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Пріоритетні напрями розвитку
виробничої інфраструктури
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ

Процеси
реформування

МОДЕРНІЗАЦІЯ

ІНТЕГРАЦІЯ

Імплементація Угоди
про асоціацію

Шляхи реалізації
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Оцінка сектору «інфраструктура» деяких країн в
Глобальному індексі конкурентоздатності 2013-2016*
Показник
2,01 Якість
інфраструктури в цілому
2,02 Якість автошляхів
2,03 Якість залізничної
інфраструктури
2,04 Якість портової
інфраструктури
2,05 Якість авіаційної
інфраструктури
( пасажирських
перевезень)

Франція
201320152014
2016

Німеччина
20132015-2016
2014

Італія
20132014

2015-2016

Польща
201320152014
2016

Україна
201320152014
2016

6

10

10

11

53

66

84

68

70

82

2

7

11

13

55

49

105

76

144

132

4

6

7

9

29

32

70

51

25

28

25

26

9

14

67

56

97

67

94

108

10

15

8

11

73

63

103

83

105

97

Оцінка сектору «інфраструктура» України в Глобальному індексі конкурентоздатності*
Показник

Ранг у 2009-2010

Ранг у 2011-2012

Ранг у 2013-2014

Ранг у 2015-2016

2,01 Якість інфраструктури в цілому

79

71 ↑

70 ↑

82 ↓

2,02 Якість автошляхів

125

138 ↓

144 ↓

132 ↑

2,03 Якість залізничної інфраструктури

30

27 ↑

25 ↑

28 ↓

2,04 Якість портової інфраструктури

80

96 ↓

94 ↑

108 ↓

2,05 Якість авіаційної інфраструктури(
пасажирських перевезень)

101

101 ═

105 ↓

97 ↑

*Джерело. За даними світового економічного форуму
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Індекс логістичної ефективності*:
ранжування деяких країн за LPI 2010, LPI 2012, LPI 2014, LPI 2016
Країни за LPI
Ранг. Країна

Значення
LPI 2010

Ранг. Країна

Значення
LPI 2012

Ранг. Країна

Значення
LPI 2014

Ранг. Країна

Значення
LPI 2016

1. Німеччина

4,23

1. Німеччина

4,11

4. Німеччина

4,03

1. Німеччина

4,12

17. Франція

3,84

12. Франція

3,85

13. Франція

3,85

16. Франція

3,90

22. Італія

3,64

24. Італія

3,67

20. Італія

3,69

21. Італія

3,76

30. Польща

3,44

30. Польща

3,43

31. Польща

3,49

33. Польща

3,43

102. Україна

2,57

66. Україна

2,85

61. Україна

2,98

80. Україна

2,74

Показники транскордонної торгівлі в Україні у 2012 р. та 2015 р. за даними рейтингу
Doing Business Світового банку
Україна

Показник
Кількість документів, необхідних для здійснення
експорту, од.
Час здійснення експорту, днів
Вартість експорту, дол. США/контейнер
Кількість документів, необхідних для здійснення
імпорту, од.
Час здійснення імпорту, днів
Вартість імпорту, дол. США/контейнер

Східна Європа
і Центральна Азія

Країни ОЕСР

2012

2015

2012

2015

2012

2015

6

8

7

7

4

4

30
1 865

29
1 880

27
1 774

23
2 154

10
1 032

10
1080

8

9

8

8

5

4

33
2 155

28
2455

29
1 990

25
2435

11
1085

9
1100

*Джерело: Світовий банк
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АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ ДЕЯКИХ КРАЇН ЄС
ТА УКРАЇНИ, 2015 РІК
Щільність автошляхів, км/км2

6

СТРУКТУРА ПЕРЕВАЛКИ ВАНТАЖІВ МОРСЬКИМИ ПОРТАМИ УКРАЇНИ, тис. т , 2015 рік

ДИНАМІКА ДОПОМІЖНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ МОРСЬКИХ ПОРТІВ ТА ПРИЧАЛІВ УКРАЇНИ
З ОБРОБКИ ВАНТАЖІВ ТА ЇХ СТРУКТУРА, тис. т на рік за 2006-2014 рр.
180
160

140
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0
2006
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експортних
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імпортних

2010

2011

транзитних

2012

2013

2014* 2015р.*
**
внутрішнє сполучення
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ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ПОРТОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
В СТАТИСТИЧНІЙ БАЗІ ООН
Морські транспортні показники
Торговий флот під прапором реєстрації
(тисяч DWT)

2005

2008

2010

2013

2014

2015

1132

1149

904

563

565

477

Індекс розвинутості мережі лінійного
судноплавства (макс 2004 = 100)
Контейнерна пропускна спроможність
порту

10,81

23,62

21,06

26,72

27,72

30,06

-

1123268

659 541

808 051

849 262

-

ПЕРЕВАЛКИ ВАНТАЖІВ НАЙБІЛЬШИМИ МОРСЬКИМИ ПОРТАМИ АЗОВОЧОРНОМОРСЬКОГО БАСЕЙНУ У 2015 році, млн т
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СУЧАСНИЙ СТАН ІНФРАСТРУКТУРИ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВУГЛЕВОДНЯМИ
2013

2014

2015

2016
6 (міс)

Видобуток нафти і газового конденсату, тис.т
у тому числі

2976,1

2728,9

2461,7

1117,2

1. НАК «Нафтогаз України»

2673,7

2421,1

2181,8

1010,3

ПАТ «Укргазвидобування»

644,8

533,25

511,7

248,1

ПАТ «Укрнафта»

2028,9

1887,89

1670,2

762,2

2. Інші підприємства

302,41

307,78

279,8

107,0

Показники

СУЧАСНИЙ СТАН ІНФРАСТРУКТУРИ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВУГЛЕВОДНЯМИ
Одиниці
виміру

2013

2014

2015

2016
(6 міс.)

Обсяги трубопровідного
транспортування нафти в Україну,
всього

млн.т

17,6

16,9

16,7

6,4

транзит

млн.т

15,6

15,0

15,1

5,7

Для НПЗ України

млн.т

2,0

1,8

1,6

0,7

Показники
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ОБСЯГИ ПЕРЕРОБКИ НАФТИ ТА ВИРОБНИЦТВА НАФТОПРОДУКТІВ ЗА 2013-2016 РР.

Одиниці
виміру

2013

2014

2015

2016
(6 міс.)

млн.т

3,3

2,4

2,1

0,9

бензин

млн.т

0,49

0,44

0,43

мазут

млн.т

0,32

0,34

0,32

млн.т

0.47

0,42

0,41

%

69,1

68,1

67,9

Показники
Переробка
нафти
Виробництво
нафтопродуктів

дизельне
пальне
Глибина
переробки
нафти
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РОЗПОДІЛ ДЕРЖАВНИХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ НА ГРУПИ
ДЛЯ ЦІЛЕЙ ЗАЛУЧЕННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Потенцал приросту обсягів видобутку вугілля, млн.т
Група шахт

Перша найбільш
перспективні
Друга перспективні

Кількість шахт

Всього

в тому числі:
енергетичне

коксівне

7

12,4

7,6

4,8

5

0,7

0,7

-

Треття - з
обмеженими
перспективами

12

4,7

4,4

0,3

Четверта неперспективні

7

-

-

-
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ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ,
які впливатимуть на подальший розвиток інфраструктурних системи України, й наземних
транспортних систем, зокрема

•

•
•

•
•

•

подальше співробітництво та інтеграція з ЄС, внаслідок ратифікації у вересні 2014 р. Угоди про
асоціацію України та ЄС, імплементація якої сприятиме подальшому розвитку вітчизняної
транспортної системи та наближенню її техніко-технологічних стандартів до європейських, але поряд
із цим матиме для України, як позитивні, так і негативні наслідки;
зниження надійності України як бізнес-партнера. Пред'явлення повернень за боргові
зобов'язання та відмова України реструктуризувати ці борги безпосередньо впливає на імідж
України;
найбільші виплати у 2014 -2016 роках за раніше взятими кредитами від МФО на фінансування
інфраструктурних проектів, будівництво яких розпочато в 2011-2013 роках, при цьому, суми з виплат
перевищують суми нових запозичень; до того ж не своєчасне освоєння коштів по плану, що
прописується в кредитних угодах з МФО, призводять до подорожчання самого кредиту для України;
повільна модернізація транспортної інфраструктури, що має критичний фізичний та
моральний рівень зношеності, невідповідність її техніко-економічних характеристик сучасним
вимогам, що спричинено щорічним (хронічним) дефіцитом коштів для оновлення;
руйнування транспортної інфраструктури Донецької та Луганської областей внаслідок
проведення антитерористичної операції на сході країни, а також анексія АР Крим принесла
колосальні втрати та збитки не тільки для транспортного сектору, а й для економіки в цілому.
Транспортна інфраструктура Україна втратила 5 морських портів та 5 аеропортів, а також частину
залізничних колій та автомобільних доріг (відбулось зменшення довжини автомобільних доріг
загального користування на 6,3 тис. км до 163,2 тис., довжини залізниць на 630 км, кількості
торговельних портів з 18 до 13 (діяльність портів Євпаторія, Керч, Феодосія, Севастополь, Ялта
припинена указом Мінінфраструктури), кількості аеропортів (Сімферополь, Бельбек, Керч, Донецьк і
Луганськ));
низький рівень безпеки дорожнього руху. Потрібна дієва стратегія з підвищення безпеки
дорожнього руху, що дозволить знизити рівень аварійності та тяжкості наслідків дорожньотранспортних пригод та створити безпечні і комфортні умови руху транспортних засобів.
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КОШТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВІДРОДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ
ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
на початок 2015 року
Всього по інфраструктурі
4350,4 млн. грн.
239,0 млн. євро
Всього по інфраструктурі транспорту та зв’язку
3038,6 млн. грн.
166,9 млн. євро

Всього по автомобільній інфраструктурі

Всього по залізничній інфраструктурі

2153 млн. грн. 118,3 млн. євро

878,03 млн. грн. 48,2 млн. євро

962,085 км
Всього по об’єктах поштового зв’язку

7,6 млн. грн. або 0,4 млн. євро
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ЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ТА НАСЛІДКИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Сутність загроз
Низький рівень техніко-технологічного стану об’єктів енергетичної
інфраструктури (фізична зношеність та моральна застарілість
основних фондів, застосування неефективних енерговитратних
технологій)

Наслідки реалізації загроз
Порушення стабільного енергопостачання, низька ефективність
функціонування енергетичної інфраструктури

Низький рівень інноваційно-інвестиційної діяльності, гострий
дефіцит інвестиційних ресурсів для технічної модернізації
енергетичної інфраструктури.

Недостатні обсяги інноваційного оновлення енергетичної
інфраструктури, небезпечне скорочення обсягів виробництва
власних енергоресурсів, зростання дефіциту палива та енергії,
неефективне використання енергоресурсів

Високий рівнем монополізації у виробництві і транспортуванні
енергоресурсів

Зловживання монопольним становищем – диктат цін, тарифів та
умов постачання енергоресурсів на внутрішній ринок

Низький рівень диверсифікації джерел та шляхів постачання
енергоресурсів

Порушення стабільного енергопостачання, створення передумов
для економічного і політичного тиску з боку країн-постачальників, в
тому числі на роботу об’єктів енергетичної інфраструктури
стратегічного значення

Надмірно високі темпи росту цін на енергоресурси на
внутрішньому ринку, неплатежі, зростання кредиторської
заборгованості підприємств енергетичної інфраструктури

Дефіцит обігових коштів, зниження інвестиційної привабливості
об’єктів енергетичної інфраструктури для залучення недержавних
інвестицій

Неефективне управлінням як на рівні підприємств енергетичної
інфраструктури, та і на державному рівні

Низький рівень ефективності функціонування енергетичної
інфраструктури

Розміщенням основних потужностей видобутку і збагачення вугілля
в зоні проведення АТО.

Порушення стабільного енергопостачання, ріст дефіциту вугілля
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ЗАХОДИ ЩОДО ДОСЯГНЕННЯ РЕГУЛЬОВАНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА СТВОРЕННЯ
ІНТЕРМОДАЛЬНОСТІ В ЄС
Автодорожній комплекс

Залізничний транспорт

Авіаційний
транспорт

Змішані (мультимодальні)
перевезення

підвищення

створення конкурентного ринку залізничних
перевезень, у т.ч. на транс'європейській
вантажній залізничній мережі, відкриття
національних ринків вантажоперевезень для
каботажу

стримування насичення повітряного
простору

усунення "вузьких місць" у
системі
внутрішніх
водних
комунікацій;
уведення
високоефективних
навігаційних
допоміжних
і
комунікаційних
систем
на
річковому
та
морському
транспорті;

розвиток і поліпшення якості дорожньої
мережі (особливо в периферійних
районах)

директивна гармонізація технічних вимог до
всіх компонентів високошвидкісних і звичайних
залізничних мереж,
створення системи забезпечення безпеки та
універсальності руху на рівні ЄС

посилення інтеграції в
контролю повітряного руху

сфері

стандартизація
технічних
специфікацій для всієї річкової
системи ЄС;

заходи
щодо
стимулювання
вдосконалення
структури
автотранспортного бізнесу, а також
логістики й керування

поступове відкриття
перевезень,

створення
єдиного
загальноєвропейського повітряного
простору (однакові вимоги і
правила для всіх тих, хто перетинає
повітряний простір ЄС)

гармонізація прав на водіння
судів у ЄС;
гармонізація
норм,
що
стосуються
тривалості
відпочинку команди судна;

введення єдиних обмежувальних і
соціальних норм у ЄС (нормування праці
та відпочинку водіїв; уведення єдиного
"посвідчення
водія";
гармонізація
заборони
руху
вантажного
автотранспорту у вихідні; загальні
програми підготовки водіїв)

підвищення якості залізничних послуг і
збільшення заходів щодо захисту прав
користувачів,

створення
системи
інспекції та штрафів

розвиток логістичних технологій
в інтермодальному ланцюжку,
уніфікація "стикувальних вузлів";

жорсткість і уніфікація системи контролю
й
штрафів
(уведення
однакового
тлумачення, виконання і контролю
транспортного
законодавства,
гармонізація штрафів і умов затримки
транспортних
засобів,
збільшення
кількості перевірок, систематичний обмін
інформацією)

оптимізація
використання
інфраструктури
залізничного транспорту, включаючи поділ
вантажного й пасажирського руху (або за
часом, або створюючи окрему шляхову
мережу),
удосконалення послуг залізничного транспорту,
підвищення їхньої якості за такими критеріями,
як точність, надійність і швидкість, з метою
їхнього
наближення
до
рівня,
який
забезпечується автотранспортом

уведення
ліцензії
ЄС
для
авіадиспетчерів,
організація
соціального диспуту з працівниками
галузі
оптимізації пропускної здатності та
рівня використання аеропортів

удосконалення
і
конкурентоспроможності
автодорожнього комплексу

ринку

міжнародних

нагляду,

заходи щодо
вантажних
(контейнерів,
контейнерів)

стандартизації
ємностей
кузовів-
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ОСНОВНІ ДИРЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ СТОСОВНО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Законодавчі акти (далі ЗА) в сфері залізничного
транспорту в ЄС

Основні директиви, регламенти.

Направленість основних директив

Роки
впровадже
ння ЗА в
країнахчленах ЄС

1

2

3

4

5

Термін
впровадження,
років

Римський договір
Директиви
1991 – 1995 років

1. Директива Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 року про розвиток
залізниць Співтовариства
2. Директива Ради № 95/18/ЄС від 19 червня 1995 року про
ліцензування залізничних підприємств

Розділення між операторською діяльністю й
управлінням інфраструктурою (проте не
визначено в межах якої організаційної моделі)

1991-2001

10

Перший пакет «залізничної інфраструктури»
Пакет був прийнятий у лютому 2001 р. Він
складається з трьох директив, що поліпшують і
оновлюють існуюче на той момент
законодавство

1. Директива 2001/12/ЄС змінює директиву 91/440/ЄEС «розвиток
залізниць співтовариства» оновлюючи її.
2. Директива 2001/13/ЄС змінює директиву 95/18/ЄС «ліцензії ж / д
підприємств»,
3. Директива 2001/14/ЄС стосується розподілу і тарифікації
можливостей інфраструктури та сертифікації в галузі безпеки

Повне розділення між "wheel and steel"
("колесами та сталлю") – операторською
діяльністю й управлінням інфраструктурою

2001-2004

3

Другий залізничний пакет ЄС і директиви
«безпека» і «інтероперабельні-сть». Пакет був
прийнятий в 2004 р. З подальшим його
застосуванням у 2006 р. Він стосується
прискорення будівництва європейської ж/д
мережі

1. Регламент 881/2004/ЄС про створення Європейського
Залізничного Агентства, яке знаходиться в Валансьєні.
2. Директива 2004/51/ЄС «розвиток залізниць співтовариства»
змінює директиву 91/440/ЄЕС та умови використання і доступу до
інфраструктури.
3. Директиви 2004/49/ЄС «безпека» і 2004/50/ЄС
«інтероперабельність»

Директиви «безпека» і «інтероперабельність»,
які є ключовими законодавчими текстами для
сучасного залізничного світу

2004-2007

3

Третій залізничний пакет ЄС і директива
«машиністи»
3-й пакет, прийнятий в 2007 р., з відстрочкою
застосування до 2010 р.

1. Директива 2007/58/ЄC «Залізниці Євросоюзу» з оновленнями
2. Директива 2007/59/ЄC, визначальна сертифікацію машиністів
3. Регламент 1371/2007/ЄC про права пасажирів: право на
інформацію, доступ до PMR, відшкодування у разі затримок у
розкладі

Направлений на створення конкурентного ринку
послуг пасажирських перевезень

2007-2012

5

У числі першочергових завдань документ
визначив повне розділення управління
інфраструктурою і операторського бізнесу, а
також приватизацію залізничних мереж.
У підсумку країни ЄС повинні будуть
відмовитися від холдингової моделі управління
галуззю. Європейське залізничне агентство
видаватиме дозволи на використання
локомотивів, рухомого складу і єдині
сертифікати для операторів ринку.
Очікується, що повністю внутрішні ринки
пасажирських залізничних перевезень в ЄС
відкриються в кінці 2019 року. Зараз відкриті
ринки лише Швеції і Великобританії. У
Німеччині, Австрії, Італії, Чехії та Нідерландах частково

2012 – 2019

7

Четвертий залізничний пакет ЄС
Єврокомісія з транспорту, приймаючи цей
документ, ставить за мету відкриття внутрішніх
ринків залізничних перевезень та проведення
низки реформ галузі. Зміни мають торкнутися
ключових сфер: стандартів, підвищення якості
послуг, структурних реформи та поліпшення
професійних навичок персоналу
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АНАЛІЗ ДИРЕКТИВ ЄС ЩОДО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ, СПРЯМОВАНИХ
НА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ГАЛУЗІ (ДОСТУП ДО РИНКУ ТА
ІНФРАСТРУКТУРИ), ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
Директиви ЄС
Доступ до ринку та інфраструктури
1) Директива Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 року про
розвиток залізниць Співтовариства
"Запровадження незалежності в управлінні та покращення
фінансової ситуації" (ст. 2, 3, 4, 5 та 9).
Ст. 2 і 3 відносяться до розділу 1 "Мета і сфера застосування"
і пояснюють застосування цієї директиви (ст.2)та її
термінологію (3).
Ст. 4 і 5 стосуються незалежності управління залізничними
підприємствами (компаніями) та їх самостійності на ринку
перевезень, а саме вимагають:
– Основна вимога до держави – це вживати необхідні заходи
щодо забезпечення незалежного статусу залізничних
підприємств у сфері управління, адміністрування і
внутрішнього контролю за адмістративними, економічними і
фінансовими питаннями з правом мати майно, бюджет і
рахунки, відокремлені від майна, бюджету і рахунків
держави;
– залізничні компанії повинні управлятися відповідно до
принципів, які застосовуються до комерційних компаній і
мати право вільно створювати міжнародні об’єднання з
одним або більше залізничним підприємством,
розширювати свою частку на ринку, розвивати нові
технології, впроваджувати нові інноваційні методи
управління тощо

Застереження щодо впровадження
їх в Україні
Розподіл адміністративної і комерційної функції Укрзалізниці було
передбачено ще Указом Президента України "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України" від 11.04.2000 р."Про стан
залізничного транспорту України та заходи щодо забезпечення його
ефективного функціонування", де в п.1.пп 6. прописані питання
реорганізації структури управління залізничною галуззю та забезпечення
повного розмежування функцій державного та господарського
управління, центральним моментом при цьому визначено зміну
організаційно-правового статусу Державної адміністрації залізничного
транспорту України та залізниць. Проте обов’язковою умовою
реформування управління було визначено збереження єдиної системи
залізничного транспорту як цілісного виробничо-господарського
комплексу. До активних ініціатив щодо реформування залізничного
транспорту України вдалися з ухваленням Закону України "Про
особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного
транспорту загального користування" від 23.02.2012 року № 4442-VI
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 49, ст.553), відповідно
до якого Кабінет Міністрів України повинен був у тримісячний строк
прийняти рішення про утворення публічного акціонерного товариства
залізничного транспорту загального користування. Проект нормативноправового акта про утворення публічного акціонерного товариства
залізничного транспорту загального користування існує, проте його досі
не затверджено.
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Директиви ЄС

Застереження щодо впровадження
їх в Україні

Розподіл між управлінням інфраструктурою та транспортними операціями (ст. 6, 7
та 8)
вимагає:
1) відокремлення рахунків діяльності, зв’язаної з перевезеннями, та діяльності,
пов’язаної з управлінням залізничною інфраструктурою;
2) держава має вимагати організації окремих підрозділів у структурі одного
підприємства або здійснення управління інфраструктурою окремим підприємством.
Ст. 7 передбачає, що держави-члени можуть покласти на залізничні підприємства
або будь-який інший орган управління інфраструктурою відповідальність за
керівництво залізничною інфраструктурою (інвестування, технічне обслуговування
та фінансування), як того вимагають технічні, комерційні та фінансові аспекти такого
керівництва.

Частково цю вимогу в Україні вже виконано. В структурі управління Укрзалізниці (УЗ) існували і
продовжують існувати інфраструктурні підрозділи, а саме першому заступнику генерального
директора УЗ підпорядковується Головне управління колійного господарства, Головне управління
електрифікації та електропостачання, Головне управління автоматики, телемеханіки та зв’язку,
Центральна станція зв’язку, на які покладено відповідальність за керівництво залізничною
інфраструктурою.
Хоча ці управління не є цілісним окремим органом управління залізничною інфраструктурою, на
вимогу Директиви ці підрозділи Укрзалізниці відповідальні "за створення і утримання залізничної
інфраструктури, а також за управління системами контролю і безпеки".
Необхідно зазначити, що термін "Залізнична інфраструктура" вперше з’явився в законодавстві Україні
саме в ЗУ "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту
загального користування" від 23.02.2012 року № 4442-VI. Термін означає "магістральні залізничні лінії
загального користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні пристрої, що
безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме: залізничні станції та
колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного
електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів,
об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт", що є
державною власністю та закріплюються за Товариством на праві господарського відання. Зважаючи
на це, можна зробити висновок, що регулювання інфраструктури залізничного транспорту в Україні
перебуває на стадії формування.
Важливий пункт Директиви – ст. 10, що стосується доступу на рівних умовах до інфраструктури іншихдержав членів з метою надання міжнародних комбінованих залізничних перевезень, для України
вилучено і впровадження у наше законодавство не передбачено.

2) Директива Ради № 95/18/ЄС від 19 червня 1995 року про ліцензування
залізничних підприємств
–запровадження ліцензій згідно з умовами, переліченими в статтях 1, 2, 3, 4 (за
винятком статті 4, 5 )
–статті 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 та 15

Ст. 4 (за винятком підпунктів 4, 5 з цієї статті)
є дискримінаційною стосовно ліцензій, виданих на територій України, тому що у вилученому
підпункті 5 саме йдеться про те, що "ліцензія є дійсною на всій території Співтовариства". Таким
чином ліцензії, видані в Україні, не будуть дійсними в інших країнах на всій території Співтовариства,
а українські перевізники повинні будуть платити за ліцензії не українським уповноваженим органам з
ліцензування, а Європейській залізничній агенції.

3) 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.

Законодавством України не передбачено існування окремого регуляторного органу, який би
виконував окремо функції із розподілення пропускної здатності інфраструктури, стягував плату за
використання інфраструктури з залізничних підприємств та міжнародних об’єднань, які
використовують цю інфраструктуру. Щоб виконати положення цієї директиви, необхідно розробити і
внести відповідні зміни в ЗУ "Про залізничний транспорт" і створити цей регуляторний орган

4) Регламент (ЄС) № 913/2010 Європейського Парламенту та Ради від 22 вересня
2010 року, стосовно Європейської залізничної мережі для конкурентоспроможності
вантажних перевезень.
Документ затверджує правила для створення та організації міжнародних
залізничних перевезень для конкурентних залізничних вантажних перевезень і
застосовується до управління та використання залізничної інфраструктури, що
входить до коридорів вантажних перевезень

Початкові коридори вантажних перевезень, які містяться в додатку до цього Регламенту, не мають
переліку залізничних ліній на території України. Тобто Україна має внести пропозиції до перегляду
цього регламенту з метою включення до цих коридорів українських ділянок залізничної
інфраструктури, хоча два коридори – № 6 і № 9 закінчуються на угорсько-українському та словацькоукраїнському кордоні. Тим більше що Україна в межах багатьох міжнародних організацій уже є
учасником проектів із розвитку міжнародних транспортних коридорів по своїй території
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ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВ ЄС УГОДИ ПРО
АСОЦІАЦІЮ
•

•

•

•
Позитивні наслідки
можливість імпорту нових технологій і технічних
рішень для модернізації та
технічного переоснащення рухомого складу й
колійного господарства залізничного транспорту за
умов науково-технічного співробітництва з країнами
ЄС, що мають досвід у розвитку швидкісного та
високошвидкісного руху. Проте застереженням є те,
що Угодою про асоціацію (Додаток І Угоди)
затверджуються базові ввізні ставки на поставки до
ЄС рухомого складу залізничного транспорту
вітчизняного виробництва на рівні 1,7 та обнулення
ввізних ставок на цю ж групу товарів при ввезенні її з
ЄС до України, таким чином для європейського
виробника рухомого складу залізничного транспорту
відкрито шлях на ринок України, водночас власного
виробника це абсолютно не захищає;
підвищення конкурентоспроможності вітчизняного
залізничного транспорту завдяки приєднанню до
сучасного технічного регулювання в країнах ЄС.
Застереженням є те, що українські залізниці входять
до простору 1520 і логічно було б приймати технічне
регулювання спільно з країнами СНД. Проте за умов
підписання Угоди про асоціацію цей процес буде
уповільнюватись;
підвищення стандартів щодо умов безпеки
перевезень пасажирів залізничним транспортом.

•
•

•

•

•

•
Негативні наслідки
неприйнятний період впровадження директив –
усього вісім років для залізничного транспорту, як
прописано в Угоді;
уведення жорстких вимог до реформування
організаційної структури залізничного транспорту
через Директиви ЄС (це стосується чотирьох
директив, що регламентують доступ до ринку та
інфраструктури);
відділення оперативної діяльності від
інфраструктурної, що може поставити під загрозу
національну безпеку держави та в перспективі
нівелювати стратегічне й оборонне значення
залізниць;
уведення специфічних обмежень управлінської
моделі залізничного транспорту, що є неприйнятним
через упровадження національної реформи
залізничного транспорту в Україні. Хоча ефективність
існуючої моделі управління такою природною
монополією, як залізничний транспорт, доведена
аналізом продуктивності на залізничному транспорті;
уповільнення співпраці у сфері залізничного
транспорту на просторі 1520.
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КОНЦЕПЦІЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ТРАНСПОРТНОМУ СЕКТОРІ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Техніка

Рухомий склад:
Новітній рухомий склад,
нові екологічні стандарти
змінний і постійний струм,
швидке прискорення,сучасні
системи кондиціювання

Технологія

Високошвидкісні технології:
скорочення часу доставки та
підвищення комфорту в
пасажирських та вантажних
перевезеннях

Об’єкти інфраструктури:

Інтелектуальні технології:

інтегрована транспортна
інфраструктура: залізнична та
автодорожня (урахування
план і профіль колії,
будівництво переїздів, нові
стандарти контактної мережі,
стрілочних переводів тощо)

моніторинг розташування та стану
рухомого складу; нові засоби
підтримки управління рухом
рухомого складу; віртуалізація даних
тощо

Система управління та
організації руху:

контейнерні, контрейлерні
перевезення, інтемодальні,
мультимодальні логістичні
технології

Інституції/ інститути

Комерціалізація і
приватизація:
власність,
управління,
організаційна стуктура

Тарифна реформа:
структура тарифів,
платежі,
бюджетне фінансування

Змішані технології:
відеоспостереження,
дотримання графіків руху,
високий рівень безпеки,
підвищення рівня кваліфікації
кадрів тощо

Дерегуляція:
ефективний регулюючий орган,
регулювання доступу до мереж
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОЗНАКИ НОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ КОМБІНОВАНОГО ПІДХОДУ
Порівняння
класифікаційних ознак
елементів політики

Ліберальний
підхід

Патерналістський
підхід

Комбінований підхід

Тип політики

Laissez-Faire (вільне підприємництво,
вільна конкуренція)

Жорстке керування (відсутність вільної
конкуренції)

Поєднання лібералізму та
патерналізму (регульована
конкуренція)

Принципи

Лібералізм, дерегуляція,
відсутність контролю за тарифами,
пом’якшення заходів з якості та
безпеки,

Дерижизм,
жорсткий контроль за тарифами,
якістю та безпекою перевезень,

Домінує принцип суспільної
ефективності, компроміс,
гармонізація та баланс інтересів
економічних суб’єктів,
диверсифікація джерел
фінансування

ОРГАНІЗАЦІЙНОЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ
(МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ)

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНІ МЕТОДИ
РЕГУЛЮВАННЯ, СУБСИДУВАННЯ,
ПІЛЬГОВЕ КРЕДИТУВАННЯ

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ
ПАРТНЕРСТВО

Домінуючий агент системи
управління

Громадські організації, міжнародні та
вітчизняні асоціації транспортних
операторів, асоціації інфраструктурних
операторів

Держава
(Міністерство
транспорту/ інфраструктури)

Держава (Агентства) – МФО –
Асоціації операторів –
користувачі

Характер партнерства між
агентами

Міжнародні асоціації лобіюють
легітимізацію конкурентних стратегій,
які вважаються в деяких країнах
незаконними, наприклад, злиттів і
поглинань, вертикальної інтеграції,
стратегічних альянсів

Держава не є партнером,
її функції: фінансування, керування,
регулювання, контроль

Всі агенти беруть участь на
різних етапах у фінансуванні,
контролі, регулюванні та
керуванні

Наукове обґрунтування

Відсутність стратегій розвитку та
модернізації наземних транспортних
систем

Генеральне планування, узгодження
планів розвитку і модернізації
наземних транспортних систем з
загальноекономічними, регіональними
і секторальними пріоритетами

Домінує сценарно-стратегічне
планування та прогнозування
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ПЕРЕВАГИ ДПП ДЛЯ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ СФЕРИ
Основні переваги для держави

Основні переваги для компаній

Основні переваги для суспільства

максимальна віддача на вкладені
кошти;
підвищення ефективності управління
інфраструктурою;
зняття проекту з балансу держави;
заміна значних за обсягом попередніх
капіталовкладень виплатою щорічних
бюджетних внесків для підтримання
інфраструктури (розподіл фінансового
навантаження на державний бюджет у
часі);
концентрація інвестицій у ключових
для населення проектах у публічному
секторі;
передача частини ризиків приватному
сектору;
більш
швидка
реалізація
інфраструктурних проектів за рахунок
залучення коштів приватного інвестора;
запозичення у приватного сектору
кращих практик управління власністю та
оптимізація структури управління;
стимулювання розвитку інновацій
через конкуренцію.

доступ до закритих сфер економіки
(транспортна
інфраструктура,
житлово-комунальне господарство і
т.д.);
розширення можливостей для
отримання кредитів під проект від
вітчизняних та іноземних фінансових
установ на основі державних
гарантій;
сприяння взаємодії бізнесу з
органами влади (у т.ч., із питань
отримання
ліцензій,
дозволів,
висновків наглядових органів і т.і.) за
рахунок участі у проекті;
підвищення статусу проекту за
рахунок участі у ньому держави;
створення позитивного іміджу
компанії.

підвищення ефективності державних антикризових
програм (збільшення кількості зайнятих, підтримка
платоспроможного споживчого попиту, стимулювання
інвестиційного попиту);
формування середовища довіри й відкритості, як
передумови розвитку громадянського суспільства;
нарощування потенціалу впливу підприємств на
розмір та якість людського капіталу підприємств,
регіонів, територій;
поліпшення якості послуг населенню, у т.ч. щодо
розвитку транспортної інфраструктури, що забезпечує
зв’язки між цілими регіонами, а також сприяє
посиленню безпеки на транспорті, включно із
безпекою користування автомобільними дорогами;
зниження фінансового навантаження на платників
податків;
формування позитивних економічних екстерналій
внаслідок розвитку інфраструктури;
зниження обсягів споживання паливно-енергетичних
ресурсів;
відповідність створених об’єктів вимогам санітарногігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та
інших норм, встановлених законодавством України.
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ПРОЕКТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДПП У ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ ПРОТЯГОМ
1990-2015 РР., МЛН ДОЛ. США
Проекти ДПП

Анульовані проекти та ті, що зазнали
невдач
Кількість проектів
Частка проектів

Інвестиції

Кількість проектів

Частка проектів

Усього інвестицій

Частка інвестицій

Аеропорти
Залізничні дороги

173
128

10,5
7,7

65828
91710

13,6
19,0

14
19

11,9
16,1

Автомобільні
дороги
Морські порти

924

55,9

248356

51,4

73

61,8

428

25,9

77564

16,0

12

10,2

Разом

1653

100

483458

100

118

100

ОБСЯГИ ІНВЕСТИЦІЙ У ПРОЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В АВТОДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
(МЛН ДОЛ. США) 1990-2015 РР.
Регіон
Східна Азія та
Тихоокеанський
регіон
Європа та
Центральна Азія
Латинська
Америка та
Карибський
басейн
Південна Азія
Африка та південь
від Сахари
Разом
%

Концесії

Продаж
активів

Проекти «з
нуля»

Контракти
підряду

Всього

8,800

3,789

31,702

0

44,291

3,900

0

11,131

0

15,031

88,146

0

25,353

0

113,499

64,617

0

8,319

0

72,936

1,981

0

0,618

0

2,599

167,444

3,789

77,123

0

248,356

67,4

1,5

31,1

0

100
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НЕОБХІДНІ КОШТИ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ДОРОЖНІХ КОНЦЕСІЙ В УКРАЇНІ
на період до 2025 року*

Напрям

Краковець-Львів-Броди-Рівне
КПП «Щербаківка»-ХарківНовомосковськ
Перша черга Великої кільцевої
автодороги навколо м. Київ

Протяжність (км)

Вартість (млрд. €)

Дорожні концесійні проекти на 2013-2018 р.
258
1,1

Вартість 1 км дороги
(млрд. €/1 км дороги)

4,5

209

0,35

1,7

74,6

1839,3

24,7

Дорожні концесійні проекти на 2018-2025 р.
Ульянівка-Миколаїв-ХерсонКрасноперекопськ-Сімферополь
Одеса-Рені
Дніпропетровськ-ЗапоріжжяМелітополь-Джанкой-Сімферополь

533

2,2

4,1

81

0,7

9,0

475

1,9

4,0

*Джерело: Укравтодор
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ФОРМ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Форми
державноприватного партнерства

Переваги

Недоліки

1

2
1. Концесії носять довгостроковий характер, що дозволяє здійснювати стратегічне
планування діяльності.
2. Приватний сектор володіє найповнішою свободою у прийнятті адміністративногосподарських і управлінських рішень.
3. У держави залишається досить важелів дії на концесіонера у разі порушення ним
умов концесії, а також при виникненні необхідності захисту суспільних інтересів.
4. Держава передає концесіонеру тільки права володіння і користування об’єктом
своєї власності, залишаючи за собою право розпорядження нею

3
1. Концесійні угоди доречні за наявності
рентабельного комерційного навантаження на
об'єкт. При створенні об’єктів
суспільного
призначення найбільш ефективна модель КЖЦ
проекту.
2. Недостатня розробка підзаконних актів щодо
використання концесій, що спричиняє високі ризики
неповернення капіталу для концесіонера.

1. Лізинг доцільно використовувати при реалізації великих інфраструктурних
проектів міжнародного значення.
2. Лізингодавець, вкладаючи невеликий власний капітал, отримує податкові пільги,
застосовуючи прискорену амортизацію, що забезпечує економію у порівнянні із
кредитуванням.
3. Можливість вбудовувати у проекти елементи інших моделей інвестування:
факторингу, форфейтингу, що полегшує фінансування оборотних коштів.

Необхідність проведення ризик-менеджменту у
зв’язку з ризиками для лізингодавців:
1.
Ризик морального старіння обладнання.
2.
Ризик завищеної оцінки майна при укладанні
договору купівлі-продажу.
3.
Ризик неліквідності майна продавця.

1. КЖЦ створює у підрядчика правильну мотивацію на:
- максимальне використання інновацій і високих технологій, адже вся
економія від їх використання дістається підрядчику;
- скорочення термінів розробки і впровадження проекту, тому що оплата
сервісу починається після введення об’єкту в експлуатацію;
- високу якість виконуваних робіт: адже у разі збою ремонт об’єкту
життєвого покладається на підрядчика, держава зупинить платежі за сервіс.
2. Державний замовник має можливість:
- добитися істотного зниження вартості об’єкту і його обслуговування;
- позбавитися всіх технологічних і проектних ризиків;
- істотно зменшити кількість персоналу, який задіяний в прийманні проекту і
позбавитися нераціонального витрачання коштів;
- позбавитися непередбачуваності майбутніх витрат на підтримку проекту.

Високий рівень ризиків для підрядчика:
- ризики, пов’язані із законодавчим регулюванням;
- ризики змін технологічних вимог до об’єкту на
протязі життєвого циклу;
- комерційні ризики, пов’язані з
складністю
довгострокового планування, закупівель та
ризиками попиту.

Концесії

Лізинг

Контракт
циклу (КЖЦ)
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДУ (ДДФ)
ДДФ Польщі

ДДФ України

•

грошові надходження в розмірі 80%
приходу від паливного збору

• надходження від акцизного збору та ввізне
мито на нафтопродукти

•

кредитні кошти та кошти від емісії
облігацій від Банку Національного
Господарства (БНГ)

• надходження від акцизного збору та ввізне
мито на імпортні транспортні засоби

•

фінанси з фондів ЄС

•

надходження від електронного збору
плати за проїзд по платних автострадах
(електронна система збору оплат)

• плата за передачу доріг (?) у концесію або в
оренду
• плата за проїзд транспортних засобів,
параметри яких перевищують нормативні
• плата за проїзд
іноземних держав

транспортних

засобів

•

надходження від збору плати за проїзд
по автострадах (мануальна система
збору)

• плата за проїзд платними автомобільними
дорогами в порядку та за тарифами,
встановленими Кабінетом Міністрів України (?)

•

платежі, від компаній що обслуговують
платні автостради

• добровільні внески юридичних та фізичних
осіб, у тому числі іноземних, об’єднань
громадян, міжнародних організацій (?)
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ДЖЕРЕЛА ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДУ (ДДФ)
ДДФ Польщі
• будівництво та реконструкція вітчизняних доріг
• будівництва або реконструкції інженерних
об'єктів і поромних переправ, придбання
пристроїв для зважування транспорту
• збір даних про стан державних доріг
• будівництво та експлуатація систем оплати за
проїзд (електронна та мануальна системи)

ДДФ України
• будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання автомобільних доріг загального
користування державного значення
• проектно-вишукувальні, науково-дослідні та
впроваджувальні роботи
• розвиток виробничих потужностей дорожніх
організацій

• платежі компаніям що будують, експлуатують
платні автостради (винагорода за доступність)

• утримання галузевих медичних закладів для
реабілітації учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській атомній електростанції

• консультаційні послуги

• управління дорожнім господарством

• погашення кредитів взятої БНГ для Фонду
(разом з відсотками та іншими витратами на
оплату банківських послуг, компенсація вартості
емісії, відсотків і викупу облігацій, емітованих
БНГ в інтересах Фонду)

• дотації територіальним дорожнім фондам
для
покриття
дефіциту
коштів
на
фінансування будівництва, реконструкції,
ремонту та утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення

• погашення кредитів за боржників
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НОВА СХЕМА ФІНАНСУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО
КОРИСТУВАННЯ (державного і місцевого значення)
ТА ВУЛИЦЬ І ДОРІГ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Нова система фінансування дорожнього
господарства

Бюджетні кошти

Місцеві бюджети

Кредитні кошти

Державний бюджет

Кредити

Інвестиції

Державно-приватне
партнерство

Територіальні дорожні фонди
Державний дорожній фонд
Розпорядник коштів: Місцеві
органи виконавчої влади

Розпорядник коштів:
УКРАВТОДОР

Вулиці і дороги міст та інших
населених пунктів

Дороги загального користування
місцевого значення

Дороги загального користування
державного значення
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ПОЗИТИВНІ НАСЛІДКИ СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
ДОРОЖНЬОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
По-перше, дасть можливість акумулювати
всі визначені законодавством джерела
фінансування дорожнього господарства в
єдиному фонді у складі Державного
бюджету
По-друге,
це
гарантія
цільового
використання коштів виключно на
розвиток і утримання автомобільних доріг

По-третє, це чітке визначення всіх джерел
фінансування фонду і стабільне фінансування
дорожнього
господарства,
особливо
зважаючи на сезонний характер робіт
По-четверте, це можливість використання
залишків коштів поточного бюджету на
покриття відповідних витрат у наступному
бюджетному періоді
31

Диверсифікація джерел фінансування автомагістралей за рахунок:
•

- видатків з державного бюджету, що будуть акумулюватися в Державному дорожньому фонді

•

- кредитів міжнародних фінансових організацій

•

- недержавних інвестицій на основі державно-приватного партнерства

•

- створення умов, для отримання Україною фінансової безвідсоткової допомоги, що реалізується
через такі механізми як Інфраструктурна допомога платіжного балансу (Balance-of-payments
Assistance Facility), Європейський механізм фінансової стабільності (European Financial Stability
Mechanism), Європейський фонд регіонального розвитку чи Європейський соціальний фонд

•

- подальше застосування закону щодо фінансового забезпечення реконструкції, поточного ремонту
автомобільних доріг загального користування державного значення за рахунок наднормових
надходжень з митниці, до інших прикордонних областей
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НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА 2014-2016 РР.

95
наукових публікації

Структура публікацій:
Монографій – 3
Розділів у монографіях – 1

З них
1
у зарубіжних виданнях

Розділів у наукових доповідях – 4
Науково-довідкових видань – 1
Статей у наукових виданнях – 54
Тез міжнародних конференцій – 32
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ДОПОВІДНІ ЗАПИСКИ, НАУКОВО-ЕКСПЕРТНІ МАТЕРІАЛИ, НАДІСЛАНІ ДО УСТАНОВ (47)

Вищі
органи
законодавчої
та
виконавчої влади –
12, в тому числі:
 Адміністрація
Президента
України – 3
 Верховна
Рада
України – 5
 Кабінет Міністрів
України – 5

Міністерства
та
їх
структурні підрозділи – 23,
в тому числі:
 Міністерство енергетики
і вугільної
промисловості України –
8
 Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України – 3
 Міністерство
інфраструктури України
–9
 ПАТ «Укрзалізниця» – 2
 «Південно-Західна
залізниця» ПАТ
«Українська залізниця»
–2
 Міністерство
регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального
господарства України – 1
 Міністерство освіти і
науки – 1
 Міністерство доходів і
зборів України – 1

Інші державні органи
виконавчої влади – 2, в
тому числі:
 Київська міська
державна
адміністрація –1
 Державне агентство
автомобільних доріг
України – 1

Інститути
Національної
академії
наук
України – 4, в тому
числі:
 Президія НАН
України – 1
 Національний
інститут
стратегічних
досліджень при
Президентові
України – 1
 Інститут
демографії та
соціальних
досліджень ім.
М.В. Птухи – 1
 Інститут
регіональних
досліджень – 1

Інші організації та
установи – 6, в тому
числі:

 Український союз
промисловців і
підприємців – 1
 Рада підприємців
при Кабінеті
Міністрів України 1
 Федерація
роботодавців
України – 1
 Представництво ЄС
в Україні – 1
 Всеукраїнське
об’єднання
організацій
роботодавців
«Конфедерація
роботодавців
України» – 1
 Всеукраїнського
об’єднання
організацій
роботодавців
транспорту
«Федерація
роботодавців
34
транспорту
України» – 3

