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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Україна – морська держава, тому ефективне управління та інноваційна 

модернізація її портової інфраструктури є очевидною необхідністю в умовах 

інтеграції у транспортну інфраструктуру ЄС, що в перспективі, суттєво вплине на 

розвиток економіки. Адже, згідно взятих в рамках Угоди про асоціацію Україна-ЄС 

зобов’язань, перед Україною постає необхідність в підвищенні вимог як до стану 

інфраструктури морських портів (МП), так і до покращення номенклатури та якості 

послуг, що в них надаються. Все це породжує низку проблем інституційного, 

нормативно-правового, стратегічного, технічного та організаційного характеру, що 

потребують свого вирішення шляхом формування ефективного механізму 

управління. 

Актуальність теми. Для України європейська економічна інтеграція є одним із 

визначальних факторів сучасного розвитку економіки, що на цьому етапі інтеграції 

проявляється у інституціональному, галузевому та інфраструктурному реформуванні 

та, до того ж, сприяє ефективному використанню ресурсного потенціалу країни та 

дає змогу підвищити якість життя населення. Зі свого боку процес інтеграції 

транспортної системи України у транспортну мережу ЄС передбачає постійний 

пошук гнучких, дієвих і довгострокових механізмів та інструментів реалізації 

інтеграційної політики. 

Вдалий досвід реалізації транспортної політики ЄС доводить об’єктивну 

потребу України щодо подальшого розвитку транспортної мережі країни шляхом 

інтеграції в Trans-European Transport Network (TEN-T) та пріоритетність розвитку її 

морських портів (МПУ), які частково вже є інтегрованими у транспортну 

інфраструктуру ЄС. Безальтернативність цього рішення підтверджена низкою 

системних проблем в управлінні розвитком МП та транспортної галузі в цілому. 

Успішна економічна інтеграція можлива через удосконалення механізму 

стратегічного управління розвитком МПУ та актуалізацію Стратегії розвитку 

морських портів України на період до 2038 року (Стратегія МПУ 2038) як 

ефективного інструменту довгострокового стратегічного управління. Проблема 

формування ефективного механізму стратегічного управління на державному рівні є 

актуальною та притаманна не лише управлінню розвитком МП, а і транспортною 

галуззю загалом. 

Тематична спрямованість дослідження визначається нагальною необхідністю за 

одночасного розгляду двох важливих аспектів сучасного розвитку МПУ, з одного 

боку – дієвої залученості МПУ в процеси інтеграції до європейського економічного, 

суспільно-політичного та інфраструктурного простору, а з іншого – необхідністю 

ефективного стратегічного управління розвитком МПУ на довгострокову 

перспективу. 

Аналіз наукових досліджень свідчить про значний інтерес науковців до питань 

управління транспортною інфраструктурою України, у тому числі – управління 

розвитком МПУ; процесів інтеграції на різних ієрархічних рівнях, зокрема, інтеграції 

з ЄС; теоретичних розробок методичних підходів та адаптації статистичних методів 

прогнозування під потреби економічного аналізу. Особливу увагу привертають 

наукові праці дослідників таких, як: О.Є. Бабина, С.В. Білоусова, В.П. Власова, 

І.С. Гостєва, В.І. Давидова, А.Г. Дем’янченко, Г.С. Іванов, С.В. Ільченко, О.О. 

Карпенко, А.М. Мишко, Л.В. Москалюк, О.І. Никифорук, Т.О. Осташко, С.Є. Рогоза, 
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В.Р. Сіденко, М.І. Скрипниченко, О.М. Стасюк, Ю.Р. Футало, О.Ю. Чорна, 

К.С. Шапошніков та інші вчені. Серед закордонних досліджень питання інтеграції та 

розвитку МП висвітлені в працях Е. Андерсона, Б. Баласса, А. Бєлих, С. Бернса, Ван 

Т. Боргена, А. Вайнтріта, К. Галєгоса, М. Гізе, С. Дорвса, Дж. Драгта, В. Естебан-

Чапапрія, Л. Ліндберга, Т. Неймана, Т. Ноттебума, У. Уолласа, І. Хейланда, М. 

Ходжеса тощо.  

Попри значну кількість наукових праць щодо управління розвитком МПУ, 

залишаються невирішеними питання щодо удосконалення системи стратегічних 

документів розвитку МПУ та Стратегії МПУ 2038, яка є застарілою та не враховує 

сучасні тенденції та проблеми розвитку МПУ. Разом із тим недостатньо уваги 

приділено питанням інтеграції МПУ з урахуванням сучасних трендів розвитку 

морських перевезень, транспортного сектора України та того впливу, що здійснюють 

на сучасну економічну ситуацію обмеження, пов’язані з поширенням епідемії, 

викликаної COVID-19.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

виконане відповідно до планів науково-дослідних робіт Державної установи 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України» за такими темами: «Розвиток 

інфраструктурних секторів як фактор реалізації пріоритетних напрямів економічної 

політики України» (№ ДР 0113U003954), «Інституціональне забезпечення 

функціонування виробничої інфраструктури України» (№ ДР 0116U005855), 

«Розвиток конкуренції в секторах транспортної та енергетичної інфраструктури 

України» (№ ДР 0119U001811), «Цифрові технології в інноваційній трансформації 

економіки України» (№ ДР 0118U005472), у межах яких досліджено сучасний стан 

та нормативно-правове забезпечення державного стратегічного управління 

розвитком транспортної інфраструктури України; проаналізовано стратегічний 

документ «Транспортна стратегія України на період до 2020 року», де визначено ряд 

недоліків стратегічного та методичного характеру; проаналізовано діяльність МП за 

показниками потужностей МП та проведено порівняльну їх оцінку між собою, а 

також з основними зарубіжними МП Азово-Чорноморського басейну; 

проаналізовано перспективи інтеграції української транспортної мережі у 

європейську транспортну мережу; приділено увагу специфічним перевагам 

конкурентного середовища МПУ на ринку портових послуг у Азово-

Чорноморському басейні та можливостям щодо підвищення цих переваг з 

урахуванням міжнародного досвіду; проведено аналіз сучасних трендів цифрових 

трансформацій сфери транспорту; виділено індикатори та обґрунтовано 

удосконалення статистичної бази України в частині основних показників, що 

характеризують впровадження ІКТ та електронної торгівлі через комп’ютерні мережі 

на підприємствах сфери транспорту.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення 

теоретичних підходів та обґрунтування методологічних засад розвитку МПУ в 

умовах європейської економічної інтеграції. 

Досягнення мети передбачало вирішення таких наукових завдань: 

 розкриття змісту економічної категорії «інтеграція» для розвитку МП та 

класифікація ознак інтеграції МП; 

 узагальнення глобальних трендів розвитку морських вантажних перевезень які 

впливають на розвиток вітчизняних МП, а також сучасних трендів розвитку МПУ; 
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 систематизація факторів впливу на розвиток МПУ; 

 вивчення досвіду впровадження транспортної інтеграційної політики у країнах 

ЄС; 

 визначення стану українського законодавства в частині імплементованості 

завдань, визначених Угодою про асоціацію Україна-ЄС у сфері портового 

господарства; 

 виокремлення напрямів розвитку портового господарства України в умовах 

європейської економічної інтеграції; 

 розвиток методології дослідження ефективності стратегічного управління 

розвитком МПУ в умовах європейської економічної інтеграції; 

 обґрунтування рекомендацій до Стратегії МПУ 2038 на основі аналізу 

результатів досягнення стратегічних пріоритетів за попередній період та прогнозу 

основних показників розвитку МПУ на період до 2024 року. 

Об’єктом дослідження є розвиток МПУ в умовах європейської економічної 

інтеграції.  

Предметом дослідження виступають теоретико-методичні та науково-

практичні засади розвитку МПУ в умовах європейської економічної інтеграції з 

позиції стратегування.  

Методи дослідження. Теоретичну і методичну основу цього дослідження 

становлять наукові напрацювання вітчизняних та закордонних вчених, спрямовані на 

дослідження наукових підходів до стратегічного управління, планування та 

прогнозування розвитку МП та теоретичні та практичні дослідження економічної 

категорії «інтеграція», насамперед інтеграції галузевої. 

Використано загальнонаукові та спеціальні для економічної науки методи та 

підходи, що відповідають завданням дослідження, а саме: історичний – для 

дослідження еволюції становлення сучасного вчення про розвиток підприємства 

(МП); абстрактно-логічний – для встановлення сутності основних понять, визначень 

і категорій, сутності розвитку МПУ в умовах європейської інтеграції; структурно-

логічний – для послідовного викладення основних результатів дослідження; 

систематизації, класифікації та узагальнення – для виявлення та систематизації 

факторів впливу на розвиток МПУ, узагальнення та класифікації основних 

інтеграційних ознак розвитку МПУ, узагальнення та систематизації нормативно-

правових актів ЄС та України, що регулюють діяльність МПУ та TEN-T; економіко-

статистичний – для аналізу динаміки показників та виявлення позитивних і 

негативних тенденцій економічного розвитку МПУ; економічного моделювання – для 

побудови економічної моделі оцінки ефективності механізму стратегічного 

управління розвитком МПУ в умовах європейської економічної інтеграції; 

порівняльного аналізу – для аналізу позиції МПУ на ринку портових послуг Азово-

Чорноморського басейну (для зіставлення обсягів перевалки вантажів та контейнерів, 

порівняння динаміки показників та визначення тенденцій розвитку МПУ з МП 

Румунії, Грузії, Болгарії та Росії); метод стратегічного аналізу – для оцінки 

проміжних результатів виконання задекларованих цілей та завдань у стратегічних 

документах; економічного прогнозування – для побудови середньострокового 

прогнозу за оптимістичним та песимістичним сценаріями динаміки показника 

перевалки вантажів у МПУ з урахуванням сучасних світових економічних трендів); 

метод SWOT-аналізу – для визначення можливостей та загроз розвитку МПУ в 
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умовах європейської інтеграції; графічний та картографічний – для наочного 

відображення процесу аналізу та його результатів; комплексний підхід – для 

теоретичного узагальнення висновків та наукових пропозицій щодо удосконалення 

механізму стратегічного управління розвитком МПУ та обґрунтування методичних і 

практичних рекомендацій щодо удосконалення чинної Стратегії розвитку МПУ на 

період до 2038 року. 

Інформаційну базу дослідження становлять нормативно-правові акти України – 

Конституція України, Закони України, укази Президента України, постанови 

Кабінету Міністрів України, накази та розпорядження Міністерства інфра-структури 

України; наукові праці зарубіжних і вітчизняних вчених, статистичні матеріали 

Державної служби статистики України, звітні матеріали Адміністрації морських 

портів України (АМПУ), довідково-інформаційні видання, матеріали статистичної 

бази ООН, матеріали статистичних баз даних структурних органів ЄС, матеріали 

статистичної бази Міжнародного банку реконструкції та розвитку, звіти міжнародних 

дослідних організацій та управлінських установ, матеріали науково-практичних 

конференцій, а також власні дослідження автора. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукові результати, які визначають 

новизну, полягають у такому: 

вперше: 

– розвинуто методологічний підхід до дослідження розвитку МПУ в частині 

використання засад та практичних рекомендацій до удосконалення механізму 

стратегічного управління розвитком МПУ в умовах європейської економічної 

інтеграції. Запропоновано оцінку ефективності цього механізму здійснювати за 

допомогою формалізованого моделювання компонентів економічної складової, а 

саме: а) євроінтеграційних процесів, б) діяльності МПУ та в) стратегічного 

управління МПУ; 

удосконалено: 

– класифікацію ознак інтеграції МП у транспортну систему ЄС шляхом 

виділення таких їх видів на галузевому рівні – за ступенем економічної інтегро-

ваності, за рівнем прийняття рішень та впливу на процес економічної інтеграції, за 

механізмами інтеграції та інструментами економічної інтеграції; на локальному рівні 

– за просторовою локалізацією інтеграції, за об’єктом інтеграції порту та за етапами 

інтеграції морських портів у портову мережу ЄС (у складі TEN-T); 

– систему факторів, які впливають на розвиток МПУ в умовах європейської 

економічної інтеграції, що додатково враховує деталізацію характеру впливу цих 

факторів – деструктивний (негативний) або конструктивний (позитивний); 

– методичні рекомендації в частині доповнення структури Стратегії МПУ 2038 

року: аналітичної складової, моніторингом проміжних результатів виконання 

Стратегії, SWOT-аналізом МПУ та середньостроковим прогнозом обсягів перевалки 

вантажів у МПУ на період до 2024 р.; 
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набуло подальшого розвитку: 

– групування глобальних трендів розвитку морських перевезень вантажів які 

впливають на розвиток вітчизняних МП, де враховано умови інтеграції, яких має 

дотримуватися Україна; 

– на основі досвіду впровадження транспортної інтеграційної політики у країнах 

ЄС виокремлено: інституційні, нормативно-правові, фінансові та структурно-

організаційні складові транспортної системи ЄС; 

– виявлення інституціональних прогалини у процесі імплементації Угоди про 

асоціацію Україна-ЄС в частині охорони довкілля, безпеки мореплавства та вимог до 

технічних характеристик інфраструктури порту та портового обладнання, 

включаючи впровадження ІТС; 

– обґрунтування напрямів розвитку портового господарства в умовах 

європейської економічної інтеграції, зокрема виділено організаційно-економічні 

напрями, а саме: залучення інвестицій, сприяння впровадженню концесій, 

оптимізація портових зборів та співпраця з країнами членами ЄС з метою інтеграції; 

та техніко-технологічні напрями: модернізація портової інфраструктури, розвиток 

ДПП з метою створення транспортно-логістичних центрів; розвиток суднобудування 

та судноплавства на внутрішніх водних шляхах як основних пріоритетів 

інтеграційної політики ЄС стосовно України. 

Практичне значення отриманих результатів визначається розробленням 

методичного підходу до удосконалення механізму стратегічного управління 

розвитком МПУ та надання стратегічних і методичних рекомендацій практичного 

характеру стосовно галузевої стратегії розвитку як основного інструменту 

державного управління розвитком МПУ. Результати дослідження використано в 

роботі центральних та місцевих органів влади України (довідка про впровадження 

від 21.12.2020 р. № 135-16/752). Зокрема: наукова доповідь «Імплементація Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості». Розділ 

4. Транспорт України в умовах імплементації угоди про асоціацію України-ЄС (вих. 

від 01.08.2016 р. №135-13/426) (авторський внесок – рекомендації щодо 

імплементації законодавства ЄС у сфері портового господарства). Практичне 

застосування підтверджено листом Комітету з питань європейської інтеграції 

Верховної Ради України від 11.08.2016 р. № 04-17/16-1211 (195345); листом 

Міністерства освіти і науки України від 25.08.2016 р. № 350; листом Торгово-

промислової палати України від 12.08.2016 р. № 5700/24.0-7.3; пропозиції щодо 

коригування положень чинної редакції Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 

(вих. від 25.11.2016 р. № 135-13/601) (авторський внесок – пропозиції щодо 

редагування та оновлення оперативних цілей, завдань та заходів чинної Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року в частині 2.2. Транспорт. Практичне застосування 

підтверджено листом Департаменту економіки та інвестицій КМДА від 10.08.2016 р. 

№ 344; пропозиції до проєкту Державної стратегії регіонального розвитку на період 

до 2027 року: «Розвиток та єдність, орієнтовані на людину» (вих. від 11.11.2019 р. № 

135-13/732) (авторський внесок – пропозиції до стратегічної цілі 1.3. «Розвиток 

інфраструктури для підтримки надання державних послуг та підвищення 

інвестиційної привабливості територій», надані в частині щодо інституціональної 

підтримки транспортного сектора на шляху європейської інтеграції та розвитку 

морських портів України. Практичне застосування підтверджено листом 
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Міністерства розвитку громад та територій України від 30.10.2019 р. № 7/36/17204-

19; науково-аналітична записка «Стратегія розвитку морських портів України на 

період до 2038 р.: підсумки та перспективи виконання» (вих. від 09.09.2020 р. № 135-

13/475) (авторський внесок – рекомендації стратегічного та методичного характеру 

стосовно структури та змістовного наповнення аналітичної частини Стратегії МПУ 

2038). Практичне застосування підтверджено листом з управління стратегічного 

планування та розвитку ДП «Адміністрація морських портів України» від 02.10.2020 

р. № 34320/10-02-04. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою 

працею, в якій особисто автором розроблено і поглиблено теоретичні підходи та 

обґрунтовано методологічні засади розвитку МПУ в умовах європейської 

економічної інтеграції. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у 

дисертаційній роботі використано результати лише особистих розробок автора, 

перелік яких подано у списку публікацій. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

оприлюднено на міжнародних науково-практичних конференціях, в тому числі: 

«Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному 

просторі» (м. Тернопіль, 2014 р.); «Проблемы экономики и управления на 

железнодорожном транспорте – ЭКУЖТ-2014» (м. Київ, 2014 р.); «Статистичне та 

експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і 

соціальної сфери. Сучасні комп’ютерні технології аналізу даних та статистики» (м. 

Чернігів, 2018 р.); Управління соціально-економічними трансформаціями 

господарських процесів: реалії і виклики (м. Мукачево, 2019); а також у ЗМІ (зокрема, 

газеті «День» та журналі «Економіст»). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано в 15 

наукових працях, зокрема, у розділах двох монографій, однієї наукової доповіді, 6 

статтях у наукових фахових виданнях, з яких 4 статті – у виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз даних, 1 стаття у зарубіжному виданні, 1 стаття у 

не фаховому виданні, 4 публікації у матеріалах конференцій.  

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається із анотації, вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації 

– 257 сторінок, з них 200 сторінок основного тексту. Робота містить 26 таблиць, у 

тому числі 8 – на 12 окремих сторінках, 23 рисунків, у тому числі 1 – на 1 окремій 

сторінці, 5 додатків – на 19 сторінках. Список використаних джерел із 231 

найменувань викладено на 23 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ  

У першому розділі – «Засади розвитку морських портів» – розкрито 

теоретико-методологічні особливості економічної інтеграції МП у транспортну 

мережу ЄС, які викладено при розгляді поняття «інтеграція», глобальних трендів 

розвитку світових вантажних перевезень та систематизації факторів впливу на 

розвиток МПУ. 

У результаті узагальнення наукових підходів до розуміння поняття «інтеграція» 

як економічної категорії виокремлено особливості стосовно економічної інтеграції 

МПУ у європейську транспортну мережу, а саме: інтеграція розглядається як процес, 

адже розвиток МП безумовно передбачає інтеграцію морських портів України у 
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міжнародну морську торгівлю, перетворюючи інтеграцію на обов’язкову умову їх 

розвитку; інтеграція розглядається як процес добровільного об’єднання в єдине ціле 

розрізнених рівноцінних систем без проявів примусу, що має супроводжуватися 

подальшим економічним розвитком цієї системи на новому рівні. 

З урахуванням цих особливостей систематизовано галузеві та локальні 

класифікаційні ознаки інтеграції МП. Так, до галузевих класифікаційних ознак 

інтеграції МП віднесено такі: за ступенем інтегрованості, за рівнем прийняття рішень 

та впливу на процес інтеграції, за механізмами інтеграції та за інструментами 

інтеграції. До локальних класифікаційних ознак віднесено такі: за територіальною 

локалізацією інтеграції, за об’єктом інтеграції та за етапами інтеграції МП у портову 

мережу ЄС (у складі TEN-T). 

Торгівля є головною рушійною силою розвитку економіки. Зв'язок між 

торгівлею та розвитком МП є очевидним, оскільки доставка вантажів це ключовий 

процес торгівлі. Це зумовлює те, що сучасні МП трансформуються у 

багатофункціональні хаби (мультимодальні вузли), що надають послуги не лише з 

перевалки вантажів, а й митні, організаційні, логістичні, складські та інші послуги в 

ланцюгу доставки. Проте не лише світова торгівля впливає на розвиток МП, а й 

новітні технології та інновації, демографічні процеси, урбанізація, кіберзлочинність, 

зростаюча роль ощадливого ставлення до довкілля, включаючи енергозбереження, 

скорочення запасів природних ресурсів тощо. Ці глобальні тренди необхідно 

враховувати при прийнятті управлінських рішень щодо розвитку МПУ в умовах 

інтеграції. 

Виділено три групи трендів: економічні – глобалізація та консолідація 

перевезень за рахунок створення альянсів; технічні – контейнеризація вантажів, 

збільшення вантажопідйомності суден, цифровізація логістичних процесів, митних, 

торгових та портових операцій, а також зростаюча роль безпеки мореплавства та 

екологічної безпеки; просторові – зміни маршрутів лінійного судноплавства. 

Означені тренди дають можливість поглибити перелік вимог, що висуваються до 

МПУ в контексті європейської економічної інтеграції і більш детально розглянуті у 

другому розділі. 

МПУ – це підприємства, управління розвитком яких здійснюється державою 

через Адміністрацію морських портів України (АМПУ). Окреслені групи факторів 

базуються на теоретичних підходах до дослідження з позицій регіональної 

економіки, теорії просторового розвитку, а також теорії полюсів зростання, в основі 

яких лежить інновацій розвиток.  

Систематизацію факторів здійснено матричним способом, де по вертикалі 

зазначені фактори за характером впливу на МПУ: фактори, що характеризують 

природні особливості локації МПУ, які впливають на їх розвиток; фактори 

зовнішнього середовища – характеризують вплив на МПУ з боку світових 

торгівельних тенденцій та світової та європейської економіки та політики, а також, з 

боку власне держави, тобто ті фактори, що не залежать від МП; і фактори 

внутрішнього середовища МПУ – фактори, що виникають всередині порту внаслідок 

господарської діяльності. По горизонталі виокремлено низку факторів за сферою 

впливу на господарську діяльність МПУ, а саме: географічні, економічні, техніко-

технологічні (згідно з деяким науковим працям – інфраструктурні, проте на нашу 
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думку техніко-технологічні мають більш ширше охоплення), соціально-політичні та 

організаційно-адміністративні або інституційні фактори. 

Вочевидь, є фактори які мають більший чи менший вплив на розвиток МПУ, які 

перебувають в умовах інтеграції. Крім того, цей вплив може носити характер як 

деструктивний (негативний), так і конструктивний (позитивний). Природні фактори 

впливу є константою, тому на посилення чи послаблення інтеграційних процесів у 

МП та на ефективність їх розвитку впливають зміни внутрішніх та зовнішніх 

факторів.  

Підсумком дослідження теоретичних засад розвитку МП є авторське визначення 

поняття «управління розвитком морських портів України в умовах європейської 

економічної інтеграції». Це діяльність органів виконавчої влади усіх рівнів 

управління, спрямована на вирішення завдань збалансованої транспортної політики 

України у галузі портового господарства шляхом упровадження Стратегії МПУ 2038 

як центрального інструменту стратегічного управління на коротко- , середньо- і 

довгострокову перспективи, результатом якої стане повноцінна інтеграція МПУ у 

TEN-T, що сприятиме якісним позитивним змінам економічної системи України та 

галузі портового господарства зокрема.  

У другому розділі – «Розвиток морських портів України в контексті 

інтеграційної політики ЄС» – досліджено інституціональне підґрунтя транспортної 

інтеграційної політики ЄС в частині розвитку портового господарства, сучасний стан 

МПУ та окреслено низку проблем, які негативно впливають на розвиток МПУ. 

Досліджено: структуру TEN-T, яка складається з дев’яти мультимодальних 

коридорів, два з яких мають закінчення на кордоні з Україною, сформованих базовою 

та комплексною мережами транспортної інфраструктури ЄС, до яких відносяться, 

відповідно, 83 та 319 МП; нормативно-правове забезпечення сучасної транспортної 

політики ЄС, де звертається увага на документи, які регулюють діяльність та 

розвиток TEN-T, а саме: Регламенти ЄС № 1315/2013, № 1316/2013, 236/2014; 

інфраструктурні вимоги до компонентів комплексної та базової мережі у галузевому 

розрізі та фондові інструменти фінансування зовнішньополітичних рішень, щодо 

розвитку TEN-T, це – 1. Європейський інструмент сусідства; 2. Інструмент з надання 

допомоги перед вступом та 3. Інвестиційна платформа сусідства.  

Аналітичну оцінку сучасного стану розвитку МПУ за період 2012–2019 рр. 

здійснено за основними показниками функціонування МП, результатом чого стало 

виокремлення позитивних та негативних тенденцій їх розвитку, зважаючи на це, 

зроблено висновок про необхідність проведення аналізу результатів виконання 

стратегічних завдань та цілей, закладених у Стратегії МПУ 2038. Підсумки 

виконання завдань Стратегії МПУ 2038 – як основного інструменту стратегічного 

управління у сфері портового господарства на шляху до інтеграції транспортної 

системи України у TEN-T – за період 2015–2020 рр., подано у табличній формі 

відповідно до стратегічних напрямів, задекларованих у наказі Міністерства 

інфраструктури України від 18 грудня 2015 року № 542 «Про затвердження 

Стратегічного плану розвитку морського транспорту на період до 2020 року». 

Зроблено висновок про те, що на сьогодні не виконано більшість поставлених у плані 

заходів завдань стосовно реалізації пріоритетних напрямів розвитку морського 

транспорту та МПУ, що свідчить про відсутність реально діючих механізмів 

впровадження галузевої політики та відсутність єдиного підходу до управління МПУ 



9 
 

 

в керівництві країни, галузевому міністерстві (Мінінфраструктури) та відповідній 

управляючій організації (АМПУ). 

З’ясовано, що ступінь імплементованості директив та регламентів ЄС, згідно з 

Угодою про асоціацію Україна-ЄС, є досить низьким, що властиво не лише галузі 

портового господарства, а і транспортному сектору загалом. Згідно цього, визначено 

стратегічні завдання для України, що сприятимуть інтеграції її МП у TEN-T, а саме: 

імплементація законодавства ЄС (директив ЄС 2000/59 ЄС, 2010/65 ЄС тощо); 

модернізація портової інфраструктури відповідно до вимог до неї з боку ЄС 

(Регламент № 1315/2013) в частині портового обладнання; впровадження 

відповідних, сумісних зі світовими та європейськими ІТС; екологічний нагляд та 

контроль у МПУ тощо; розроблення та впровадження обґрунтованої та дієвої 

системи стратегічних документів управління розвитком МПУ; аналіз проміжних 

результатів реалізації чинної Стратегії МПУ 2038 та її актуалізація з урахуванням 

сучасних змін у зовнішній політиці держави щодо інтеграції у транспортну 

інфраструктуру ЄС; посилення участі України (в особі Мінінфраструктури) у 

європейських програмах зі сприяння розвитку транспорту, що фінансуються із 

фондів ЄС; виконання урядом України та профільним міністерством і його 

відомствами зобов’язань, взятих у рамках реалізації програми Східне партнерство 

ЄС. 

Усебічний аналіз сучасного стану МПУ в умовах європейської економічної 

інтеграції дозволило виокремити низку проблем, – притаманних як розвитку МПУ, 

так і загальних для транспортної галузі, – що негативно впливають на розвиток МП. 

Виявлена проблематика розвитку МПУ у вузькогалузевому та 

загальнотранспортному сенсі дає можливість виокремити дві групи напрямів 

розвитку портового господарства України та обґрунтувати необхідність їх розвитку. 

До першої групи напрямів – організаційно-економічних – віднесено: 1) залучення 

інвестицій; 2) сприяння впровадженню концесій; 3) оптимізація портових зборів та 

4) співпраця з країнами – членами ЄС з метою інтеграції. У другій групі узагальнено 

техніко-технологічні напрями розвитку портового господарства і виділено: 5) 

модернізацію портової інфраструктури; 6) розвиток ДПП з метою створення 

транспортно-логістичних центрів; 7) розвиток суднобудування та 8) розвиток 

судноплавства на внутрішніх водних шляхах – як основних пріоритетів інтеграційної 

політики ЄС стосовно України. 

У третьому розділі – «Пріоритети стратегічного управління розвитком 

морських портів України», – спираючись на попередні дослідження, охаракте-

ризовано механізм стратегічного управління розвитком МПУ в умовах європей-ської 

економічної інтеграції, структурні елементи якого представлено на рис. 1.  

Для оцінки якості функціонування механізму доцільно використовувати 

запропоновану модель, що представляє формалізований опис виокремлених 

компонентів механізму з метою визначення ефективності стратегічного управління 

розвитком МПУ в умовах європейської економічної інтеграції та надання 

відповідних пропозицій щодо його удосконалення (табл. 1). На практиці модель 

описує три компоненти, а саме: процеси інтеграції, в які залучені МПУ; діяльність 

МПУ та стратегічне управління МПУ, що сприяє їх ефективному розвитку та 

інтеграції у TEN-T.  
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Рис. 1. Схема механізму стратегічного управління розвитком морських портів 

України в умовах європейської економічної інтеграції 
Джерело: розроблено автором. 

 

До оцінки ефективності функціонування механізму, загалом, використано різні 

підходи. Так, на першому етапі застосовано кількісну оцінку ефективності двох 

компонентів механізму. По-перше, – процесів європейської економічної інтеграції, 

для виміру яких використано індекс виявленої порівняльної (конкурентної) переваги 

(RCA) експорту послуг морського транспорту, в тому числі послуг, що надаються у 

МПУ на європейському ринку послуг. Крім того, застосовано Індекс Грубеля – 
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Ллойда, що описує вплив інтеграційних процесів на портову галузь України 

внаслідок посилення або послаблення внутрішньогалузевої торгівлі послугами 

морського транспорту. По-друге, ефективність діяльності МПУ описана показником 

рентабельності МПУ, що висвітлює якість управління економічним розвитком крізь 

призму ефективності роботи МП та показником ефективність управління МПУ, за 

допомогою якого оцінено результативність досягнення запланованих 

короткострокових цілей розвитку ДП АМПУ, якими виступає запланований ДП 

АМПУ дохід на відповідний рік. 

Таблиця 1 

Економічна модель оцінки ефективності діючого механізму стратегічного 

управління розвитком МПУ в умовах європейської економічної інтеграції 

 Показник. Рівняння Опис рівняння Визначення 

П
р

о
ц

ес
и

 і
н
т

ег
р

а
ц

ії
, 

в
 я

к
і 

за
л
у

ч
ен

і 
М

П
У

 

Індекс виявленої 

порівняльної переваги 

експорту послуг морського 

транспорту 
 

 𝑅𝐶𝐴мпу =  

(
Хмт
ХУкр

)

(
ХЄС
ХЄС

)
 

де RCAмпу – виявлена порівняльна 

перевага; 

Хмт – обсяги експорту послуг 

морського транспорту України; 

ХУкр – загальні обсяги експорту 

послуг України; 

ХмтUNECE – обсяги експорту послуг 

морського транспорту UNECE*; 

ХUNECE – загальні обсяги експорту 

послуг UNECE* 

RCAмпу < 1 – конкурентні переваги у 

послуг морського транспорту 

України низькі або відсутні; 

RCAмпу > 1 – галузь має конкурентні 

переваги 

Індекс Грубеля – Ллойда 

 

𝐺𝐿мпу = 1 − 
|Хмт − Ммт|

Хмт + Ммт
 

 

де GLмпу – індекс Грубеля – Ллойда; 

Xмпу – обсяги експорту послуг 

морського транспорту; 

Mмпу – обсяги імпорту послуг 

морського транспорту 

GLмпу = 1 – експорт дорівнює 

імпорту, вони збалансовані; 

GLмпу = 0 – у структурі зовнішньої 

торгівлі присутній лише експорт 

або лише імпорт послуг морського 

транспорту України; 

GLмпу → 1 зростає ефективність 

внутрішньогалузевої торгівлі  

Д
ія

ль
н
іс

т
ь
 М

П
У

 

Рентабельність МПУ 
 

𝑅мпу =  
Eмпу

Vмпу
∗ 100 

де Rмпу – рентабельність МПУ; 

Eмпу – економічний ефект розвитку 

МПУ (прибуток МП); 

Vмпу – витрати МПУ. 

Rмпу → 100% – ефективність 

діяльності МПУ зростає; 

Rмпу → 0% – ефективність 

діяльності МПУ знижується 

Ефективність управління 

МПУ 

𝐹мпу =  
Dмпу

DPмпу
 

де Fмпу – ефективність управління; 

Dмпу – фактичний дохід МПУ на 

відповідний рік; 

DPмпу – запланований дохід МПУ на 

відповідний рік 

Fмпу → 1 – ефективність управління 

на відповідний рік зростає; 

Fмпу → 0 – ефективність управління 

на відповідний рік знижується 

* Європейська економічна комісія ООН (UNECE). 

Джерело: складено автором. 

 

У свою чергу, аналіз стратегічного управління розвитком МПУ здійснено за 

допомогою методу експертного оцінювання у підрозділі 2.3, де проаналізовано 

результати виконання середньострокового плану дій уряду щодо морського 

транспорту України.  

На другому етапі проведено розрахунки відібраних показників за період 2014–

2019 рр., результати яких демонструють тенденцію до зниження ефективності таких 

компонентів, як інтеграція та діяльність МПУ в умовах європейської економічної 

інтеграції (табл. 2). Тоді як, вплив процесів економічної інтеграції на 

внутрішньогалузеву торгівлю послугами морського транспорту оцінено позитивно. 
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Таблиця 2 

Результати оцінки ефективності показників, що характеризують процеси 

інтеграції, в які залучені МПУ, та їх діяльність 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

RCA 1,22 1,33↑ 1,30↑ 1,10↓ 0,86↓ 0,75↓ 

GL 0,45 0,41↓ 0,35↓ 0,53↑ 0,60↑ 0,63↑ 

R 50,70 91,02↑ 83,29↓ 75,18↓ 48,23↓ 28,85↓ 

F вд* 1,10 1,06↓ 0,99↓ 0,77↓ 1,04↑ 

* вд – відсутні дані. 

Джерело: розраховано автором. 

 

Ефективність стратегічного управління розвитком МПУ відображена у табл. 3, 

з якої видно, що станом на 2020 р. ступінь виконання завдань середньострокового 

плану дій Міністерства інфраструктури України, визначеного у наказі № 542, 

становить 17% (40%, враховуючи ті завдання, стан виконання яких частковий, або 

його важко оцінити), що свідчить про низький рівень стратегічного управління 

галуззю портового господарства України. 

Таблиця 3 

Результати оцінки ефективності стратегічного управління розвитком  

Завдання 
Стан виконання поставлених завдань 

Важко оцінити Так Ні 

Кількість виконаних завдань за ВСІМА напрямами 5 4 14 

% виконаних завдань за ВСІМА напрямами до їх загальної кількості  22% 17% 61% 

Джерело: складено автором. 

 

Таким чином, діючий механізм стратегічного управління розвитком МПУ в 

умовах європейської економічної інтеграції оцінено як такий, що має тенденцію до 

зниження ефективності. Тож, на третьому етапі задля підвищення ефективності 

означеного механізму запропоновано удосконалення таких його структурних 

елементів, як: 1) систематизація стратегічних документів управління розвитком 

МПУ; 2) розробка середньострокового прогнозу обсягів перевалки вантажів у МПУ; 

3) надання методичних рекомендації до чинної Стратегії МПУ 2038. 

Систематизацію документів здійснено у вигляді таблиці із такою структурою: 

по вертикалі запропоновано поділ на чотирьох рівнях управління – державному, 

галузевому, регіональному та рівні МП; по горизонталі документи систематизовано 

за періодами укладання – довгострокові, середньострокові та короткострокові. 

Виокремлено існуючі стратегічні, планові та прогнозні документи та ті, що 

потребують розроблення і ухвалення. Встановлено, що найменш розробленим є 

галузевий рівень управління та рівень МП. Зроблено висновок про необхідність 

розроблення середньострокового прогнозу розвитку МПУ – з огляду на те, що цей 

сегмент системи стратегічних документів розвитку галузі відсутній на всіх рівнях 

управління і для всіх періодів. 

Прогнозування розвитку МПУ здійснено на середньостроковий період за 

песимістичним та оптимістичним сценаріями. Модель прогнозу обсягів перевалки 

вантажів у МПУ базується на показниках обсягів ВВП України та обсягах світових 

морських вантажних перевезень. Макроекономічний середньостроковий прогноз 

ВВП України на період до 2024 року розроблено в ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», а прогноз обсягів світових морських вантажних 

перевезень розроблено Конференцією ООН із торгівлі та розвитку (UNCTAD). 
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Адекватність моделі підтверджується перевіркою статистичних критеріїв Стьюдента, 

Фішера та розрахунком МАРЕ (рис. 2).  

 
Рис. 2. Прогноз обсягів перевалки вантажів у морських портах України на період до 

2024 року: оптимістичний та песимістичний сценарії, млн т 
Джерело: розраховано автором. 

 

Середньостроковий прогноз дав змогу зробити такі висновки: по-перше, 

динаміка обсягів перевалки вантажів у МПУ має високий ступінь залежності від 

обсягів ВВП України та обсягів світових морських вантажних перевезень; по-друге, 

обсяги перевалки вантажів у МПУ зростатимуть більшою чи меншою мірою; по-

третє, незважаючи на те, що рівняння апроксимації має високу точність, вплив таких 

факторів, як поширення COVID-19, які неможливо обчислити математично, можуть 

значно вплинути на точність прогнозу. 

Надання рекомендацій щодо удосконалення діючої Стратегії МПУ 2038 з 

урахуванням інтеграційних процесів здійснено, ґрунтуючись на значному світовому 

досвіді щодо укладання Стратегій розвитку МП. Серед недоліків стратегічного 

характеру варто виділити такі: в системі стратегічного управління розвитком МПУ 

відсутня узгоджена система документів стратегічного характеру щодо розвитку МП; 

простежується неузгодженість термінів дії Стратегії МП 2038 та Національної 

транспортної стратегій України на період до 2030 року; сьогодні в Україні – й не 

тільки у транспортній галузі – відсутнє середньострокове бюджетне планування; 

плани розвитку МП містять такі вади: а) плани розвитку МП для практичного 

втілення не мають бути лише інфраструктурними проєктами, без стратегічного 

навантаження, б) термінологічні суперечності потребують усунення.  

Також визначено недоліки методичного характеру, а саме: відсутність у 

структурі документа аналітичної частини; відсутність прогнозу показників розвитку 

МПУ; відсутність стратегічного аналізу щодо розвитку МП, SWOT-аналізу та PEST-

аналізу; не сформульовано довгострокові цілі розвитку МПУ; неконструктивно 

розкриті очікувані результати; неадекватні сформульовані індикатори вимірювання 

реалізації завдань, поставлених у Стратегії; відсутні відомості щодо встановлених 

строків та етапів реалізації Стратегії МП 2038; відсутній блок моніторингу виконання 

задекларованих у Стратегії МП 2038 цілей (рекомендовано впроваджувати та 

використовувати аналіз розривів із використанням методу GAP-аналізу, завдяки 

якому можна привести наявні показники у відповідність із індикаторами, 

закладеними у процесі розроблення Стратегії МП 2038); у структурі документа 

відсутній блок механізмів реалізації Стратегії МП 2038. Запропоновано структуру 
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Стратегії з урахуванням підходів до стратегічного управління соціально-

економічними процесами та управління у сфері транспорту. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

нове вирішення науково-практичного завдання, що полягає в поглибленні 

теоретичних підходів та обґрунтуванні методологічних засад розвитку МПУ в умовах 

європейської економічної інтеграції. Отримані наукові результати дослідження 

дозволяють зробити такі висновки і сформулювати відповідні пропозиції. 

1. Розкрито зміст економічної категорії «інтеграція» та надано авторське 

визначення поняття «управління розвитком морських портів України в умовах 

європейської економічної інтеграції». Ним є діяльність органів виконавчої влади усіх 

рівнів управління, спрямована на вирішення завдань збалансованої транспортної 

політики України у галузі портового господарства шляхом упровадження Стратегії 

МПУ 2038 як центрального інструменту стратегічного управління на коротко- , 

середньо- і довгострокову перспективи, результатом якої стане повноцінна інтеграція 

МПУ у TEN-T, що сприятиме якісним позитивним змінам економічної системи 

України та галузі портового господарства зокрема. 

2. На галузевому рівні інтеграцію МП можна класифікувати за такими ознаками: 

ступенем економічної інтегрованості, рівнем прийняття рішень та впливу на процес 

економічної інтеграції, механізмами інтеграції та інструментами економічної 

інтеграції. На рівні МП інтеграція набуває локальних класифікаційних ознак, а саме 

за: просторовою локалізацією інтеграції, об’єктом інтеграції порту та етапами 

інтеграції морських портів у портову мережу ЄС (у складі TEN-T). 

3. Тренди, які впливають на розвиток МПУ в умовах європейської економічної 

інтеграції, згруповано таким чином: 1) економічні (глобалізація та консолідація 

перевезень за рахунок створення альянсів); 2) технічні (контейнеризація вантажів, 

збільшення вантажопідйомності суден, цифровізація та зростаюча роль безпеки 

мореплавства та екологічної безпеки) та 3) просторові (зміни маршрутів лінійного 

судноплавства). 

4. Посилення інтеграційних процесів зумовить збільшення обсягів перевалки 

вантажів у МПУ. Це підтверджується розробленим середньо-строковим прогнозом 

на період до 2024 року, який також додатково передбачає наслідки кризи, 

спричиненої поширенням COVID-19, результатами аналізу глобальних трендів щодо 

морських вантажних перевезень та сучасним станом МПУ. Для посилення 

конкурентних позицій на ринку портових послуг Азово-Чорноморського басейну 

пропускна здатність українських МП повинна зростати, що вимагатиме 

перманентності модернізації портової інфраструктури, оскільки стрімке нарощення 

обсягів перевалки вантажів у 2018–2019 рр., отримане від зниження портових зборів 

на 20%, не матиме довгострокового ефекту.  

5. Для систематизації факторів впливу на розвиток МПУ в умовах європейської 

економічної інтеграції доцільно використовувати матрицю, у якій по вертикалі 

зазначено фактори за характером (природні, зовнішнього середовища та 

внутрішнього середовища МПУ), а по горизонталі за сферою впливу на господарську 

діяльність МПУ (географічні, економічні, техніко-технологічні (або 
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інфраструктурні), соціально-політичні та організаційно-адміністративні (або 

інституційні) фактори). 

6. Транспортна інтеграційна політика ЄС базується на таких складових: 

структура TEN-T, яка складається з дев’яти мультимодальних коридорів; 

нормативно-правове забезпечення щодо, фінансового, організаційного та 

екологічного регулювання, технічного узгодження та забезпечення безпеки; 

інфраструктурні вимоги до компонентів комплексної та базової мережі у галузевому 

розрізі; фондові інструменти фінансування внутрішньополітичних та 

зовнішньополітичних рішень, щодо розвитку TEN-T. 

7. З метою наближення інтеграції МПУ у TEN-T Україні необхідно 

імплементувати ряд положень директив та регламентів ЄС у сфері портового 

господарства, а саме: щодо охорони довкілля (Директива 2019/883/ЄC); безпеки 

мореплавства (Директиви 2002/59/ЄС, 2009/16/ЄС, 2009/21/ЄС, 2009/15/ЄС, 

2005/65/ЄС; Регламенти ЄС 391/2009, 336/2006, 725/2004) та технічних 

характеристик інфраструктури порту та портового обладнання (Директива 

2010/65/ЄС). Крім того, розроблення та впровадження потребують відповідні ІТС в 

інфраструктуру МПУ, а саме: національний сегмент SafeSeaNet, AIS та PCS. 

8. Першочерговими напрямами, що сприятимуть розвитку портового 

господарства та вирішенню проблем портової галузі України, є залучення інвестицій, 

сприяння впровадження концесії, оптимізація портових зборів та співпраця з 

країнами – членами ЄС з метою інтеграції, модернізація портової інфраструктури, 

розвиток ДПП, з метою створення транспортно-логістичних центрів, розвиток 

суднобудування та розвиток судноплавства на внутрішніх водних шляхах – як 

основних пріоритетів інтеграційної політики ЄС стосовно України. 

9. Ефективність механізму стратегічного управління розвитком МПУ в умовах 

європейської економічної інтеграції має тенденцію до зниження. Про це свідчить 

оцінювання функціонування цього механізму шляхом формального моделювання 

його компонентів, а саме: 1) процесів інтеграції, в які залучені МПУ, за допомогою 

індексу виявленої порівняльної переваги експорту послуг морського транспорту та 

індексу Грубеля – Ллойда; 2) діяльності МПУ – за допомогою рентабельності МПУ 

та ефективності управління МПУ; 3) стратегічного управління МПУ, що сприяє їх 

ефективному розвитку та інтеграції у TEN-T шляхом оцінки ступеня виконання 

середньострокових цілей розвитку портової галузі України. 

10. Виявлено відсутність ряду нормативно-правових актів у системі 

стратегічних та прогнозно-планових документів управління розвитком МПУ. 

Основні прогалини притаманні середньостроковим та короткостроковим прогнозам 

розвитку галузі та вантажопотоків, а також документам із плануванням заходів 

розвитку на середньострокову та короткострокову перспективи. Зроблено висновок 

про те, що наразі реалізація Стратегії МПУ 2038 не базується на відповідних 

короткострокових та довгострокових планових та прогнозних документах, що 

негативно впливає на виконання задекларованих у ній цілей. Така ситуація 

підтверджує висновок про зниження ефективності механізму реалізації стратегічної 

політики управління галуззю. 

11. Окрім того, що реалізація Стратегії МПУ 2038 має низький рівень виконання 

– 17%, вона законодавчо не захищена від зміни політичних циклів, що негативно 

впливає на результати її реалізації. Відсутні також реально діючі механізми реалізації 
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галузевої політики, наслідком чого є те, що більшість завдань, поставлених на 

середньострокову перспективу, не виконано або виконано неповною мірою. 

12. Міністерству інфраструктури України та АМПУ доцільно удосконалити та 

актуалізувати структуру та наповнення чинної Стратегії МПУ 2038, зокрема таких її 

елементів, як: аналітична частина, прогноз показників розвитку, стратегічний аналіз, 

довгострокові цілі розвитку, очікувані результати, етапи реалізації, індикатори 

вимірювання реалізації Стратегії, моніторинг виконання задекларованих цілей та 

механізми її реалізації. 
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АНОТАЦІЯ 

Федяй Н.О. Розвиток морських портів України в умовах європейської 

економічної інтеграції. – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України» – Київ, 

2020.  

Дисертацію присвячено теоретико-методологічним та практичним засадам 

розвитку МПУ в умовах європейської економічної інтеграції. У роботі розкрито зміст 

економічної категорії «інтеграція» для розвитку МП та класифіковано ознаки 

інтеграції МП, виявлено та систематизовано фактори впливу на розвиток МПУ. 

Узагальнено глобальні тренди розвитку морських вантажних перевезень які 

впливають на розвиток вітчизняних МП, а також сучасні тренди розвитку МПУ. 

Проаналізовано досвід ЄС у становленні транспортної інтеграційної політики і на цій 

основі виокремлено нормативно-правові, інституційні, організаційні та фінансові 

засади інтеграції МПУ у TEN-T, а також визначено стан українського законодавства 

в частині імплементованості завдань, визначених Угодою про асоціацію Україна-ЄС 

у сфері портового господарства. Виокремлено напрями розвитку портового 

господарства України в умовах європейської економічної інтеграції. Розвинуто 

методологію дослідження ефективності стратегічного управління розвитком МПУ в 

умовах європейської економічної інтеграції шляхом удосконалення механізму 

стратегічного управління розвитком МПУ з урахуванням євроінтеграційних 

процесів. Обґрунтовано методичні та стратегічні рекомендації до Стратегії МПУ 

2038 на основі аналізу результатів досягнення стратегічних пріоритетів за попередній 

період та прогнозу основних показників розвитку МПУ на період до 2024 року. 

Ключові слова: управління національним господарством, морські порти, 

економічна інтеграція, стратегічне управління, Стратегія розвитку морських портів, 

механізм стратегічного управління, глобальні тренди розвитку, фактори впливу на 

морські порти, прогноз, транспортна політика ЄС.  

 

АННОТАЦИЯ 

Федяй Н.А. Развитие морских портов Украины в условиях европейской 

экономической интеграции. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по экономике по 

специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – 

Государственное учреждение «Институт экономики и прогнозирования НАН 

Украины. – Киев, 2020. 

Диссертация посвящена теоретико-методологическим и практическим основам 

развития МПУ в условиях европейской экономической интеграции. В работе 

раскрыто содержание экономической категории «интеграция» для развития МП и 

классифицированы признаки интеграции МП, выявлены и систематизированы 
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факторы влияния на развитие МПУ. Обзор глобальные тренды развития морских 

грузовых перевозок влияющих на развитие отечественных МП, а также современные 

тренды развития МПУ. Проанализирован опыт ЕС в становлении транспортной 

интеграционной политики и на этой основе выделены нормативно-правовые, 

институциональные, организационные и финансовые основы интеграции МПУ в 

TEN-T, а также определено состояние украинского законодательства в части 

имплементованости задач, определенных Соглашением об ассоциации Украина-ЕС в 

сфере портового хозяйства. Выделены направления развития портового хозяйства 

Украины в условиях европейской экономической интеграции. Развита методология 

исследования эффективности стратегического управления развитием МПУ в 

условиях европейской экономической интеграции путем усовершенствования 

механизма стратегического управления развитием МПУ с учетом 

евроинтеграционных процессов. Обоснованы методические и стратегические 

рекомендации Стратегии МПУ 2038 на основе анализа результатов достижения 

стратегических приоритетов за предыдущий период и прогноза основных 

показателей развития МПУ на период до 2024 года. 

Ключевые слова: управление национальным хозяйством, морские порты, 

экономическая интеграция, стратегическое управление, Стратегия развития морс-ких 

портов, механизм стратегического управления, глобальные тренды развития, 

факторы влияния на морские порты, прогноз, транспортная политика ЕС. 

 

ANNOTATION 

Fediai N.O. Development of Seaports of Ukraine in the Conditions of European 

Economic Integration. – Manuscript.  
Thesis for a Candidate of Public Administration degree by specialty 08.00.03 – 

Оrganization and Management of National Economy. – State Organization “Institute of 

Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv, 2020.  

The thesis focuses on such a challenge to Ukraine which is undergoing the process of 

its EU integration, including its economy, as development of its sea ports (SP). That is to 

say, SP is a critical item for Ukraine’s transport sector. Ukraine’s SP (SPU) functioning as 

multi-modal hubs ship approximately 10% of goods in the total volume of goods 

transported in Ukraine. Besides, SPU being a segment of transport infrastructure are the 

most and the most closely involved into the integration processes through their participation 

in the global trade. 

Streamlining the mechanism of SPU development strategic governance under 

European integration conditions is made as regards shaping the strategic governance 

underlying principles and systematization of the documents on SPU development 

governance. The system of documents on SPU development strategic governance is 

arranged as a table and provided at the four levels of governance: public, industry-specific, 

regional and SP levels. Besides, the documents are systematized by the period of their effect 

into the short-term, the middle-term and the long-term. The system proposed distinguish 

between strategic, planning and forecasting documents and between those to be drafted and 

to be adopted. That being said, the system of strategic documents, and the industry 

development strategy in particular, encompasses essential instruments for the SPU 

development public governance and for their efficient integration into EU transport 

infrastructure. 
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Researching theories and methodology underpinning SP development resulted in 

author’s definition of the term ‘SP development under European integration conditions’ 

which is to be understood as activities carried out by executive authorities of every 

governance level aimed at facilitating deliberate economic integration of the SPU into TEN-

T that consists in drafting and implementing an effective SPU Strategy to serve as a strategic 

instrument based on strategic planning for short-term, medium-term and long-term term 

periods aimed at achieving strategic goals and resolving the tasks as regards Ukraine’s well-

balanced transport policy.  

Streamlining the mechanism of SPU development strategic governance under 

European integration conditions is made as regards shaping the strategic governance 

underlying principles and systematization of the documents on SPU development 

governance. The system of documents on SPU development strategic governance is 

arranged as a table and provided at the four levels of governance: public, industry-specific, 

regional and SP levels. Besides, the documents are systematized by the period of their effect 

into the short-term, the middle-term and the long-term. The system proposed distinguish 

between strategic, planning and forecasting documents and between those to be drafted and 

to be adopted. That being said, the system of strategic documents, and the industry 

development strategy in particular, encompasses essential instruments for the SPU 

development public governance and for their efficient integration into EU transport 

infrastructure. 

The main idea of the methodological approach unfolded constitutes in substantiating 

the proposals on streamlining the current SPU development strategic governance 

mechanism under European integration conditions. Generally speaking, the methodological 

approach builds upon theoretical principles and practical recommendations concerning SPU 

development as determined by assessing its efficiency with formalized modelling of 

economic component inputs, namely as follows: euro-integration processes, SPU activities 

and SPU strategic governance.  

Keywords: management of the national economy, seaports, economic integration, 

strategic management, Strategy for Seaports Development, strategic governance 

mechanism, global trends of seaports development, seaport development factors, forecast, 

EU transport policy. 
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