль 

за виконанням умов договорів купівлі-продажу; 

заходи щодо організації моніторингу виконання умов договорів; 

порядок проведення таких заходів та оформлення результатів; 

встановлення нормативів економічної ефективності діяльності об'єкта. 

Перепрофілювання, консервація або припинення діяльності 

вугледобувних підприємств протягом строку дії умов договору купівлі-

продажу здійснюються виключно після погодження з державними органами 

приватизації та органом, уповноваженим управляти державним майном, 

згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. 
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Додаток Є 

Заходи з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС  щодо електроенергетики (сектор 

електропостачання) 385
 

 

Найменування завдання 

Положення 
Угоди/ 

рішення 
органу 

асоціації 

Акт права ЄС Найменування заходу 
Строк 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 

Розділ "Енергетика та енергонезалежність" 

721. Реалізація 

Енергетичної стратегії на 

період до 2035 року 

стаття 338  1) розроблення та затвердження 

плану заходів з імплементації 

Енергетичної стратегії на період 

до 2020 року 

до 20 березня 

2018 р. 

Міненерговугілля 

 

  

2) розроблення та затвердження 

плану заходів з імплементації 

Енергетичної стратегії на період 

до 2025 року 

  

 

  

3) розроблення та затвердження 

плану заходів з імплементації 

Енергетичної стратегії на період 

до 2035 року 

  

722. Забезпечення 

впровадження нової моделі 

функціонування ринку 

електроенергії 

стаття 338, 

додаток 

XXVII 

Директива 2009/72/ЄС; 

Регламент (ЄС) 

№ 714/2009 

1) розроблення відповідних 

проєктів нормативно-правових 

актів згідно з планом організації 

підготовки проєктів актів, 

до 1 липня 

2019 р. 

Міненерговугілля 

НКРЕКП (за згодою) 

Мінфін 

Мінекономрозвитку 

                                                 
385

 Джерело: План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії 

і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL:  https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-

yevropejskim-soyuzom-yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-z-inshoyi-storoni 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevropejskim-soyuzom-yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-z-inshoyi-storoni
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevropejskim-soyuzom-yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-z-inshoyi-storoni
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Найменування завдання 

Положення 
Угоди/ 

рішення 
органу 

асоціації 

Акт права ЄС Найменування заходу 
Строк 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 

необхідних для забезпечення 

реалізації Закону України «Про 

ринок електричної енергії» 

Мін’юст 

Антимонопольний 

комітет 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

 2) опрацювання проєктів 

нормативно-правових актів з 

експертами ЄС 

 3) подання проєктів нормативно-

правових актів на розгляд 

Кабінету Міністрів України  

723. Відокремлення та 

сертифікація оператора 

системи передачі  

стаття 338, 

додаток 

XXVII 

Директива 2009/72/ЄС, 

стаття 9(1) 

1) розроблення відповідного 

нормативно-правового акта щодо 

корпоратизації державного 

підприємства «НЕК “Укренерго”» 

до 1 липня 

2019 р. 

Міненерговугілля 

державне 

підприємство “НЕК 

«Укренерго» (за 

згодою) 

НКРЕКП (за згодою) 

 
  

2) прийняття нормативно-

правового акта 
  

 

  

3) створення комісії з 

корпоратизації державного 

підприємства «НЕК “Укренерго”» 

  

 

  

4) проведення інвентаризації 

майна державного підприємства 

«НЕК “Укренерго” 

  

 

  

5) проведення оцінки вартості 

цілісного майнового комплексу 

державного підприємства “НЕК 

“Укренерго”» 
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Найменування завдання 

Положення 
Угоди/ 

рішення 
органу 

асоціації 

Акт права ЄС Найменування заходу 
Строк 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 

 

  

6) здійснення випуску акцій 

оператора системи передачі 

електричної енергії 

  

   

7) затвердження порядку 

здійснення сертифікації оператора 

системи передачі електричної 

енергії  

  

   

8) підготовка заявки на 

сертифікацію оператора системи 

передачі електричної енергії 

  

   

9) опрацювання проекту рішення 

щодо сертифікації оператора 

системи передачі електричної 

енергії з експертами ЄС 

  

   

10) розроблення процедури 

отримання оператором системи 

передачі електричної енергії 

ліцензії на провадження 

діяльності  

  

724. Створення оператора 

ринку та гарантованого 

покупця електроенергії 

стаття 337, 

додаток 

XXVII 

Директива 2009/72/ЄС, 

стаття 9(1) 

1) виділення у складі державного 

підприємства «Енергоринок» 

структурних підрозділів з метою 

створення оператора ринку та 

гарантованого покупця 

електроенергії 

до 1 липня 

2019 р. 

державне 

підприємство 

«Енергоринок» (за 

згодою)  

Міненерговугілля 

НКРЕКП (за згодою) 

Мінекономрозвитку 

Мінфін 
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Найменування завдання 

Положення 
Угоди/ 

рішення 
органу 

асоціації 

Акт права ЄС Найменування заходу 
Строк 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 

 

  

2) утворення державного 

підприємства, що виконує функції 

гарантованого покупця 

електроенергії  

  

 

  

3) створення акціонерного 

товариства, що виконує функції 

оператора ринку електроенергії 

  

725. Розмежування функцій 

постачання та розподілу 

електричної енергії 

учасниками ринку 

електроенергії 

стаття 337, 

додаток 

XXVII 

Директива 2009/72/ЄС 1) розроблення відповідного 

нормативно-правового акта щодо 

порядку складання та погодження 

програми відповідності оператора 

системи розподілу встановленим 

вимогам 

до 20 березня 

2018 р. 

НКРЕКП (за згодою) 

 2) опрацювання проєкту 

нормативно-правового акта з 

експертами ЄС 

 3) прийняття нормативно-

правового акта 

726. Забезпечення прозорої 

цінової і тарифної політики 

у сфері електроенергії 

стаття 337, 

додаток 

XXVII 

Директива 2009/72/ЄС; 

Регламент (ЄС) 

№ 714/2009 

1) розроблення відповідного 

нормативно-правового акта щодо 

створення системи надання 

державної підтримки вразливій 

категорії споживачів 

до 1 вересня 

2018 р. 

Мінсоцполітики 

НКРЕКП (за згодою) 

Міненерговугілля 

Мінекономрозвитку 



 
392 

 

Найменування завдання 

Положення 
Угоди/ 

рішення 
органу 

асоціації 

Акт права ЄС Найменування заходу 
Строк 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 

 

  

2) опрацювання проєкту 

нормативно-правового акта з 

експертами ЄС 

3) прийняття нормативно-

правового акта 

  

727. Приведення правил 

доступу до пропускної 

спроможності 

міждержавних електричних 

мереж України у 

відповідність із 

законодавством ЄС 

стаття 337, 

додаток 

XXVII 

Регламент (ЄС) 

№ 714/2009 

1) розроблення відповідного 

нормативно-правового акта про 

проведення електронних аукціонів 

з розподілення пропускної 

спроможності міждержавних 

електромереж України 

2) прийняття нормативно-

правового акта про проведення 

електронних аукціонів з 

розподілення пропускної 

спроможності міждержавних 

електромереж України  

до 1 липня 

2018 р. 

НКРЕКП (за згодою) 

Міненерговугілля 

державне 

підприємство “НЕК 

«Укренерго» (за 

згодою) 

 

    

 

  

3) розроблення примірного 

договору про доступ до 

пропускної спроможності 

міждержавних електромереж 

України 

  

 

  

4) затвердження примірного 

договору про доступ до 

пропускної спроможності 

міждержавних електромереж 

України 
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Найменування завдання 

Положення 
Угоди/ 

рішення 
органу 

асоціації 

Акт права ЄС Найменування заходу 
Строк 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 

728. Безпека постачання 

електроенергії  

стаття 338, 

додаток 

XXVII 

Директива 2005/89/ЄС 1) розроблення та затвердження 

вимог до мінімального резерву 

виробничих потужностей, які 

диспетчеризуються операторами 

передачі електроенергії 

до 1 березня  

2018 р. 

Міненерговугілля 

НКРЕКП (за згодою) 

державне 

підприємство “НЕК 

“Укренерго” (за 

згодою) 2) розроблення та затвердження 

правил безпеки постачання 

електричної енергії 

3) подання звіту з моніторингу 

безпеки постачання до 

Секретаріату Енергетичного 

Співтовариства 

729. Планування розвитку 

об’єднаної енергетичної 

системи 

стаття 338, 

додаток 

XXVII 

Директива 2009/72/ЄС; 

Регламент (ЄС) 

№ 714/2009 

1) розроблення порядку 

підготовки плану розвитку 

системи передачі на наступні 

десять років  

до 1 

листопада 

2018 р. 

НКРЕКП (за згодою) 

державне 

підприємство “НЕК 

«Укренерго» (за 

згодою) 

 

  

2) затвердження порядку 

підготовки плану розвитку 

системи передачі на наступні 

десять років 

  

 

  

3) розроблення плану розвитку 

системи передачі на наступні 

десять років  

  

 

  

4) затвердження плану розвитку 

системи передачі на наступні 

десять років  
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Найменування завдання 

Положення 
Угоди/ 

рішення 
органу 

асоціації 

Акт права ЄС Найменування заходу 
Строк 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 

 

  

5) впровадження механізму 

моніторингу забезпечення 

виконання плану розвитку 

системи передачі на наступні 

десять років 

  

730. Планування та 

забезпечення приєднання 

об’єднаної енергосистеми 

України до енергетичної 

системи континентальної 

Європи ENTSO-E 

стаття 338, 

додаток 

XXVII 

Директива 2009/72/ЄС; 

Регламент (ЄС) 

№ 714/2009 

1) проведення дослідження 

можливості синхронного 

об’єднання Української та 

Молдовської енергосистем з 

континентальною європейською 

енергосистемою ENTSO-E 

2) укладення Угоди про майбутнє 

об’єднання енергосистем України 

та Молдови з континентальною 

європейською енергосистемою 

ENTSO-E 

до 1 січня  

2022 р. 

Міненерговугілля 

державне 

підприємство “НЕК 

«Укренерго» (за 

згодою) 

НКРЕКП (за згодою) 

 

    

 

  

3) розроблення плану заходів щодо 

забезпечення виконання Угоди про 

майбутнє приєднання об’єднаної 

енергетичної системи України до 

енергетичної системи 

континентальної Європи ENTSO-E 
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4) розроблення плану заходів з 

реалізації вимог Каталогу заходів 

щодо забезпечення об’єднання 

енергосистем України та Молдови 

з континентальною європейською 

енергосистемою ENTSO-E 

  

   

5) забезпечення внесення змін до 

інвестиційних програм 

енергетичних компаній, що 

залучені до інтеграції 

енергосистеми України до 

ENTSO-E 

  

   

6) забезпечення виконання 

технічних вимог Каталогу заходів 

щодо забезпечення об’єднання 

енергосистем України та Молдови 

з континентальною європейською 

енергосистемою ENTSO-E 

  

   

7) укладення Угоди про 

об’єднання енергосистем України 

та Молдови з континентальною 

європейською енергосистемою 

ENTSO-E 

  

   

8) забезпечення синхронного 

підключення об’єднаної 

енергетичної системи України до 

енергетичної системи 

континентальної Європи ENTSO-E 
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Найменування завдання 

Положення 
Угоди/ 

рішення 
органу 

асоціації 

Акт права ЄС Найменування заходу 
Строк 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 

731. Приєднання до 

механізму фінансової 

компенсації витрат 

оператора системи 

внутрішньої передачі 

електроенергії на 

розміщення транскордонних 

потоків електроенергії в 

рамках енергетичної 

системи континентальної 

Європи ENTSO-E 

стаття 278 Регламент Комісії (ЄС) 

№ 838/2010  

1) розроблення відповідних 

проектів нормативно-правових 

актів 

2) опрацювання проектів 

нормативно-правових актів з 

експертами ЄС 

3) прийняття нормативно-

правових актів 

4) розроблення порядку 

визначення величини втрат у 

системі передачі (Value of losses 

for ITC) 

5) затвердження порядку 

визначення величини втрат у 

системі передачі (Value of losses 

for ITC) 

до 1 вересня 

2018 р. 

НКРЕКП  

(за згодою) 

державне 

підприємство “НЕК 

«Укренерго» 

(за згодою) 
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Найменування завдання 

Положення 
Угоди/ 

рішення 
органу 

асоціації 

Акт права ЄС Найменування заходу 
Строк 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 

732. Створення 

інформаційної платформи 

для публікації даних щодо 

ринку електроенергії 

України 

стаття 278 Регламент Комісії (ЄС) 

№ 543/2013 

1) прийняття нормативно-

правового акта щодо покладення 

на учасників ринку зобов’язань 

про надання даних 

2) забезпечення публікації 

отриманих даних на тестовому 

сайті ENTSO-E Transparency 

Platform (за розділами) 

3) забезпечення публікації 

отриманих даних на основному 

сайті ENTSO-E Transparency 

Platform (за розділами) 

до 1 березня 

2018 р. 

НКРЕКП (за згодою)  

державне 

підприємство “НЕК 

«Укренерго»  

(за згодою) 



Додаток Ж 

 

Розподіл ліцензіатів з передачі електроенергії за формою власності  

№ Енергопостачальна 

компанія 

Частка 

приватної 

власності 

у 2008 р., 

% 

Енергопостачальна компанія 

(назва на 2015 р.) 

Частка 

приватної 

власності у 

2015 р., %  

1 НЕК «Укренерго» 0 НЕК «Укренерго» 0 

2 ВАТ «АК 

Вінницяобленерго» 

25 ПАТ «Вінницяобленерго» 72,4 

3 ВАТ «Волиньобленерго» 25 ПАТ «Волиньобленерго» 96,5 

4 ВАТ «ЕК Дніпрообленерго» 25 ПАТ «ДТЕК 

Дніпрообленерго» 

61,5 

5 ВАТ «Донецькобленерго» 34,94 ПАТ «ДТЕК 

Донецькобленерго» 

71,34 

6 ВАТ «ЕК 

”Житомиробленерго”» 

100 ПАТ «ЕК 

”Житомиробленерго”» 

91,0 

7 ВАТ 

«Закарпаттяобленерго» 

100 ПАТ «Закарпаттяобленерго» 50,0 

8 ВАТ «Запоріжжяобленерго» 39,75 ВАТ «Запоріжжяобленерго» 28,9 

9 ВАТ «Київенерго» 39,75 ПАТ «Київенерго» 72,4 

10 ЗАТ «А.Е.С. 

Київобленерго» 

100 ПАТ «Київобленерго» 89,1 

11 ВАТ 

«Кіровоградобленерго» 

100 ПАТ «Кіровоградобленерго» 93,5 

12 ОАО «Крименерго» 30 ПАТ «ДТЕК Крименерго» в 2015 р. 

націоналізоване 

РФ 

13 ТОВ «Луганське 

енергетичне об’єднання» 

100 ТОВ «Луганське 

енергетичне об’єднання» 

100 

14 ВАТ «Львівобленерго» 73,02 ПАТ «Львівобленерго» 89,1 

15 ВАТ «Миколаївобленерго» 30 ПАТ «Миколаївобленерго» 13,2 

16 ВАТ «Одесаобленерго» 75 ПАТ «ЕК “Одесаобленерго» 48,0 

17 ВАТ «Полтаваобленерго» 75 ВАТ «Полтаваобленерго» 97,6 

18 ВАТ 

«Прикарпаттяобленерго» 

74,98 ПАТ 

«Прикарпаттяобленерго» 

88,0 

19 ЗАТ «Ей-І-Ес Рівнеенерго» 100 ПАТ «Рівнеобленерго» 84,6 

20 ВАТ «ЕК 

“Севастопольенерго» 

100 ПАТ «ЕК 

“Севастопольенерго» 

91,4 

21 ВАТ «Сумиобленерго» 75 ПАТ «Сумиобленерго» 68 
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№ Енергопостачальна 

компанія 

Частка 

приватної 

власності 

у 2008 р., 

% 

Енергопостачальна компанія 

(назва на 2015 р.) 

Частка 

приватної 

власності у 

2015 р., %  

22 ВАТ «Тернопільобленерго» 49 ВАТ «Тернопільобленерго» 40 

23 АК «Харківобленерго» 35 АК «Харківобленерго» 29,8 

24 ВАТ «ЕК 

“Херсонобленерго» 

100 ПАТ «ЕК 

“Херсонобленерго» 

90,0 

25 ВАТ «ЕК 

“Хмельницькобленерго”» 

30 ПАТ 

«Хмельницькобленерго» 

18,8 

26 ВАТ «Черкасиобленерго» 54 ПАТ «Черкасиобленерго» 26,6 

27 ВАТ «ЕК 

“Чернівціобленерго”» 

30 ПАТ «ЕК 

“Чернівціобленерго”» 

45,0 

28 ВАТ «ЕК 

“Чернігівобленерго”» 

75 ПАТ «Чернігівобленерго» 73,0 

Джерело: розраховано та складено за даними ДП Інформаційно-ресурсний центр. URL: 

http://irc.gov.ua/ та Інфраструктура паливно-енергетичного комплексу України та її 

регіонів: стан, проблеми та основні напрями розвитку / Б.З.Піріашвілі, Є.І.Галиновський, 

Б.П. Чиркін;  за ред. акад. НАН України, д.е.н., проф. Б.М.Данилишина. Київ: «Формула-

І», 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 400 

 

Наукове видання 

 

Никифорук Олена Ігорівна 

Чукаєва Ірина Костянтинівна 

Ляшенко Ольга Федорівна 

Загній Олександр Григорович 

Кудрицька Наталя Василівна 

Піріашвілі Борис Захарович 

Стасюк Ольга Миколаївна 

Чмирьова Лариса Юріївна 

Федяй Наталя Олександрівна 

Плюта Ірина Юхимівна 

 

 

 
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

УКРАЇНИ 
 

Колективна монографія 

За загальною редакцією  

доктора економічних наук О.І. Никифорук 

 

 
 

 

 

 

Редактори: І.І. Бажал, А.К. Кокошко 

Оригінал-макет: Н.П. Купріянової 

 

 

Підписано у світ 30.09.2021 р. 

Об’єм даних - 4,25 Мб 

 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011 

тел. (044) 254-20-36, факс (044) 280-88-69 

E-mail: eip@ief.org.ua 

 


