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АНОТАЦІЯ 

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

економічної інтеграції. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з економіки за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії 

наук України (м. Київ), Київ, 2020. 

Дисертація присвячена вирішенню такого актуального завдання для України, 

яка перебуває у процесі інтеграції до ЄС, в тому числі і економічної, як розвиток її 

морських портів (МП). Адже, для транспортного комплексу України, МП є 

важливим елементом. Функціонуючи як мультимодальні хаби МПУ перевалюють 

приблизно 10% вантажів від загального обсягу вантажів, що перевозяться в Україні. 

Крім того, МПУ, як сегмент транспортної інфраструктури, найбільше та найтісніше 

залучені в процеси інтеграції через задіяність в глобальній світовій торгівлі. 

Для подальших науково-обґрунтованих висновків щодо удосконалення 

механізму стратегічного управління розвитком МПУ на початку нами приділено 

увагу поняттю інтеграція, яке в даній роботі розглянуто як економічна категорія, а 

також досліджено підходи до класифікації ознак інтеграції, а саме виокремлено 

галузеві та локальні класифікаційні ознаки інтеграції МПУ. Так, класифікаційних 

ознак інтеграції МП на галузевому рівні віднесено: 1) ступінь економічної 

інтегрованості МП; 2) рівень прийняття рішень та впливу на процес економічної 

інтеграції; 3) механізми економічної інтеграції; 4) інструменти економічної 

інтеграції. До локальних класифікаційних ознак інтеграції МП віднесено: 1) 

просторова локалізація економічної інтеграції; 2) об’єкт інтеграції; 3) етапи 

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

Вплив світової торгівлі на розвиток МП доведено багатьма дослідженнями 

вітчизняних та закордонних вчених на прикладах портів Латинської Америки, США, 

ЄС та Китаю. Зв'язок між торгівлею та розвитком порту є очевидним, так як 

доставка вантажів є ключовим процесом у торгівлі, а сьогоднішні порти є 

багатофункціональними мультимодальними хабами, що надають послуги не лише із 
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перевалки вантажів, а й митні, організаційні, логістичні, складські та інші послуги в 

ланцюзі доставки. Адже на сьогодні в світі морським транспортом перевозиться 

майже 80% від усіх товарів за обсягом і 70% – за вартістю. 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 та 

інші фактори. Визначено, що головними трендами, що впливають на розвиток МП, 

та які можна умовно поділити на три групи, є такі: група економічних трендів до 

якої віднесено глобалізацію та консолідацію; група технічних трендів – 

контейнеризація, збільшення розміру суден, цифровізація та безпека мореплавства; 

група просторових трендів, до якої віднесено глобальні зміни у маршрутах лінійного 

судноплавства. 

Теоретико-методичне підґрунтя дисертаційної роботи також складає 

дослідження факторів впливу на розвиток МПУ в умовах європейської економічної 

інтеграції, яке базується на наукових теоріях розвитку та розміщення підприємств, у 

якості яких виступають МПУ. Нами проведено узагальнення і подальше 

удосконалення підходів до групування факторів впливу на розвиток МП. 

Систематизацію факторів здійснено матричним способом, де по вертикалі зазначені 

фактори за характером впливу на МПУ: природні, зовнішнього середовища та 

внутрішнього середовища МПУ. По горизонталі виокремлено фактори за сферою 

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

технологічні (інфраструктурні), соціально-політичні та організаційно-

адміністративні (інституційні) фактори. 

За результатами дослідження теоретико-методичних засад розвитку МП 

сформульовано авторське означення «розвиток МПУ в умовах європейської 

економічної інтеграції», під яким розуміється діяльність органів виконавчої влади 

усіх рівнів управління, спрямована на сприяння добровільній економічній інтеграції 

МПУ у TEN-T, яка полягає у формуванні та впровадженні дієвої Стратегії МПУ як 

центрального інструменту на основі стратегічного планування на коротко- , 
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середньо- і довгострокову перспективу, що має на меті досягнення стратегічних 

цілей та вирішення завдань щодо збалансованої транспортної політики України.  

У роботі відображено досвід розбудови транспортної інфраструктури в 

контексті транспортної політики ЄС, яка втілена у створенні мережі 

мультимодальних коридорів, що забезпечують вільний ринок в межах ЄС шляхом 

полегшення доступу до транспортної інфраструктури для пересування вантажів – 

TEN-T. Розглянуто та проаналізовано нормативно-правову базу, щодо розвитку 

TEN-T, її структуру та інструменти її фінансування. Окрему увагу приділено 

вимогам до компонентів мережі, та виокремленню тих завдань, які необхідно 

виконати Україні на шляху до ефективної економічної інтеграції української 

транспортної інфраструктури у TEN-T.  

Ретроспективний аналіз показників розвитку МПУ за обсягами перевалки 

вантажів та контейнерів показав збільшення обсягів починаючи із 2018 року, коли 

було ухвалено рішення щодо зниження портових тарифів та зборів на 20%, що і 

вплинуло на зростання обсягів перевалки вантажів, які ймовірно не будуть мати 

довгостроковий характер. У контексті виокремлених проблем на основі вивчення 

європейського досвіду управління транспортною інфраструктурою, вимог до 

основних компонентів TEN-T, аналізу показників розвитку МПУ та проведеного в 

рамках дисертаційної роботи аналізу підсумків виконання завдань Стратегії 

розвитку морських портів України на період до 2038 року (Стратегії МПУ 2038) за 

період 2013-2020 рр. обґрунтовано напрями розвитку портового господарства 

України. До яких віднесено: 1) залучення інвестицій; 2) використання концесій; 3) 

оптимізація портових зборів; 4) імплементація законодавства ЄС з метою подальшої 

інтеграції транспортної системи України у TEN-T; 5) модернізація портової 

інфраструктури; 6) розвиток ДПП з метою створення транспортно-логістичних 

центрів; 7) розвиток суднобудування; 8) розвиток судноплавства на внутрішніх 

водних шляхах (яке розглядається як пріоритетний напрям розвитку портового 

господарства України в транспортній політиці ЄС). 

Удосконалення механізму стратегічного управління розвитком МПУ в умовах 

європейської економічної інтеграції здійснено в частині формування системи 
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принципів стратегічного управління та систематизації стратегічних документів 

управління розвитком МПУ. Система документів стратегічного управління 

розвитком МПУ структурована у вигляді таблиці та подана на чотирьох рівнях 

управління: державному, галузевому, регіональному та рівні МП. Крім того, 

документи систематизовано за періодами укладання на довгострокові, 

середньострокові та короткострокові. В запропонованій системі виокремлено 

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

розроблення та прийняття. Адже, система стратегічних документів, та галузева 

стратегія розвитку зокрема, це важливіші інструменти державного управління 

розвитком МПУ та їх ефективної економічної інтеграції у транспортну 

інфраструктуру ЄС. 

Головна ідея розвинутого методологічного підходу полягає в обґрунтуванні 

пропозицій, щодо удосконалення діючого механізму стратегічного управління 

розвитком МПУ в умовах європейської економічної інтеграції. Власне, 

методологічний підхід спирається на теоретичні засади та практичні рекомендацій, 

щодо розвитку МПУ, які визначені шляхом оцінки його ефективності через 

формалізоване моделювання компонентів економічної складової, а саме: 

євроінтеграційних процесів, діяльності МПУ та стратегічного управління МПУ.  

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.  
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ANNOTATION 

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

Economic Integration. – A qualifying research paper under manuscript 

copyright. Manuscript 

A Thesis seeking a Candidate of Economics Degree by speciality 08.00.03 – 

Economics and Management of National  Economy. – State Organization “Institute  for 

Economics and Forecasting, National Academy of Science of Ukraine (Kyiv city)”, 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. 

In order to further provide scientifically rationalized conclusions as regards 

streamlining the mechanism of SPU development strategic governance we pay attention, 

first of all, to the notion of integration, which this paper reviews as an economic category, 

as well as to exploring the approaches to classification of integration characteristics, in 

particular to distinguishing industry-specific and peculiar qualifying characteristics of SPU 

integration. Thereby, the qualifying characteristics of SPU integration shall at industry-

septic level comprise as follows: 1) degree of SP economic integration; 2) level of 

decision-taking and of impact on economic integration process; 3) economic integration 

mechanism; 4) economic integration tools. Peculiar characteristics of SPU integration 

shall comprise as follows: 1) economic integration spacial localization; 2) facility to be 

integrated; 3) stages of SP integration into the EU port network (within TEN-T). 

A number of surveys by national and foreign scientists prove impacts of global trade 

on SP development by reviewing the performance of Latin America, US, EU, and China 

ports. The link between trade and port development is obvious while shipment of goods is 

a key process in the trade, and present-day ports constitute multi-functional multi-modal 
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hubs rendering services beyond the shipment of goods as they cover organizational, 

logistic, warehouse and other services in the supply chain. That being said, sea transport 

today ships up to 80% of all goods by volume and 70% by value. However, SP 

development is not shaped by the world trade only as it is also subject to new technologies 

and innovations, demographic processes, urbanization, cyber-crime, growing role of the 

environment-saving approach, including energy saving, depletion of natural resources, and 

other factors. The key trends found to determine SP development to be conventionally 

split into three groups comprise as follows: economic trends group consisting of 

globalization and consolidation; technical trend group consisting of containerisation, 

increasing ship sizes, digitalization and safety of seafaring; space trend group consisting of 

global changes in liner shipping routes. 

Theories and methodology underpinning the thesis also comprise in exploring the 

factors influencing SP development under European integration conditions which is based 

on scientific theories of development and siting of enterprises herewith represented by 

SPU. We have completed a generalization and further improvement of the approaches to 

grouping the SP development factors. Classification of the factors follow matrix approach 

laying down vertically the factors by type of impact on SPU as follows: natural, SPU 

external and internal environment. Its horizontal layout features factors by area of impact 

on SPU economic activities, namely as follows: geographic, economic, technical and 

technological (infrastructure), social and political, and organizational and administrative 

(institutional) factors. 

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.  
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The paper reflects the experiences in building up the transport infrastructure in the 

context of EU transport policy as embodied in establishment of multi-modal corridors 

enabling free market within EU by way of facilitating the access to the transport 

infrastructure for the movement of goods – TEN-T. It reviews and analyses regulations 

and laws governing the TEN-T development, its structure and the instruments for its 

funding. A stand-alone review examines requirements to the network components and 

distinguishing those tasks that Ukraine is bound to fulfill on its way towards efficient 

economic integration of Ukraine’s transport infrastructure into the TEN-T.  

Retrospective analysis of the indicators of SPU development by volumes of goods 

and containers shipped shows increase in volumes since 2018 when the decision to 

decrease port tariffs and fees by 20% was made, which is the exact reason why the 

shipment of goods has grown, but is not likely to have a lasting effect. In the context of the 

issues as distinguished following the review of European experience of transport 

infrastructure governance, requirements to the TEN-T key components, analysis of the 

SPU development indicators and the study, completed in the framework of the thesis, 

reviewing the summary of developments in implementation of the Strategy for Ukraine’s 

Sea Ports Development up to 2038 (the SPU 2038 Strategy) for the period of 

2013 to 2020, rationale for the port sector lines of development to be set is made available. 

These lines include as follows: 1) attracting investments; 2) use of concessions; 3) 

optimization of port dues; 4) implementation of EU legislation with the view of further 

integrating the transport system of Ukraine into the TEN-T; 5) modernization of the port 

infrastructure; 6) development of PPP with the view of establishing transport and logistics 

hubs; 7) development of shipbuilding; 8) development of navigation on inland waterways 

(considered as a priority line of development for the port sector of Ukraine within the EU 

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, 
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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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2. Федяй Н.О. Виклики державного управління розвитком транспортної 

інфраструктури України; Сучасний стан та роль морських портів України на ринку 

перевалки вантажів морськими портами Азово-Чорноморського басейну; 

Пріоритети модернізації портової інфраструктури України з урахуванням сучасних 

тенденцій розвитку транспортного сектора ЄС. Розвиток інфраструктурних 

секторів як чинник реалізації пріоритетних напрямів економічної політики України: 

колективна монографія / Никифорук О.І., Чукаєва І.К., Ляшенко О.Ф. та ін.; за ред. 

Никифорук О.І.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 

2017. С. 43-47, 208-218, 238-255. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/295.pdf. 

Розділи у наукових доповідях: 

3. Федяй Н.О., Стасюк О.М., Чмирьова Л.Ю. Пріоритети розвитку транспорту. 

Імплементація угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні викладки та 

нові можливості: наукова доповідь / Геєць В.М., Осташко Т.О. та ін.; за ред. акад. 

НАН України В.М. Гейця та чл.-кор. НААН України Т.О. Осташко; НАН України, 

ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2016. С. 136–138. URL: 

http://ief.org.ua/docs/sr/293.pdf (особистий внесок – у співавторстві з Стасюк О.М. 

та Чмирьовою Л.Ю., проаналізовано економічних чинників, що зумовлюють 
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успішність імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, окреслено 

пріоритети розвитку морських портів України). 

Статті у зарубіжних виданнях: 

4. Nykyforuk O., Stasyuk O., Chmyrova L., Fediai N. System of digital 

transformation indicators in transport sector. European Journal of Intelligent 

Transportation Systems. 2019. № 1(2). P. 3–12. DOI: 

https://doi.org/10.31435/rsglobal_ejits/31072019/6576 (Польща), (Academia.edu, RS 

Global, BIBLIOTEKA NARODOWA, CrossRef) (особистий внесок – розроблено 

власний методичний підхід до визначення систем індикаторів цифрових 

трансформацій у транспортному секторі та запропоновано систему показників 

для сектора електронної логістики). 

Статті у наукових фахових виданнях: 

5. Стасюк О.М., Чмирьова Л.Ю., Федяй Н.О. Ринки вантажних та пасажирських 

перевезень в Україні: проблеми та тенденції. Ефективна економіка. 2020. № 9. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8199 DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.54 

(Index Copernicus) (особистий внесок – проаналізовано ринок перевалки вантажів у 

морських портах України, на основі чого окреслено проблеми галузі та визначено 

основні тенденції її розвитку). 

6. Никифорук О.І., Стасюк О.М., Чмирьова Л.Ю., Федяй Н.О. Цифровізація в 

транспортному секторі: тенденції та індикатори розвитку. Частина 2. Статистика 

України.  2019. № 4 (87). С. 48–64 (Scientific Indexing Services (SIS); Info Base Index; 

Open Doar (Велика Британія); Repository Mandatesand and Policies) (особистий 

внесок – розроблено та запропоновано удосконалену систему статистичних 

показників в секторі цифрові трансформації транспортних підприємств). 

7. Никифорук О. І., Стасюк О. М., Чмирьова Л. Ю., Федяй Н. О. Цифровізація в 

транспортному секторі: тенденції та індикатори розвитку. Частина 1. Статистика 

України. 2019. № 3 (86). С. 70–81. (Scientific Indexing Services (SIS); Info Base Index; 

Open Doar (Велика Британія); Repository Mandatesand and Policies) (особистий 

внесок – досліджено світовий досвід обліку цифрових трансформацій у 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8199
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.9.54
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транспортній галузі та запропоновано систему індикаторів цифрових 

трансформацій транспортної системи України). 

8. Федяй Н.О. Особливості інтеграції української транспортної інфраструктури 

в транс-європейську транспортну мережу. Ефективна економіка. 2018. № 12. 

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.93 (Index Copernicus, WorldCat, CrossRef).  

9. Федяй Н. О. Портове господарство України: стратегічні пріоритети розвитку. 

Вісник Інституту економіки та прогнозування. 2016. С. 32–39. 

10. Федяй Н. Основні недоліки діючої транспортної стратегії України до 2020 р. 

Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету 

транспорту. Сер : Економіка і управління. 2015. Вип. 31. С. 37–47. 

Нефахові видання   

11. Никифорук О.І., Чмирьова Л.Ю., Федяй Н.О. Перспективи фінансування 

транспортних проектів у рамках міжнародної фінансової допомоги. Економіка 

України. 2015. № 4. С. 45–57 (Open Academic Journals Index) (особистий внесок – 

проаналізовано систему стратегічних документів Польщі, якою регулюється 

фінансування проєктів розвитку транспортної інфраструктури). 

Опубліковані праці апробаційного характеру: 

12. Федяй Н.О. Поняття “інтеграційний імператив” у теорії управління 

національною економікою. Управління соціально-економічними трансформаціями 

господарських процесів: реалії і виклики: збірник матеріалів міжнародної науково-

практичної конференції (м. Мукачево, 18-19 квітня 2019 р.). Мукачево: 

Мукачівський державний університет, 2019. С. 87–90. 

13. Федяй Н. О. Обчислення цифрових трансформацій в логістиці. 

Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим 

розвитком економіки і соціальної сфери. Сучасні комп’ютерні технології аналізу 

даних та статистики: збірник матеріалів ІV міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Чернігів, 5 грудня 2018 р.). Чернігів: ЧНТУ, 2018. С. 97–100. 

14. Федяй Н. Сучасний стан державного стратегічного управління розвитком 

залізничного транспорту. Проблемы экономики и управления на железнодорожном 

https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.93
https://www.crossref.org/
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транспорте – ЭКУЖТ-2014: материалы IX Международной научно-практ. конф. (м. 

Київ, 17листопада-14 грудня 2014 р.). Київ: ГЭТУТ, 2014. С. 87–90.  

15. Федяй Н.О. Стратегічне управління транспортною інфраструктурою 

України. Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному 

інформаційному просторі: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 

(м. Тернопіль, 29-30 квітня 2014 р.). Тернопіль: Крок, 2014. С. 264–266. 
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ВСТУП 

Україна – морська держава, тому ефективне управління та інноваційна 

модернізація її портової інфраструктури є очевидною необхідністю в умовах 

європейської 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 
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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 

державного управління транспортною інфраструктурою України, у тому числі МП. 

Узагальнення досліджень дозволило виявити дві позиції, з яких розглядається 

державне управління. Перша позиція це дослідження з метою розробки механізму 

державного управління транспортною галуззю, або її підгалузями. Особливу увагу 

привертають наукові праці дослідників таких, як: А.Г. Дем’янченко, В.Л. Дикань, 

О.С. Дуднік, Г.С. Іванов, С.А. Матійко, К. Михаличенко, А.М. Мишко, 

В.О. Овчиннікова, Г.Є. Островерх, Г.С. Прокудін, О.М. Стасюк, О.А. Чупайленко 

тощо. У другій позиції авторами проводяться дослідження окремих структурних 

елементів теорії державного управління транспортною галуззю або її підгалузями 

(методів, принципів, інструментів управління, факторів впливу на 

конкурентоспроможність об’єкта дослідження тощо), з метою удосконалення 

механізму державного управління. Дослідженням в цьому напрямку приділили 

увагу: О.Є. Бабина, В.А. Грабельников, С. Зінченко, М.І. Іванова, Д. Ільнитський, 

О.О. Карпенко, І.М. Колєснік, О.Б. Наумов, О. Савич, О. Янчетський, Н.В. Яшкіна 

та інші автори.  

Дослідженнями процесів інтеграції на різних ієрархічних рівнях (інтеграція на 

рівні економік держав, на рівні окремих галузей та на рівні підприємств), зокрема, 

питаннями інтеграції з ЄС, займалися такі науковці як: С.В. Беренда, С.В. Білоусова, 

К.Ю. Вергал, І.С. Гостєва, А.А. Гриценко, І.Ю. Єгоров, О.І. Заяць, С.Є. Рогоза, 

І.Ю. Матюшенко, О.І. Никифорук, Т.О. Осташко, Ю.Є. Пащенко, О.В. Полгородник, 

В.В. Рєзніков, В.Р. Сіденко, Н.С. Скопенко, Ю.Р. Футало, О.Ю. Чорна, 
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К.С. Шапошніков та інші вчені; серед закордонних досліджень виділяються праці 

Е. Андерсона, Б. Баласса, А. Бєлих, С. Дорвса, А.О. Іншакова, Л. Ліндберга, 

У. Уолласа, М. Ходжеса та інш.  

Сучасному стану, проблемам та перспективам розвитку МП приділили увагу 

такі українські вчені: М.В. Ботнарюк, В.А. Будник, В.П. Власова, С.А. Горбаченко, 

А.Г. Дем’янченко, В.В. Жихарєва, С.В. Ільченко, С.В. Ківалова, Н.В. Кудрицька, 

В.В. Ліпський, О.А. Липинська, А. Олейников, С.В. Онешко, Л.Р. Прус та 

закордонні вчені: Ж.-П. Родріге, Т. Ноттебум, К. Галєгос, В. Естебан-Чапапрія, 

А. Вайнтріт, Т. Нейман, С. Бернс, Дж.Драгт, Ван Т.Борген, І. Хейланд, К.-Х. 

Ультвейт-Мое, М. Гізе тощо. 

Методологічні підходи до галузевого прогнозування, та зокрема прогнозування 

динаміки вантажообігу підприємств сфери транспорту, викладені у багатьох працях 

вітчизняних вчених. Так теоретичними розробками методичних підходів та 

адаптації статистичних методів прогнозування під потреби економічного аналізу у 

своїх працях приділяли увагу В.И. Давидова, Ю.П. Лукашин, Л.В. Москалюк, 

М.І. Скрипниченко, М. Степанов та інші. Питаннями розробки прогнозів розвитку 

транспортної галузі та, особливо, прогнозів динаміки обсягів перевалки вантажів у 

МПУ займалися Ільченко С.В., Крук Ю.Ю., Кудрицька Н.В., Никифорук О.І., 

Стасюк О.М., Рудаков О. Г. та інші вчені. Крім того, багато уваги галузевому та 

макроекономічному прогнозуванню приділено співробітниками Інституту 

економіки та прогнозування та акад. НАН України В.М. Геєцем. 

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.  
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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», розділ 3 «Розроблення системи індикаторів цифрових 

трансформацій для інфраструктурних секторів (№ 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: 
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 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; 

 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 
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(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; 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 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 Укра-їни 

– Конституція України, Закони України, укази Президента України, постано-ви 

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 
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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: 

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 
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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 Київської 

міської державної адміністрації 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 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 року: 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 розвитку морських портів 

України на період до 2038 року). 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ 

 

1.1. «Інтеграція» як економічна категорії та її вплив на галузевий розвиток 

морських портів 

 

Наразі вплив інтеграційних процесів на економічне зростання України є дуже 

значним, а ефект від них буде характеризувати подальший розвиток української 

економіки.  

Загалом, теорії інтеграції достатньо розроблені та застосовані у формування 

методичних підходів різними авторами, цьому питанню приділяли увагу в своїх 

дослідженнях вітчизняні вчені С.В. Беренда, К.Ю. Вергал, І.С. Гостєва, 

А.А. Гриценко, О.І. Заяць, І.Ю. Матюшенко,  О.І. Никифорук, Ю.Є. Пащенко, В.В. 

Рєзніков, С.Є. Рогоза, В.Р. Сіденко, Н.С. Скопенко, Ю.Р. Футало, О.Ю. Чорна, К.С. 

Шапошніков, та інші вчені; серед закордонних досліджень виділяються роботи Е. 

Андерсона, Б. Баласса, А.Г. Бєлих, С. Дорвса, А.О. Іншакова, Л. Ліндберга, У. 

Уолласа, М. Ходжеса та інших вчених. 

Отже, нижче спробуємо узагальнити теоретичні особливості поняття 

“інтеграція”, охопивши різні підходи до цього терміну, окремо дослідивши 

протиріччя в роботах дослідників та розглянувши вплив інтеграції на галузевий 

рівень та її прояви у розвитку МП. 

Якщо розглядати інтеграцію як економічну категорію, слід дотримуватися 

відповідної послідовності осмислення, від загального розуміння процесів інтеграції 

на рівні держав до нижчих ієрархічних рівнів – регіональної інтеграції, галузевої 

інтеграції та інтеграції на рівні окремих підприємств. В даному дослідженні МП 

нами розглядаються як комплексна система, управління якою здійснюється 

державою у складі транспортного комплексу, тобто галузі. Проте кожен з 13 МП 

має свої особливості, що потребує поглянути на інтеграцію та її вплив на мережу 

МП на галузевому рівні, при цьому враховуючи, що цей процес буде відбуватися на 

локальному рівні – на рівні МП, і не обов’язково усі МПУ будуть залучені у цей 

процес. 
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Найґрунтовніше теоретико-методологічне дослідження «інтеграції» як 

економічної категорії, розглянутої на глобальному рівні, провів В.Р. Сіденко. У 

своїй роботі «Глобализация – европейская интеграция – экономическое развитие: 

украинская модель» В.Р. Сіденко [1] розглянув сутність регіональної інтеграції, під 

якою він розуміє процес інтеграції на регіональному рівні за участю двох або 

більшої кількості країн, тобто глобальний рівень інтеграції. Автор говорить про те, 

що інтеграція на цьому рівні не є суто економічною категорією, такою як наприклад 

глобалізація, що вона є політико-економічно та соціально-політичною категорією. В 

нашому аналізі інтеграції на рівні МП буде розглянуто суто економічні аспекти 

інтеграції, проте висновки та узагальнення, зроблені В.Р. Сіденко, є класичними та 

застосовними для даного дослідження. 

В цілому на основі розгорнутого порівняльного аналізу багатьох показників 

В.Р. Сіденко робить висновок, що реальні вигоди інтеграції не такі значущі, як 

прийнято пропагувати для мобілізації підтримки здійснюваних проєктів інтеграції, а 

вплив регіональної інтеграції на світовий розвиток перебільшено. Крім того, 

необхідно виходити з того, що реальні результати регіональної інтеграції можуть 

істотно відхилятися від тих мотивів, якими керувалися її ініціатори. Цей висновок 

необхідно розглядати паралельно з фізичним проявом інтеграції, а саме з тим, як 

комбінуються партнери процесу інтеграції. Так, розрізняють три групи партнерів з 

умовним кодуванням: «Північ-Північ», «Північ-Південь» та «Південь-Південь», де 

«Північ» – це код для розвинених країн (в тому числі і ЄС), «Південь» – менш 

розвинені країни, до яких належить і Україна. У разі комбінування партнерів в 

рамках процесу інтеграції «Північ-Південь», для країн типу «Південь» ця комбінація 

є найбільш вигідною. І це зрозуміло з огляду на те, що більш розвинена країна або 

співтовариство країн буде спонукати та мотивувати економіку та господарський 

комплекс менш розвиненої країни до розвитку. 

Детально до проблематики інтеграції на локальному рівні підійшла у своїй 

роботі “Дефініції інтеграції” О.Ю. Чорна [2]. Автором розглянуто низку тлумачень 

поняття “інтеграція”, окреслено проблеми та протиріччя підходів до цього терміну 

та запропоновано ознаки систематизації цього поняття. Перш за все, О.Ю. Чорна 
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звертається до закордонних та вітчизняних вчених та зауважує на підміні таких 

понять як «інтеграція», «кооперація», «злиття», «поглинання», «консолідація», 

«конвергенція», які деякими вітчизняними науковцями використовуються або як 

синоніми, або як дуже близькі по значенню. Далі, вона робить висновок про те, що 

“у країнах з ринковою економікою, що склалася, відповідно до теорії трансакційних 

витрат інтеграцію визначають як механізм заміни ринкових обмінних операцій 

(трансакцій) організаційною побудовою виробництва”. В свою чергу, у вітчизняних 

вчених досить розрізнені підходи до цього терміну. Проведений аналіз дозволив 

О.Ю. Чорній стверджувати наступне: “в цілому автори розуміють під інтеграцією 

різні формальні або неформальні інтегровані об'єднання, структури чи формування, 

які здійснюють спільну діяльність для досягнення загальних цілей”.  

Також варто відзначити дослідження підходів до означення терміну 

“інтеграція” як економічної категорії, які здійснено такими вченими як 

С.В. Білоусова [3], О. І. Заяць [4], О.В. Полгородник [5], Ю.Р. Футало [6]. Більшість 

з них висловлюють схожі думки на предмет того, що на сьогодні в науковій 

літературі термін “інтеграція” і досі залишається не до кінця пропрацьованим в 

теоретичному та методичному плані. Але це і не дивно, так як поняття «інтеграція» 

постійно еволюціонує і набуває нових якостей, форм та особливостей.  

Виходячи з наукових міркувань дослідниками запропоновано власні означення 

терміну «інтеграція» відповідно до змісту та суті питань, що ними опрацьовані в 

процесі досліджень. Отже, існує декілька підходів до означення терміну “інтеграція” 

та до виявлення його ознак. Нами розглянуто різноманіття дефініцій цього поняття з 

позиції авторів, якими проводяться дослідження у різних галузях економіки. 

Необхідно зазначити, що рядом авторів вже проведено роботу по термінологічній 

систематизації поняття інтеграція. Так, в опрацьованій нами літературі, дослідження 

дефініції “інтеграція” авторами проводяться з позиції суб’єкта інтеграції, і на нашу 

думку має бути зведено до: 

1) інтеграція національних економік та регіональних об'єднань: С.В. Беренда, 

А.А. Гриценко, О.Г. Демченко, О.І. Заяць, О.О. Карпенко, І.Ю. Матюшенко, О.В. 

Полгородник, В.В. Рєзніков, В.Р. Сіденко, Ю.Р. Футало;  
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2) інтеграція галузева або міжгалузева: Н.І. Антощишина, В.Л. Дикань, 

О.С. Дудник, Е. Зелінська, Ю.Р. Ліскевич, О.І Никифорук, Г.Є. Островерх, 

Г.С. Прокудін, В.М. Самолюк, О.А. Чупайленко,; 

3) інтеграція на рівні підприємств або бізнесу: С.В. Білоусова, К.Ю. Вергал, І.С. 

Гостєва, М. Є. Рогоза, Н.С. Скопенко, О.Ю. Чорна, К.С. Шапошніков. 

В цілому, поняття терміну інтеграція еволюціонує разом з розвитком та 

трансформацією економічних, політичних та соціальних процесів, відбувається його 

змістовне розширення. Цікавим є підхід, окреслений у роботі О. Карпенко та 

О. Бабиною “Інтеграція як імператив розвитку сучасної економіки” [7], де поєднано 

декілька позицій в оцінці інтеграції як процесу і як результату. У першій позиції, 

“інтеграція розглядається як процес або дія, що має своїм результатом цілісність: 

об'єднання, з'єднання, відновлення єдності; в другій позиції поняття розглядається 

як результат процесу інтеграції, стан впорядкованого функціонування частин цілого 

- інтегрованість; і в третій позиції під інтеграцією розуміється одночасно процес і 

результат взаємодії відокремлених структурних елементів будь-якої сукупності, що 

призводить до оптимізації зв'язків між ними і до їх об'єднання в єдине ціле, тобто в 

єдину систему, що володіє новою якістю і новими потенційними можливостями”. В 

свою чергу Ю.Р. Футало у своїй роботі “Дефініція інтеграції як чинника розвитку 

національної економіки” нагадує, що “існує дискусія щодо розуміння інтеграція як 

процесу та інтеграції як сукупності відносин” [4], тоді як К.С. Шапошніков [8] у 

своєму дослідженні інтерпретує термін “інтеграція” з двох позицій: «інтеграція як 

стан» і «інтеграція як процес». 

Сучасний економічний розвиток України та її політичне становище перетворює 

процес інтеграції на імператив, логічну закономірність подальшого розвитку 

держави, в тому числі і в частині інтеграції інфраструктурних секторів України в 

інфраструктурні сектори ЄС. Однак галузева інтеграція не є однорідною, так як сама 

складається з процесів підгалузевої інтеграції. Так, в залізничній, автомобільній, 

морській та авіаційній галузі українська транспортна система має певний рівень 

інтегрованості, тоді як для внутрішнього водного транспорту процес інтеграції 

взагалі ще не розпочато. 
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По суті процес міжнаціональної, світової інтеграції це імператив світового 

економічного розвитку, якому сприяють всеохоплюючий науково-технічний 

прогрес, розвиток технологій та розвиток транспортної інфраструктури, яка 

зближує, робить відстані умовно меншими за рахунок збільшення швидкостей з 

розвитком високошвидкісного транспорту, попри те, що паралельно відбуваються 

процеси дезінтеграції. 

Поряд з дезінтеграцією, негативним проявом процесів інтеграції є «примусова 

інтеграція». Еволюція цього поняття свідчить про те, що воно введене та 

розглядається у переважній більшості наукових праць як прояв примусових 

військово-поілтичних союзів з ціллю отримання економічних вигод для однієї зі 

сторін цього процесу [9].  

Дослідженням, присвяченим «примусовій економічній інтеграції», приділяв 

багато уваги науковець А.В. Шепотьєв [10], яким запропоновано означення до цього 

терміну: нерівноправний, нав'язаний військово-політичною силою союз 2-х і більше 

країн в період військових дій на захопленій території держави або після капітуляції 

переможеної сторони в період залежності переможеної сторони від агресора з метою 

економічної експлуатації захопленої країни. 

Проте згодом ідеї автора розвивалися і доповнювалися. Так, А.А. Авладєєвим 

зроблено висновок про те, що прояви примусової економічної інтеграції не завжди 

спричинені військовим впливом [11]. Адже, на його думку, «примусова економічна 

інтеграція – це процес примусового формування стійкої залежності одних 

економічних суб'єктів від інших, їх взаємопроникнення і зрощування, спрямовані на 

максимальне вилучення вигоди домінуючою стороною». Тобто, мова про зміщення 

акцентів з військово-політичної залежності на економічну залежність однієї країни, 

галузі, регіону, підприємства над іншим. Погоджуючись з автором в частині того, 

що економічна інтеграція, як добровільна так і примусова, характеризується, в 

першу чергу, змінами внутрішніх зв’язків економічного простору об’єктів 

інтеграції, де привалюють інтереси однієї країни-домінанта, на нашу думку, 

примусовій інтеграції також притаманні й інші ознаки. Так, сьогодні домінуючим 

фактором примусової інтеграції є економічна вигода, яка проявляється у грошовій 
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залежності однієї держави від іншої або від союзу держав. Це, в свою чергу, 

дозволяє лобіювати певні питання щодо соціально-економічного розвитку країнами, 

які надають фінансові послуги країнам, що їх отримують (для України: Китай, Росія, 

ЄС, США). 

З огляду на те, що Україна перебуває в процесі економічної інтеграції з ЄС, 

важливо чітко розмежовувати інтеграцію з метою рівноправної співпраці з 

подальшим отриманням вигоди обома учасниками союзу з інтеграцією з метою 

експлуатації, завуальовану під добровільну інтеграцію, негативними проявами якої 

можуть бути насичення ринку товарами сторони домінанта, перехід права власності 

на об’єкти інфраструктури, землю або промислові об’єкти до сторони домінанта, 

лобіювання інтересів домінанта в ціновій та тарифній політиці, ресурсне вичерпання 

України (лісові ресурси, мінеральні ресурси тощо). 

В своїй статті “Роз'яснення необхідності інтеграції досліджень для стійкого 

управління навколишнім середовищем” вчені центру досліджень ресурсів довкілля 

С. Доверса [12] виокремлюють ознаки інтеграції досліджень, при цьому визначаючи 

їх як елементи інтеграційного імперативу. Систематизація проведена наступним 

чином: 

● інтеграція в просторі 

● інтеграція у часі 

● інтеграція дисциплін та секторів політики 

● інтеграція в соціальні системи 

● інтеграція інформації 

● інтеграція систем знань 

Далі групування здійснюється за суб'єктами, що беруть участь в процесі 

інтеграції (це вчені природознавці, соціологи, державні урядовці, 

державні/регіональні та місцеві органи влади, сільські землевласники, міські жителі 

та деякі агенції, що фінансують дослідження), з урахуванням їхніх мотивів. 

Наприкінці дослідження вчені виокремлюють низку принципів інтеграції 

міждисциплінарної та принципів інтеграції наукових досліджень у політичну 
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діяльність. Очевидно, що інтеграція МПУ у транспортну мережу ЄС носить ознаки 

інтеграції у просторі та у часі, що проявляє її фізичний або практичний характер. 

У вже згадуваному дослідженні О.Ю. Чорної також проведено систематизацію 

ознак інтеграції, залежно від яких може змінюватися або коригуватися зміст поняття 

інтеграції. До основних ознак вченою віднесено: рівні, напрями, стадії, види, 

принципи, зв'язки, переваги, недоліки, механізми. Проте автор не надає тлумачення 

даних класифікаційних категорій. 

Також опосередковано класифікаційні ознаки узагальнено та окреслено у 

роботі Н.С. Скопенко “Теоретичне обґрунтування інтеграції суб’єктів 

господарювання” [13]. Так, автором встановлено низку факторів формування та 

розвитку нових інтегрованих структур, а саме: природні, політичні, соціальні, 

правові, організаційні, економічні, наукові, технічні та технологічні. 

Найбільш повну, на нашу думку, систематизацію теоретичних та практичних 

ознак поняття інтеграція подано українськими вченими О.О. Карпенко та 

О.Є. Бабиною у їхній вже згаданій спільній праці “Інтеграція як імператив розвитку 

сучасної економіки” [7].  

Так вченими запропоновано такі підходи до класифікації поняття “інтеграція”:  

- за рівнем: світова (глобальна), макрорівнева, мезорівнева, мікрорівнева; 

- за терміном: довгострокова, середньострокова, короткострокова; 

- за метою: стратегічна, тактична; 

- за способом створення: добровільна, вимушена; 

- за формою внутрішньої взаємодії, горизонтальна, вертикальна, діагональна, 

комбінована; 

- за ступенем територіальної локалізації: міждержавна, національна, міжрегіональна, 

регіональна, локальна; 

- за галузевим охопленням: багатогалузева, полігалузева; 

- за характером: жорстка, м’яка; 

- за ступенем збереження юридичної та економічної самостійності учасників: з 

втратою самостійності, зі збереженням самостійності, з частковим збереженням 

самостійності; 
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- за ступенем стійкості взаємозв'язків: стійка, нестійка; 

- за призначенням: виробнича, збутова, посередницька, фінансова, інформаційна; 

- за стадією: повна, часткова. 

Далі необхідно приділити увагу мотивам, що спонукають до інтеграції. Так, 

В.Р. Сіденко окреслено комплекс політико-економічних мотивацій інтеграції, 

систематизований у п’ять груп: 

І группа – мотиви безпеки; 

ІІ група – мотиви зниження бар’єрів (лібералізація торгівлі); 

ІІІ група – мотив збільшення господарського простору; 

IV група – сумісний спротив викликам глобалізації; 

V група – мотив, характерний для менш розвинених країн – прискорена 

інституціональна адаптація до умов співтовариства розвинених країн. 

Тож, довгостроковість процесу інтеграції має передбачати, що початкові 

мотиви інтеграційних процесів можуть змінюватись під впливом зовнішніх та 

внутрішніх факторів розвитку. З огляду на те, що процес інтеграції МПУ 

підпорядковано процесу інтеграції економік, на рівні МП також необхідно 

враховувати трансформацію мотивів інтеграції. На сьогодні для України, 

включаючи її МП, характерними є І, ІІ та V група мотивів, тоді як для ЄС 

характерними є ІІ, ІІІ та IV групи мотивів. 

На основі наукових розробок таких авторів як Є.В. Ленский [14], А.А. Томпсон 

та А.Дж. Стрікленд [15], Н.С. Скопенко подає системні ознаки мотивів створення 

інтеграційних структур на локальному рівні наступним чином: 

1) зміцнення конкурентної позиції на ринку; 

2) отримання додаткових переваг через конкуренцію виробництва та 

накопичення загального досвіду; 

3) монополістичні привілеї та переваги; 

4) зниження витрат на розвиток підприємства (економія на масштабі); 

5) використання фінансового потенціалу задля виконання науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт, можливість зниження витрат на їх проведення; 
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6) зростання ефективності (в результаті зниження витрат на укладання та 

проведення угод, зниження податків, підвищення синергетичного ефекту); 

7) досягнення вигод і переваг від взаємного трансферу технологій та винаходів 

без придбання ліцензій. 

Отже, аналізуючи та порівнюючи мотиви інтеграції на рівні економіки країн та 

на локальному рівні – рівні підприємств, можна стверджувати таке: на рівні 

підприємств переслідуються цілі суто економічного характеру, тоді як на 

державному рівні мотиви інтеграції є більш розгорнутими. В той же час можна 

стверджувати, що МП, які, з одного боку, є частиною галузі транспорту, і 

управління ними здійснює державне підприємство (АМТУ), з іншого боку – є 

прибутковими підприємствами. Отже, мотиви інтеграції МПУ до більш розвиненої 

портової мережі ЄС поєднують у собі ознаки мотивів інтеграції країн з мотивами 

інтеграції підприємств, і в цілому можна стверджувати про позитивні наслідки такої 

інтеграції. 

На основі класифікації мотивів інтеграції, систематизуючи світовий та 

вітчизняний досвід реструктуризації та інтеграції саме підприємств, Н.С. Скопенко 

зосереджується на чинниках, які сприяють активізації інтеграційних процесів 

підприємств. Так, автор виділяє чинники зовнішнього середовища, до яких ним 

віднесено глобальні інтеграційні процеси, динамізм економічного середовища 

функціонування, невизначеність зовнішнього середовища, зростання конкуренції, 

коливання ринкової кон'юнктури, концентрацію виробництва та монополізацію 

ринків, руйнування господарських зв'язків. Чинниками внутрішньої організації 

автором названо таке: наявність зайвих ресурсів або недостатнє ресурсне 

забезпечення, наявність вільних грошових коштів, загроза недружнього поглинання.  

На особливу увагу заслуговує дослідження С.В. Білоусової [6], в якому вона 

торкнулася розуміння дефініції “інтеграція“ та питань теоретичної сутності 

інтеграційних процесів в аграрній сфері, та зокрема особливостей вертикальної 

аграрно-промислової інтеграції підприємств в конкурентному економічному 

середовищі. Проте підхід з позиції підприємства не заважає приміряти результати 

наукових напрацювань автора з позицій міжнаціональної або галузевої інтеграції. 
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В своїй роботі автор, окрім ґрунтовного огляду сучасних наукових поглядів на 

зміст поняття “інтеграція” та “аграрно-промислова інтеграція”, зауважує таку 

класифікаційну ознаку поняття “інтеграція”: - за ступенем виконання 

координаційних функцій, яка проявляється у наступних категоріях: пряма 

інтеграція, коли основні організаційно-управлінські та виробничо-фінансові функції 

виконують підприємства – виробники засобів виробництва, або ті, що здійснюють 

матеріально-технічне постачання, виробничі послуги; зворотна інтеграція, коли 

основними інтеграторами є підприємства, що контролюють та координують 

господарську діяльність (переробні, торговельні тощо). 

В своєму дослідженні С.В. Білоусова згадує наукові праці В. Енгельгардта, 

яким виокремлено три етапи інтеграції складових і цілого:  

перший етап  - виникнення системи зв’язків між частками;  

другий етап - втрата частками первинних ідентифікаційних якостей за 

входження до складу цілого;  

третій етап - поява у виникаючої цілісності нових якостей, зумовлених як 

якостями складових частин, так і виникненням нових систем внутрішніх зв’язків. 

На окресленні ознак поступального характеру процесу інтеграції також 

зупиняється К.С. Шапошніков у своєму дослідженні “Сучасні підходи до 

визначення інтеграції та її характерних рис” [8]. Автор виділяє два основні етапи 

розвитку інтеграційного процесу: 

● перший етап - формування раціональної структури економіки регіону на 

основі розвитку спеціалізації; 

● другий етап - перебудова структур регіональних економік, що 

спираються на спеціалізацію і склалися в результаті розвитку. 

Проте, на нашу думку, дослідником перш за все окреслено етапи формування 

процесу інтеграції в економічному просторі регіону, а не інтеграції підприємств. 

Для сфери логістики притаманні стратегії горизонтальної консолідації і 

вертикальної інтеграції, які сьогодні і створюють ринок логістики. Він складається з 

широкого кола постачальників послуг, що включає як глобальні корпорації, так і 

місцевих операторів послуг. Також він характеризується географічним охопленням 
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основних учасників надання логістичних послуг: глобальне та місцеве. Ще однією 

відмінністю є спеціалізація послуг: універсальні або спеціалізовані. 

Вертикальна інтеграція в логістиці є наслідком глобалізації, а аутсорсинг 

відкриває нові можливості для судноплавних ліній, експедиторів, операторів 

терміналів та інших постачальників логістичних послуг і транспортних операторів. 

Виробники шукають глобальні логістичні пакети, а не просто пряму доставку або 

пересилання. Це спричинило те, що компанії, які надають різні види логістичних 

послуг в ланцюгу поставок, почали розширювати спектр надання послуг за 

допомогою вертикальної інтеграції по всьому ланцюжку поставок. 

Горизонтальна інтеграція це злиття і поглинання, що також формують сучасне 

бізнес-середовище не тільки між різними типами компаній (вертикальна інтеграція), 

але і між компаніями, що займаються одним і тим же видом надання логістичних 

послуг, що призводить до збільшення пропускної спроможності компаній, більшого 

географічного охоплення та посилення їх конкурентоспроможності на ринках 

надання послуг [16]. 

Передумови галузевої економічної інтеграції подібні до передумов міжнародної 

економічної інтеграції, що є класичними для теорії інтеграції [4, 5]. Нами їх 

розглянуто з позицій дослідження поняття «інтеграція». 

1) Близькість рівнів економічного розвитку галузі, що інтегрується, 

інфраструктурна та інноваційна сумісність. Адже, в процесі інтеграції 

транспортної інфраструктури України у TEN-T, до галузі транспорту, як і до інших 

галузей, висувається багато інфраструктурних, економічних та технічних вимог у 

сфері безпеки, охорони довкілля, інноваційного розвитку галузі. Спускаючись на 

рівень МПУ, слід зазначити, що неможлива економічна інтеграція лише однієї 

підгалузі. Така інтеграція, як наслідок, тягне за собою інтеграцію і інших підгалузей 

– залізниці, дорожнього господарства, тощо.  

2) Географічна та територіальна близькість об’єктів інфраструктури 

галузей, що інтегруються. Для транспорту ця передумова є вкрай важливою, через 

те, що транспортна галузь це не виробництво, вона не може переміщатися у 

просторі – інфраструктура залишається сталою і потребує фізичного поєднання. 
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3) Наявність усталених економічних зв'язків між галузями, цю передумову 

забезпечує ЄС, простягаючи коридори TEN-T та залучачи країни до механізмів 

інтеграції. З іншого боку, Україна має спільний кордон з країнами ЄС, отже 

посилення транспортного сполучення це історичний і незалежний процес. 

4) Наявність спільних економічних, соціальних, науково-технічних та інших 

проблем розвитку виступає спонукальним чинником об'єднання галузей з метою їх 

вирішення, головною з яких є посилення конкуренції з боку інших регіонів, а саме з 

Китаю, і, на початку, інтеграція транспортної мережі, інших галузей, і, з рештою, 

економіки України у ЄС підсилить об’єднання та надасть конкурентних переваг. 

5) Діяльність державних органів влади, політичних партій, неформальних 

об'єднань та ін., спрямована на розвиток інтеграційних процесів. Для України ця 

умова розповсюджується не лише на економічні процеси, а і на галузеві, так як 

стимулятором процесу інтеграції виступає, в першу чергу, суспільство та наукова 

спільнота. 

Виходячи з вищенаведених наукових викладок й узагальнюючи їх, зазначимо, 

що у даному дисертаційному дослідженні інтеграція розглядається як процес 

добровільного об'єднання в єдине ціле розрізнених рівноцінних систем з 

обов'язковою умовою об'єднання в нову систему, і цей процес повинен 

супроводжуватися подальшим економічним розвитком цієї системи на новому 

рівні, виключаючи прояви примусової інтеграції. Тобто кінцевим результатом 

добровільної галузевої інтеграції повинна стати нова система, за всіма якостями 

краща ніж попередня. Оскільки об'єктами нашого дослідження виступають 

транспортна інфраструктура ЄС та України, слід припустити, що результатом 

процесу інтеграції повинна стати більш розвинена, модернізована та укріплена 

транспортна інфраструктура України, яка б повноцінно увійшла в Європейську 

транспортну мережу TEN-T.  

Проведене дослідження дозволяє зрозуміти місце і можливі форми інтеграції 

транспортної інфраструктури. Загалом дослідження виявило, що автори 

класифікують поняття «інтеграція» з позиції суб'єктів інтеграції: держав та їх 

економік - міжнаціональна інтеграція; галузей господарства - міжгалузева 
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інтеграція; промислових підприємств - інтеграція підприємств. В даному досліджені 

автору цікаво розглянути класифікацію інтеграції з позиції особливостей процесу 

галузевої інтеграції та тих властивостей, які супроводжують цей процес. Так, 

вищенаведені класифікаційні ознаки автором узагальнено та зібрано у єдину 

систему класифікаційних ознак поняття “галузева інтеграція” (табл. 1.1.), які будуть 

притаманні будь якій галузевій інтеграції, в тому числі і інтеграції транспортної 

галузі, і зокрема її сектору – МП.  

Підсумовуючи проміжні результати узагальнення ознак інтеграції як 

економічної категорії та переходячи до класифікаційних ознак інтеграції МП, слід 

зазначити таке: 

по-перше, на сьогодні не існує єдиного підходу до поняття «інтеграція», 

оскільки це економічне явище може набувати досить багатьох форм та видів; 

по-друге, теорію міжрегіональної інтеграції слід розглядати як частину або в 

контексті міжнаціональної інтеграції як елемент більш глобального процесу; 

по-третє, залишаються не розробленими теоретичні та методичні підходи до 

галузевої економічної інтеграції, зокрема, інтеграції галузі транспорту та її 

підгалузей, які будуть відрізнятися від теоретичних та методичних підходів до 

міжнаціональної інтеграції або інтеграції підприємств; 

по-четверте, немає єдиного підходу до означення поняття «інтеграційний 

імператив», внаслідок безлічі форм, яких набуває інтеграція з урахуванням мотивів, 

які переслідують суб'єкти заданого інтеграційного процесу. Проте, простежується 

нарощення змістовності та ознак, що вкладають в це поняття дослідники поширення 

глобалізаційних процесів в світі. Якщо раніше це поняття застосовувалось суто до 

підприємств – мезорівень, сьогодні в поняття «інтеграція» вкладається набагато 

ширше розуміння процесів об'єднання, воно набуває ознаки не лише процесу 

економічної діяльності, а й імперативу світового економічного розвитку; 

по-п’яте, нами виявлено різноманітність підходів до сутнісного розуміння 

терміну «інтеграція» – процес, стан, результат, відносини – які роблять його 

гнучким для кожного автора для вкладання необхідного змісту та говорить про 

відсутність єдиного теоретичного підходу до розуміння цього терміну. А широкий 
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спектр класифікаційних ознак вказує на те, як в залежності від суб'єкта дослідження 

може змінюватись та коригуватись означення цього терміну. 

З урахуванням заданої наукової проблематики та у зв’язку з необхідністю 

розв’язання задач щодо пошуку класифікаційних ознак інтеграції МП, поняття 

«інтеграція» нами розглядається як процес, оскільки розвиток МП безумовно 

передбачає їх інтеграцію у міжнародні морські вантажні перевезення, 

перетворюючи інтеграцію на обов’язкову умову розвитку МП. 

Таблиця 1.1 

Узагальнені класифікаційні ознаки галузевої інтеграції  

Класифікаційні 

ознаки 

Види інтеграції 

1 2 

За терміном 
o довгострокова  

o середньострокова  

o короткострокова 

За територіальною 

локалізацією 

o внутрішньодержавна  

o міждержавна 

o внутрішньогалузева 

o інтеграція підприємств 

За метою o стратегічна  o тактична 

За способом створення o добровільна  o вимушена 

За характером o жорстка  o м’яка 

За ступенем 

збереження юридичної 

та економічної 

самостійності 

учасників 

o з втратою самостійності  

o зі збереженням самостійності  

o з частковим збереженням 

самостійності 

 

За стійкістю 

взаємозв'язків 

o стійка  

o не стійка 

 

За призначенням 

o виробнича  

o збутова  

o посередницька  

o фінансова  

o інформаційна  

o інфраструктурна 

За стадією o повна  o часткова 

За етапами інтеграції 

складових в ціле 

o виникнення системи зв’язків 

між частками  

o втрата частками первинних 

ідентифікаційних якостей за 

входження до складу цілого  

o поява у виникаючої цілісності 

нових якостей, обумовлених як 

якостями складових частин, так і 

виникненням нових систем 

внутрішніх зв’язків 

За чинниками, які 

сприяють активізації 

інтеграційних 

процесів  

зовнішнього середовища: 

o глобальні інтеграційні процеси 

o динамізм економічного 

середовища функціонування 

o невизначеність зовнішнього 

середовища 

o зростання конкуренції 

o коливання ринкової 

кон'юнктури  

o концентрація виробництва та 

монополізація ринків 

o руйнування господарських 

зв'язків  

внутрішньої організації: 

o наявність зайвих ресурсів або 

недостатнє ресурсне забезпечення 

o наявність вільних грошових 

коштів 

o загроза недружнього поглинання 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 

За мотивами 

створення 

інтеграційних 

структур 

o зміцнення конкурентної 

позиції на ринку 

o отримання додаткових 

переваг через конкуренцію 

виробництва та накопичення 

загального досвіду 

o монополістичні привілеї та 

переваги 

o використання фінансового 

потенціалу задля виконання 

науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт, 

можливість зниження витрат на 

їх проведення посилення 

безпеки; 

o зниження бар’єрів 

(лібералізація торгівлі); 

o збільшення господарського 

простору; 

o сумісний спротив викликам 

глобалізації; 

o зниження витрат на розвиток 

підприємства (економія на 

масштабі) 

o зростання ефективності (в 

результаті зниження витрат на 

укладання та проведення угод, 

зниження податків, підвищення 

синергетичного ефекту) 

o досягнення вигод і переваг від 

взаємного трансферу технологій та 

винаходів без придбання ліцензій 

прискорення інституціональної 

адаптації до умов співтовариства 

розвинених країн (характерний для 

менш розвинених країн) 

За формою 

внутрішньої 

взаємодії 

o горизонтальна 

o вертикальна 

o діагональна 

o комбінована 

За галузевим 

охопленням 

o багатогалузева o полігалузева 

За механізмами 

(ЄС) [17] 

o європейські Угоди про 

асоціацію 

o ініціатива Східне 

Партнерство 

o євроатлантична інтеграція 

o участь асоційованих країн у 

багатосторонніх програмах ЄС  

o Копенгагенські критерії 

членства в ЄС 

o європейська інтеграція країн 

Балтії (1991–2004 рр.) 

o гармонізація внутрішнього 

законодавства асоційованих країн з 

законодавством Євросоюзу 

За негативними 

проявами 

o дезінтеграція o примусова інтеграція 

Джерело: узагальнено автором на основі [1-17] 

 

Специфіка МП як суб’єкта економічної діяльності передбачає їх залученість у 

світові морські перевезення, а доступ до інших МП та інтегрованість у мережу 

найрозвиненіших портів світу – європейську портову мережу – передбачає 

посилення конкурентних позицій МПУ. 
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З огляду на узагальнені класифікаційні ознаки галузевої інтеграції, 

представлені у табл. 1.1, нами зроблено висновок про те, що економічна інтеграція 

МП має ознаки, які необхідно подати з двох позицій: перша –загальні ознаки, які 

характеризують інтеграцію МП у складі транспортної галузі; друга  локальні ознаки, 

тобто ті, що характерні власне для інтеграції МП. Галузеві ознаки інтеграції МП 

нами подані у табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Галузеві класифікаційні ознаки інтеграції морських портів 

Класифікаційні ознаки Вид інтеграції МП 

За ступенем економічної 

інтегрованості 

o слабкий ступінь 

інтегрованості 
o помірний ступніь 

інтегрованості 

o сильний ступінь інтегрованості МП 

За рівнем прийняття 

рішень та впливу на 

процес економічної 

інтеграції 

o державний  

o галузевий  

o регіональний  

o рівень МП 

За механізмами інтеграції 

o організаційно-

адміністративний 
o економічний 

o законодавчий 
o інституційний 

За інструментами 

економічної інтеграції 

o Угода про асоціацію 

Україна-ЄС 
o Стратегія МПУ 2038 

o двосторонні проєкти, що направлені 

на посилення інтеграційних 

процесів (проєкт Східне 

партнерство) 
o Стратегії розвитку окремих МП 

Джерело: розроблено автором 

 

Так, за ступенем інтегрованості МП будемо розрізняти не інтегровані МП; МП, 

що перебувають у процесі інтеграції; та МП, де інтеграція відбулася. Ступінь 

інтегрованості МП визначається згідно з індексом залучення у лінійне 

судноплавство LSCI (розділ 1.3). Крім того, ступінь інтегрованості МП у міжнародні 

морські вантажні перевезення характеризує категорії вантажів, які обслуговуються 

МП. Так, висока частка внутрішніх вантажів свідчить про те, що МП має орієнтацію 

на внутрішній ринок та слабко залучений у процеси міжнародних морських 

перевезень. В свою чергу, висока частка транзитних, експортних та імпортних 

вантажів свідчить про більшу ступінь інтегрованості у світову торгівлю. 
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Оскільки процес інтеграції МП відбувається на різних ієрархічних рівнях, нами 

виділено рівні прийняття рішень та впливу на процеси інтеграції. На державному 

рівні приймаються стратегічні рішення, такі як інтеграція економік країн або 

економіки окремої країни у співтовариство країн, як і в нашому випадку – інтеграція 

економіки України, а згодом і всієї країни, в ЄС. На галузевому рівні приймаються 

рішення щодо особливостей інтеграції галузі, так приймаються рішення та 

вирішуються проблеми стосовно інтеграції української транспортної системи у 

TEN-T. На регіональному рівні також будуть здійснюватися відповідні кроки щодо 

вирішення проблем та сприяння інтеграції МП певного регіону, так як ці МП будуть 

важелями регіонального економічного зростання. На рівні МП приймаються 

локальні рішення зі сприяння інтеграції, крім того адміністрація порту є основним 

виконавцем рішень вищих ієрархічних рівнів. 

За механізмами інтеграції МП у портову мережу ЄС виділяють такі складові 

господарського механізму як організаційно-адміністративний, економічний, 

законодавчий та інституційний. 

За інструментами інтеграції розвиток МП залежить та корелюється з рівнями 

прийняття рішень щодо інтеграції. Так, основними державними інструментами 

процесів інтеграції МП є Угода про асоціацію Україна-ЄС, якою окреслено умови 

інтеграції на державному рівні, відповідні нормативно-правові документи, які 

необхідно імплементувати Україні, в тому числі і щодо діяльності МП, та терміни 

імплементації цих документів. На галузевому рівні основним інструментом 

інтеграції є Стратегія МПУ 2038, якою повинні бути окреслені основні цілі розвитку 

МПУ з урахування процесів інтеграції, розпочатих у 2014 році. На галузевому рівні 

також відбувається заключення двосторонніх партнерських договорів, спрямованих 

на посилення інтеграційних процесів в рамках проєкту «Східне партнерство», що 

передбачає розширення TEN-T на схід, в тому числі і за рахунок українських МП. 

На рівні МП також повинні діяти інструменти, що будуть сприяти його інтеграції у 

портову мережу ЄС, а саме Стратегія розвитку окремих МП. Проте на сьогодні 

жоден з МПУ не має власної розробленої стратегії розвитку, і при цьому з 13-ти 
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МПУ кожен має свою спеціалізацію, технічні та інфраструктурні потужності та різні 

рівні розвитку та залученості у світову торгівлю. 

До локальних ознак інтеграції МП нами віднесено ознаки, подані у табл.  1.3.  

Для локальних ознак інтеграції МП характерним є те, що вона не 

класифікується за терміном дії на довгострокову, середньострокову та 

короткострокову. Такий підхід нами обґрунтовано таким чином: оскільки інтеграція 

є закономірною умовою розвитку МП, вона у будь якому разі передбачається як 

довгострокова. Адже, незважаючи на глобальні політичні, економічні, кліматичні, 

еколого-географічні та інші події, які могли тимчасово призупиняти світову 

торгівлю, поширення морських перевезень та, відповідно, діяльність МП 

глобалізація була, є і буде невід’ємною частиною історичного та сучасного розвитку 

світу. Саме тому інтеграція МП розглядається нами як довгострокова. 

Таблиця 1.3 

Локлаьні класифікаційні ознаки інтеграції морських портів 

Класифікаційні 

ознаки 

Вид інтеграції МП 

За просторовою 

локалізацією 

інтеграції 

o європейська: 

 комплексна мережа 

 базова мережа 

o світова 

За об’єктом 

інтеграції порту 

o адміністративна 

інфраструктура 

o наземна та причальна 

інфраструктура 

o цифрова інфраструктура 

За етапами 

інтеграції морських 

портів у портову 

мережу ЄС (у складі 

TEN-T) 

o імплементація 

законодавства ЄС та ІМО 

o практичне виконання 

вимог згідно імплементованих 

документів (створення 

відповідних наглядових 

інституцій, впровадження 

технологій, модернізація окремих 

об’єктів інфраструктури тощо) 

o розбудова та 

модернізація портової 

інфраструктури згідно з 

вимогами щодо неї з боку ЄС, 

міжнародного морського права 

та глобальних трендів 

розвитку морських перевезень 

Джерело: розроблено автором 

 

До інших локальних ознак віднесено просторову локалізацію інтеграції МП, 

оскільки українські МП так чи інакше залучені у світові морські перевезення. 

Залученість у європейську портову мережу передбачає виконання вимог 

законодавства ЄС, оскільки інтеграція відбувається не лише на рівні МП, а і на рівні 
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галузі – інтеграція у TEN-T, і на рівні економіки країни. Інтеграція у портову 

мережу в рамках TEN-T передбачає включення окремих МП держави у комплексну 

або у базову портову мережу згідно з інфраструктурними вимогами до МП з боку 

ЄС. 

За об’єктом інтеграції нами виділено такі класифікаційні ознаки:  

- інтеграція адміністративної інфраструктури, яка передбачає наявність 

відповідних інституційних органів у керівництві МП, які мають відповідати 

вимогам з боку міжнародного морського права та з боку ЄС та ІМО щодо таких 

органів, та забезпечувати адміністрування та безпеку у МП. Крім того, до цієї 

категорії відносяться нормативно-правові, стратегічні, програмні, планові та 

прогнозні документи, розроблені для МП, які мають відповідати вимогам 

міжнародного морського права та вимогам ЄС та ІМО, що буде уособлювати собою 

інституційне та нормативно-правове підґрунтя для інтеграції МП у TEN-T.  

- інтеграція наземної та причальної інфраструктури, яка має практичне 

значення, так як до стану інфраструктури для інтеграції її у TEN-T висуваються 

відповідні фізичні вимоги з боку ЄС (розглянуто та проведено оцінку відповідності 

цим вимогам українських МП у розділі 2.3). Крім того, неформально від стану та 

технічних характеристик портової наземної та причальної інфраструктури залежать 

обсяги перевалки вантажів МП та вибір МП з боку найбільших морських 

перевізників, оскільки сучасні тренди розвитку морських вантажних перевезень 

свідчать про систематичні підвищення вимог до стану інфраструктури (глобальні 

світові тренди розвитку морських вантажних перевезень розглянуто у розділі 1.3) та 

посилення конкуренції між МП за рахунок цього. 

- цифрова інфраструктура, яка передбачає наявність у МП інтелектуальної 

транспортної системи, яка буде забезпечувати деякі процеси у МП. Інтеграція 

цифрової інфраструктури може відбуватися всередині країни, коли буде 

впроваджено локальні системи управління портом, що поєднуються у єдину систему 

управління МП держави. Також цифрова інтеграція може бути зовнішньою, коли 

ІТС управління портами країни або конкретного порту входить у глобальну цифрову 

мережу вищого підпорядкування – європейську, міжнародну. 
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Мають локальну специфіку і етапи інтеграції МП у портову мережу ЄС, так як 

передбачають виконання відповідних вимог з боку ЄС, а не класичні етапи галузевої 

інтеграції або інтеграції підприємства. Так, для першого етапу інтеграції МП у TEN-

T характерним є необхідність імплементації законодавства ЄС (відповідних 

Директив та Регламентів, розглянутих у розділі 2.3). На наступному етапі розвитку 

МПУ в умовах інтеграції повинні відбуватися прикладні зміни, тобто практичне 

виконання вимог ЄС Україною, згідно з імплементованими документами. Це 

включає створення відповідних компетентних інституцій, передбачених 

Директивами та Регламентами ЄС та кодексами ІМО в галузі безпеки 

судноплавства, охорони довкілля та технічних вимог до МП; впровадження 

технологій з приймання відходів з суден з урахуванням вимог до екологічної 

безпеки кодексів ІМО; розробка та впровадження цифрових систем; модернізація 

окремих об’єктів портової інфраструктури тощо. Остаточна інтеграція МП у 

портову мережу ЄС як об’єкта TEN-T передбачає повне виконання вимог з боку ЄС 

та ІМО Україною щодо забезпечення безпеки у МП, розбудови та модернізації 

портової інфраструктури згідно вимог щодо неї з боку ЄС, міжнародного морського 

права та глобальних трендів розвитку морських перевезень та МП.  

З огляду на те, що європейська економічна інтеграція реалізується як складова 

розвитку МПУ через глобальні тренди, які впливають на їх діяльність, детальному 

розгляду підлягає виявлення сукупності цих трендів. Саме тому, в наступних 

розділах нами буде приділено увагу сучасному розвитку морських вантажних 

перевезень, судноплавства, суднобудування, технологій та інновацій, екологічних та 

просторових впливів, що змінюють зовнішнє та внутрішнє середовище МП, підходи 

до управління та пріоритет їх розвитку. На перший план виступає забезпечення 

стандартів безпеки людей, довкілля та вантажів, інтеграція у міжнародне та 

європейське портове співтовариство, в тому числі і за рахунок впровадження ІТС, та 

розвиток пропускної спроможності МП через модернізацію портової 

інфраструктури.  
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1.2. Глобальні світові тренди розвитку морських портів  

 

Вплив світової торгівлі на розвиток МП доведено багатьма дослідженнями 

вітчизняних та закордонних вчених на прикладах портів Латинської Америки, США, 

ЄС та Китаю. Зв'язок між торгівлею та розвитком порту є очевидним, так як 

доставка вантажів є ключовим процесом у торгівлі, а сьогоднішні порти являються 

багатофункціональними хабами (вузлами), що надають послуги не лише із 

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

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

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

зростаюча роль ощадливого ставлення до довкілля, включаючи енергозбереження, 

скорочення запасів природних ресурсів та інші фактори, які будуть узагальнені нами 

нижче, що дозволить з’ясувати низку глобальних світових трендів розвитку МП, які 

необхідно враховувати при прийнятті управлінських рішень щодо розвитку МПУ в 

умовах інтеграції.  

Отже, основні тренди, що впливають на розвиток МП в глобальному сенсі, 

можна умовно поділити на три групи (рис. 1.1.).  
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Рис. 1.1. Глобальні світові тренди, що впливають на розвиток морських 

портів 

Джерело: розроблено автором 

 

І. Перша група узагальнює глобальні тренди, які диктує світова економіка та 

ринки, що безпосередньо впливає на те, як розвивається транспортна система і 

МП зокрема.  

1) Глобалізація, що продовжує посилювати світову торгівлю, внаслідок чого 

стимулює і перевезення вантажів, зокрема морські перевезення як транспортну 

основу світової торгівлі і найбільш глобалізовану галузь транспорту. В свою чергу, 

МП, які є головними точками дотику морських перевезень з наземними, переймають 

властивості морських перевезень, і більше – глобалізованість для них 

перетворюється у вимогу розвитку. Глобальна торгівля не може існувати без 

транспорту, що робить транспорт ключовим посередником для торгівлі. 
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На сьогодні в світі морським транспортом перевозиться майже 80% від усіх 

товарів за обсягом і 70% товарів – за вартістю [18]. За даними статистичної бази 

Конференції ООН з торгівлі та розвитку – UNCTADSTAT [19], з 2008 року приріст 

обсягів світових морських вантажних перевезень коливається в межах 2,7-7% 

щорічно. Абсолютне значення цього показника станом на 2018 рік – 11 млрд т [20] 

(рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Динаміка обсягів перевезення вантажів у світі морським 

транспортом, 1970-2018 рр., млрд т 

Джерело: UNCTAD. 

 

Інтеграцію країни та її МП у світову торгівлю через залучення у глобальні 

морські перевезення вантажів у контейнерах ефективно відображає Індекс залучення 

у лінійне судноплавство (Liner shipping connectivity index – LSCI) [21], який 

розраховується за статистичною базою ООН. Доступ країн до світових ринків багато 

в чому залежить від їхнього транспортного зв'язку, особливо щодо регулярних 

морських перевезень для імпорту та експорту промислових товарів. Цей індекс, по 

суті, відображає залучення країни у процеси глобальної торгівлі, і чим вищий 

індекс, тим більша ступінь залучення до глобальної системи морських перевезень з 

високою пропускною здатністю і участю у міжнародній торгівлі [22]. 

На сьогодні, країни, що мають найвище значення LSCI досить активно залучені 

у глобальну торгівлю – мають експортоорієнтовані економіки та високий ступінь 

розвитку МП. У 2019 році це: Китай, Гонконг та Південна Корея, які займають 
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перші місця, а також Сінгапурський центр з перевалки транзитних вантажів. Також 

в ТОП-15 входять найбільші світові трейдери, це Великобританія, Німеччина, США, 

Бельгія, Нідерланди, Франція та Японія; та країни, основною функцією МП яких є 

перевалка транзитних вантажів, це Малайзія, Іспанія, Об'єднані Арабські Емірати, 

Єгипет та Оман. 

Україна у 2006 році мала значення індексу LSC – 13,09 і за цим індексом посіла 

69 місце. На сьогодні Україна покращила свої позиції – серед країн світу, в цьому 

рейтингу вона посідає 61 місце з індексом 26,88 (табл. 1.4). Перше місце за цим 

індексом на 2019 рік посідає Китай із значенням 151,91, на другому місці іде 

Сінгапур – 108,08, на третьому місці Південна  Корея – 105,11.  

Серед країн Азово-Чорноморського басейну у 2019 році за індексом LSC 

Україна посідає друге місце. Доволі високу позицію за цим індексом серед країн 

регіону займає Румунія з МП Констанца, який є завершальним перевалочним 

контейнерним хабом у Чорному морі для одного з дев’яти коридорів TEN-T – Рейн-

Дунайського мультимодального коридору. На кордонах з Україною мають своє 

закінчення два мультимодальні коридори TEN-T, які в разі інтеграції МПУ у 

портову мережу ЄС буде продовжено за рахунок включення МПУ в тому числі [23].  

Таблиця 1.4. 

Індекс залученості у лінійне судноплавство країн Азово-Чорноморського 

басейну (max 2006= 100) 

Роки Україна Росія Румунія Болгарія Грузія 

 

2012 21,90 45,08 18,73  6,75 6,11 

2016 26,34 43,89 25,37 7,34 5,56 

2017 27,62 41,17 26,84 6,75 6,01 

2018 27,65 43,71 26,17 7,13 6,68 

2019 26,88 38,07 25,47 7,25 6,84 
Джерело: складено автором на основі даних статистичної бази ООН 

 

Ще одним проявом глобалізації та процесів інтеграції світової торгівлі, що 

впливають на розвиток МП та морських вантажних перевезень, є локалізація 

експортоорієнтованого виробництва, оскільки посилення процесів міжнародної 

торгівлі тісно супроводжується розвитком виробництва. Світовий досвід розвитку 
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економіки доводить, що трудомістке світове виробництво постійно шукає дешевої 

робочої сили, а його переміщення тягне за собою і зміни у маршрутах лінійного 

судноплавства, які поєднують між собою виробничі ринки і ринки збуту товарів. 

Сьогодні ці маршрути пов'язують між собою Східну Азію та Північну Америку 

(особливо США), Європу та Північну Америку, Західну Європу та Східну Азію, де 

діє активна система комерційної торгівлі. Основними виробничими ринками 

сьогодні є Східна Азія та Латинська Америка, а споживачами виробленої продукції 

– Західна Європа та Північна Америка. 

Географічно найпотужніше зв’язані через трансграничну торгівлю 

міжнародними морськими маршрутами Європа з Азією, цей комерційний напрямок 

вже протягом п’ятдесяти років підтримує стабільний трафік. Перевагою морського 

транспорту є не його швидкість, а його пропускна спроможність. Залізничні та 

автомобільні перевезення не здатні підтримувати рух у таких географічних 

масштабах та з такою інтенсивністю [18]. 

В Україні сьогодні відбувається переорієнтація у зовнішній торгівлі з країн 

митного союзу та особливо Росії на країни ЄС, Азії, Африки, Америки, що 

потребуватиме участі транспортної системи України у нових транспортно-

логістичних ланцюгах поставок [24]. 

В свою чергу, двостороннє співробітництво країн в галузі лінійного 

судноплавства, що підтримується МП країни, відображає Індекс двосторонньої 

залученості у лінійне судноплавство (Liner shipping bilateral connectivity index – 

LSBCI) [25]. LSBCI вказує на двосторонній рівень інтеграції між двома обраними 

країнами в глобальні мережі лінійного судноплавства, включаючи двосторонній 

експорт товарів морськими перевезеннями. 

За цим індексом у 2019 році найтісніші двосторонні зв’язки у морських 

вантажних перевезеннях Україна мала з Туреччиною – 0,436, Китаєм – 0,432, 

Південною Кореєю – 0,426, Сінгапуром – 0,425, Грецією – 0,418, Малайзією – 0,417, 

Саудівською Аравією – 0,409, Росією – 0,386, Великобританією та Бельгією із 

значенням індексу 0,383 для двосторонніх зв’язків. Отже, найпотужніша інтеграція 

України у морських перевезеннях з країнами, де локалізовані сучасні 
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експортоорієнтовані виробництва – Китай та Південна Корея; країнами, порти яких 

є перевалочними хабами – Сінгапур, Малайзія, Саудівська Аравія, Єгипет, Бельгія, 

Великобританія та Греція; та з країною регіону Азово-Чорноморського басейну – 

Росією (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Динаміка індексу двосторонньої залученості України у лінійне 

судноплавство, 2006-2019 рр. 

Джерело: UNCTAD.  

 

Проте географія країн, з якими Україна має найтісніші зв’язки за цим індексом 

з 2006 року дещо змінилася, тоді у ТОП-5 входили Китай, Італія, Малайзія, Єгипет 

та Південна Корея, тоді як завершували цю десятку Румунія, Туреччина, 

Великобританія, Греція та Бельгія. З чого можна зробити висновок про те, що 

торгові пріоритети України змістилися на користь країн Азії, і це відповідає 

загальному світовому тренду. 

2) Консолідація перевезень за рахунок створення альянсів або 

горизонтальна та вертикальна інтеграція у всіх своїх проявах посилюється. 

Основними учасниками цього процесу є морські вантажні перевізники, портові 

оператори та компанії, які надають інші логістичні послуги [26]. Кінцевою метою 

консолідації зазначених компаній є, з одного боку, пошук можливості для 

поглинання менших компаній; з іншого необхідність у пошуку покупців тими 

компаніями, що вирішили відмовитись від ведення бізнесу у даній сфері.  
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Завдяки консолідації утворюються найвигідніші та найскладніші морські 

вантажні маршрути. Так, на ринку лінійного судноплавства найбільш вагомими 

контейнерними перевізниками у світі з позиції ємності флоту на сьогодні є Maersk, 

MSC, COSCO, CMA CGM, Hapag-Lloyd, ONE, Evergreen, Yang Ming, Pacific 

International Lines, Hyundai. Цими компаніями сформовано три потужних альянси, 

які контролюють майже 60% контейнерних перевезень у світі: 

● The Alliance, що включає в себе компанії ONE, Yang Ming, Hapag-Lloyd / 

UASC та HMM; 

● Ocean Alliance, до якого входять CMA CGM, COSCO / OOCL, Evergreen; 

● 2M – MSC, Maersk Line. 

Як було зазначено, консолідація необхідна задля підвищення рівня логістичних 

послуг 3PL, що надаються компаніями перевізниками, з метою забезпечення 

зростаючих потреб клієнтів у послідовному і регулярному наданні цих послуг через 

посилення інтеграції ланцюгів поставок.  

Диверсифікація це ще один процес, що впливає на кон’юнктуру ринку 

перевезень вантажів морським транспортом (Maersk, Cosco та інші). Він пов'язаний 

з тим, що великі перевізники розширюються не лише в галузі морських перевезень, 

а й в галузях наземних перевезень вантажів. Така компанія як Maersk, що 

спеціалізується на перевезеннях контейнерів (80% від загального обсягу 

перевезених вантажів) запланувала розширення, яке передбачає збільшення частки 

перевезень сухододолом в загальному обсязі перевезених нею вантажів до 50% [27]. 

У сфері надання логістичних послуг контейнерними операторами задіяні 

українські компанії, які також залучені у процеси консолідації. Так, у лютому 

2019 року портовий оператор DP World з ОАЕ придбав 51% акцій контейнерного 

термінала ТИС, що розташований у МП Південний Одеської області. 

Бізнес-пріоритети DP World розташовані у сфері портів і терміналів, переважно 

контейнерних, а також логістичних та морських сервісів. DP World оперує 

78 морськими терміналами по всьому світу. У 2019 компанія опрацювала 

71 млн TEU (20-футових контейнерів). 
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Компанія ТІС володіє п’ятьма спеціалізованими морськими терміналами: ТІС-

Зерно, ТІС-Міндобрива, ТІС-Руда, ТІС-Вугілля і ТІС-Контейнерний. У 2019 TIS 

переробив 220 тис. TEU контейнерів (двадцятифутовий еквівалент), що на 75% 

більше, ніж у 2018 році, та що становить приблизно 25% від загального обсягу усіх 

оброблених контейнерів у портах України. Контейнерний термінал ТІС розвиває 

залізничні перевезення. 15 регулярних контейнерних поїздів в тиждень курсують з 

ТІС в Київ, Харків, Тернопіль, Дніпро та Чернігів [28]. 

Підставою для придбання ТІС для DP World був ґрунтовний аналіз 

українського ринку споживання та експорту, існуючої системи дистрибуції, обсягів і 

розташування складських приміщень. Також дослідження було проведене з метою 

виявлення обсягів автомобільних перевезень, контейнеризації вантажів і перспектив 

залізничних перевезень. Крім того оцінено обсяги і маршрути вантажопотоків з 

суміжних країн та транзитні вантажопотоки, зокрема обсяги контейнерів азіатського 

походження, які транспортувалися на територію України через порти Гамбург, 

Бремен та Гданськ. Усі ці фактори та прагматична аналітика великих даних 

вплинули на прийняття рішення на користь злиття світового лідера з українським 

оператором [29]. Отже, внаслідок консолідації української компанії ТІС та компанії 

з ОАЕ DP World відбулося залучення іноземних інвестицій у портову 

інфраструктуру, оновлення складських приміщень та портової інфраструктури 

тощо, позитивна складова чого безсумнівна. 

Проте, є і негативні прояви процесу укрупнення альянсів та посилення 

консолідації на ринку морських перевезень та портових послуг, в першу чергу вплив 

цих процесів на конкуренцію, зловживання в межах ринку перевезень більш 

крупних корпорацій та негативний вплив від цих подій на малі компанії, що 

працюють на цьому ринку [30]. Також внаслідок консолідації у компаній виникають 

проблеми з логістикою, розповсюдженням, політикою обслуговування клієнтів, 

перетином розподільчих мереж та надлишкових потужностей інфраструктури [18]. 

Проте, на думку автора, на сьогодні для розвитку МПУ, для їх успішної інтеграції у 

TEN-T та для зміцнення українського ринку портових послуг консолідація має лише 
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позитивні наслідки, посилюючи конкуренцію між державними та приватними 

стивідорними компаніями. 

ІІ. Друга група трендів охоплює технічні особливості розвитку МП та 

морського транспорту, а також і всіх інших підгалузей транспортної системи, які 

пов’язані між собою через МП. 

3) Контейнеризація вантажів передбачає збільшення у загальній структурі 

генеральних вантажів тих, що перевозяться у контейнерах. Їх використання 

постійно збільшується з моменту введення у 1956 році [31], і цей ринок має 

найкращі перспективи зростання в секторі, так як в контейнерах можна помістити і 

насипні й рідкі вантажі. Це підтверджується тим, що на 20 найбільш важливих 

категорій товарів SITC (Стандартної міжнародної торгової класифікації) припадає 

65% світової контейнерної торгівлі, отже контейнер використовувався для 

перевезення будь-якого можливого товару, який міг би в нього поміститися. 

Контейнеризація досить тісно пов’язана з іншими глобальними трендами 

розвитку світової торгівлі, що в свою чергу впливає на морські перевезення 

вантажів та на розвиток МП. В першу чергу, контейнеризація спричиняє 

консолідацію основних контейнерних перевізників; потребує посилення 

цифровізації та процесу відслідковування вантажів у реальному часі; змушує 

впроваджувати нові інженерні рішення з розвитку суден-контейнеровозів, 

збільшуючи їхні обсяги. Крім того, вона визначається як ключова рушійна сила 

економічної глобалізації. Також контейнерні перевезення надали імпульс 

трансформації глобальних ланцюгів доставки, що дозволило використовувати 

глобальні стратегії доставки для багатонаціональних підприємств, застосовувати 

логістичні рішення і розвивати глобальні виробничі мережі [16]. 

Обсяги зростання перевезень 20-футових контейнерів у 2018 році по 

відношенню до 2017 року є найнижчими за останні двадцять років, вони зросли 

лише на 2,6%, тоді як у 2017 році цей показник становив 6%, а в період з 1996 до 

2018 року темпи перевезення вантажів у контейнерах в середньому щорічно 

зростали на 5,5%. У 2018 році обсяги перевезених вантажів у контейнерах 
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становлять 152 млн TEU, що у відносному значенні у порівнянні з 1996 роком має 

перевищення на 330% [27] (рис. 1.4).  

Зниження інтенсивності торгівлі в цілому та контейнерної зокрема у 2018 році 

фахівці пов’язують з низкою факторів, а саме: введенням нового правила IMO 2020 

року, що встановлює обмеження щодо сірки в мазуті; тенденцій пов’язаних з 

Китаєм, а саме продовження торговельної війни між США та Китаєм (контейнерні 

перевезення з Китаю до США у 2018 році демонструють скорочення обсягів на 6%); 

слабкості на споживчих ринках; несприятливі події в світовій економіці, такі як 

наслідки кризи, спричинені світовою пандемією COVID-19.  

Географічно ринки контейнерної торгівлі розподіляються таким чином: основні 

маршрути контейнерних перевезень пролягають між Азією та Європою, а також 

Транстихоокеанські та Трансатлантичні маршрути. На них припадає 40% вантажів, 

що перевозяться у контейнерах, від загального обсягу, а 60% вантажів у 

контейнерах це другорядні маршрути, що включають країни що розвиваються. 

 

Рис. 1.4. Глобальна контейнерна торгівля 1996 – 2019 рр., млн TEUs 

Джерело: UNCTAD [26]  

 

Використання контейнерів для транспортування вантажів має кілька вагомих 

переваг. 

По-перше, це скорочує час навантажувально-розвантажувальних робіт у МП. 

До контейнеризації, послуги з навантаження або розвантаження судна були досить 

дорогим і трудомістким. На час проведений у дорозі припадало близько 25% від 

річного часу судів для стандартних великогабаритних суден. 75% часу припадало на 
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час, що судно проводило у доці. На сьогодні ці пропорції суттєво змінилися, в даний 

час показник часу проведеного у дорозі становить близько 70% для 

контейнеровозів.  

По-друге, перевезення вантажів у стандартних 20 та 40-футових контейнерах 

дозволяє використовувати уніфіковану техніку для навантажувально-

розвантажувальних робіт. Порти, що спеціалізуються лише на контейнерах, мають 

високу пропускну здатність, та скорочені витрати за рахунок однотипних пристроїв.  

По-третє, консолідація між контейнерними перевізниками створила нову форму 

організації. Це пов’язано з тим, що зростають витрати на забезпечення місткості 

суден, обсяги яких також зростають. Забезпечити завантаженість судна деякі 

перевізники не в змозі, саме тому створюються стратегічні альянси з компаніями-

конкурентами. Метою такого альянсу є спільні послуги з перевезення на 

конкретному комерційному маршруті за рахунок використання спільного судна, 

таким чином кожен з них може використовувати меншу кількість суден на цьому 

маршруті, і освоїти додаткові маршрути.  

По-четверте, відбувається вирівнювання конфігурації морських маршрутів та 

економія від масштабу контейнерних перевезень. Це відбувається як наслідок 

зазначеного процесу консолідації, коли торговому судну немає потреби робити зайві 

зупинки, так як контейнеровоз заповнений завантаженими контейнерами. 

Проте є і негативні наслідки контейнеризації: доля ринку контейнерних 

перевезень контролюється обмеженою кількістю перевізників. Так, 20 найбільших 

контейнерних перевізників забезпечували у 1980 році 26% світової торгівлі 

вантажами у контейнерах, у 1992 році – 42%, у 2003 році – 58%, у 2013 році – 81% і 

у 2019 році – 90% [18, 31]. Такий рівень монополізації цього ринку викликає 

занепокоєність у національних регулюючих органів деяких країн, які вбачають у 

цьому потенційно небезпечну конкурентну практику. Станом на 2019 рік, три 

основних альянси (2M, Ocean Alliance і The Alliance) контролюють 80% загальних 

контейнерних перевезень. 

Показник Контейнерна пропускна спроможність порту (Container port 

throughput) [32] є одним з основних у світі для оцінювання потужностей портової 
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інфраструктури, що розраховується UNCTAD. Він відображає загальну кількість 

контейнерів, що обробляються в портах країни, і виражається у двадцятифунтовому 

еквіваленті (TEUs). Включаючи в себе навантаження, розвантаження, переміщення 

та перевалку контейнерів, також може відображатись у сорокафутовому еквіваленті 

(FEUs). 

Світовими лідерами за цим показником у 2018 році є Китай (225,8 млн. TEU) та 

США (54,7 млн. TEU), тоді як Україна посідає 76 місце. В Азово-Чорноморському 

басейні за цим показником лідируючі позиції займає Росія, контейнерна пропускна 

спроможність портів якої становить у 2018 році 6,3 млн TEU. 

У 2012 році контейнерна пропускна спроможність МПУ становила 

810 тис. TEU, тоді як вже у 2016 році цей показник знизився на 27 % від рівня 2012 

року, становлячи 588 тис. TEU. Проте в останні роки спостерігається нарощування 

потужностей МПУ у перевалці контейнерів. Зростає їхня контейнерна пропускна 

спроможність, яка у 2018 році становить 1,2 млн TEU (табл. 1.5). 

Таблиця 1.5. 

Показники контейнерної пропускної спроможності морських портів 

в статистичній базі ООН 

Роки Україна Росія Румунія Болгарія Грузія 

Контейнерна пропускна спроможність портів 

2012 810 000 4 562 386 694 000 92 000 210 000 

2016 586 000 3 906 592 721 339 201 000 222 000 

2017 698 500 4 515 300 706 400 217 200 285 000 

2018 1 179 000 6 335 300 678 000 217 200 285 000 
Джерело: складено автором на основі даних статистичної бази ООН 

У регіоні Азово-Чорноморського басейну на сьогодні Україна є беззаперечним 

лідером у перевалці контейнерів, проте серйозну конкуренцію їй складає МП 

Констанца, який є частиною коридору TEN-T та контейнерним хабом.  

4) Збільшення суден. Зростаючі обсяги світової торгівлі спонукають зростання 

основних параметрів транспортних засобів: кількості, вантажопідйомності, 

екологічності, швидкості, інноваційності, безпечності, зокрема морського 

транспорту, продуктивність якого була підвищена за рахунок використання суден 

більших за обсягами та за рахунок розробки нових схем роботи і співпраці між 
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судноплавними компаніями. Отже, починаючи з 1990-х років увагу розробників 

суден приділено збільшенню їхньої ємності, що значно підвищує їхню 

продуктивність, а також знижує витрати на TEU [18]. 

У 2019 році загальний світовий флот налічував 96 295 судна, що по 

відношенню до 2011 року складає приріст на 15,6%. Вантажопідйомність флоту у 

2019 році складала 1,98  млрд т, а темпи її зростання знизились починаючи із 2011 

року. До того часу цей показник щорічно зростав (рис. 1.5). 

 
Рис. 1.5. Динаміка темпів зростання вантажопідйомності флоту світу,  

2000-2019 рр, % до попереднього року 

Джерело: UNCTAD [31] 

 

Вантажопідйомність торгового флоту України у 2019 році становить 350 DWT 

та налічує 480 одиниць суден торгівельного флоту, серед яких 1 контейнеровоз. У 

2005 році український флот мав вантажопідйомність 1132 DWT, а у 1995 році – 

6189 DWT. Отже, вантажопідйомність торгового флоту нашої держави за роки 

незалежності з 1995 і до 2019  року скоротився до 6%, абсолютне значення 

втрачених потужностей становить 5839 DWT. В цей час інші держави Азово-

Чорноморського басейну так чи інакше нарощують вантажопідйомність власного 

торгівельного флоту.  

Морські перевезення традиційно стикаються з двома недоліками в порівнянні з 

іншими видами транспорту. По-перше, вони повільні, швидкість у морі становить в 

середньому 15 вузлів для навалочних суден (26 км/год), хоча контейнеровози 

призначені для плавання зі швидкістю понад 20 вузлів (37 км/год). По-друге, 
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затримки мають місце у портах, де відбуваються навантаження і розвантаження. 

Перевалка сипучих вантажів може займати декілька діб. Ці недоліки особливо 

обмежують доставку, коли товари повинні переміщатися на короткі відстані або 

коли вантажовідправники вимагають швидкої доставки [18]. Для контейнерів задача 

постає в першу чергу у скороченні вартості тони вантажу, що призводить до 

збільшення розміру контейнера. У використання вже введені 45- та 48-футові 

контейнери, і це не кінцева їх еволюція за розміром [33]. 

Виробництво та обслуговування мегаконтейнерних суден це ще один 

глобальний тренд у галузі морських перевезень, що має безпосередній вплив на МП 

та їхню інфраструктуру, так як збільшення обсягів суден збільшує їх осадку, 

вимагає більших глибин біля причалів портів та на підхідних каналах до порту, 

більш технічно розвинених причалів, потужнішої навантажувально-

розвантажувальної техніки, а також більших складських площ  [31]. Середні розміри 

контейнерних суден у торгівлі між Азією та Північною Європою постійно 

зростають. Так, протягом 2002-2019 рр. їхня вантажопідйомність зросла майже в 

чотири рази з 4250 TEU у 2002 році до 16100 TEU у 2019 році (рис. 1.6) [16]. 

 

Рис. 1.6. Динаміка збільшення середнього обсягу контейнеровозів на 

судноходних маршрутах між Європою та Азією, 2002 – 2019 рр, TEU 

Джерело: UNCTAD [33] 

 

Конкуренція на ринку вантажних перевезень призвела до того, що на сьогодні 

відбулося фактичне надлишкове перевантаження ринку з точки зору 

вантажопідйомності суден. Внаслідок чого спостерігається порушення балансу 
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пропозиції та попиту, викликаючи нестабільність ставок фрахту, транспортних 

витрат та доходів у 2018-2019 рр. Це особливо стосується сегмента контейнерних 

перевезень вантажів. Депресивні ринкові умови і низька фінансова віддача останніх 

років примушують компанії-перевізники контейнерів приймати такі стратегії 

подолання, як злиття і поглинання, консолідація, вертикальна інтеграція і зміна схем 

розгортання. Ці стратегії можуть вплинути на залучення у мережу лінійного 

судноплавства і на транспортні витрати країн, що розвиваються [26, 34]. Крім того, 

необхідно враховувати те, що є обмежена кількість МП, здатних з інфраструктурної 

точки зору, приймати судна високою вантажопідйомністю та обробляти близько 

10 тис контейнерів за один захід судна, мегаконтейнеровози. Це виклик не лише 

МП, а і ланцюгом поставок [35]. 

В контексті цього тренду Україна обмежена географічною складовою, а саме 

технічними характеристиками єдиного морського шляху між Середземним та 

Чорним морем протоки Босфор. Проблему становить сучасна пропускна 

спроможність протоки – 150 суден на день, та деякі технічні характеристики, 

наприклад через Босфор можуть проходити судна вистою не більше 54 м. Проте, на 

сьогодні Туреччиною заплановано масштабний інфраструктурний проєкт з 

будівництва каналу що паралельно Босфору з'єднає Середземне та Чорне моря. І в 

разі успіху цього проєкту, МПУ зіткнутись із проблемою, пов’язаною з 

інфраструктурними обмеженнями щодо прийому габаритних суден, таких як: 

недостатні глибини біля причалів МПУ, повільна робота навантажувально-

розвантажувальної техніки, і відповідно до цього, низька пропускна спроможність 

МПУ тощо. Україна на сьогодні має низьку конкурентоспроможність МП, а на тлі 

того, що у МП Новоросійськ заплановано масштабні днопоглиблювальні роботи 

(запроєктовано досягнути 25 метрів глибини біля причалів порту), а управлінські 

рішення керівництва МП Констанца направлені на постійне оновлення та 

модернізацію портової інфраструктури, досягнуті на сьогодні лідируючі позиції 

України у перевалці контейнерів значно похитнуться. Тож АМПУ змушена вже 

сьогодні приймати стратегічні рішення щодо вирішення довгострокових проблем та 

зміцнення конкурентоспроможності МПУ. Ці рішення, в першу чергу, повинні бути 
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спрямовані на забезпечення виконання довгострокових планів, що здійснюється 

через розробку та впровадження дієвої Стратегій розвитку МПУ, яка має 

забезпечувати стабільне виконання рішень по модернізації портової інфраструктури 

відповідно до сучасних трендів розвитку морського транспорту. 

5) Цифровізація в портовому господарстві та у логістиці1 [36, 37, 38].  

Цифрові трансформації торкнулися і портового господарства, так як 

збільшення транспортних можливостей вимагає негайного прийняття рішень на 

основі даних про точне розташування та стан вантажу, а також про всі логістичні та 

інституційні аспекти портових операцій [39]. Це сприяє залученню більших 

інвестиції в нові цифрові технології [31].. 

Процеси цифровізації, що притаманні розвитку МП, характеризують ознаки, що 

одночасно є індикаторами таких процесів: використання великих даних та хмарних 

технологій [40]; розповсюдження Інтернету речей [41, 42]; розвиток роботизації та 

поширення технології 3D друку [43, 44]; блокчейн (blockchain) [45]; краудсорсинг 

(crowdsourcing) [46, 47].  

Найбільшого прояву у МП цифровізація досягла у розробці та впровадженні 

інтелектуальних транспортних систем (ІТС), що забезпечують роботу МП. Так, у 

МП впроваджуються Системи Співтовариства Порту (Port Community Systems 

(PCS)) – електронна торгівельна платформа формату A2A або A2B, в залежності від 

типу власності і бізнесу адміністрації порту [48, 49]. PCS надає логістичну 

інформацію компаніям, що беруть участь в розподілі вантажів, пов'язаних з 

портами, включаючи експедиторів, які виступають в якості посередників для 

імпортерів (вантажоодержувачів) або експортерів (вантажовідправників), операторів 

портових терміналів, які є інтерфейсом між причалами порту і внутрішніми 

районами, митницею, морськими перевізниками, внутрішніми перевізниками і 

самою адміністрацією порту (рис. 1.7) [16, 50]. 

                                                           
1 Під цифровізацією слід розуміти феномен інтеграції цифрових та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 

суспільні та бізнес-процеси, а отже й перехід від аналогового світу до цифрових комунікацій у багатьох сферах 

суспільства. У всіх галузях транспортного сектору це означає відповідно перехід на використання інтелектуальних 

транспортних систем (ІТС), що включатиме набір процедур, систем і пристроїв, які дозволяють поліпшувати 

мобільність людей, перевезення пасажирів і вантажів. 
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Також слід відзначити портову систему Єдиного вікна – Port Single Window 

(PSW), що суттєво спрощує торгові процедури. Впровадження PSW дозволяє усім 

учасникам портових логістичних процесів представляти нормативні документи в 

єдиному місці і/або єдиному суб'єкті. Такими документами зазвичай є митні 

декларації, заяви на отримання дозволів на ввезення/вивезення та інші підтвердні 

документи, такі як сертифікати походження вантажів і торговельні рахунки. PSW 

має два прояви: технічний та юридичний. Отже, технічно PSW відноситься до 

платформи типу A2B чи транзакції B2B по лінії власності і бізнесу адміністрації 

порту. У свою чергу, юридичні аспекти PSW визначено в Директиві ЄС  2010/65  

[51]. 

 

Рис. 1.7. Система Співтовариства Порту 

Джерело: складено автором на основі [16, 18] 

 

В Україні, Міністерством інфраструктури та Галузевим центром цифровізації 

та кібербезпеки, виконуючи зобов’язання перед ЄС згідно з Угодою про Асоціацію, 

запроваджено Єдиний транспортний портал електронних послуг [52]. Серед е-

сервісів, які доступні на порталі, сприяють ефективній роботі МП такі: 

● електронний кабінет моряка [53], за допомогою якого є можливість 

переглянути власні наявні документи, подати онлайн-заявку на проходження 

державної кваліфікаційної комісії (ДКК); 
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● сервіс відкритих даних транспортної галузі [54], де містяться актуальні 

статистичні дані щодо реалізованих дозволів на міжнародні вантажні перевезення та 

їх залишки; 

● сервіс електронного документообігу інфраструктурної галузі DocsET 

[55] для підприємств. Система має сучасний інтуїтивний інтерфейс, працює в 

браузері та може використовуватися із смартфона через мобільний додаток [56]. 

Отже, необхідно підсумувати, що цифрові потоки інформації відіграватимуть 

дедалі більшу роль у зростанні світового ВВП порівняно з торгівлею традиційними 

товарами і в Україні також. Кардинально змінюються способи виробництва і 

отримання доданої вартості, з’являються нові вимоги до освіти та трудових навиків 

людей. У країнах, що розвиваються, темпи зростання Інтернет-економіки становлять 

до 25% на рік. До того ж близько 90% усіх глобальних даних у світі створено лише 

за останні два роки. Більше того, 35 млрд пристроїв вже підключені до мережі 

Інтернет і здійснюють обмін даними – ця цифра в п’ять разів перевищує загальну 

чисельність населення світу. Разом з цим, уряди і корпорації щорічно витрачають 

майже пів трильйона доларів США на протидію кібератакам. Тож залучення у 

процеси цифровізації є обов’язковою умовою розвитку МПУ в умовах інтеграції, на 

яку ці процеси мають значний, доведений вплив. Саме тому впровадження систем 

портового співтовариства різних рівнів у роботу МПУ виявляється необхідністю для 

посилення їх конкурентоспроможності, а забезпечення цих рішень повинно стати 

пріоритетом, який сприяє інтеграції МПУ у світову та європейську портову мережу.  

6) Безпека мореплавства та екологічна безпека. Зростаюча інтеграція 

логістичних ланцюгів поставок вантажів вимагає стабільності, якій загрожують 

низка зовнішніх факторів, що можуть негативно вплинути на морські перевезення, а 

саме: піратство (Ормузька протока), політична нестабільність та воєнні конфлікти 

(Керченська протока та Азовське море), тероризм, стихійні лиха та інші. А 

внутрішня безпека інфраструктури, вантажів та людей є критично важливими 

послугами, що має надавати транспорт. З метою підвищення безпеки впроваджено 

технічні стандарти, такі як ISO-28000, в міжнародних ланцюгах поставок [48]. 
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На сьогодні забезпечення безпеки в цьому напрямі здійснюється: відповідними 

службами ЄС через Директиви та Регламенти ЄС; всесвітньою митною організацією 

– World Customs Organization (WCO), одним з пріоритетів якої є безпека ланцюга 

постачання товарів; Митно-прикордонною службою США – Customs and Border 

Protection (CBP), яка є органом Міністерства національної безпеки США та іншими 

організаціями [34].  

Позитивний ефект від посилення цифровізації та автоматизації у МП має 

зворотній бік. Цифровізація будь яких процесів вимагає посилення кібербезпеки. З 

одного боку, використання різних систем управління і підвищення рівня 

цифровізації в цілому в порту знизить ризик помилок персоналу, а автоматизація 

підвищить надійність системи та обмежить кількість затримок. З іншого боку 

кібербезпека і кібер-стійкість стають все більш важливими в якості паралельної 

розробки для цифровізації, враховуючи стратегічну значимість МП не лише для 

регіону або країни, а і в міжнародному значенні [57]. 

З іншого боку, посилення процесів глобального потепління та наслідки впливу 

людини на довкілля спонукають провідні екологозахисні організації світу приймати 

відповідні стримуючі та контролюючі нормативно-правові міжнародні акти.  

Міжнародною морською організацією – International Maritime Organization 

(ІМО), яка є спеціалізованою установою ООН, що відповідає за безпеку 

судноплавства і запобігання забрудненню моря та атмосфери судами, в квітні 2018 

року ухвалено Стратегічний план ІМО на шестирічний період (2018–2023 роки). 

Головною місією цього стратегічного документу є скорочення щорічних викидів 

парникових газів з суден як мінімум на 50% до 2050  року в порівнянні з 2008 

роком. Що стосується забруднення повітря: глобальний ліміт розміром 0,5% на 

вміст сірки в мазуті набув чинності з 1 січня 2020 року [30]. Також нормативи IMO, 

такі як ISM або ISPS, застосовуються до морських перевезень, а угоди IMO є 

обов'язковими для всіх портів світу [48, 58]. 

Зі свого боку, в галузі транспорту політика ЄС направлена на скорочення 

еквіваленту бензину в галлонах в транспортному секторі, скороченню викидів CO2 з 

суднового палива до 2050 року, надання переваги залізничному та морському 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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транспорту, сприяння коротким морським перевезенням до 2030 року [36]. Перед 

портами стоять вимоги до енергозбереження, поводження з небезпечними 

вантажами, поводження з відходами та способів їх очистки. 

Вимоги щодо стандартів екологічної безпеки висуваються і до України, 

імплементація цих постанов врахована в Угоді про асоціацію Україна-ЄС, та від 

цього будуть залежати подальші кроки та рішення ЄС щодо інтеграції з Україною. 

Саме тому постає необхідність проаналізувати стан імплементації законодавства ЄС 

у нормативно-правову базу України у сфері морського транспорту та МП. 

ІІІ. Тренди, що мають просторові особливості, до яких відносяться і 

екологічні, які впливають, в першу чергу, на географічну складову діяльності. 

7) Глобальні зміни у маршрутах лінійного судноплавства. Основними 

причинами змін маршрутів є наступні: по-перше, це танення льодовиків в Арктиці, 

що відкриває нові можливості для розробки більш коротких маршрутів між 

споживчими та виробничими ринками. Внаслідок цього актуалізується поява нових 

МП, а також це дає поштовх для розвитку старих МП, що знаходяться вздовж цих 

маршрутів. По-друге, це технічні зміни, що пов’язані з покращенням 

інфраструктури та технічних характеристик таких географічних об’єктів як протоки 

та канали, які вважаються у прямому та переносному сенсі «вузькими місцями» у 

світових морських перевезеннях. І якщо формування нових маршрутів повз 

Арктичний океан знаходяться на стадії обговорень, то глобальні інфраструктурні 

проєкти пов’язані із збільшенням пропускної здатності проток та каналів 

відбуваються постійно, цьому і присвячено текст нижче [34]. 

Протоки та штучні канали, дозволяють суттєво скоротити час на проходження 

маршруту між основними ринками, такими як Західна Європа, Північна Америка та 

Східна Азія, між якими відбувається активна торгівля. Їхні основні недоліки такі: 

• обмежені інфраструктурні та технічні характеристики, тобто вузькість та 

невеликі глибини, що погіршує навігацію та обмежує пропускну здатність таких 

географічних об’єктів; 

• потенційні проблеми у технічному забезпеченні і роботі інфраструктурних 

механізмів, таких як шлюзи, а також політична нестабільність та піратство, що теж 
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може порушити торговельні потоки вантажів, і таким чином негативно вплинути на 

світову економіку. 

Пропускна спроможність та технічні характеристики каналів створюють 

відповідні обмеження, які згодом трансформувалися у терміни, що визначають 

стандарт в області морських перевезень (Malaccamax, Seawaymax, Suezmax, 

Panamax). Найбільш розповсюдженим стандартом на сьогодні є Panamax, він 

передбачає вантажопідйомність 65 тис т (DWT), осадку судна 12 метрів і близько 

4500 TEU в залежності від конфігурації навантаження (майже 5200 TEU, якщо 

більшість контейнерів порожні). 

В свою чергу, модернізація інфраструктури каналів, їх розширення та 

днопоглиблювальні роботи, створення систем та служб захисту від тероризму в 

регіоні позитивно впливає на структуру світової торгівлі. На сьогодні Суецький і 

Панамський канали та Малаккська і Ормузька протоки є найважливішими 

міжокеанськими коридорами в світі, тоді як для України велике значення має 

протока Босфор. 

Протока Босфор є досить перевантаженою. Саме тому Туреччина розпочала 

новий великий інфраструктурний проєкт по будівництву каналу, який повинен стати 

альтернативою Босфору. В планах Туреччини завершити будівництво до 2023 року. 

В разі реалізації проєкту цей канал дозволить заходити в Чорне море суднам 

більшого обсягу (до 300 DWT). Крім того, пропускна спроможність каналу 

планується на рівні 160 суден на день. Осадка такого завантаженого судна може 

досягати 21,5 м, що становить виклик усім МПУ. 

Узагальнені вище процеси та явища, що сформували окреслені нами сучасні 

світові тренди розвитку перевезень вантажів морським транспортом та роль МП на 

цьому ринку дають змогу визначити і роль МПУ на ринку глобальних морських 

перевезень, їх залучення у цей процес і конкурентоспроможність. Окреслені тренди 

розвитку МП досить тісно пов’язані між собою, і в ці процеси залучені одні й ті ж 

самі компанії. 

Розуміння визначених економічних, технологічних, інноваційних, 

управлінських та інших векторів розвитку портового господарства в майбутньому 
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ставить відповідні вимоги перед МПУ. В першу чергу вимоги до якості портової 

інфраструктури, стану та наявності залізничної та автомобільної інфраструктури, а 

також до якості управління морськими портами та до вітчизняних стивідорних 

компаній, що присутні на ринку портових логістичних послуг України. 

Слід зауважити, що перелік сучасних трендів розвитку МП набагато ширший, 

проте визначені нами – притаманні МПУ. Отже узагальнені та систематизовані нами 

тренди так чи інакше впливають на інтеграцію МПУ у TEN-T, визначаючи їх 

розвиток через інноваційні, технічні, нормативно-правові та управлінські складові 

розвитку МПУ. 

Узагальнення глобальних трендів розвитку морських перевезень та МП 

спонукає продовжувати подальші дослідження в напрямку розкриття теоретико-

методичних засад розвитку та розміщення МП як державних підприємств. Крім 

того, управління розвитком таких підприємств потребує чіткого науково 

обґрунтованого підходу до систематизації та класифікації сукупності факторів, які 

впливають на розвиток МПУ в умовах європейської економічної інтеграції. 

 

 

1.3. Фактори впливу на розвиток морських портів 

 

Згідно з Законом України «Про морські порти України», морський порт це 

визначені межами територія та акваторія, обладнані для обслуговування суден і 

пасажирів, проведення вантажних, транспортних та експедиційних робіт, а також 

інших пов’язаних з цим видів господарської діяльності. Отже, судячи з означення, 

МП це в першу чергу підприємства, розвиток яких відбувається у просторі певного 

регіону та залежить від факторів, які нами буде розглянуто з метою подальшого 

окреслення проєктів управлінських рішень щодо ефективного розвитку МПУ в 

умовах європейської економічної інтеграції. 

Найбільший внесок у теоретичні розробки регіональної економіки щодо 

розміщення промислових підприємств, що окреслює засадничі положення 

розміщення і МП зокрема як підприємств транспортної галузі, зробили класики 
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наукової думки Й.Г. фон Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер, В. Кристаллер, Т. 

Паландер, А. Льош та У. Айзард, яким продовжено дослідження теорії «просторової 

економіки» започаткованої В. Рощером та А. Шеффле. Теорія розміщення 

підприємств розкрита у наукових працях зазначених дослідників, тоді як первинні 

напрацювання удосконалюються та модифікуються з різних позицій сучасниками: 

Л.В. Жарова, Е.С. Жаркова [59], О.В. Попело [60], О.А. Томашевська [61], Т. В. 

Мірзоєва, О.І. Мацьків [62], А.Г. Гусейнов, Ю.А. Гаджиев тощо. Напрацювання цих 

вчених поклали напрямок регіональної економіки «Теорія розміщення», наукові ідеї 

якого полягали у визначенні оптимального місця розташування 

сільськогосподарського виробництва, промислового підприємства, галузі, міста 

тощо. Особливістю концептуального підходу на той час було те, що він 

характеризував просторовий розвиток з позиції виявлення первинних факторів та 

механізмів, які сприяють становленню та домінуванню певного промислового 

підприємства в ідеальних умовах над іншими просторовими промисловими 

утвореннями.  

Так, Й. Тюненом [63] у 1826 році в праці «Ізольована держава стосовно до 

сільського господарства та національної економіки» вперше окреслено низку 

факторів, які впливають на розташування сільськогосподарського підприємства, а 

саме: транспортні витрати, виробничі витрати та деякі особливості 

транспортабельності рослин. Крім того, вченим математично обґрунтоване 

визначення оптимального розміщення виробництва.  

Подальші розробки вчених, з-поміж іншого, містили поглиблення та 

розширення знань щодо факторів впливу на розміщення виробництва. В. Лаунхардт 

[64] (1882 рік) вирішальним фактором означив транспортні витрати, розробивши 

метод вагового трикутника, де точка оптимального розміщення підприємства 

знаходиться в залежності від вагових співвідношень перевезених вантажів і 

відстаней. Напрацювання вченого лягли в основу широко відомої «Теорії 

штандорта», яка отримала найбільше розповсюдження і започаткувала досить 

численну школу економістів. 
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Одним з найвідоміших нащадків «Теорії штандорта» є німецький економіст 

А. Вебер [65], який у своїй роботі «Теорія розташування промисловості: чиста 

теорія штандорта», що вийшла у 1909 році, по суті, вдруге сформулював теорію 

розташування підприємств. Основним здобутком вченого є те, що він здійснив 

детальну класифікацію факторів розміщення за їхнім впливом, ступенем спільності і 

виявом. Так шляхом відсіювання елементів виробничих витрат, які не залежать від 

місця розташування, він залишив три складові, що впливають на розміщення 

промисловості – транспортну, робочу і агломераційну [66]. Головним чинником при 

виборі оптимального розміщення виробництва у працях вченого визначено, як і у 

його попередників – економічну вигоду за рахунок мінімізації витрат, а 

підприємство розглядається не цілим, а як окрема виробнича одиниця, що не 

входить у виробничу систему, виробляє лише один продукт і охоплює всі стадії 

виробничого процесу. 

Широке розповсюдження теорії А. Вебера знайшли у пізніших працях 

економістів, «Теорії штандорту» досить часто піддавалася та піддається критиці, її 

засади трансформуються, застосовуються нові математичні методи – векторного 

аналізу та лінійного програмування. 

Економістом, який вперше у 1935 році розглянув промислове підприємство не 

як ізольований об’єкт, а систему взаємопов’язаних підприємств, є Т. Паландер [67]. 

Він приділив увагу не лише виробничим факторам, а і ринковим. Основним його 

висновком є те, що ключовим фактором розміщення виробництва є не стільки 

мінімізація витрат, скільки максимізація доходів та прибутків. 

А. Льош [68] у своїй праці «Просторова організація господарства» 1940 року, 

по-перше, проаналізував здобутки попередників (в першу чергу Тюнена, Лаунхардта 

і Вебера), і на основі цього запропонував новий погляд на фактори ефективності 

розміщення виробництва, в основу яких поклав фактор максимізації прибутку; по-

друге, поглибив теорію «центральних місць» Кристаллера. Науковець вперше 

дослідив розвиток економічного району, враховуючи національні і політичні умови, 

природні ресурси, транспортні умови, технічний прогрес тощо, та основою 

утворення якого вважав зони збуту продукції. 
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Теоретичні розробки в напрямку «просторової економіки» закладено вченими 

В. Рошером [66] (1865 рік) та А. Шеффле [70] (1873 рік). Наукові дослідження 

Рошера зосереджені на розташуванні галузей промисловості згідно з його теорією 

«трьох факторів виробництва»: праці, землі, капіталу. Німецький економіст Шеффле 

вивчав закономірності розташування промислових об’єктів з урахуванням 

штандортного фактору (тобто тим, що впливає на розміщення в тому чи іншому 

місці промислового об’єкта) відстані від міста. Крім того, вченим здійснено 

класифікацію розташування галузі промисловості залежно від відстані від міського 

центру. Базуючись на дослідженнях взаємодії торгівлі і промисловості, локалізація 

якої тим більша, чим більша кількість населення міста, чим менша відстань до 

ринків збуту і чим тісніше розміщені великі міста, Шеффле запропоновано схему 

гравітаційної моделі. 

Американський вчений У. Айзард [71] продовживши дослідження теорії 

«просторової економіки», започаткованої В. Рощером та А. Шеффле, у своєму 

дослідженні «Розміщення виробництва і економіка ефективного використання 

простору» в 1956 року. Він розширив перелік факторів та поділив їх на три групи: 

транспортні, які залежать від відстані; витрати на оплату праці та інші витрати, які 

не залежать від відстані; економія на агломерації, яка не залежить від розміщення 

підприємства. З цих груп факторів, за Ізардом, безпосередньо на оптимальне 

розміщення виробництва впливають лише транспортні витрати. У своїх роботах 

вчений спробував зв’язати єдиною теорією і методами локальні та регіональні 

проблеми економіки, де на передній план висувається аналіз територіальних 

структур та їх окремих елементів і зв’язків між цими елементами. 

Таким чином, ми можемо простежити еволюцію наукових засад «Теорії 

розміщення» та «Теорії штандорту» від вчення про розміщення окремого об’єкта 

виробництва з ідеалізованими умовами (повний цикл виробництва, рівний 

ландшафт, виробництво лише одного типу продукції тощо) до досліджень 

взаємозв’язків між виробництвом та ринками збуту, між виробництвом та 

населеними пунктами, між виробництвом та іншими промисловими утвореннями, 
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що в сукупності спровокувало перші дослідження економічних районів, крім того 

відбулося суттєве розширення факторів впливу на розміщення виробництва.  

Розглянуті теоретичні підходи до оптимального розміщення підприємства 

становлять інтерес з точки зору дослідження розвитку МП та інтеграційних 

процесів, що відбуваються паралельно, з позиції розуміння еволюції становлення 

конкретного об’єкту – МП. І на цьому етапі актуалізується дослідження теоретичних 

засад взаємодії конкретного виробничого підприємства з економічним простором 

навколо нього, чим для МП є зона тяжіння, яка може розповсюджуватися на район, 

регіон та на всю країну. 

З розвитком технологій та інновацій можна пов’язати наступний етап 

досліджень розміщення підприємства, який поклав початок науковому напрямку 

«Теорія зростання», що базується на теоріях розвитку підприємств. Шведський 

вчений Т. Хагерстранд [72] у своїй роботі «Просторова дифузія як процес 

впровадження новацій», що вийшла у 1953 році, довів, що поширення нововведень 

по території має свої закони і може бути змодельоване, а переважна більшість 

інновацій з’являється у великих містах у зв’язку з наявністю там сприятливого 

середовища (висококваліфіковані кадри, високий рівень освіти і культури, висока 

інформаційна контактність середовища та фінансова база). Вчений виокремив 

чотири стадії поширення нововведень та чотири типи галузей, які сприяють 

виникненню і поширенню нововведень: динамічну, пропульсивну, ключову і 

лідируючу. Наукові здобутки Хагерстранда для дослідження розвитку МП як 

підприємства становлять інтерес у сукупності із подальшими дослідженнями 

Ф. Перру. 

Так, у 1961 році французьким вченим Ф. Перру [73] описано ланцюговий 

характер виникнення та поширення регіонального зростання, чим, по суті, він 

започаткував теорію «полюсів розвитку» і «центрів росту». Теорією «полюсів 

зростання» обґрунтовано структурне виокремлення галузей господарства, які 

швидко розвиваються. Центрами зосередження таких галузей вчений визначив 

географічно агломеровані «полюси розвитку», і розробив модель взаємодії полюса і 

периферії (його оточення).  
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Подібно до Т. Хегерстранда, Ф. Перру також провів групування галузей 

виробництва, основу класифікації якого становили тенденції їх розвитку. Вчений 

виокремив три групи галузей. 

1. Галузі, розвиток яких можна охарактеризувати як повільний або 

деградуючий, з тенденцією постійного зниження їх частки в структурі економіки 

країни. Наприклад, такі старі галузі промисловості в більшості економічно 

розвинених країн як вугільна, текстильна, суднобудівна. 

2. Галузі з високими темпами розвитку, які не мають істотного впливу на 

розвиток інших галузей господарства – виробництво предметів споживання, які не 

потребують подальшої промислової переробки.  

3. Галузі, які не тільки швидко ростуть, а й породжують ланцюгову реакцію 

виникнення і зростання промислових центрів, викликаючи загальний індустріальний 

розвиток країни. Це галузі машинобудування (в першу чергу виробництво 

високотехнологічної та інноваційної техніки), хімічної промисловості, 

електроенергетика тощо.  

Там, де отримують розвиток ці галузі, і виникають полюси зростання, вони 

знаходяться в тісному взаємозв'язку між собою, утворюючи "комплекс галузей", що 

певною мірою є аналогічним нашому розумінню територіально-виробничого 

комплексу [74]. 

«Полюс зростання» в теорії Ф. Перру має включати:  

1) галузь-мотор (провідну галузь), що характеризується швидким зростанням і 

генерацією значної кількості нововведень; 

2) сукупність галузей місцевого та районного значення, що пов'язані з 

галуззю-мотором через систему відносин типу «витрати-випуск». Ці відносини 

сприяють передачі провідного ефекту на весь господарський комплекс;  

3) агломераційний ефект – просторовий згусток продуктивних сил, що 

дозволяє підприємствам отримувати значні вигоди на основі використання 

специфічного потенціалу земельних та інших природних ресурсів території, 

урбанізованої концентрованої системи розселення та щільної мережі комунікацій. 
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Наукову цінність для дослідження розвитку МП в умовах інтеграції ця теорія 

набуває в контексті розуміння того, що МПУ є галуззю-мотором для міських 

агломерацій та районів тяжіння навколо них. Таким чином, стимулювання розвитку 

МП перетворюється на завдання стратегічного значення як для регіонального, так і 

для державного економічного розвитку. 

Починаючи з 1966 року французький вчений Ж. Будвіль [75], продовжуючи 

наукові розробки «Теорії зростання», надав просторового вираження цій теорії. На 

відміну від Хагерстранд та Перру, дослідження яких сконцентровано на 

функціональній складові економічного зростання – виокремленні та характеристиці 

галузей, що його забезпечують, Будвіль зв’язав власне галузь-мотор із оточуючим її 

середовищем – агломерацією. Таким чином «центр росту», що містить відповідні 

інноваційні галузі, стає генератором регіонального економічного зростання і 

забезпечує розвиток просторової структури (наприклад, МП і районів його тяжіння). 

Істотним кроком, який зробив Ж. Будвіль, є те, що він в рамках своєї теорії розробив 

різновиди ієрархії «полюсів розвитку». 

Центральні місця – дрібні та середні за розмірами «класичні» міста, що 

спеціалізуються на традиційних широко розповсюджених галузях й обслуговують 

навколишню сільську місцевість. 

Полюси росту – промислові міста з диверсифікованою структурою 

господарства здебільшого середнього розміру. Для них характерні високі темпи 

росту, оскільки в них розміщені підприємства нових галузей промисловості, але їх 

зростання не можна вважати автономним, бо воно генерується за рахунок зовнішніх 

впливів. 

Полюси розвитку – великі міські агломерації з розвиненою структурою 

господарства. Вони мають пропульсивні форми, генерують інновації, а їх зростання 

можна розглядати як автономне. Полюси розвитку впливають на весь процес 

територіального розвитку; 

Полюси інтеграції – зони росту, що охоплюють кілька міських систем. Це 

значні концентрації продуктивних сил, де поступово формуються прямі та зворотні 

зв’язки, що багато в чому визначають їх еволюцію. 
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Сукупність окреслених теорій можна умовно поєднати у дві групи (табл. 1.6), 

перша з яких «Теорії розміщення», засади яких дають уявлення про еволюцію та 

становлення наукового розуміння принципів, підходів та факторів розміщення 

окремого підприємства – МП; та «Теорії розвитку», які, з огляду на те, що МПУ є 

вже існуючими підприємствами зі сталими економіко-соціальними зв’язками, 

пояснюють, яким чином, враховуючи інноваційну складову, відбувається та буде 

відбуватися розвиток МПУ в умовах інтеграції, що необхідно враховувати для їх 

зростання, проте не дають відповіді на те, вплив яких факторів необхідно 

розглянути в процесі дослідження їх розвитку. 

Вочевидь, в умовах що склалися в Україні, а саме – військові дії, зобов’язання 

щодо інтеграційних процесів, політична та економічна нестабільність тощо, більш 

конкурентоздатними є МП, що об’єднані у просторові економічні структури – 

полюси інтеграції (групування подане у розділі 2.3). Це твердження отримує більше 

ваги враховуючи те, що, по суті, МП є містоутворюючим чинником для переважної 

більшості прибережних регіонів, тісно пов’язуючи економічну та господарську 

сфери, інфраструктуру регіонів, соціальні зв’язки, міста та власне МП, при цьому 

значно впливаючи на розвиток один одного.  

Отже, у сукупності окреслених теорій розміщення і розвитку підприємств не 

враховується такий аспект як розвиток галузі та управління цим розвитком з позиції 

держави. Крім того, згідно з тематикою даного дисертаційного дослідження уваги 

потребують процеси інтеграції, а також посилений вплив глобалізації та інших 

сучасних тенденцій розвитку МП світу, які не враховані у класичних теоріях. Саме 

тому, з огляду на теоретичні розробки та багатоаспектні теорії розвитку та 

розміщення продуктивних сил, подальшими напрямками роботи передбачено 

охопити різноманітні фактори впливу на розвиток МПУ, сукупність яких визначає 

вектор подальших досліджень. В дослідженнях факторів, що впливають на розвиток 

МП, виділяються наукові підходи, що окреслюють фактори 

конкурентоспроможності МП [76, 77, 78]. 
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Таблиця 1.6 

Порівняльна характеристика теорії розміщення та теорії розвитку 

Назва теорії Представники теорії 
Основний здобуток теорії для розуміння 

засад розвитку МПУ 

Теорія 

розміщення, 

Теорія 

штандорта 

Й. Тюнен, 

В. Лаунхардт, А. Вебер, 

Т. Паландер, А. Льош, 

В. Рошер, А. Шеффле, 

У. Ізард 

еволюція наукових засад від вчення про 

розміщення окремого об’єкта виробництва – 

МП – з ідеалізованими умовами, до 

досліджень взаємозв’язків між виробництвом 

та ринками збуту, населеними пунктами та 

іншими промисловими утвореннями; 

ґрунтовне дослідження факторів впливу на 

ефективне розміщення окремого 

виробництва (МП) 

Теорія полюсів 

розвитку, Теорія 

центрів росту 

(зростання) 

Т. Хагерстранд, 

Ф. Перру, Ж. Будвіль 

більш сучасні і складні наукові підходи до 

дослідження промислового підприємства 

(МП) в просторовому аспекті; дослідження 

чинників, що спричиняють та стимулюють 

розвиток не тільки підприємства, а і регіону 

навколо нього, дослідження взаємозв’язків 

між просторово-економічними об’єктами 

(МП та іншими МП, містом, владою, 

соціумом тощо), та їх вплив на розвиток 

підприємства 
Джерело: складено автором на основі [59-75] 

 

Враховуючи те, що сьогодні конкурентоспроможність об’єкту визначає чи 

відбувається розвиток, чи деградація підприємства, фактори 

конкурентоспроможності відповідно, на нашу думку, є факторами впливу на 

розвиток. Також науковцями виділяються фактори впливу на динаміку обсягів 

перевалки [79], фактори ефективної роботи порту [80], фактори впливу на 

прибутковість МП, фактори посилення транзитного потенціалу МПУ [81, 82], що у 

підсумку теж є факторами впливу на розвиток МП. Виходячи з цього, під 

факторами впливу на розвиток МП ми розуміємо конкретний факт або подію, 

що спричиняє зростання або падіння показників діяльності порту, в першу 

чергу обсягів перевалки вантажів та фінансові результати діяльності порту.  

Виходячи з того, що МПУ – це підприємства, управління розвитком яких 

здійснюється державою через Адміністрацію морських портів України (АМПУ), 

окреслені групи факторів базуються на теоретичних підходах до дослідження з 
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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 також впливають на їх розвиток; фактори 

зовнішнього середовища, тобто ті, що характеризують вплив на МПУ з боку 

світового розвитку, торгівлі та економіки, з боку ЄС та з боку власне держави 

Україна, тобто ті фактори, що не залежать від МП; і фактори внутрішнього 

середовища МПУ – фактори, що виникають всередині порту. 

По горизонталі нами виділено фактори за сферою впливу на господарську 

діяльність МПУ, а саме: географічні, економічні, техніко-технологічні (згідно з 

деяким науковим працям – інфраструктурні, проте на нашу думку техніко-

технологічні мають більш ширше охоплення), соціально-політичні та організаційно-

адміністративні або інституційні фактори. 

Окреслені нами групи факторів мають деякі особливості, що вписуються у 

концепцію «Теорії розвитку», крізь призму якої запропоновано розглянути розвиток 

МПУ в сучасних умовах – умовах європейської економічної інтеграції у портову 

мережу ЄС. Насамперед, фактори не існують самі по собі, вони перебувають під 

постійним взаємовпливом, що створює додаткові складнощі для їх групування. 

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

умовах інтеграції, крім того, цей вплив може носити характер як деструктивний 

(негативний) так і конструктивний (позитивний). Природні, географічні фактори не 

можуть бути змінені та не піддаються короткостроковим впливам, тому на 

посилення чи послаблення інтеграційних процесів у МП можна вплинути через 

зміну внутрішніх та зовнішніх факторів. Зростання основних показників діяльності 

МП свідчить економічне зростання, і це відбувається під впливом сукупності 

окреслених нами факторів. Глобальні тренди (детально розглянуті у Розділі 1.3.) 

формують низку зовнішніх факторів, які мають безпосередній вплив на розвиток 

МПУ в умовах європейської економічної інтеграції. Сукупність згрупованих 

факторів представлено у таблиці 1.7. 
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Таблиця 1.7 

Фактори впливу на розвиток морських портів України в умовах європейської економічної інтеграції 

 Природні Зовнішні Внутрішні 

1 2 3 4 

Географічні Позитивні: 

Географічне розташування 

МПУ. 

Природні гавані в гирлах 

річок. 

Наявність розгалуженої 

мережі внутрішніх водних 

шляхів. 

Кліматичні особливості. 

Позитивні: 

Географічна близькість до світових ринків експорту та 

імпорту вантажів (ЄС) 

Нові маршрути лінійного судноплавства. 

Територіальна близькість в межах районів тяжіння МПУ 

природних ресурсів та переробної бази. 

Негативні: 

Конкуренція на ринку портових послуг Азово-

Чорноморського басейну: Констанца, порти Болгарії, Росії, та 

для контейнерів – Грузії. 

Зміни транспортних маршрутів пов’язані з переорієнтацією 

зовнішньоторговельних відносин. 

Протока Босфор обмежує доступ у Чорне та Азовське моря 

суднам з великим DWT та має обмежену пропускну 

спроможність. 

Позитивні: 

Розгалужена портова мережа 

України, у МП надаються 

різноманітні послуги (розглянуто 

у розділі 2.3.). 

Економічні Негативні: 

Низьке значення індексу 

включеності МПУ в 

міжнародні транспортні 

коридори, які обслуговують 

потреби світової торгівлі. 

Низький розвиток 

судноплавства на внутрішніх 

водних шляхах. 

Позитивні: 

Можливість залучення іноземних інвестицій за рахунок програм 

ЄС. 

Впровадження нової для України форми ДПП як концесія у 

МПУ. 

Високий експортний потенціал вантажів чорних металів, 

вугілля, залізорудного концентрату та зернових. 

Негативні: 

Стан економіки України та купівельна спроможність населення. 

Стан світової економіки – криза пов’язана із епідемією 

каронавіруса Covid-19. 

Примусова інтеграція. 

Позитивні: 

У 2020 спрощено процедури 

реєстрації маломірних суден у 

Судновій книзі. 

Негативні: 

Тарифна політика України щодо 

портових зборів. 

Зниження обсягів капітальних 

інвестиції у розвиток МП. 

 

  



78 

Продовження табл. 1.7 
1 2 3 4 

Техніко-

технологічні 

(інфраструктурні

) 

Негативні: 

Не достатні 

природні глибини в 

акваторії МП і на 

підходах до нього 

Позитивні: 

Розвинені райони хінтерланда МПУ і 

достатньо великі розмір району тяжіння порту. 

Негативні: 

Стан транспортної інфраструктури 

хінтерланда, району тяжіння МПУ та  України 

загалом. 

Контейнеризація вантажів. 

Збільшення розмірів суден.  

 

Позитивні: 

Сервісні: 

Розширений асортимент портових послуг у 

великих МПУ (банківські, митні, інші логістичні 

послуги). 

Негативні: 

Сервісні: 

Розвиток суднобудівництва, судноремонту, 

приладобудування в МПУ є недостатнім. 

Інфраструктурні 

Зношеність основних фондів близько 70%, 

через що технічні характеристики МПУ є 

незадовільними за якістю, хоча за кількістю їх 

достатньо. 

Застосовувані стандарти якості; стандарти 

енергоефективності та екологічності роботи 

МПУ є досить низькими, що є причиною аварій. 

Недостатня розвиненість портової 

інфраструктури, що забезпечує безпеку 

мореплавання, обслуговування суден, перевалку 

вантажів та утилізацію відходів з суден згідно 

норм і стандартів міжнародних екологозахисних 

організацій (ІМО) та ЄС. 

Рівень інноваційного розвитку (автоматизації та 

цифровізації) у МПУ є досить низьким та не 

забезпечує вимог та стандартів ЄС та ІМО. 

Соціально-

політичні 

 Негативні: 

Суспільно-політична ситуація в Україні. 

Військові дії на сході країни. 

Позитивні: 

Наявність кваліфікованого персоналу. 
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Продовження табл. 1.7 
1 2 3 4 

Організаційно-

адміністративн

і (інституційні) 

 Негативні: 

Низький рівень кооперації МПУ з іншими видами 

транспорту, в першу чергу з залізничним, 

внутрішньорчковим та автомобільним. 

Недостатньо розвинена наявна нормативно-

правова база щодо регулювання діяльності МПУ та 

транспортної галузі в цілому. 

Недосконала система стратегічних документів. 

Недієва Стратегія МПУ 2038. 

Незадовільний стан імплементації міжнародного 

законодавства у галузі транспорту. 

Негативні: 

Неефективна робота АМПУ. 

Джерело: складено автором 
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Безсумнівно, що першорядними чинниками, що мають вплив на МП є фактори 

географічного походження. Серед факторів природного характеру нами виділено 

фактори, що мають тільки позитивний вплив, а саме: географічне розташування 

МПУ – по всьому узбережжю Чорного та Азовського морів, вздовж Дунаю та у 

гирлах річок Дніпро та Південний Буг; Україна має розгалужену річкову мережу, і 

сприятливі кліматичні особливості – короткий строк льодового режиму, низький 

рівень ризиків природних катаклізмів. Серед зовнішніх факторів до позитивних 

віднесено такий важливий фактор як географічна близькість до світових ринків 

експорту та імпорту вантажів, в першу чергу ринок ЄС, і відповідно через МПУ 

можуть пролягати нові торговельні маршрути Азія-Європа, враховуючи розширення 

TEN-T на схід. Позитивний вплив має територіальна близькість в межах районів 

тяжіння МПУ природних ресурсів та переробної бази, достатній рівень 

економічного, виробничого і споживчого потенціалу. Негативним фактором, що 

впливає на МПУ, є географічна складова посилення конкуренції на ринку портових 

послуг Азово-Чорноморського басейну, а саме географічна близькість до портів-

конкурентів та взаємозамінність між цими портами (Констанца, порти Болгарії, 

Росії, та для контейнерів – Грузії) та МПУ.   

Крім того, на діяльність МПУ впливають зміни транспортних маршрутів, 

пов’язані з переорієнтацією зовнішньоторговельних відносин України, що вже 

відобразилося на обсягах перевалки вантажів. Зовнішнім негативним фактором є 

також те, що на сьогодні протока Босфор має обмежений доступ для суден з 

великим DWT та не високу пропускну спроможність. Позитивним внутрішнім 

фактором впливу на розвиток МПУ є розгалужена портова мережа, де у МП 

надаються різноманітні послуги. 

Не менший вплив, ніж географічні фактори, мають фактори економічні. До 

природно-економічних факторів що негативно впливають на розвиток МПУ, 

відноситься низьке значення індексу включеності МПУ в міжнародні транспортні 

коридори, які обслуговують потреби світової торгівлі. Крім того, до цієї категорії 

нами віднесено низький розвиток судноплавства на внутрішніх водних шляхах 

України. Зовнішні фактори впливу мають достатньо позитивних аспектів, наприклад 



81 

можливість залучення іноземних інвестицій за рахунок програм ЄС, впровадження 

нової для України форми ДПП як концесія у МПУ та високий експортний потенціал 

вантажів чорних металів, вугілля, залізорудного концентрату та зернових сприяють 

інтеграційним процесам МПУ. Негативно на розвиток МПУ в умовах інтеграції 

впливає стан економіки України та купівельна спроможність населення, що 

пов’язано також зі станом світової економіки та загостренням, спричиненим 

епідемією COVID-19. Крім того, до зовнішніх економічних факторів нами віднесено 

процеси примусової галузевої інтеграції, які проявляються сьогодні. Внутрішньо-

економічними позитивними факторами впливу на розвиток МПУ є те, що з 2020 

року спрощено процедури реєстрації маломірних суден у Судновій книзі. 

Внутрішньо-економічними негативними факторами є тарифна політика України 

щодо портових зборів та зниження обсягів капітальних інвестиції у розвиток МП, 

зважаючи на те, що їх обсяги і так незначні, і зазвичай фактичні обсяги інвестицій 

нижчі від запланованих вдвічі. 

Природним техніко-технологічним фактором, що має негативний вплив, є 

недостатні природні глибини в акваторіях МПУ і на підходах до них, що вимагає 

постійних днопоглиблювальних робіт, а отже і збільшення капітальних інвестицій. 

Із позицій зовнішнього впливу на МПУ позитивний вплив мають в більшій чи 

меншій ступені розвинені райони хінтерланда МПУ, тобто району, прилеглого до 

порту, що здійснюють господарську діяльність по забезпеченню роботи порту, а 

також достатньо великі розміри районів тяжіння портів, тобто тих частин території 

областей чи країни в цілому, яку обслуговує порт. Негативно на розвиток МПУ в 

умовах інтеграції впливає техніко-технологічний стан транспортної інфраструктури 

хінтерланда, району тяжіння МПУ та України загалом, йдеться про інфраструктуру 

залізничного, автомобільного, трубопровідного транспорту, що обмежує пропускну 

здатність МПУ та їх залученість у транспортні коридори для інтер- та 

мультимодальних перевезень. Крім того, до негативних факторів слід віднести 

пов’язані з сучасні тенденціями розвитку морського транспорту та МП зокрема, 

такими як контейнеризація вантажів та збільшення розмірів суден, що вимагає 
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розвитку відповідної інфраструктури у МП. І це безпосередньо пов’язано із 

внутрішніми техніко-технологічними факторами, що будуть описані нижче. 

Систематизація внутрішніх техніко-технологічних факторів впливу на 

розвиток МПУ в умовах інтеграції виявилась складнішою, ніж систематизація в 

інших клітинках матриці. Окрім розмежування за позитивним та негативним 

впливом постала необхідність класифікації факторів на сервісні та інфраструктурні. 

Ця потреба продиктована тим, що внутрішні техніко-технологічні фактори є досить 

вагомими для розвитку МП, а стан МПУ оцінюється в процесі інтеграції у портову 

мережу ЄС. Позитивними сервісними факторами впливу на розвиток МПУ є 

розширений асортимент портових послуг (банківські, митні, інші логістичні 

послуги) у найбільших МПУ (Одеса, Південний, Миколаїв, Чорноморськ). 

Негативним сервісним фактором є низький розвиток суднобудівництва, 

судноремонту, приладобудування в МПУ. Група негативних інфраструктурних 

факторів внутрішнього техніко-технологічного впливу на розвиток МПУ є 

найчисленнішою і, відповідно, найбільше деструктивно впливає на розвиток МПУ 

та потребує вирішення питань, пов’язаних саме з цими негативними факторами. 

Перш за все, рівень зношеності основних фондів МПУ становить близько 70%, 

через що технічні характеристики МПУ є незадовільними за якістю, хоча за 

кількістю їх достатньо, маються на увазі: глибини біля причалів, кількість причалів, 

складські приміщення та площі, термінали, наземна транспортна інфраструктура – 

залізниці, автомобільні дороги, трубопровідний транспорт, електрифікація тощо. 

Застосовувані стандарти якості, стандарти енергоефективності та екологічності 

роботи МПУ є досить низькими, що є причиною аварій. На сьогодні у МПУ 

недостатньо розвинена портова інфраструктура, що забезпечує безпеку 

мореплавання, обслуговування суден, перевалку вантажів та утилізацію відходів з 

суден згідно з нормами і стандартами міжнародних екологозахисних організацій 

(ІМО) та ЄС. Рівень автоматизації та цифровізації у МПУ є досить низьким та не 

забезпечує дотримання вимог та стандартів ЄС та ІМО. 

До соціально-політичних факторів природного впливу нами не віднесено 

жодного. До зовнішніх факторів віднесено тільки ті, що носять  негативний 
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характер, а саме: суспільно-політичну ситуацію в Україні та вплив на розвиток МПУ 

військових дії на сході країни. Робота одного МП майже призупинена – 

Бердянського, а діяльність МП Маріупольський досить сильно скорочено, що 

негативно впливає на розвиток району тяжіння цих МП. Внутрішнім позитивним 

соціальними фактором є наявність кваліфікованого персоналу, що забезпечується 

кількома вищими навчальними закладами. 

Так само, як і для соціально-політичних, не виділено фактори природного 

впливу на розвиток МПУ і серед організаційно-адміністративних факторів. Серед 

низки зовнішніх негативних факторів першим нами виділено інтеграцію МПУ з 

іншими видами транспорту, в першу чергу із залізничним та автомобільним 

транспортом. Мається на увазі інституційна та нормативно-правова складова даного 

фактору, так як з позиції інфраструктури транспортні мережі є інтегрованими, це 

склалося історично. Проте наразі не прийнято відповідної законодавчої бази, що 

стримує розвиток секторів транспортної галузі та МП зокрема. Загалом, виявляється 

недостатньо розвиненою наявна нормативно-правова база щодо регулювання 

діяльності МПУ та транспортної галузі в цілому. Недосконала система стратегічних 

документів, вона потребує окремої уваги з метою усунення розрізненості у системі 

документів. Крім того, вбачається недієвою Стратегія МПУ 2038, а також 

незадовільний стан імплементації міжнародного законодавства у галузі транспорту. 

Подібним чином, носить негативний характер група внутрішніх організаційно-

адміністративних факторів, до яких віднесено неефективну роботу АМПУ, що 

спричиняє уповільнення темпів розвитку МПУ, становить перепони на шляху 

економічної інтеграції МПУ у портову мережу ЄС. 

Отже, осмислення поняття «інтеграція» як економічної категорії, що впливає на 

розвиток МП, узагальнення засад «Теорії полюсів зростання» та «Теорії 

розміщення» підприємств та систематизація факторів впливу на розвиток МПУ в 

умовах європейської економічної інтеграції дозволило сформулювати авторське 

означення терміну «управління розвитком МП в умовах європейської економічної 

інтеграції» – це діяльність органів виконавчої влади усіх рівнів управління, 

спрямована на вирішення завдань збалансованої транспортної політики 
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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.  

Підсумком систематизації факторів за позитивним та негативним впливом на 

розвиток МПУ в умовах європейської економічної інтеграції є розуміння системи 

зв’язків: МПУ – національне господарство – інтеграційні процеси Україна-ЄС, що є 

основою для подальшого дисертаційного дослідження. До того ж, враховуючи 

необхідність інтеграції в портову мережу ЄС, постає потреба у виокремленні 

завдань для подальшого дослідження, а саме: вивчення європейського досвіду та 

підходів до управління розвитком МП, аналізі нормативно-правової бази ЄС щодо 

розвитку TEN-T, структури TEN-T, вимог до інфраструктурних об’єктів, що входять 

у мережу, в тому числі до МП та фінансового забезпечення транспортної політики 

ЄС і можливості залучення цих фінансових ресурсів для модернізації портової 

інфраструктури України. Крім того, подальшими завданнями є аналіз стану 

розвитку та інфраструктури МПУ, перегляд результатів виконання завдань, 

задекларованих у Стратегії розвитку МПУ на період до 2038 року, що дозволяє 

зробити висновки щодо її дієвості, чи навпаки, недієвості. 

 

 

Висновки до розділу 1. 

1. З позиції даного дисертаційного дослідження «інтеграція» розглядається як 

добровільний процес об'єднання в єдине ціле розрізнених рівноцінних систем з 

обов'язковою умовою об'єднання в нову систему, і цей процес повинен 

супроводжуватися подальшим розвитком цієї системи на новому рівні. На основі 

цього здійснено класифікацію видів інтеграції МПУ за галузевими ознаками, а саме 

характеристиками, що властиві для галузевої економічної інтеграції МПУ, та 

локальними ознаками, тобто тими ознаками, що характерні лише для економічної 

інтеграції МП. 
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2. Розглянуто сучасні тренди розвитку перевезень вантажів морським 

транспортом та роль МПУ на ринку глобальних морських перевезень, їх залучення у 

цей процес і конкурентоспроможність. Розуміння економічних, техніко-

технологічних та просторових векторів розвитку портового господарства ставить 

відповідні вимоги перед МПУ. В першу чергу це вимоги до якості портової 

інфраструктури, стану та наявності залізничної та автомобільної інфраструктури, а 

також до якості управління МП та державними стивідорними компаніями, що 

присутні на ринку портових та логістичних послуг України. 

3. Окреслено сукупність теорій розвитку та розміщення підприємств, в яких 

нами МП розглянуто як містоутворюючі підприємства для переважної більшості 

прибережних регіонів, якими тісно пов’язуються економічна та господарська сфери, 

інфраструктура регіонів, соціальні зв’язки, міста та власне МП, при цьому значно 

впливаючи на розвиток один одного. Зазначені теорії поєднано у дві групи, а саме: 

«Теорії розміщення», засади яких дають уявлення про еволюцію та становлення 

наукового розуміння принципів, підходів та факторів розміщення окремого 

підприємства – МП; та «Теорії розвитку», які, з огляду на те, що МПУ є вже 

існуючими підприємствами зі сталими економіко-соціальними зв’язками, дають 

пояснення, яким чином, враховуючи інноваційну складову, відбувається та буде 

відбуватися розвиток МПУ в умовах європейської економічної інтеграції, що 

необхідно враховувати для їх розвитку, проте не дають відповіді на питання про те, 

вплив яких факторів необхідно розглядати в процесі їх подальшого дослідження. 

4. Узагальнені теорії розвитку та розміщення підприємств не містять підходів 

до стратегічного управління підприємством – МП, в умовах галузевої інтеграції. 

Крім того, згідно з тематикою даного дисертаційного дослідження уваги потребують 

процеси інтеграції, а також процеси, пов’язані з посиленим впливом глобалізації та 

інших сучасних трендів розвитку МП світу, які не враховані у класичних теоріях. 

5. Удосконалено підхід до систематизації та класифікації факторів впливу на 

розвиток МПУ в умовах європейської економічної інтеграції. Групування факторів 

здійснено матричним способом. По-горизонталі зазначені фактори за характером 

впливу на МПУ: природні, зовнішнього середовища, внутрішнього середовища. По-
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вертикалі нами виділено фактори за сферою впливу на господарську діяльність 

МПУ, а саме: географічні, економічні, техніко-технологічні (згідно деяким 

науковим працям – інфраструктурні, проте, на нашу думку, техніко-технологічні 

мають більш ширше охоплення), соціально-політичні та організаційно-

адміністративні або інституційні фактори. 

6. Сформульовано означення терміну «розвиток МП в умовах європейської 

економічної інтеграції» – це діяльність органів виконавчої влади усіх рівнів 

управління, спрямована на сприяння добровільній економічній інтеграції МПУ у 

TEN-T, яка полягає у формуванні та впровадженні дієвої Стратегії МПУ як 

центрального інструменту на основі стратегічного планування на коротко- , 

середньо- і довгострокову перспективу, що має на меті досягнення стратегічних 

цілей та вирішення завдань щодо збалансованої транспортної політики України. 
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РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС 

 

2.1. Етапи європейської транспортної інтеграції та європейський досвід 

розбудови портової мережі 

 

Історія спільної інфраструктурної політики ЄС загалом починається з 90-х 

років, коли 12 країн-членів ЄС після підписання Маастрихтської угоди прийняли 

рішення про створення низки інфраструктурних проєктів, які б сприяли 

функціонуванню внутрішнього ринку ЄС за допомогою розбудови ефективної 

транспортної мережі. Тоді основним завданням TEN-T було визначено 

стимулювання економічного зростання та конкурентоспроможності в єдиному 

економічному європейському торговому просторі за рахунок ефективних 

мультимодальних високошвидкісних маршрутів та безбар’єрного транзиту вантажів 

територією країн, що беруть участь у проєкті, та країн-сусідів. Таким чином, TEN-T 

уособлює собою частину Лісабонської стратегії з підвищення 

конкурентоспроможності та зайнятості. 

 

Рис. 2.1. Етапи становлення сучасної європейської транспортної політики 

Джерело: складено автором на основі офіційного сайту Enterprise Europe Network 

 

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

Щоб поліпшити ситуацію визначено європейських координаторів [83], а для 

реалізації програми TEN-T у 2006 р. створено Виконавче агентство 

трансєвропейської транспортної мережі при Єврокомісії (Trans-European Transport 

Network Executive Agency (TEN-T EA). Сьогодні, враховуючи трансформації, що 

відбулися в роботі програми TEN-T, його наступником є Виконавче агентство з 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%27%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%27%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96&action=edit&redlink=1
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інновацій та мереж (Innovation and Networks Executive Agency (INEA)), яке 

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

технічного та фінансового управління [84]. 

Вже в 2009 р. кардинально переглянуті підходи до фінансування 

інфраструктурних проєктів. Європейська Комісія провела SWOT-аналіз 

функціонування TEN-T, побудований на основі рекомендацій технічних експертів. 

На цій основі розроблялися нові підходи до реалізації проєктів, зокрема застосовані 

інновації відносно систем управління, посилення юридичної форми співпраці, 

підходу до створення мережі та інструментів фінансування TEN-T. Тоді ж 

Європейський Союз активував новий підхід до реалізації транспортної політики на 

період до 2030 року, що відобразилося у Білій книзі ЄС: він відрізнявся зміщенням 

фокусу з окремих проєктів на створення стратегічної мережі мультимодальних 

коридорів, які повинні безбар’єрно поєднувати Схід і Захід, Північ та Південь, центр 

із «географічною» периферією. Так, створено дев’ять мультимодальних коридорів, 

за рахунок яких Єврокомісія планувала усунути «вузькі місця» між транспортними 

мережами країн-членів ЄС, які й досі створюють бар’єри для функціонування 

внутрішнього ринку та вільного переміщення вантажів і пасажирів у межах ЄС. 

Зокрема, увагу акцентовано на несумісних стандартах для залізничних перевезень 

пасажирів та вантажів. 

Досвід країн Європи, їхні цінності, принципи розвитку та ведення торгівлі, та, 

окремо, вимоги до портової інфраструктури повинні стати для України орієнтирами 

на шляху розвитку в задекларованому напрямку в бік інтеграції з ЄС. Першим 

кроком до цього стало підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії 

і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі: Угода Україна-ЄС). Політичну 

частину Угоди Україна – ЄС підписано 21 березня 2014 р. під час Позачергового 

Саміту Україна-ЄС. 1 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації Угода 

Україна – ЄС набула чинності у повному обсязі.  

Крім того, у 2004 році активізовано Європейську політику сусідства (The 

European Union's European Neighbourhood Policy (ENP)), спрямовану на посилення 

http://ec.europa.eu/inea/mission-objectives
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стабільності, безпеки та розвитку найближчих сусідів ЄС з метою досягти 

максимально можливої політичної асоціації та економічної інтеграції. ENP у 2011 

році трансформовано з урахуванням тогочасних потрясінь – “Арабської весни”. 

Головною новацією стало застосування принципу “більше за більше”, згідно з яким 

зусилля країн-партнерів ЄС в політиці сусідства в галузі реформ повинні бути 

винагороджені додатковою фінансовою та організаційною допомогою [85]. 

ENP розповсюджується у двох географічних напрямках, охоплюючи 16 країн: 

на південь – Союз для Середземномор'я (Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, 

Лівія, Марокко, Палестина, Сирія, Туніс) та схід – Східне партнерство (Eastern 

Partnership) [86] (далі ЕР) (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка 

Молдова, Україна). Окремим напрямом ENP є робота над транскордонним 

співробітництвом, що охоплює всі країни ЄС та країни-партнери ЄС. 

У 2017 році в рамках ініціативи ЕР Європейською комісією визначено 

20 ключових кінцевих досягнень політики сусідства до 2020 року, які згруповано у 

чотири основні пріоритетні напрями: 

● посилення економіки (економічний розвиток і ринкові можливості); 

● посилення управління (посилення інституцій та належного врядування); 

● посилення зв'язків (взаємопов'язаність, енергоефективність, довкілля та зміна 

клімату); 

● посилення суспільства (мобільність та контакти між людьми). 

Питання галузевої інтеграції, а саме інтеграції транспортних мереж ЄС (TEN-T) 

з країнами-партнерами визначені пріоритетними для ENP, їм приділяється увага в 

Пріоритетному напрямку ІІІ: взаємопов'язаність, енергоефективність, довкілля та 

зміна клімату, де зазначається, що покращення транспортного сполучення між 

країнами-партнерами ініціативи ЕР як всередині регіону, так і з країнами ЄС 

сприятиме економічному зростанню і створенню робочих місць для громадян. 

Посилення транспортних зв'язків зробить доступнішими основні послуги і ринки, 

підвищить стійкість соціально-економічних систем та знизить вразливість до криз. 

Отже, започаткована у 2017 році ініціатива ЕР є наслідком становлення та 

розвитку тривалої внутрішньої інтеграційної політики ЄС та втіленням його намірів 
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щодо зовнішніх інтеграційних пріоритетів. Україну включено у ці пріоритети як 

ключового учасника. В свою чергу, для України ЕР відкриває значні можливості для 

підтримки інтеграції економіки України в економічний простір ЄС, в тому числі і 

підтримку інтеграції транспорту як ключового сегменту економіки. В першу чергу, 

підтримки потребують інституційне та фінансове середовище. Таким чином, 

виявляється необхідність розгляду нормативно-правової бази ЄС в контексті 

забезпечення транспортної політики, структури TEN-T, вимог до об’єктів мережі та 

фінансових можливостей, що у поєднанні з аналізом стану діяльності МПУ дозволяє 

окреслити сучасний стан розвитку МПУ в умовах інтеграції, його відповідність 

вимогам ЄС, та виявити основні проблеми розвитку МПУ, які є перепоною на шляху 

до інтеграції їх у TEN-T. 

Нормативно-правове забезпечення транспортної політики ЄС. Уперше 

наміри про розбудову TEN-T розкриті у Маастрихтському договорі, підписаному в 

1992 р. та ректифікованому в 1993 р., де у статтях 170–172 окреслені наміри про 

створення трансєвропейської транспортної мережі. 23 червня 1996 р. схвалено перші 

«Правила Спільноти» затверджені Рішенням № 1692/96 ЄС для розробки 

транс’європейської мережі у транспортному секторі (TEN-T), які, по суті, стали 

генеральним планом, що пов'язує між собою національні мережі всіх видів 

транспорту. Згодом у декілька етапів до цих правил вносилися зміни (1995–1999, 

2000–2006 та 2007–2010 рр.), відповідно до того, як еволюціонувало ставлення до 

навколишнього середовища, розвивалися ІТ-технології та змінювався склад ЄС 

внаслідок географічного розширення. У 2010 році вони втратили чинність, тоді 

прийнято новий порядок денний для TEN-T Рішенням № 661/2010 ЄС, який 

встановив політичний курс для розвитку транспорту протягом 2010-2013 рр. У 2013 

році в дію вступив Регламент № 1315/2013 ЄС, який досі чинний і згідно з яким 

встановлюються господарські, законодавчі, нормативно-правові, технічні та 

організаційні правила експлуатації, розвитку та взаємодії всередині та зовні TEN-T. 

У Білій книзі ЄС – транспорт 2050 [87] (головному довгостроковому 

стратегічному документі), який сформував єдину європейську транспортну 

політику, визначено основні пріоритети стосовно таких аспектів: територіального 
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узгодження та економічного зростання, узгодженості системи фінансування, 

вирішення проблем з диспропорціями у ціноутворенні та подальшого поєднання 

TEN-T зі світовими транспортними мережами. 

Транспортна політика ЄС наразі регламентується нормативно-правовими 

актами, що наведені в Додатку А. 

Загалом законодавство, що регулює сучасну транспортну політику ЄС щодо 

розвитку транспортної інфраструктури, є досить стислим і лаконічним. Аналіз 

нормативно-правових актів дав можливість зробити висновок про те, що їх 

регуляторна дія спрямована на вирішення наступних питань: 

– фінансового регулювання розвитку TEN-T, окреслення фінансових 

інструментів – інвестиційних фондів ЄС та процедур фінансування 

інфраструктурних проєктів; 

– організаційного регулювання, спрямованого на виявлення найбільш 

пріоритетних та ефективних інфраструктурних проєктів TEN-T задля усунення 

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

технічної сумісності мереж різних країн; 

– технічного узгодження, або встановлення чітких технічних вимог до 

відповідних об'єктів інфраструктури TEN-T;  

– екологічного регулювання господарської діяльності всіх суб'єктів TEN-T та 

програмних та стратегічних рішень, що приймаються в межах транспортної 

політики ЄС; 

– забезпечення безпеки на всіх видах транспорту, для пасажирів, вантажів та 

об'єктів транспортної інфраструктури, захисту від тероризму та від впливу 

негативних природних явищ. 

Окрім документів, що безпосередньо стосуються розвитку TEN-T та регулюють 

її діяльність, необхідно враховувати деякі міжнародні документи ЄС, які прямо 

стосуються інтеграції української транспортної системи у європейську через 

імплементацію європейського законодавства. До таких документів належить 

Директива Ради Європи № 92/106 щодо встановлення спільних правил для окремих 

типів комбінованого транспортування товарів між державами-членами ЄС. За 



92 

графіком імплементації, положення цієї Директиви повинні бути впроваджені 

впродовж восьми років з дати набуття цією Угодою чинності – тобто до 2023 р. 

Тож ми бачимо, що не всі нормативно-правові акти ЄС, що регулюють 

розвиток та діяльність TEN-T на сьогодні увійшли в Угоду про асоціацію Україна-

ЄС та потребують імплементації. Так, до Угоди не увійшли основні документи ЄС 

щодо TEN-T, а саме Регламент ЄС № 1315/2013 від 11 грудня 2013 року «Про 

керівні принципи ЄС для розвитку трансєвропейської транспортної мережі», 

положення якого будуть нами розглянуті нижче, з метою виявлення вимог до 

об’єктів TEN-T, в тому числі і МП, що дозволить окреслити перепони для інтеграції 

МПУ. Слід зазначити, що це дослідження має довгострокові перспективи, так як 

включення у TEN-T МПУ, враховуючи положення та наміри ініціативи СП, буде 

відбуватися лише за умови виконання з боку країни-партнера ЄС (України) 

відповідних вимог, в першу чергу тих, що стосуються імплементації законодавства, 

з подальшим впровадженням положень цих нормативно-правових актів. Саме тому 

так необхідне попереднє дослідження, тим паче, що воно стосується технічних 

характеристик. 

Структура (TEN-T). Як уже зазначалося вище, основою TEN-T є дев’ять 

мультимодальних коридорів, які поєднують транспортні мережі 28 країн-членів ЄС 

та включають залізниці та залізничні термінали, автодороги, внутрішні водні шляхи, 

річкові та МП, аеропорти (для пасажирських перевезень) (рис. 2.2.) [88], а саме: 

1) Скандинавсько-середземноморський (Scandinavian-Mediterranean) коридор – 

це найважливіша для європейської економіки вісь у напрямку з Півночі на Південь; 

2) Північноморсько-балтійський (North Sea-Baltic) коридор з’єднує порти 

Східного узбережжя Балтійського моря з портами Північного моря; 

3) Північноморсько-середземноморский (North Sea-Mediterranean) коридор 

простягається від Ірландії і півночі Великобританії через Нідерланди, Бельгію і 

Люксембург до Середземного моря на півдні Франції; 

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

важливих транс’європейських маршрутів. Він єднає Балтійське та Адріатичне моря; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R1315:EN:NOT
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5) Східний (Orient-East Med) коридор з’єднує МП Північного та Балтійського 

морів з МП Чорного і Середземного морів; 

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

мультимодальних коридорів. Він стартує у портах Роттердам і Антверпен в 

напрямку до Средземноморського басейну в Геную; 

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

півострова з Парижем. 

Наступні два мультимодальні коридори є ключовими для України, так як 

закінчуються на кордоні з нею. 

8) Рейн-дунайський (Rhine-Danube) коридор є магістральним, де центральне 

місце займає Дунайська транспортна водна магістраль. Маршрут цього 

мультимодального коридору з’єднує центральні райони навколо Страсбурга і 

Франкфурта і далі пролягає через південну частину Німеччини до Відня, 

Братислави, Будапешту і, нарешті, до Чорного моря. В районі Мюнхена цей коридор 

має відгалуження в напрямку Праги, Жиліни, Кошице та фінішує на кордоні з 

Україною в районі міста Чоп одною гілкою та Ужгород іншою; 

9) Середземноморський (Mediterranean) коридор з’єднує Піренейський півострів 

з угорсько-українським кордоном. Його маршрут пролягає вздовж 

середземноморських берегів Іспанії і Франції, потім перетинає Альпи на схід через 

Північну Італію, прямуючи повз територію Словенії та Хорватії в напрямку 

Угорщини та закінчується на кордоні з Україною двома гілками в районі міст Чоп та 

Берегове. Переважна частина коридору складається з автомобільних і залізничних 

шляхів, окрім річки По і деяких інших каналів в Північній Італії. 

Зазначені мультимодальні коридори виділені для полегшення та координації 

дій, спрямованих на ефективну роботу транспортної системи ЄС. Розвиток 

інфраструктури уздовж цих коридорів сприятиме завершенню безбар’єрного 

з’єднання елементів транспортної інфраструктури заради ефективних, орієнтованих 

на майбутнє і високої якості транспортних послуг для громадян і господарюючих 

суб’єктів [88]. 
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Окрім того, транспортна інфраструктура країн-учасниць має два рівні – базову 

та комплексну мережі [89]. 

Базова мережа «core network» – це стратегічна частина комплексної мережі. 

Розбудову інфраструктури, яку включає базова мережа, планується завершити до 

2030 р. Її потужності становлять: 

– 50 762 км залізниці; 

– 34 401 км автошляхів; 

– 12 880 км внутрішніх водних шляхів; 

– 83 МП. 

Комплексна мережа «comprehensive network» – це потужна мультимодальна 

мережа з високою щільністю, яка забезпечує транспортну доступність для всіх 

європейських регіонів (включаючи периферійні та віддалені регіони) і підтримує їх 

подальший економічний, соціальний і територіальний розвиток, а також мобільність 

їх громадян. Розбудову інфраструктури комплексної мережі планується завершити 

до 2050 р. Потужності комплексної мережі: 

– 138 072 км залізниці; 

– 136 706 км автошляхів; 

– 23 506 км внутрішніх водних шляхів; 

– 319 МП. 

Рис. 2.2. Базова мережа мультимодальних коридорів TEN-T. 

Джерело: Взято з офіційного сайту ЄС https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en 

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
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Планування базової та комплексної мереж базується на ряді загальних критеріїв 

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

навігаційних послуг та вантажообігу, порогових значень обсягу для терміналів або 

потреби в доступності. Ці вимоги до галузей транспортної інфраструктури 

прописані у Регламенті ЄС 1315/2013 [90]. 

Планується, що злагоджена робота всіх ключових елементів базової мережі 

дозволить вільно пересуватись у межах ЄС потокам пасажирів та вантажів, амбітні 

плани також розповсюджуються і на нові асоційовані країни-члени ЄС, у тому числі 

заплановане фінансування. Базова мережа підтримуватиметься комплексною 

системою маршрутів, які будуть завантажуватись в базову мережу на регіональному 

та національному рівнях. Головною кінцевою метою розбудови цієї транспортної 

мережі стане її доступність для людей та підприємств із визначеними часовими 

рамками не більше 30 хвилин, що рівною мірою підвищить 

конкурентоспроможність усіх країн-учасників за рахунок всебічної доступу до TEN-

T [91]. 

З огляду на вищенаведені факти – рівень розвиненості мережі, часова 

доступність тощо – до інфраструктури TEN-T висуваються досить високі техніко-

технологічні вимоги, що робить її ефективною та злагодженою системою, увійти в 

яку для України буде досить проблематично. Проте, з боку ЄС висуваються 

пропозиції з поступової інтеграції. Тож далі розглянемо інфраструктурні вимоги 

до компонентів TEN-T – МП. 

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

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

учасники- партнери з приватного сектора. Залучення цих партнерів дедалі більше 

актуалізується для реалізації мультимодальних інфраструктурних проєктів та 

пов’язаних з цими проєктами інвестицій, адже саме завдяки інфраструктурним 

проєктам реалізуються плани TEN-T2. 

                                                           
2 Інфраструктурний проект (проект загального інтересу, проект) – це будь який проект, який реалізується  відповідно 

до вимог та положень Регламенту (ЄС) № 1315/2013. 
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Визначення проєктів та принципи, за якими вони реалізуються, регулює 

Регламент (ЄС) № 1315/2013 Європейського Парламенту і Ради від 11 грудня 

2013 р. «Про керівні принципи союзу для розвитку трансєвропейської транспортної 

мережі». Пріоритет серед проєктів надається тим, в яких приділено увагу взаємодії з 

іншими політиками та галузями (наприклад, з розвитком туризму, велосипедної 

інфраструктури), а також проєктам, які сприяють розвитку TEN-T шляхом 

створення нової транспортної інфраструктури та модернізації вже існуючої. 

Пріоритетний проєкт повинен: 

1) сприяти досягненню не менше двох цілей з чотирьох, а саме: а) когезії, 

б) ефективності, в) стійкості; г) збільшення вигод для користувачів TEN-T; 

2) відповідати вимогам щодо інфраструктури комплексної та базової мережі, 

які прописані в Регламенті; 

3) бути економічно життєздатним на основі соціально-економічного аналізу 

витрат та вигод; 

4) демонструвати європейську додану вартість3. Зазвичай високу європейську 

додану вартість мають транскордонні проєкти, але водночас їх прямий економічний 

ефект низький порівняно з суто національними проєктами; 

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

довкілля. 

Ті проєкти, що становлять загальний інтерес, мають право на фінансування в 

рамках інструментів, які доступні TEN-T. 

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

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

слід орієнтуватися Україні у довгостроковому процесі модернізації транспортної 

інфраструктури задля інтеграції в інфраструктуру TEN-T (табл. 2.1). 

Слід зазначити, що в Регламенті 1315/2013 ЄС також окреслено вимоги до 

компонентів базової мережі, проте МП в цей перелік не входять. Таким чином, 

вимоги до МП комплексної мережі є вимогами і до МП базової мережі. Роблячи 

                                                           
3 Європейська додана вартість – це вартість проекту, яка, крім потенційної вартості для держави-члена зумовлює 

значне покращення або транспортної інфраструктури, або транспортних потоків між державами-членами, собою що 

спричиняє зростання ефективності, стійкості, конкурентоспроможності та згуртування для користувачів TEN-T. 
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висновки на основі інформації, поданої в таблиці 2.2, зазначимо, що вимоги до 

інфраструктури МП, які входять в комплексну та базову мережі TEN-T, враховано в 

Угоді про асоціацію Україна-ЄС, проте наразі Україною не виконані ті вимоги, що 

стосуються імплементації законодавства ЄС, а саме положення Директив ЄС № 

2000/59 та № 2010/65. При цьому властивості, дотичні до базових інфраструктурних 

характеристик МП, таких як інтеграція з наземними транспортними мережами, стан 

підхідних каналів до причалів МП тощо, МПУ мали і до того. Отже, в разі 

повномасштабного виконання вимог згідно з положеннями Угоди про асоціацію 

Україна-ЄС з боку України автоматично будуть виконані вимоги до МП 

комплексної та базової мережі TEN-T, що санкціонує можливість для 

безперешкодної інтеграції МПУ у TEN-T. 

Таблиця 2.1. 

Вимоги до інфраструктури морських портів комплексної мережі 

Вимоги з боку ЄС 

Чи 

відпові-

дають їм 

МПУ 

Пояснення 

1 2 3 

1а. МП мають бути пов’язані з 

залізницями і автодорогами, а також, 

де це можливо, – з внутрішніми 

водними шляхами TEN-T, крім 

випадків, коли фізичні обмеження не 

дозволяють таке з’єднання; 

так 

Всі МПУ пов’язані з наземною 

інфраструктурою: залізницями і 

автодорогами, більшість МПУ 

локалізовано в гирлі великих суднохідних 

річок або на них; 

1b. Будь-який МП повинен бути 

обладнаний одним вантажним 

терміналом, відкритим для всіх 

операторів на недискримінаційний 

основі з прозорою процедурою 

стягнення портових зборів; 

так 

Всі МПУ обладнані принаймні одним 

вантажним терміналом, відкритим для 

всіх операторів на недискримінаційний 

основі. Стягнення портових зборів є 

предметом окремого обговорення. 

Сьогодні процедура стягнення портових 

зборів не сприяє посиленню внутрішньої 

конкуренції між МПУ; 

1c. Морські канали, портові 

фарватери і лимани, що з’єднують 

два моря або забезпечують доступ 

від морської акваторії безпосередньо 

до МП (підхідні канали), повинні 

відповідати, принаймні, VI класу 

водного шляху; 

так 

Класифікація внутрішніх водних шляхів 

регулюється Регламентом ЄС № 92/2, за 

цією класифікацією усі підхідні канали до 

МПУ відповідають стандартам VI класу 

водного шляху; 
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Продовження табл. 2.1 
1 2 3 

2. МП держави-члена повинні мати 

обладнання, необхідне для надання 

екологічних послуг суднам у портах, 

зокрема забезпечити наявність 

приймальних споруд для суднових 

відходів і залишків вантажу відповідно до 

Директиви ЄС № 2000/59, яка регулює 

таку діяльність; 

ні 

На сьогодні положення Директиви 

ЄС № 2000/59 містяться в переліку 

необхідних для імплементації в Угоді 

Україна-ЄС, проте наразі не 

імплементовані в законодавство України; 

3. МП держави-члена повинні бути 

оснащені системами VTMIS і SafeSeaNet, 

а також надавати e-Maritime послуги, в 

тому числі забезпечити діяльність послуг 

єдиного морського вікна, як це 

передбачено в Директиві ЄС № 2010/65, 

яка має на меті спрощення та узгодження 

адміністративних процедур, що 

застосовуються до морського транспорту, 

за допомогою електронної передачі 

інформаційного стандарту і раціоналізації 

формальностей звітності. 

ні 

Положення Директиви ЄС № 2010/65 

містяться в переліку необхідних до 

імплементації в Угоді Україна-ЄС, проте 

наразі не імплементовано у законодавство 

України, а національними сегментами 

інтелектуальних транспортних систем 

VTMIS і SafeSeaNet не оснащений 

жодний МПУ. 

Джерело: узагальнено автором на основі Регламенту ЄС 1315/2013. 

 

Сукупність розкритих факторів впливу на розвиток МПУ в умовах інтеграції в 

цьому розділі належить до факторів зовнішнього впливу, тобто тих, що висуває 

Україні зі свого боку ЄС. Викладений вище стислий опис становлення сучасної 

транспортної політики ЄС, інституційного та нормативно-правового середовища, 

вимог до інфраструктури компонентів TEN-T логічно продовжити розглядом 

фінансових інститутів ЄС, які здійснюють фінансування проєктів TEN-T, а також 

окресленням засад фінансування ініціативи СП. Це дозволяє зробити висновки: з 

яких фондів ЄС є можливості для України отримувати фінансування на розробку 

інфраструктурних проєктів у МПУ, що сприятиме їх розвитку та інтеграції у TEN-T. 

Фінансування розвитку TEN-T регулюється Регламентом ЄС № 1316/2013. 

Джерелами фінансування інфраструктурних проєктів TEN-T є інвестиції з 

національних бюджетів, місцевих бюджетів, кошти приватних зацікавлених 

інвесторів та позики від міжнародних фінансових установ (наприклад, 

Європейського інвестиційного банку). Так, за оцінками експертів Комісії з 

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Investment_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Investment_Bank
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планування розвитку транспортної інфраструктури, в період 2014–2020 рр. на 

розбудову TEN-T необхідно витратити 500 млрд євро, з яких 250 млрд євро 

планується інвестувати в розвиток базової мережі TEN-T, а до 2030 р. у транспортну 

інфраструктуру необхідно буде інвестувати 750 млрд євро. 

На сьогоднішній день існують чотири основні фондові інструменти 

фінансування розвитку TEN-T для країн ЄС [92]: 1. Connecting Europe Facility (CEF) 

– механізм з’єднання Європи; 2. The European Fund for Strategic Investment (EFSI) – 

Європейський фонд стратегічних інвестицій та 3. The European Structural and 

Investment Funds (ESIFs) – європейські структурні та інвестиційні фонди. 4. Horizon 

2020 – Горизонт 2020.  

Горизонт 2020 як форма фінансування проєктів вже широко відома в Україні та 

стала повністю відкритою для участі українських представників з моменту 

підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Горизонт 2020 представляє собою 

наймасштабнішу програму досліджень та інновацій в ЄС, що відповідають на 

виклики Стратегії Європа-2020 шляхом підтримки усіх етапів реалізації 

інноваційного ланцюга. В галузі транспорту бюджет Горизонт 2020 на період 2014–

2020 рр. становить 6,3 млн євро для розвитку розумного, зеленого та інтегрованого 

транспорту. 

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

сусідами можливе та необхідне для того, аби забезпечити зв’язок між відповідними 

елементами інфраструктури країн-учасників. Так, ЄС співпрацюватиме з країнами-

партнерами по ініціативі ЕР, в тому числі й фінансово, в рамках проєктів, що 

представляють спільний інтерес в інтеграції транспортних мереж. Також йдеться 

про те, що пріоритет надаватиметься таким проєктам: 

– підключенню базової мережі TEN-T до пунктів перетину кордону країн-

членів ЄС і поєднання транспортної інфраструктури, необхідної для 

безперешкодного руху транспорту та прикордонного контролю; 

– забезпеченню зв’язку між комплексною мережею та транспортними 

мережами країн-сусідів з метою підвищення економічного зростання та 

конкурентоспроможності; 
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– завершенню розбудови транспортної інфраструктури країн-сусідів з метою 

поєднання ланцюгів базової мережі TEN-T; 

– впровадження інтелектуальних систем управління рухом на транспорті; 

– сприянню транспортному сполученню з третіми країнами через внутрішні 

водні шляхи. 

Втім, на сьогодні в ЄС напрацьовано низку фінансових інструментів, націлених 

на соціально-економічний розвиток країн-партнерів ініціативи ЕР, та фінансових 

інструментів, націлених на розвиток транспортної інфраструктури в країнах-

партнерах з метою подальшого розширення TEN-T. 

Як вже зазначалося, наразі Україна підпадає під Європейську політику 

сусідства в рамках зовнішньої політики ЄС, де ЄС виступає основним донором із 

загальним обсягом фінансування пакету зовнішніх зв'язків ЄС на суму 51,4 

млрд євро на період 2014-2020 рр. Інструменти ЄС для фінансування зовнішніх дій 

окреслено в Регламенті ЄС № 236/2014 від 11.03.2014 року. В цьому нормативно-

правовому документі перелічено фінансові інструменти, які представлено в табл. 

2.2. 

Таблиця 2.2. 

Інструменти ЄС для фінансування зовнішньополітичних рішень 

Інструмент Обсяги  

фін-я, 

млн 

Євро  

Нормативно 

правовий акт, 

який регулює 

діяльність 

Об'єкт фінансування цього 

інструменту 

1 2 3 4 

Інструмент розвитку 

співпраці / Development 

Cooperation Instrument 

(DCI) 

19661,6 Regulation (EU) 

№ 233/2014  

 

боротьба з бідністю у всіх своїх 

проявах 

Європейський інструмент 

демократії та прав людини 

/ European Instrument for 

Democracy and Human 

Rights (EIDHR) 

1332,7 Regulation (EU) 

№ 235/2014 

 

заохочення та підтримка 

демократії та прав людини в 

усьому світі, що дозволяє 

надавати допомогу незалежно 

від згоди урядів і державних 

органів зацікавлених третіх 

країн 
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Продовження табл. 2.2 

1 2 3 4 

Європейський 

інструмент 

сусідства / European 

Neighbourhood 

Instrument (ENI) 

15432,6 Regulation 

(EU) № 

232/2014 

розвивати особливі відносини з сусідніми 

країнами з метою створення зони 

процвітання і добросусідства, яка 

заснована на цінностях Союзу і 

характеризується тісними і мирними 

відносинами. Заснований на 

співробітництві, в тому числі в частині 

розвитку транспорту та інфраструктури 

Інструмент, що 

сприяє стабільності 

та миру / Instrument 

contributing to 

Stability and Peace 

2338,7 Regulation 

(EU) № 

230/2014 

 

збереження миру, запобігання конфліктам, 

зміцнення міжнародної безпеки та надання 

допомоги населенню, країнам і регіонам, що 

стикаються зі стихійними або 

антропогенними лихами 

Інструмент 

допомоги перед 

вступом / Instrument 

for Pre-accession 

Assistance (IPA II) 

11698,6 Regulation 

(EU) № 

231/2014 

підтримка бенефіціарів у прийнятті та 

здійсненні політичних, інституційних, 

правових, адміністративних, соціальних і 

економічних реформ, необхідних цим 

бенефіціарам, з метою дотримання 

цінностей Союзу та поступового 

приведення у відповідність з правилами, 

стандартами, політикою і практикою 

Союзу з метою вступу в Союз 

Інструмент 

партнерства / 

Partnership Instrument 

(PI) 

954,7 Regulation 

(EU) № 

234/2014 

підтримка заходів, які ефективно і гнучко 

реагують на цілі, що випливають з 

двосторонніх, регіональних або 

багатосторонніх відносин Союзу з третіми 

країнами; вирішення проблем, що 

викликають глобальну стурбованість, і 

забезпечення адекватного виконання 

рішень, прийнятих на багатосторонньому 

рівні 

Джерело: складено автором на основі даних з офіційного порталу законодавства ЄС. URL: 

https://eur-lex.europa.eu 

 

Зовнішньополітичні рішення ЄС, в контексті ENP, в тому числі і рішення щодо 

транспортного сполучення та інфраструктури, на практиці реалізуються за рахунок 

Європейського інструменту сусідства (European Neighbourhood Instrument 

(ENI)). Він є фінансовим підґрунтям ENP з загальним обсягом 15,4 млрд євро на 

http://eeas.europa.eu/enp/how-is-it-financed/index_en.htm
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2014-2020 рр. [93]. На практиці фінансова підтримка країн-партнерів через ENI 

здійснюється таким чином: 

● укладання двосторонніх програм дій ENP, розроблених для кожної країни-партнера 

окремо. Така форма двостороннього співробітництва встановлює короткострокові та 

середньострокові пріоритети (3-5 років) щодо політичних та економічних реформ  

для країн-партнерів. В рамках двосторонніх програм дії з боку ЄС країнам-

партнерам надається технічна та фінансова допомога в цілях наближення до 

стандартів ЄС; 

● програми за участю декількох країн-партнерів ЄС, спрямовані на вирішення 

проблем, спільних для всіх або ряду країн-партнерів, а також регіональне і 

субрегіональне співробітництво між двома або більше країнами-партнерами; 

● програми транскордонного співробітництва між державами-членами ЄС та 

країнами-партнерами, які здійснюються вздовж зовнішнього кордону ЄС. 

Ще одним зовнішньополітичним фінансовим інструментом, у сферу інтересів 

якого потрапляє розвиток транспорту та транспортної інфраструктури, є 

Інструмент з надання допомоги перед вступом (Instrument for Pre-accession 

Assistance (IPA II)) із загальним обсягом коштів 11,7 млрд євро на період 2014-2020 

рр. Серед завдань цього інструменту виділяємо: сприяння сталому транспорту та 

усунення вузьких місць в ключових мережевих інфраструктурах, зокрема шляхом 

інвестування в проєкти з високою доданою вартістю в Європі. Виділені інвестиції 

повинні бути пріоритетними у відповідності до їхнього внеску в мобільність, 

стійкість, скорочення викидів парникових газів, актуальність для зв'язків з 

державами-членами та узгодженість з Єдиною європейською транспортною зоною. 

Формою співробітництва та фінансової підтримки для України як країни-

партнера до 2017 року був Інвестиційний фонд сусідства (Neighbourhood 

Investment Facility (NIF)) – фондовий інструмент, призначений мобілізувати 

залучення додаткового фінансування капіталомістких інфраструктурних проєктів у 

країнах-партнерах ЄС, охоплених ENP. Таким чином, ЄС враховує пріоритети своїх 

сусідів, інвестуючи в них, стимулює їх економічний розвиток, що матиме 

позитивний ефект не лише для країни-сусіда, а і для ЄС. У вересні 2017 року NIF 
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став частиною Європейського фонду сталого розвитку (European Fund for 

Sustainable Development (EFSD)) як Інвестиційна платформа сусідства 

(Neighbourhood Investment Platform (NIP) [94]. EFSD, в свою чергу, є фінансовим 

інструментом Плану зовнішніх інвестицій ЄС (External Investment Plan (EIP)). 

EIP має на меті сприяння залученню прямих іноземних інвестицій в країни-

партнери, які є сусідами ЄС, шляхом мобілізації та залучення інвестицій. EIP 

орієнтований, в першу чергу, на приватних інвесторів: в ньому життєздатні 

комерційні пропозиції відповідають соціальним потребам, а обмежені державні 

фонди можуть залучати приватні гроші. План спрямований на стимулювання 

приватних інвесторів робити внески в сталий розвиток в країнах за межами Європи. 

Очікується, що, враховуючи фінансові ресурси Європейської Комісії обсягом 

4,1 млрд євро, до 2020 року EIP здатен залучити близько 44 млрд євро інвестицій 

[95]. Реалізація плану здійснюється EFSD; по суті, це інструмент фінансування, який 

використовується для підтримки інвестицій з боку державних фінансових установ і 

приватного сектора [96]. EFSD формується шляхом поєднання коштів інструменту 

«гарантій» обсягом 1,5 млрд євро і коштів Африканського інвестиційного фонду 

(AfIF) та NIF обсягом 2,6 млрд євро. Фінансові ресурси надходять з бюджету ЄС та 

інших джерел, включаючи Європейський фонд розвитку [97]. 

Вивчення досвіду внутрішньої інтеграції транспортних систем ЄС та процесу 

подальшої інтеграції транспортних систем за межами об’єднання свідчить про 

висування до транспортної інфраструктури України, і зокрема до інфраструктури 

МП відповідних вимог, як і вимог до управління розвитком МПУ в умовах 

інтеграції. Ініціатива ЕР вкрай важлива для модернізації транспортної 

інфраструктури України з метою наближення інтеграції у TEN-T. Саме тому 

необхідно оцінити проміжні результати виконання двосторонньої програми дій, що 

дасть змогу виявити на цьому етапі проблеми в реалізації задекларованих задач. 

Крім того, актуалізується дослідження діяльності та сучасного стану МПУ через 

аналіз основних показників їх роботи та порівняння з іншими портами Азово-

Чорноморського басейну, які є конкурентами для МПУ на ринку портових послуг. 
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Виконаний аналіз досвіду ЄС, щодо управління розвитком транспортною 

інфраструктурою та МП зокрема, дозволяє підсумувати стратегічні завдання для 

України в процесі інтеграції у TEN-T: 

– 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), йдеться про портове обладнання; впровадження 

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

контроль у МПУ тощо; 

– розробка та впровадження обґрунтованої та дієвої системи стратегічних 

документів управління розвитком МПУ; 

– аналіз проміжних результатів реалізації діючої 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 із сприяння розвитку транспорту, що фінансуються з фондів ЄС; 

– виконання Урядом України та профільним міністерством та його відомствами 

взятих зобов’язань у реалізації програми ЕР ЄС. 

Чіткі орієнтири, щодо першочергових завдань для України на шляху до 

інтеграції її транспортної інфраструктури у TEN-T, дозволяють конкретизувати їх у 

відповідних стратегічних документах та є важливою передумовою для актуалізації 

Стратегії МПУ 2038. 

 

 

2.2. Сучасний стан розвитку морських портів України 

 

Стратегічне планування та управління розвитком МПУ на галузевому рівні у 

довгостроковому періоді реалізується Національною транспортною стратегією 

України на період до 2030 року [98]. Національна транспортна Стратегія повинна 
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бути основним документом, що визначає стратегічні пріоритети розвитку та способи 

комплексного досягнення поставлений у ній цілей.  

На державному рівні затверджено «Стратегію розвитку морських портів 

України на період до 2038 року» від 11 липня 2013 р. № 548-р [99], основною метою 

якої є визначення концептуальних засад формування та реалізації державної 

політики щодо забезпечення розвитку МПУ. Стратегія МП 2038 є головним 

інструментом проведення державної політики у сфері розвитку МП, та, теоретично, 

ставить метою реалізацію державної політики щодо забезпечення розвитку МПУ, 

але на практиці не відображає загальні тенденції державної політики, щодо розвитку 

транспорту в цілому. На нашу думку, діюча Стратегія МП 2038 недієва, та не 

відповідає загальним методичним вимогам до стратегічних документів, саме тому 

необхідно приділити більше уваги саме методичним недолікам затвердженої 

Стратегії МП 2038.  

За логікою Національна транспортна Стратегія повинна продиктувати 

напрямок розвитку та парадигму дій на відповідний період для всіх підгалузей. 

Проте в тексті Національної транспортної Стратегії не приділено уваги ролі 

підгалузей транспортного комплексу та перспективам їх подальшого цілісного 

розвитку. Окрім того, Стратегія розвитку МП має довший термін реалізації, ніж 

Національна транспортна стратегія. Яким стратегічним документом вона керується, 

нами не з’ясовано.  

Роль МП продемонстровано у табл. 2.3, де представлено частку обсягів 

перевалки вантажів у МП від загальної кількості перевезених вантажів всіма видами 

транспорту повз територію України. Так, ця частка в середньому становить 9,5%, і 

має тенденцію до зростання, так як зростають обсяги перевалки вантажів у МПУ. 

Отже, специфіка діяльності МП серед інших видів транспорту полягає у тому, 

що не відбувається перевезення вантажів, проте відбувається їх перевантаження, а 

отже відсутня і мультимодальна конкуренція між МП та іншими видами транспорту, 

хоча вона досить сильно впливає на діяльність МП. Тож МП на сьогодні виступають 

вузловими логістичними хабами, що утворюють дуже тісні зв’язки з іншими видами 

транспорту, в першу чергу водним, залізничним та автомобільним. 
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Таблиця 2.3 

Динаміка частки оброблених вантажів морськими портами України по 

відношенню до загального обсягу перевезених вантажів усіма видами 

транспорту в Україні, 2012-2019 рр. 

 

Всього 

перевалено 

вантажів у МП, 

млн т 

Всього перевезено 

вантажів усіма 

видами транспорту 

України, млн т 

Частка перевалки вантажів 

морськими портами України від 

загального обсягу перевезених 

вантажів усіма видами транспорту 

через територію України, % 

2008 169,6 1784,8 9,5 

2009 157,2 1470,3 10,7 

2010 148,2 1612,3 9,2 

2011 155,0 1731,7 9,0 

2012 151,0 1725,0 8,8 

2013 148,2 1710,7 8,7 

2014 144,9 1523,6 9,5 

2015 144,6 1377,1 10,5 

2016 131,7 1435,8 9,2 

2017 132,6 1467,2 9,0 

2018 135,2 1533,6 8,8 

2019 160,0 1466,2 10,9 
Джерело: розраховано автором на основі даних АМПУ, збірник Транспорт і зв'язок  

 

У європейській практиці МП відіграють суттєву роль для внутрішніх 

вантажних перевезень водним транспортом (морським та річковим). У загальній 

структурі перевезень вантажів в Україні, перевезення водним транспортом мають 

частку менше 1%, тоді як, наприклад, в країнах ЄС морським транспортом 

здійснюється 33% всіх вантажних внутрішніх перевезень, а в сумі з річковим 

транспортом – 38% [100].  

Діяльність МП впливає на конкурентоспроможність економіки України, така 

думка доведена авторами, що займаються відповідною проблематикою [101], та не 

потребує окремого дослідження. При цьому, окремо хочеться звернути увагу на 

рейтинг індексу глобальної конкурентоспроможності в секторі «інфраструктура» 

[102], який має нестабільну динаміку. Зростання цього показника відбувалося з 2010 

року по 2016 рік з 79 місця у загальному рейтингу до 69. З 2016 року до 2018 індекс 

конкурентоспроможності інфраструктури впав на 9 позицій до 78 місця. Вже у 2019 
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році відбулося стрімке зростання цього індексу до 57 місця у загальному рейтингу 

(табл. 2.4). 

Таблиця 2.4. 

Оцінка сектору «інфраструктура» України в Глобальному індексі 

конкурентоспроможності 

Показник 

Ранг у  

2009-

2010 

Ранг у  

2011-

2012 

Ранг у  

2013-

2014 

Ранг у  

2015-

2016 

Ранг у  

2016-

2017 

Ранг у  

2017-

2018 

Ранг у  

2018-

2019 

2,01 Якість 

інфраструктури в цілому 
79 71 ↑ 70 ↑ 69 ↑ 75 ↓ 78 ↓ 57 ↑ 

2,04 Якість портової 

інфраструктури  
80 96 ↓ 94 ↑ 108 ↓ 96 ↑ 93 ↑ 78 ↑ 

Джерело: складено на основі даних The Global Competitiveness Report 2009–2010, 2011-2012, 

2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 

 

Субіндекс якості портової інфраструктури України у період з 2009 року до 2016 

року знижувався з 80 до 108 місця, що відображало місце України у світі за якістю 

портової інфраструктури. Проте, починаючи із 2017 року продемонстроване 

зростання цього показника до 78 місця у 2019 році в загальному рейтингу. Тоді як, 

серед країн Азово-Чорноморського басейну за Глобальним індексом 

конкурентоспроможності в позиції якості портової інфраструктури вирізняється 

Росія, посідаючи 47 місце у рейтингу, слід зазначити, що з 2012 року Росія в цьому 

рейтингу піднялася на 46 пунктів із 93 місця. Особливі успіхи у Румунії, індекс 

конкурентоспроможності якої за якістю портової інфраструктури якої з 2012 року по 

2019 зріс удвічі з 137 місця до 76 у загальному рейтингу (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5. 

Якість портової інфраструктури в Глобальному індексі 

конкурентоспроможності країн Азово-Чорноморського басейну 

Показник Україна Росія Румунія Болгарія Грузія 

ранг у 2012-2013 рр. 75 93 137 100 65 

ранг у 2017-2018 рр. 93 ↓ 66 ↑ 92 ↑ 68 ↑ 69 ↓ 

ранг у 2018-2019 рр. 78 ↑ 47 ↑ 76 ↑ 62 ↑ 85 ↓ 
Джерело: складено на основі даних The Global Competitiveness Report 2012-2013, 2017-2018 
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На сьогодні в Україні функціонують 13 МП, в Чорному та Азовському морях. 

Тоді як ще у 2013 році Україна володіла 18 МП. Порівнюючи їх потужності (табл. 

2.6) відзначимо лідируючу позицію Одеського МП та МП «Південний» за більшістю 

показників, що дозволяє цим МП залишатися в лідерах і по переробці вантажів. 

Разом з тим, капітальні інвестицій в модернізацію існуючої портової інфраструктури 

у МП Чорноморськ та Миколаїв дозволили цим портам увійти в лідери по перевалці 

вантажів серед МП Азово-Чорноморського басейну.  

Таблиця 2.6. 

Порівняльна характеристика потужностей морських портів України  

Порт 

К-сть 

причалів, 

од. 

Довжина 

причалів, м 

Максимальна 

глибина порту, м 

Загальна площа 

складських 

приміщень 

(критих та  

некритих),  

тис м2 

Бердянський МП 9 1600 8,37 118,40 

Білгород-

Дністровський МП (з 

порто пунктом Бугаз) 

8 1100 2,8 156,40 

Ізмаїльський МП 24 2619 8,00 220,80 

МП Чорноморськ  29 6000 15,00 602,00 

Маріупольський МП 22 3900 9,75 277,80 

Миколаївський МП 23 3800 14,00 208,80 

Одеський МП 54 9000 13,50 425,07 

Ренійський МП 30 3600 7,50 225,00 

Скадовський МП 5 800 6,00 11,30 

СМП «Ольвія» 7 1530 11,50 309,40 

МП «Усть-Дунайськ» 1 150 6 - 

Херсонський МП 10 1500 9,60 200,0 

МП «Південний» 30 5900 20,00 187,50 
Джерело: складено автором на основі даних з: URL: http://www.sifservice.com, АМПУ: 

основні факти 2018. АМПУ. URL: http://www.uspa.gov.ua/ru/press-tsentr/analitika/analitika-2018/167-

russkij/glavnoe-menyu/o-predpriyatii/firmennaya-grafika-i-reklamnye-materialy-prezentatsii 

 

За кількістю причалів перше місце займає МП Одеський, де в наявності є 54 

причали. Другу і третю позицію займають відповідно Ренійський МП та МП 

Чорноморськ з 30 та 29 причалами відповідно. За довжиною причалів лідируюче 

місце займає Одеський МП з показником 9000 м. Також значною причальна лінія є у 

МП Чорноморськ (6000 м.) та у Маріупольському МП (4200 м.). Загальна площа 

http://www.sifservice.com/
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складських приміщень (сюди увійшли як криті так і не криті складські приміщення) 

найбільша в МП Чорноморськ (602 м2), також значні складські площі в Одеському 

МП (425 м2) та у СМП «Ольвія» (309,4 м2). Максимальна глибина стоянки біля 

причалів порту 20 м в МП «Південний», це максимальна глибина не лише серед 

портів України, але і серед усіх МП Чорного моря, що робить МП «Південний», 

незважаючи на не найвищі описувані показники, портом, в якому здійснюються 

найбільші обсяги перевалки вантажів в Україні [103].  

Загалом спостерігалося скорочення обсягів перевалки вантажів у МП України в 

період після 2008 року і до 2014 року, вочевидь пов’язане з загальним спадом 

світової економіки. Тоді як падіння цього показника в останні роки починаючи з 

2014 року, пов’язане з тим, що з 18 МП в Україні залишилось 13 – 5 МП 

територіально знаходяться на тимчасово окупованій території. В той час як МП 

Маріупольський МП та Бердянський МП розташовані у безпосередній близькості до 

військових дій на сході України, що також негативно впливає на діяльність цих 

портів та відображається у показниках загальної перевалки вантажів. Проте, з 2016 

року показник обсягів перевалки вантажів у МПУ, на початку поступово, і з 2018 

року досить стрімко, зростає, продемонструвавши максимальне значення за останні 

8 років у 2019 році – 160 млн т перероблених вантажів (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Динаміка обсягів переробки вантажів морськими портами 

України за 2012-2019 рр. тис. т 

Джерело: складено автором на основі даних АМПУ.  
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Порівнюючи показник обсягів перевалки вантажів у МПУ У 2019 році з 2012 

роком (рис. 2.4) слід відзначити те, що не всі МП повернули собі обсяги перевалки 

вантажів 2012 року. Так від’ємний приріст цього показника станом на 2019 рік 

демонструють МП Скадовський – -98%, Білгород-Дністровський – -89%, 

Маріупольський – -56%, Ольвія – -48% та Бердянський – -16%. І якщо МП 

Маріупольський та Бердянський втрачають обсяги перевалки вантажів внаслідок 

військових дій на Сході країни, в той час як втрати за цим показником у МП 

Скадовський, Білгород-Дністровський та Ольвія пов’язані як з неефективним 

управлінням, в тому числі і стратегічним, адміністрації МП так і з 

реструктуризацією МП (це стосується МП Ольвія). 

Незважаючи на економічні та політичні кризи притаманні світовій економіці та 

економіці України зокрема, більшість МПУ демонструють нарощення обсягів 

перевалки вантажів. Так позитивний приріст цього показника станом на 2019 рік по 

відношенню до 2012 року спостерігається у МП Одеський – 3%, Ренійський – 18%, 

Південний – 34%, Ізмаїльський – 48%, Чорноморськ – 53%, Миколаївський – 61% та 

найбільше у МП «Усть-Дунайський», де цей показник становить 75%. Херсонський 

МП за період 2012-2019 рр. не демонструє нарощення або падіння показника обсягів 

перевалки вантажів. 

 

Рис. 2.4. Приріст обсягів переробки вантажів морськими портами України 

у 2019 році в порівнянні із 2012 роком, % 

Джерело: складено автором на основі даних АМПУ.  
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В таблиці 2.7. та на рис 2.5 наведено обсяги перевалки вантажів у семи 

найбільших МП Азово-Чорноморського басейну (серед них 4 українських МП: 

Південний, Миколаїв, Чорноморськ та Одеса).  

Таблиця 2.7 

Динаміка обсягів перевалки вантажів у найбільших (на 2019 рік) портах 

Азово-Чорноморського басейну у 2012-2019 рр., млн. т 

Порт Країна 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Новоросійськ Росія 117,4 112,6 121,5 127,1  131,4 147,4 154,9 156,8  

Констанца Румунія 50,6 55,1 55,6 56,3 59,4 58,4 61,3 66,6 

Південний Україна 40,3 43,4 47,4 48,6 39,3 41,9 42,7 53,9 

Миколаїв Україна 20,6 20,3 14,1 22,2 22,4 23,5 29,2 33,4 

Чорноморськ Україна 17,1 16,5 17,6 17,3 15,9 17,2 21,5 26,2 

Одеса Україна 24,54 23,2 24,6 25,6 25,2 24,1 21,7 25,3 

Туапсе Росія  17,8 17,7 22,1 25,2 25,2 26,6 25,6 25,2 

Кавказ Росія 9,4 7,9 10,2 30,5 33,2 35,3 30,1 20,9 

Джерело: Складено автором на основі даних з офіційного сайту Асоціації морських 

торгових портів Росії взятих з сайту http://www.morport.com/rus/, даних з річного звіту порту 

Констанца за 2012-2019 рр. взятих з сайту www.portofconstantza.com, даних Державного 

підприємства «Адміністрація морських портів України» взятих з сайту http://uspa.gov.ua/. 

 

Найбільшим МП Азово-Чорноморського басейну є МП Новоросійськ, показник 

перевалки вантажів цим портом з 2012 до 2016 року зріс на 34 %, відповідно з 117,4 

млн. т. на рік до 156,8 млн. т. на рік [104]. Цей порт є також найбільшим 

транспортним вузлом Півдня Росії, так як в цьому порту обробляється 20% від 

загального обсягу всіх вантажів, що експортуються та імпортуються через МП Росії 

[105]. 

Так само суттєво зросли обсяги переробки вантажів у МП Констанца з 50,6 

млн. т. у 2012 році до 66,6 млн. т. у 2019 році [106]. Тенденція стабільного 

нарощування обсягів перевалки вантажів спостерігається протягом усього періоду 

не перевищуючи за темпами 8%. МП Констанца є східним завершення Рейн-

Дунайського коридору TEN-T, і входить у його базову мережу. 

http://www.morport.com/rus/
http://www.portofconstantza.com/
http://uspa.gov.ua/
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Рис. 2.5. Перевалки вантажів найбільшими морськими портами  

Азово-Чорноморського басейну у 2019 році, млн т  

Джерело: складено автором 

 

Підтверджуючи тезу про необхідність модернізації портової інфраструктури та 

про позитивний вплив її на економічну діяльність порту, МП Південний демонструє 

позитивну тенденцію у нарощуванні обсягів перевалки вантажів. Так у 2019 році у 

порівнянні з 2012 роком перевалено на 34% вантажів більше. Займаючи третє місце 

за обсягами перевалки вантажів серед МП Азово-Чорноморського басейну МП 

Південний у 2019 році здійснено перевалку вантажів обсягом 53,6 млн т. 

Стрімке нарощування обсягів перевалки вантажів у період з 2012-2019 рр.  

демонструють українські МП Миколаїв та Чорноморськ з відносними 

показниками у 62% та 53% відповідно. На практиці у 2019 році обсяги перевалки 

вантажів у МП Миколаїв становили 33,4 млн т, а МП Чорноморськ 26,2 млн т. 

В МП Туапсе та Одеса, темпи зростання обсягів перевалки вантажів незначні, 

приріст в межах 10%. В свою чергу, незначне зниження обсягів перевалки вантажів, 

яке демонструє Одеський МП свідчить про відтягування потоків вантажів через МП 

Південний, конкурентна перевага якого – збільшення глибини стоянки біля причалів 

порту до 20 м. І якщо у 2010 році Одеський МП посідав третє місце за обсягом 

переробки вантажів серед МП Азово-Чорноморського басейну, то у 2019 році третє 

місце посідає МП Південний, тоді як Одеський МП зсунувся на шосте місце.  
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Суттєвий приріст обсягів перевалки вантажів демонструє МП Кавказ, який 

прийняв на себе головний вантажопотік з РФ через паромну переправу до 

анексованого Криму. Так у 2012 році обсяг перевалки вантажів у МП Кавказ 

становить 9,4 млн. т на рік, тоді як вже у 2015 році цей показник дорівнює 30,5 млн. 

т на рік і продовжує зростати – 35,3 млн. т у 2017 році. Отже приріст цього 

показника з 2012 до 2016 року складає рекордні для Азово-Чорноморсько регіону 

353 %. У 2015 році проведені роботи з модернізації причалів порту для прийому 

різногабаритних паромів, що дозволяє збільшити обсяги перевалки вантажів. Проте, 

починаючи з 2016 року відбувається падіння цього показника до 20,9 млн. т у 2019 

році. 

Розглядаючи структуру вантажів, перевалка яких здійснюється у МП України, 

відзначимо те, що суттєва частка в загальному обсязі належить експортним 

вантажем. Динаміка показників перевалки експортних, імпортних, транзитних та 

внутрішніх вантажів загалом відповідає загальній тенденції, що відображено на 

рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6. Динаміка та структура перевалки вантажів у морських портах 

України за 2012-2019 рр. тис. т  

Джерело: Складено автором на основі даних АМПУ 

 

В загальному обсязі перевалених вантажів МП України у період з 2012 р. до 

2019 р. переважає частка експортних вантажів, вона зростає з 64% до 76%, 

коливаючись в межах 10-12% протягом всього періоду. Загалом, обсяг експортних 
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вантажів, які оброблялися у МП України в період 2012-2019 рр. виріс на 24 %, з 97,2 

млн т за рік у 2012 році до 121 млн т за рік у 2019 році.  

На другому місці у загальній структурі обробки вантажів МП України – 

імпортні вантажі, їх частка дещо зросла у 2019 році у порівнянні з 2012 р. з 11% до 

16%. Абсолютне значення показника обсягів перевалки імпортних вантажів за 

дослідний період зросло на 61%, з 16,1 млн т у 2012 році до 25,8 млн т у 2019 році. 

Третє місце у 2019 р. у загальній структурі перевалки вантажів МП України 

посідають транзитні вантажі. Так, їх частка в загальному обсязі перевалки 

вантажів становить 7%, тоді як у 2012 р. цей показник становив 23% і у загальній 

структурі перевалки вантажів посідає друге місце значно перевищують за обсягами 

обробки імпортні вантажі. Абсолютне значення показника обсягів перевалки 

транзитних вантажів у 2019 році становить 11 млн т на рік, що у порівнянні з 2012 

роком, коли обсяги перевалки транзитних вантажів становили 35,3 млн т на рік 

відображає скорочення на 70%. МПУ мають значний транзитний потенціал завдяки 

своєму вигідному географічному положенню. Тенденція до скорочення обсягів 

перевалки транзитних вантажів у загальній структурі перевалки вантажів свідчить 

про втрату конкурентних позицій України в системі вантажних перевезень Азово-

Чорноморського регіону.  

Досить незначна частка перевалки вантажів – у межах 1–5% – у МПУ припадає 

на вантажі внутрішнього сполучення. Загалом у період з 2012 до 2019 року 

відбулося скорочення обсягів перевалки цих вантажів на 10% з 2,4 млн т у 2012 році 

до 2,1 млн т у 2019 році. 

У 2019 році, в загальному підсумку МП України здійснено перевалку вантажів 

обсягом 160 млн т, з них 87% (139 млн т) оброблено у наступних МП: МП 

Південний – 33,7%, Миколаївський – 20,9%, Чорноморськ – 16,4% та Одеський – 

15,8%. Частка оброблених вантажів іншими МП України не перевищує 4% 

(рис. 2.7.). 



115 

 

Рис. 2.7. Структура перевалки вантажів морськими портами України за 

2019 рік, 100 тис. т 

Джерело: складено автором. 

 

Загалом, у загальній структурі перевалки вантажів у МП України переважають 

експортні вантажі. Так в структурі перевалки вантажів МП Бердянськ та СПМ 

Ольвія частка експортних вантажів становить більше 90%, у інших МП цей 

показник коливається в межах 81-68%. Винятками серед МП є МП Скадовськ (0%), 

Ренійський (1%) та Білгород-Дністровський (26 %).  

На обробці імпортних вантажів спеціалізуються МП Білгород-Дністровський, в 

загальній структурі оброблених вантажів якого частка імпортних становить 74% та 

МП Скадовський, де частка імпортних вантажів 55%. У переважної більшості інших 

МП України імпортних вантажів перевалюється в межах 13-21%. В МП 

Бердянський, Ізмаїльський та СМП Ольвія частка імпортних вантажів у загальному 

обсязі оброблених вантажів у межах 5%. В Ренійському МП перевалка імпортних 

вантажів у 2019 році не здійснювалася. 

Як зазначалося вище, обсяг перевалки транзитних вантажів у загальній 

структурі перевалки вантажів МП України за останні роки скоротився втричі, і має 

тенденцію до скорочення далі. Серед МП України на перевалці транзитних вантажів 

зосереджено діяльність Ренійського МП, у загальному обсязі оброблених вантажів 

цим МП 99% це транзитні вантажі. Також транзитні вантажі перевалюються у МП 

Ізмаїльський – 14% у загальній структурі оброблених вантажів, Південний – 13%, 
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Одеський – 5% та Чорноморськ – 4%. Іншими МП України перевалка транзитних 

вантажів здійснювалася в межах 0,001% або взагалі не здійснювалася.  

Перевалка внутрішніх вантажів здійснюється в усіх МП України, окрім 

Білгород-Дністровського та Ренійського МП. Проте, у загальному обсязі оброблених 

вантажів частка внутрішніх вантажів досить низька і становить або менше 0% або не 

перевищує 3%. Винятком є МП Скадовський, де частка перевалених внутрішніх 

вантажів становить 45%, а також МП Усть-Дунайський та Херсонський, де цей 

показник становить 13%. 

Отже, незважаючи на негативну динаміку в обсягах перевалки вантажів 

починаючи з 2014 року, вже у 2019 році Україна демонструє стрімке нарощування 

цього показника, при цьому залишаючись одним із лідерів регіону і займаючи другу 

позицію після російських МП [107]. Нарощування обсягів відбувається за рахунок 

традиційних вантажів для МП України, серед них зерно, руда, вугілля, метал і 

контейнери. В свою чергу в Стратегії розвитку МПУ на період до 2038 року [99] 

визначено спеціалізацію МП наступним чином: 

o нафта та нафтопродукти – МП Одеса; 

o хімічні вантажі наливом – МП Південний; 

o вантажі металургійної промисловості (залізорудна сировина, вугілля, 

чорні метали) – МП Одеса, Маріуполь, Чорноморськ та Південний; 

o зернові вантажі – МП Одеса, Чорноморськ, Миколаїв та Херсон; 

o вантажі в контейнерах – МП Одеса та Чорноморськ. 

Перевалка контейнерів відповідає сучасним трендам розвитку МП світу, і 

зокрема, трендам розвитку МП країн Азово-Чорноморського регіону: Росії, Болгарії, 

Грузії, Румунії (без урахування Туреччини, яка більше орієнтована на порти 

Середземного моря). 

Сьогодні головними центрами перевалки контейнерів у Чорному морі є: на 

західному узбережжі – МП Констанца, на східному – МП Новоросійськ та Поті і у 

північній частині – МП Одеса (табл. 2.8). Серед МП України перевалкою 

контейнерів займаються МП Одесса, Південний, Чорномоськ, Ольвія та МП Ізмаїл, 

вперше прийнявши у 2019 році 0,01 TEU. Загалом, серед країн Азово-
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Чорноморського басейну у перевалці контейнерів Україна є лідером – у 2019 році 

сумарний контейнерооборот МП України перевищив 1 млн TEU, тоді як загальний 

обсяг перевалки контейнерів в регіоні у попередній 2018 рік складає біля 3 млн TEU 

[108].  

Таблиця 2.8 

Перевалка контейнерів у морських портах 

Азово-Чорноморського басейну у 2013-2019 рр., TEU 

Порт Країна 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Новоросійськ Росія 722400 721200 583600 613410 736590 754561 768143 

Констанца Румунія 661124 668349 689066 711339 696438 668016 666036 

Одеса Україна 504083 414535 372297 480360 519463 598613 649458 

Поті Грузія    273615 318762 363936 531735 

Південний Україна 46264 54380 36468 80579 70712 124942 218661 

Чорноморськ Україна 227427 196274 45948 18163 42 122597 139154 

Батумі Грузія    60820 76025 90002 116081 

Джерело: складено автором на основі даних з офіційного сайту Асоціації морських торгових 

портів Росії із сайтів http://www.morport.com/rus/, http://www.morvesti.ru/, http://infranews.ru/; даних 

з річного звіту порту Констанца із сайту www.portofconstantza.com; Видавництво «Порти України» 

https://ports.com.ua/; даних Державного підприємства «Адміністрація морських портів України»  з 

сайту http://uspa.gov.ua/ 

 

Найбільший контейнерооборот серед портів Азово-Чорноморського регіону 

демонструє МП Новоросійськ – 768 тис TEU, частка цього МП у перевалці 

контейнерів серед МП Азово-Чорноморського басейну Росії становить 99% [109]. В 

динаміці цього показника в період 2013-2015 рр. відбулося падіння до 584 тис. TEU, 

і вже з 2016 року і до сьогодні спостерігається нарощування до обсягів перевалки 

контейнерів. 

За обсягами перевалки контейнерів МП Констанца посідає друге місце у 

басейні з абсолютним показником на 2019 рік 666 млн TEU. В останні роки 

спостерігається не значне скорочення обсягів цього показника, що пояснюється 

перетягуванням вантажопотоку МП України. Проте, сьогодні МП Констанца є 

головним центром перевалки контейнерів у Чорному морі. Це пов’язано з 

наступними факторами: 

1) наявністю в Констанці ефективного контейнерного терміналу, який 

експлуатується найбільшим у Чорному морі контейнерним оператором DP World 

http://www.morport.com/rus/
http://infranews.ru/
http://www.portofconstantza.com/
https://ports.com.ua/
http://uspa.gov.ua/
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Constanza; 

2) вигідним географічним положенням – близькістю порту к румунському 

каналу Дунай-Чорне море; 

3) дуже розвиненою портовою інфраструктурою, потужності якої, до речі, 

використовуються за деякими оцінками лише на 60 %. 

На третій позиції за обсягами перевалки контейнерів в регіоні знаходиться МП 

Одеса, в якому розміщуються два великі контейнерні термінали. Так у 2019 році в 

цьому МП у загальному підсумку перевалено біля 650 тис. TEU. В динаміці 

перевалки контейнерів МП виявлено зниження обсягів протягом 2013-2015 рр., і 

нарощування обсягів починаючи з 2016 року і до сьогодні. 

У 2019 році у МП Поті перевалено контейнеров обсягом 532 тис. TEU, що 

робить цей МП четвертим в регіоні за цим показником. Починаючи з 2016 року 

обсяги перевалки контейнерів в МП Поті збільшилися вдвічі, так як у 2016 році в 

цей показник становив 274 тис TEU. Загалом МП Грузії Поті та Батумі 

демонструють стабільне та досить стрімке нарощення обсягів перевалки 

контейнерів, що пов’язане з зростанням економіки Грузії та із збільшенням транзиту 

до Вірменії [110]. 

Протягом 2013-2019 рр. МП Південний нарощено обсяги перевалки 

контейнерів майже на 500% із 46 тис. TEU у 2013 році до 219 тис. TEU у 2019 році. 

Стрімке нарощення відбулося в період 2017-2019 рр. 

Навпроти, МП Чорноморськ демонстрував скорочення показника обсягів 

перевалки контейнерів з 2013 року до 2017 року з 227 тис. TEU до 42 TEU, і на 

сьогодні досяг лише половини свого максимуму за звітний період – 139 тис. TEU. 

Відповідаючи загальній тенденції нарощування обсягів перевалки контейнерів 

МП Грузії МП Батумі у період 2016-2019 рр. демонструє нарощення цього 

показника майже вдвічі, з 61 тис. TEU до 116 тис TEU. 

Слід відзначити те, що в цілому в динаміці обробки контейнерів у портах 

України в останні роки спостерігається досить позитивна тенденція приросту 

обсягів у порівнянні із 2008-2010 роками, коли цей показник протягом лише двох 

років скоротився майже вдвічі. Така тенденція, незважаючи на ситуацію в країні, є 
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доволі втішною, так як наразі перевезення контейнерів морським транспортом є 

одним з основних напрямів діяльності морського транспорту а контейнеризація 

одним з глобальних трендів у розвитку МП та морських перевезень. Саме тому 

необхідно сприяти розбудові інфраструктури для перевалки контейнерів у МП 

України, що в сукупності з її вигідним географічним положенням сприятиме 

підвищенню рейтингу її портів, як вузлових хабів з перевалки контейнерів. 

Доцільно згадати Болгарію та Туреччину, МП яких також представлені на 

ринку портових послуг Азово-Чорноморського басейну та можуть суттєво вплинути 

на переорієнтацію маршрутів лінійного судноплавства в межах басейну склавши 

конкуренцію сучасним портам-лідерам із перевалки вантажів та контейнерів.  

Так, пропускна спроможність турецького МП Самсун 250 тис TEU на рік [111], 

проте потужності використані не в повній мірі, приміром у 2019 році у МП 

перевалено 67,4 тис. TEU, у 2018 – 69,3 тис. TEU, у 2012 – 27,7 тис. TEU. Динаміка 

цього показника є позитивную, проте нарощення обсягів перевалки контейнерів є 

відносно низьким. Ще один контейнерний МП Туреччини, що відноситься до 

Чорноморського басейну, це МП Трабзон. Динаміка обсягів перевалки контейнерів 

у цьому МП із 2012 року демонструє тенденцію скорочення обсягів, так у 2012 році 

перевалено 26,0 тис. TEU, тоді як вже у 2019 році цей показник становить 5,8 тис. 

TEU. За обсягами перевалки вантажів на чорноморському узбережжі Туреччини 

найбільші обсяги перевалки демонструє МП Зонгулдак обробивши у 2019 році 11,9 

млн т [112, 113]. 

Болгарія на ринку портових послуг Азово-Чорноморського басейну 

представлена МП Бургас та Варна обсяги перевалки вантажів у 2018 році яких 

склали 19,0 млн т. та 11,5 млн т. відповідно [114]. Крім того, в обох МП Болгарії 

розміщуються контейнерні термінали що знаходяться у концесії, сумарні обсяги 

перевалки яких у 2018 р. складає 187 тис. TEU [108]. 

Отже, найбільшими МП Азово-Чорноморського басейну є МП Новоросійськ, 

який є «південними морськими воротами» експорту та транзиту вантажів для Росії, 

МП Констанца яким завершується Рейн-Дунайський коридор TEN-T, МП 

Південний, який на сьогодні є одним з найефективніших МПУ за нарощенням 
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обсягів перевалки вантажів та МП Одеса – один з найбільших МП басейну за 

обсягами перевалки контейнерів. Загалом, в Україні сконцентрована велика 

кількість МП на узбережжі Чорного моря, що у підсумку дозволяє Україні вийти на 

перше місце за обсягами перевалки вантажів в Азово-Чорноморському басейні. 

Проте, судячи з досвіду управління МП Констанца та МП Грузії, якість портової 

інфраструктури має свої переваги над кількістю. 

Узагальнюючи результати проведеного аналізу потужностей МПУ, динаміку та 

структуру перевалки вантажів та порівняння вітчизняних портів з іншими портами 

Азово-Чорноморського регіону, виявлено ряд негативних та позитивних тенденцій 

сучасного розвитку портового господарства України. 

Так, до негативних тенденцій можна віднести наступні: 

1) Зменшення кількості портів з 18 до 13 портів в зв’язку з анексією Криму, ще 

2 МП, Бердянський та Маріуполь розташовані у Азовському морі у безпосередній 

близькості до військових дій, що знижує їх економічну активність. 

2) Суттєве скорочення обсягів транзитних вантажів що обробляються у портах 

України з 35,3 млн т у 2012 році до 11 млн т у 2019 році, тобто скорочення за 8 років 

відбулося в три рази. 

3) Суттєва зношеність основних фондів. 

4) Низька пропускна здатність окремих МПУ.  

Серед позитивних тенденцій сучасного розвитку можна виокремити наступні, 

зокрема: 

1) Загальне нарощення обсягів перевалки вантажів у 2019 році після тривалої 

стагнації, обсяги перевалки вантажів у МП України скорочувалися протягом 2012-

2017 рр.  

2) Утримання лідируючих позицій у перевалці контейнерів, в першу чергу за 

рахунок навантажених контейнерів. У 2019 році Україною встановлено історичний 

максимум з перевалки контейнерів – обсяги перевищили 1 млн TEU. 

3) Зростання обсягів перевалки експортних вантажів з 64% у 2012 році до 76% 

у 2019 році. 

4) Покращення індексу конкурентоспроможності у секторі «Якість портової 
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інфраструктури» у 2015-2016 рр. – 108 місце, тоді як у 2018-2019 році – 78 місце. 

5) Модернізація інфраструктури в окремих МП України, зокрема збільшення 

глибини стоянки біля причалів МП Південний до 20 м – це максимальний показник 

для портів цього регіону. 

6) Серед МП Азово-Чорноморського басейну Україна має найбільш 

розгалужену мережу та найбільшу кількість МП, що дозволяє демонструвати високі 

показники загального обсягу перевалки вантажів та контейнерів. 

Отже, на фоні необхідності імплементації транспортного законодавства ЄС в 

Українське законодавство та активізації інтеграційних процесів в частині 

транспортної інтеграції з боку ЄС, а саме активізація програми Східного 

партнерства (затвердження інвестиційного плану тощо), простежується скорочення 

обсягів перевалки транзитних вантажів, тоді як загальні обсяги перевалки вантажів 

зростають за рахунок зростання експортних вантажів. На сьогодні залученню 

транзитних вантажів у МПУ не сприяють найбільша мережа МП на Азово-

Чорноморському узбережжі і зниження на 20 % портових зборів в 2018 році. Ця 

ситуація, на нашу думку, пов’язана із відсутністю довгострокового стратегічного 

планування, яке реалізується через укладання ефективної та дієвої Стратегії 

розвитку МП України, та через систематичне невиконання раніше задекларованих у 

стратегічних документах цілей та завдань.  

Цей висновок актуалізує необхідність окреслення проблем пов’язаних із 

стратегічним державним управлінням розвитком МПУ в умовах європейської 

інтеграції та виявленням шляхів їх усунення. Також постає необхідність у аналізі 

підсумків реалізації Стратегії розвитку МПУ на період до 2038 року за п’ять перших 

років її дії. 
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2.3. Стратегування євроінтеграційної спрямованості розвитку портового 

господарства України  

 

На основі узагальнення статистичних та аналітичних даних, аналізу сучасних 

трендів розвитку МП та досвіду впровадження транспортної політики ЄС 

приходимо до висновку, що сьогодні розвитку вітчизняної портової інфраструктури 

держава не приділяє достатньої уваги і галузь систематично стикається з 

невирішеними раніше проблемами. Про це свідчить скорочення обсягів перевалки 

вантажів у окремих МПУ, скорочення обсягів перевалки транзитних вантажів, 

зниження індексів конкурентоспроможності портової інфраструктури та інші 

статистичні показники. В свою чергу, загальне зростання обсягів перевалки 

вантажів у МПУ підвищує вимоги до стану портової інфраструктури. Саме тому, 

потребує детального аналізу виконання завдань, поставлених у Стратегії розвитку 

МПУ, яка є основним інструментом реалізації державної галузевої політики у сфері 

портового господарства. 

Підсумки виконання завдань Стратегії МПУ 2038 за період 2013-2020 рр. як 

основного законодавчо-організаційного інструменту в галузі портового 

господарства на шляху до інтеграції транспортної системи України у TEN-T. 

З огляду на те, що Стратегія розвитку МП затверджена згідно положень 

Транспортної стратегії України на період до 2020 року та не мала плану реалізації на 

середньостроковий період, з метою оцінки результатів виконання задекларованих на 

цей період завдань нами розглянуто Наказ Міністерства інфраструктури України від 

18 грудня 2015 року №542 «Про затвердження Стратегічного плану розвитку 

морського транспорту на період до 2020 року», який поміж іншого передбачав 

імплементацію законодавства ЄС. 

Відповідно до цього Наказу на середньостроковий період роботу сектору 

зосереджено на наступних стратегічних напрямках:  

1. Реформування системи державного управління галузі.  

2. Реалізація ефективних форм ДПП у портах та розбудова стратегічної 

портової інфраструктури.  
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3. Розвиток електронного співтовариства, спрощення контрольних процедур, 

створення сприятливих умов для бізнесу. 

4. Підвищення рівня безпеки мореплавства, розвиток системи пошуку та 

рятування, охорони навколишнього природного середовища.  

Так, згідно задекларованих до виконання на середньострокову перспективу 

(строком на 5 років) стратегічних напрямів в Наказі №542 визначено ряд задач, 

виконання яких розглянуто нами в табл. 2.9-2.12. 

Таблиця 2.9 

Напрям 1. Реформування системи державного управління галузі 

Перелік 

завдань 

Виконане 

/ ні (на 

ІІІ кв 

2020 р. 

Що конкретно зроблено 

1 2 3 

1.1 Удосконалення нормативно-правової бази діяльності галузі 

- послаблення 

регуляторного 

тиску;   

Важко 

оцінити 

В галузі портового господарства відбулося реформування, з 

метою розподілення адміністративних функцій (управління 

стратегічною інфраструктурою порту) наданих АМПУ та  

комерційних функцій наданих іншим суб’єктам 

господарювання. 

- впровадження 

принципів 

недискримінації 

та спрощення 

ведення бізнесу.  

Так В Законі України «Про морські порти України» у Статті 4 

надано перелік принципів, серед яких принцип «рівності прав 

усіх суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у 

МП, недопущення дискримінації у доступі до об’єктів 

портової інфраструктури загального користування». 

Внесені зміни до статті 32 КТМ України, якою передбачено 

право плавання під прапором України, в тому числі, для 

суден, що належать будь-яким юридичним особам, 

зареєстрованим в Україні, незалежно від наявності або 

відсутності у статутному капіталі таких юридичних осіб 

іноземних інвестицій. 

Наказом Мінінфраструктури 25.09.2015 № 387 внесені зміни 

до процедур оформлення приходу суден у МП, надання 

дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із 

МП. 

На практиці, на нашу думку, порушено принцип 

конкурентності МП, так як діючі тарифи на послугу заходу 

судна у порт наразі різні у різних портах. Так, цей портовий 

збір у МП Південний вищий за той що діє у МП 

Чорноморськ. 

1.2 Удосконалення державного управління та боротьба з корупцією: 

- створення 

Морської 

адміністрації 

України;  

так Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення 

Державної служби морського та річкового транспорту 

України» від 6 вересня 2017 р. № 1095 
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- розвиток 

потенціалу 

галузі.  

ні Враховуючи системну втрату в обсягах перевалки транзитних 

вантажів та постійне старіння основних засобів портової 

інфраструктури розвитку потенціалу галузі не відбулося. Проте, 

наразі прийнято закон України про Концесії, внаслідок чого 

підписано перший договір про концесію майна порту Херсон, і 

готується до підписання договір про концесію майна порту 

Ольвія. Крім того, з боку ЄС реалізується проєкт Східне 

партнерство, яким передбачено інвестиції в портову 

інфраструктуру в рамках розширення TEN-T на схід. Все це 

дозволяє сподіватися на розвиток потенціалу галузі у 

наступному періоді 2020-2038 рр. 

Крім того, у тексті Наказу та у Плані заходів формулювання 

завдання відрізняються, так як у тексті наказу вказано «розвиток 

потенціалу галузі», тоді як у Плані заходів до нього вказано: 

«розвиток адміністративного потенціалу галузі», що змінює та 

звужує сутність завдання. 

1.3. Забезпечення сталого використання морських ресурсів: 

- 

формування 

та якісна 

реалізація 

державної 

морської 

політики.  

Важко 

оцінити 

У Плані заходів до реалізації Наказу 542 вказано наступне: 

«розроблення нової редакції Морської доктрини України», нової 

редакції Морської доктрини України розроблено не було, проте 

внесені зміни 18.12.2018. 

Формування та якісна реалізація державної морської політики 

здійснюється нормативно-правовими актами: Конституцією 

України, Законом України «Про морські порти України», 

Кодексу торговельного мореплавства України, Цивільного 

кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного 

кодексу України, Податкового кодексу України, Земельного 

кодексу України, Водного кодексу України, законів України 

"Про транспорт", "Про природні монополії" та інших 

нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них. 

Крім того, це завдання є комплексним, та повинно ставитися, в 

першу чергу, перед Національною транспортною стратегією 

України на період до 2030 року. 
Джерело: складено автором 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1108-2018-%D0%BF#n2
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Таблиця 2.10 

Напрям 2. Реалізація ефективних форм ДПП у портах та розбудова стратегічної 

портової інфраструктури 

Перелік завдань Виконане / 

ні станом на 

ІІІ кв 2020 р. 

Що конкретно зроблено 

1 2 3 

2.1 Створення сприятливих умов для залучення інвестицій в розвиток МП: 

- визначення переліку об’єктів 

портової інфраструктури, що 

можуть бути передані 

інвестору;  

так Згідно планів розвитку МП розміщених 

на сайтах МП надано перелік об’єктів 

портової інфраструктури, які можуть бути 

передані інвестору. 

- визначення умов та завдань 

щодо приватизації, концесій, 

державно-приватного 

партнерства, оренди чи будь-

яких інших форм залучення 

інвестицій в порт.  

так Це питання врегульоване Законом 

України «Про морські порти України» у 

Розділ V Земельні та майнові відносини у 

МП. У 2019 році прийнято Закон України 

«Про концесію», де визначено умови та 

завдання концесійних договорів. 

2.2 Забезпечення належного робочого стану та розвиток стратегічних об’єктів портової 

інфраструктури, що належать до сфери відповідальності держави: 

- підтримання 

експлуатаційних глибин, 

створення глибоководного 

рейдового терміналу в районі 

Очакова та Усть-Дунайська 

для до навантаження на рейді;  

Так / ні Роботи з днопоглиблення постійно 

проводяться. 

Очаків та Усть-Дунайський досі не мають 

глибоководного рейдового терміналу для 

до навантаження на рейді 

- створення механізму 

компенсації інвестицій в 

об’єкти портової 

інфраструктури.  

ні Компенсація інвестицій в об’єкти 

портової інфраструктури регулюється 

положеннями Закону України Про 

морські порти України (Статті 

27. Компенсація внесених суб’єктами 

господарювання інвестицій у стратегічні 

об’єкти портової інфраструктури Розділ 

V. Земельні та майнові відносини у МП), 

проте механізм компенсації інвестицій ще 

й досі не відпрацьований. 
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1 2 3 

2.3 Удосконалення тарифної політики, операційної діяльності та спрощення 

контролюючих процедур в портах: 

- впровадження сучасної 

методики формування 

системи портових тарифів;  

 

ні На сьогодні відбулося декілька етапів 

перерахунків портових тарифів із поступовим 

їх зниженням, спочатку на 20% і з 2020 року 

заплановано подальше зниження тарифів, 

проте, на сьогодні методика ще і досі не 

розроблена, а питання зниження тарифів є 

відкритим. 

Міністерством розроблено та оприлюднено 

проєкт методики розрахунку ставок портових 

зборів. Наразі АМПУ здійснює попередні 

розрахунки щодо окремих портів для 

здійснення порівняльного аналізу вартості 

суднозаходу за чинними ставками і за 

ставками, нарахованими за новою методикою 

[115]. 

− удосконалення 

внутрішньопортової 

логістики, включаючи 

спрощення оформлення 

суден, скорочення форм 

контролю, що 

застосовуються до вантажів;  

не в 

повній 

мірі 

Це стосується впровадження системи 

портового співтовариства у портах (Port 

Community Systems (PCS)), які згодом можна 

об’єднати у систем Єдиного вікна (ESPO), як 

це і заплановано в ЄС. 

Наразі в Україні, Міністерством 

інфраструктури та Галузевим центром 

цифровізації та кібербезпеки, виконуючи 

зобов’язання перед ЄС згідно Угоди про 

Асоціацію запроваджено Єдиний транспортний 

портал електронних послуг [52]. Серед Е-

сервісів, які доступні на порталі, сприяють 

ефективній роботі МП наступні: 

1) електронний кабінет моряка [53], за 

допомогою якого є можливість переглянути 

власні наявні документи, подати онлайн-заявку 

на проходження Державної кваліфікаційної 

комісії (ДКК); 

2) сервіс відкритих даних транспортної галузі 

[54], де містяться актуальні статистичні дані 

щодо реалізованих дозволів на міжнародні 

вантажні перевезення та їх залишки; 

 

  



127 

Продовження табл. 2.10 

1 2 3 

  3) сервіс електронного документообігу 

інфраструктурної галузі DocsET [55] для 

підприємств. Система має сучасний інтуїтивний 

інтерфейс, працює в браузері та може 

використовуватися із смартфона через мобільний 

додаток [56]. 

Крім того з 8 квітня 2020 року 30% судновласників 

звільнені від обов’язкової реєстрації судна, а 100% 

власників маломірних суден – від обов’язкового 

проходження технічного огляду під час реєстрації 

[116]. 

− гармонізація національного 

законодавства щодо 

електронного документообігу та 

захисту інформації з 

європейськими вимогами.  

ні Імплементації директив ЄС №№ 2002/59 та 

2010/65 так і не відбулася [117] 

Джерело: складено автором 

 

Таблиця 2.11 

Напрям 3. Розвиток електронного співтовариства, спрощення контрольних 

процедур, створення сприятливих умов для бізнесу 

Перелік завдань Виконане / ні 

станом на ІІІ кв 

2020 р. 

Що конкретно зроблено 

1 2 3 

3.1 Удосконалення системи логістичних зв'язків між портом і видами транспорту: 

– інтеграція з внутрішнім 

водним транспортом та 

залізницею; 

ні Закон України «Про внутрішні водні 

шляхи» досі не прийнято. 

Закон України «Про розвиток 

суднобудівної галузі в Україні» в 

проекті з 2018 року 

Оновлення Закону України «Про 

залізничний транспорт» ще не 

відбулося. 

Закон України «Про мультимодальні 

перевезення» в проєкті. 

Комплексний план розвитку логістики 

не розроблявся та не оприлюднювався 

навіть у проєкті  
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− вдосконалення правового 

врегулювання розвитку 

трансшипменту в Україні та 

спрощення правил 

перевезення вантажів 

територією України.  

ні Вдосконалення правового регулювання згідно з 

Планом заходів до Наказу 542 щодо розвитку 

трансшипменту в Україні не відбулося. 

3.2 Запровадження на національному рівні технології «Єдине вікно - локальне рішення»: 

- впровадження 

інформаційних технологій 

шляхом впровадження ІСПС у 

всіх морських портах України. 

так ДП АМПУ, що віднесено до сфери управління 

Міністерства інфраструктури України, спільно з 

приватним підприємством ТОВ «ППЛ 33-35» 

впровадило інформаційну систему портового 

співтовариства (ІСПС), яка мала б виконувати 

функції «єдиного вікна» у МП, та з кінця 2015 

року використовується всіма МПУ. Проте 

експертами (зокрема Асоціації міжнародних 

експедиторів України, Профспілки експедиторів 

Одеського регіону, Громадською радою при 

головному управлінні ДФС в Одеській області та 

інш.) у ході використання цієї системи виявлено 

значні проблеми та з’ясовано, що їх сутність 

виявляється як у правовій, так і організаційних 

площинах [118, 119]. 
Джерело: складено автором 

 

Таблиця 2.12 

Напрям 4. Підвищення рівня безпеки мореплавства, розвиток системи пошуку 

та рятування, охорони навколишнього природного середовища 

Перелік завдань Виконане / 

ні станом 

на ІІІ кв 

2020 р. 

Що конкретно зроблено 

1 2 3 
4.1 Удосконалення роботи системи забезпечення безпеки мореплавства України як морської 

держави та її відповідності міжнародним стандартам та європейським актам: 

− формування нормативної 

бази для утворення в 

Україні Єдиного 

національного морського 

вікна  

ні Міністерством інфраструктури розроблено 

проєкт постанови Кабміну про Морське єдине 

вікно. (повідомлення станом на 10.10.2017). 

Проте наразі ця постанова так і не прийнята 

[120]. 
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відповідно до європейських 

актів; 

 Окрім того, в рамках імплементації директив та 

регламентів ЄС не має вимоги по створенню 

«Єдиного національного морського вікна», 

проте є вимога про створення національного 

сегменту системи SafeSeaNe, про що йдеться у 

наступному завданні. 

− створення національного 

сегменту системи 

SafeSeaNet та впровадження 

в морських портах 

національного «Морського 

Єдиного вікна» на базі 

наявної інформаційної 

системи портового 

співтовариства (ІСПС) та 

подальша його інтеграція в 

систему «SafeSeaNet»;  

ні Створення національного сегменту системи 

SafeSeaNet відповідає вимогам Директив 

Європейського Парламенту та Ради 2010/65/ЄС 

від 20.10.2010 та  2002/59/ЄC від 27.06.2002. 

Проте наразі ці вимоги і досі не виконані. 

− імплементація документів 

Міжнародної морської 

організації (IMO) та 

європейських актів щодо 

безпеки судноплавства;  

ні Положення вимог щодо контролю державою 

прапора і контролю державою порту містяться 

у Директивах 2009/16/ЄC, 2009/21/ЄС, 

2009/15/ЄС, 2005/65/ЄС та Регламентах (ЄС) 

391/2009, 336/2006, 725/2004. З ціллю 

виконання даного завдання  Україною 

проведено ряд дій:  

1) проведено підготовку до аудиту ІМО; 

2) підписано Меморандум про співпрацю між 

Україною та Міжнародною морською 

організацією щодо участі у Системі аудиту 

держав - членів Міжнародної морської 

організації. Дата набрання чинності для 

України: 18.05.2018 [121];  

3) Міністерством інфраструктури розроблено 

«Стратегічні напрями виконання міжнародних 

зобов’язань України у сфері безпеки 

торговельного мореплавства та охорони 

навколишнього природного середовища від 

забруднення та впровадження обов’язкових 

інструментів ІМО на період до 2022 року»; 

 

− виконання норм з безпеки 

на морському транспорті та 

імплементація в повному 

обсязі вимог щодо 

контролю державою 

прапора і контролю 

державою порту.  

ні 

 

  



130 

Продовження табл. 2.12 
1 2 3 

  4) Проведено аудит України з 9 по 18 червня 

2018 року трьома залученими аудиторами від 

Польщі, Туреччини та Секретаріату ІМО. До 

сфери аудиту входили зобов'язання України 

щодо прапора, прибережної та портової 

держави, а також зобов'язання щодо 

застосування документів ІМО, учасником якої 

вона є. За результатами аудиту експертами ІМО 

надано заключний Звіт про результати цього 

аудиту, який містить ряд зауважень щодо 

імплементації документів IMO та європейських 

актів щодо безпеки судноплавства; 

5) Україні надано зауваження та встановлено 

конкретні терміни на корегуючі дії, крайньою з 

яких є 31 грудня 2020 року [122, 123]. 

4.2 Забезпечення безпеки судноплавства щодо ризиків вантажних морських перевезень: 

− імплементація норм 

Міжнародного кодексу 

морського перевезення 

небезпечних вантажів 

(IMDG Code) та 

Міжнародного кодексу 

перевезення навалочних 

вантажів (IMSBC Code). 

ні Відповідні поправки щодо імплементації кодів 

ІМО IMDG Code та IMSBC Code повинні бути 

внесені у відповідні нормативно-правові акти 

України, в першу чергу в Закон України «Про 

перевезення небезпечних вантажів», проте 

відповідні зміни внесені не було, як і в інші 

нормативно-правові акти. 

4.3 Захист довкілля від негативних наслідків функціонування морського транспорту: 

− раціональне 

використання портової 

інфраструктури та 

оптимізація 

транспортування, 

перевалки і процесів 

зберігання вантажів;  

ні Зношеність портової інфраструктури на сьогодні 

становить приблизно 70%. Проте посилення 

співпраці в сфері ДПП у МПУ буде сприяти в 

середньостроковій та довгостроковій 

перспективі раціональному використанню 

портової інфраструктури та оптимізації 

транспортування, перевалки і зберіганню 

вантажів. 

− скорочення викидів та 

приведення діяльності у 

відповідність із вимогами 

Конвенції МАРПОЛ і 

протоколів до неї та 

європейських актів;  

ні Положення щодо відповідність із вимогами 

Конвенції МАРПОЛ і протоколів до неї 

містяться у Директивах 2019/83/ЄC, 2009/15/ЄС 

та Регламенті (ЄС) 391/2009. З ціллю виконання 

даного завдання  Україною проведено ряд дій:  
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Продовження табл. 2.12 
1 2 3 

− створення у морських 

портах України уніфікованої 

системи управління 

екологічною безпекою 

європейського рівня.  

ні 1) проведено підготовку до аудиту ІМО;  

2) підписано Меморандум про співпрацю між 

Україною та Міжнародною морською організацією 

щодо участі у Системі аудиту держав - членів 

Міжнародної морської організації. Дата набрання 

чинності для України: 18.05.2018 [122];  

3) Міністерством інфраструктури розроблено 

«Стратегічні напрями виконання міжнародних 

зобов’язань України у сфері безпеки торговельного 

мореплавства та охорони навколишнього природного 

середовища від забруднення та впровадження 

обов’язкових інструментів ІМО на період до 2022 

року»; 

4) Проведено аудит України з 9 по 18 червня 2018 року 

трьома залученими аудиторами від Польщі, Туреччини 

та Секретаріату ІМО. До сфери аудиту входили 

зобов'язання України щодо прапора, прибережної та 

портової держави, а також зобов'язання щодо 

застосування документів ІМО, учасником якої вона є. 

За результатами аудиту експертами ІМО надано 

заключний Звіт про результати цього аудиту, який 

містить ряд зауважень щодо імплементації документів 

IMO та європейських актів щодо безпеки 

судноплавства; 

4) Україні надано зауваження та встановлено конкретні 

терміни на корегуючі дії крайньою з яких є 31 грудня 

2020 року [123]. 

Джерело: складено автором 

 

Ввиходячи з аналізу представленого в табл. 2.11-2.14 робимо висновок про те, 

що більшість завдань не виконано, або виконано не в повній мірі. Позитивна оцінка 

стосується виконання заходів щодо стратегічного розвитку морського транспорту у 

сфері залучення інвестицій та поліпшення інвестиційної привабливості МПУ. Так 

проведено значну роботу, що надає відповідні результати у вигляді підписаного 

договору про надання у концесію майна порту Херсон. Така ситуація у сфері ДПП 

буде сприяти надалі залученню інвестицій, модернізації портової інфраструктури та 

мати інші позитивні наслідки для МПУ. 

Загальною проблемою реалізації державної політики щодо портового 

господарства є невідповідність українських законодавчих, нормативно-правових, 
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технічних та проєктних стандартів стандартам визнаним в ЄС, що суттєво 

ускладнює роботу над досягненням проміжних та кінцевих результатів.  

Тож, проведена у даному та попередніх розділах аналітична робота щодо 

дослідження поточного стану функціонування МПУ, систематизація невирішених 

завдань за період 2015-2020 рр. реалізації Стратегії МПУ 2038, які постають у 

вигляді проблем, а також узагальнення висновків експертів [124, 125, 126, 127] 

дозволило окреслити основні проблеми з якими стикається галузь портового 

господарства сьогодні:  

1) проблеми у відсутності реально діючих механізмів стратегічного управління 

галуззю, так як невиконання більшості завдань поставлених у плані реалізації 

заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку морського транспорту 

задекларованих у Наказі Міністерства інфраструктури України від 18 грудня 2015 

року №542 свідчить про відсутність реально діючих механізмів реалізації галузевої 

політики на практиці та відсутність єдиного підходу до управління МПУ в 

керівництві країни, галузевому міністерстві (Мінінфраструктури) та відповідній 

управляючій організації (АМПУ); 

2) проблеми пов’язані з тим, що галузева Стратегія розвитку портового 

господарства України не убезпечнена від зміни політичних циклів, адже керівництво 

Міністерства інфраструктури змінюється в середньому кожні два роки, відповідно 

змінюються пріоритети розвитку транспортного сектору та розвитку МПУ зокрема. 

На нашу думку, положення Стратегії розвитку МПУ необхідно законодавчо 

закріплювати до обов’язкового виконання незалежно від змін політичних сил в 

країні; 

3) проблеми що носять нормативно-правові ознаки, пов’язані з повільними 

темпами імплементації нормативів Директив та Регламентів ЄС а також інших 

світових морських організацій згідно з договором про Асоціацію Україна-ЄС та 

імплементацію положень кодексів ІМО, адже положення Директив 2002/59/ЄС, 

2010/65/ЄС, 2009/16/ЄС, 2009/21/ЄС, 2019/83/ЄC, 2009/15/ЄС, 2005/65/ЄС та 

Регламентах (ЄС) 391/2009, 336/2006, 725/2004 не імплементовано. Така ситуація 
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негативно впливає на подальші двосторонні відносини у рамках дії Асоціації 

Україна-ЄС та на імідж України; 

4) невиконання на практиці впровадження положень Директив та Регламентів 

ЄС, в першу чергу в сфері розробки та впровадження відповідних інтелектуальних 

транспортних систем (ІТС) у МПУ згідно вимог ЄС, це стосується впровадження 

національного сегменту SafeSeaNet, AIS, PCS; 

5) незадовільні технічні характеристики наземної інфраструктури портів – 

залізничних та автомобільних під’їздів, причалів, навантажувально-

розвантажувальних механізмів (в тому числі для перевалки контейнерів), 

контрольно-діагностичної апаратури, систем автоматизації і комп'ютеризації в порті 

(в тому числі облаштування митних постів). Низькі темпи оновлення портової 

інфраструктури призвели до старіння основних засобів виробництва, що на сьогодні 

відображаються у показниках роботи МП; а нерозвиненість портової негативно 

впливає на пропускну спроможність МПУ;  

6) окремо слід виділити проблеми пов’язані із недостатнім проведенням 

днопоглиблювальних робіт, не лише стоянок біля причалів порту, а і підхідних 

каналів до цих причалів. За умови постійного збільшення обсягів торговельних 

морських судів регулярні роботи з днопоглиблення є умовою та питанням 

конкурентоспроможності порту, що доведено прикладом МП Південний, який на 

сьогодні має глибини біля причалів порту 20 м, хоча експерти вважають необхідним 

мати глибини біля причалів як мінімум 21,5 м; 

7) брак як внутрішніх так і зовнішніх інвестицій. Так капітальні інвестиції у 

розвиток МП зростали починаючи з 2015 року (421 млн грн), та досягли свого 

максимуму у 2017 році (1608 млн грн) знову знизившись у 2019 році (628 млн грн) 

незважаючи на те, що починаючи із 2018 року знижено норму відрахувань чистого 

прибутку портів до держбюджету з 75% до 50%; в свою чергу освоєнню іноземних 

інвестиції заважають питання узгодженості української законодавчої та нормативно-

правової бази з міжнародними нормами та нормами та законодавством ЄС; 

8) потребує оптимізації система портових зборів у МПУ, в першу чергу 

необхідно удосконалювати методику розрахунку портових зборів, усувати 
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бюрократичні та корупційні складові в адміністративному блоці (АМПУ) що є 

розпорядником надходжень від портових зборів, та вносити відповіді зміни у 

нормативно-правові акти. Адже, на сьогодні, зростання показників обсягів 

перевалки вантажів пов’язано із зниженням на 20% тарифів на портові послуги, така 

ситуація не буде мати довгостроковий ефект, який би забезпечила модернізація 

інфраструктури (наземної, причальної, портового обладнання для навантажувально-

розвантажувальних робіт, складської тощо) та збільшення пропускної здатності 

МПУ; 

9) не в повній мірі врегульовані питання такої форми ДПП як концесія, що 

впроваджена і законодавчо врегульована з 2019 року, а вже у 2020 році підписано 

перший договір про передачу у концесію майна торгового порту Чорноморськ, 

проте Закон «Про концесію» містить певні недоліки, а сама форма ДПП є новою для 

України, і наслідки її впровадження будуть зрозумілі у довгостроковій перспективі; 

крім того, необхідно розвивати і інші форми ДПП, які гальмуються через високу 

бюрократизацію погодження проєктів, корупцію та брак фінансування в АМПУ – 

основного розпорядника інфраструктури МП, в тому числі земельного фонду і 

причалів для швартування, адже показники роботи приватних стивідорів у МПУ, 

вище державних у рази. 

З огляду на те, що МПУ є частиною транспортної системи, по суті, 

логістичними хабами, то на ситуацію також впливають і загальнотранспортні 

проблеми: 

1) недієва Національна транспортна Стратегія знижує ефективність взаємодії 

в питаннях управління різними видами транспорту, що негативно впливає на 

розвиток інтермодальних та мультимодальних перевезень та робить неефективними 

ланцюги поставок вантажів в межах території України та за її межами, тобто 

транзитних вантажів [128]; 

2) недосконалість нормативно-правової бази транспортної галузі, адже досі не 

ухвалено Закони України «Про залізничний транспорт», «Про внутрішні водні 

шляхи», «Про розвиток суднобудівної галузі в Україні», «Про мультимодальні 

перевезення» тощо, це стримує розвиток транспортного комплексу України; 
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3) нерівномірність розподілу фінансування галузей транспорту, так усі 

національні автомобільні дороги фінансуються за рахунок коштів, що надходять з 

бюджету (Державний Дорожній фонд), тоді як інфраструктурні проєкти в МПУ 

фінансуються за рахунок надходжень від портових податків та зборів;  

4) необхідність у розвитку залізниці, як головного партнера МПУ у перевезенні 

контейнерів, в тому числі і транзитних, що ускладнюються експлуатаційною 

несумісність залізничних мереж України, де ширина колії залізниць 1520 мм, з 

країнами Європи і Азії, ширина колії – 1435 мм. Несумісність колій викликає 

необхідність здійснення перевантаження на прикордонних пунктах, що, в свою 

чергу, значно знижує пропускну спроможність транспортного комплексу України, а 

відтак, і знижує його конкурентні позиції. 

Для вирішення цих проблем МП потребують втручання державного 

управлінського ресурсу, що позитивно вплине на їх конкурентні позиції та 

підвищить рейтинг серед морських торгових портів регіону Азово-Чорноморського 

басейну та світу. Нами визначено та систематизовано основні напрямки розвитку 

портового господарства України які сприяють вирішення сучасних проблем 

портової галузі України та сприятимуть інтеграції МПУ у TEN-T: І. організаційно-

економічні та ІІ. техніко-технологічні (рис. 2.8). 

1) Залучення інвестицій. Українські МП залишаються привабливими для 

інвесторів з огляду на їх вигідне положення для транзитних перевезень. Про це 

свідчить підписання меморандумів про наміри інвестувати в порти України The 

Soufflet Group, АрселорМіттал Кривий Ріг та Cargill [129].  

Підписанням документу представники французької агропромислової корпорації 

The Soufflet Group засвідчили намір корпорації збудувати на базі МП Чорноморськ 

зерновий перевантажувальний комплекс потужністю 1-1,2 млн. т. на рік. Обсяг 

запланованих інвестицій у проєкт складатиме близько 70 млн. доларів США.  

Підписання документу з «АрселорМіттал Кривий Ріг» засвідчує намір створити 

стивідорну компанію на базі кількох причалів ДП «Спеціалізований МП «Ольвія» на 

умовах оренди. Підписаний меморандум передбачає передачу частини потужностей 

порту в довгострокову оренду на конкурсних засадах. Зі свого боку, інвестор 

http://new.mtu.gov.ua/news/672.html
http://new.mtu.gov.ua/news/672.html
http://new.mtu.gov.ua/news/21126.html
http://new.mtu.gov.ua/news/21222.html
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зобов’язується провести реконструкцію та модернізацію орендованих об’єктів 

інфраструктури. 

 

Рис. 2.8. Напрямки розвитку портового господарства України 

Джерело: складено автором. 

 

І. Організаційно-економічні напрямки розвитку портового господарства 

України. 

У Міністерстві інфраструктури підписано тристоронній меморандум про 

наміри реалізувати інвестиційний проєкт у МТП «Південний». Підписаний 

документ засвідчує намір компанії Cargill придбати 51% перевантажувального 

терміналу, який стивідорна компанія «МВ Карго» побудує в порту «Південний» (м. 

Одеса). За умовами меморандуму, АМПУ зобов’язується створити на підході до 

терміналу акваторію з належним рівнем днопоглиблення. Пропускна здатність 

першої черги будівництва складе до 5 млн. т. Друга черга передбачає збільшення 

потужності ще на 2-4 млн. т. Сума запланованих інвестицій складає близько 130 

млн. доларів США. Протягом року після підписання договору сторони матимуть 

можливість розпочати реалізацію проєкту.  
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Інвестиції з ЄС. В грудні 2018 року представлено орієнтовний інвестиційний 

план дій щодо подальшого розвитку TEN-T на схід, який був складений за 

підтримки Світового банку у співпраці з шістьма країнами ЕР і представниками 

громадянського суспільства. План покликаний допомогти управлінцям, які 

приймають рішення, визначити пріоритети стратегічних інвестицій в транспортну 

інфраструктуру з метою доповнення мережі TEN-T, визначеної у Спільній 

декларації Саміту Східного партнерства, як один з 20 ключових кінцевих 

результатів на 2020 рік. 

Реалізація цього амбітного плану вимагає якісної підготовки проєктної 

документації країнами-партнерами ініціативи ЕР для забезпечення ефективності 

реалізації цих проєктів, що, наразі, залишається ключовою перешкодою для 

інвестицій у багатьох країнах ЕР. Ще одним завданням інвестиційного плану 

розвитку TEN-T є підкреслення важливості включення компонентів безпеки 

дорожнього руху та цифрових рішень в проєкти, а також, усунення проблеми 

відповідності проєктів вимогам щодо попереднього схвалення проєкту банком, що 

надаватиме фінансові кошти [130]. Опосередкованим завданням цього плану є 

надання реалістичної оцінки щодо обсягів необхідних інвестицій у транспортну 

інфраструктуру України, та зокрема, здатність виділяти власні бюджетні кошти 

[131]. 

Загалом заплановано інвестувати в розвиток та розширення TEN-T на схід 

коштів в обсязі 12,8 млрд. Євро до 2030 року (табл. 2.13). Пріоритетні проєкти 

розроблено в процесі консультацій з представниками країн ЕР відповідно до 

короткострокового та довгострокового планування.  

Як вже зазначалось, в Інвестиційному плані розвитку TEN-T [132] вже 

визначені найбільш пріоритетні інфраструктурні проєкти на шляху до інтеграції 

української транспортної мережі у TEN-T, проте досі залишаються не усунутими 

перепони законодавчого характеру. Передбачається, що фінансові інвестиції на 

проєкти будуть надходити з різних джерел, а саме: з коштів Європейського 

інвестиційного банку, Світового банку та за рахунок державно-приватного 

партнерства.  
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За терміном реалізації проєкти поділяються на короткострокові, ті що будуть 

завершені до 2020 року та довгострокові, кінцевий термін завершення яких 2030 рік. 

Визначені короткострокові та довгострокові пріоритети розвитку транспортної 

інфраструктури служать орієнтирами для стратегічного управління розвитком 

транспортного комплексу України та окремих його галузей. Проєкти можуть 

розповсюджуватися як на вже існуючі об'єкти транспортної інфраструктури, їх 

модернізацію або реконструкцію, так і на будівництво нових об'єктів [133].  

Таблиця 2.13 

Інвестиції передбачені в орієнтовний інвестиційний план дій щодо 

подальшого розвитку TEN-T на схід, млн Євро 

 Всі країни 

СП 

Україна % надходжень в Україну від 

загального обсягу 

автошляхи 7500 2147 28,6 

залізниця  2000 851 42,6 

порти та внутрішні 

водні шляхи 

1800 873 / 112 = 

985 

54,7 

логістика  1100  0 

ІТС 11  0 

авіаційний транспорт 533 470 88,2 

Всього 12800 4453 34,8 

Джерело: складено автором на основі [128]. 

 

Інвестиційним планом розвитку TEN-T передбачено загалом 39 проєктів в 

галузі транспортної інфраструктури України на загальну суму 4,5 млрд Євро, що 

становить 34,8% від загального запланованого обсягу фінансування для всіх країн 

ініціативи EP. Зокрема, в розвиток МП та внутрішніх водних шляхів України 

заплановано вкласти 985 млн Євро, що становить 54,7% від загального обсягу 

запланованих витрат в цій галузі на всі країни EP.  

Загалом в плани розширення TEN-T на схід територією України підпадають 

вісім МП: Південний, Миколаїв, Одеса, Маріуполь, Чорноморськ – до базової 

мережі; Ізмаїл, Рені та Херсон – до комплексної мережі. Проте фінансові ресурси 

для проєктів в інвестиційному плані розвитку TEN-T, загальним обсягом 844 млн 

Євро на період до 2030 року передбачено для чотирьох МП Південний, 
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Чорноморськ, Херсон та Ольвія. Ці проєкти передбачають концесію майна 

зазначених МП, а також модернізацію інфраструктури в МП Південний та 

Чорноморськ: 

● реалізація днопоглиблювальних робіт згідно з ТЕО «Реконструкція 

водних підходів, маневрових зон та операційних акваторій біля причалів з 

урахуванням перспективного вантажообігу МП Південний»; 

● реконструкція комплексу причалів №№ 5, 6, 7, 8 МП Південний; 

● реконструкція гідротехнічної частини причалів №№ 7, 8 в МП 

Чорноморськ; 

● реконструкція причалів №№ 9, 10 в МП Чорноморськ; 

● реконструкція гідротехнічної частини причалів №№ 11–17 в МП 

Чорноморськ; 

● проєкт концесії майна ДП «Херсонський МТП»; 

● проєкт концесії майна «ДП «Стивідорна компанія «Ольвія»; 

● проєкт концесії майна залізнично-поромного комплексу ДП «Морський 

торговельний порт «Чорноморськ»; 

● проєкт концесії майна ДП «МТП «Південний» [129]. 

Крім того, фінансова підтримка транспортної політики України з боку ЄС в 

минулому орієнтована на розробку та впровадження «Національної транспортної 

стратегії України на період до 2030 року». Цей стратегічний документ активно 

підтримувався з боку ЄС шляхом укладення двосторонніх програм та участю в 

двосторонніх проєктах, спрямованих на посилення потенціалу Міністерства 

інфраструктури у вирішенні широкого кола питань транспортного сектору, а саме:  

1. Підтримка реалізації Транспортної стратегії України (Supporting 

implementation of the Transport Strategy of Ukraine) Внесок ЄС: € 3,5 млн. (100% від 

загальної кількості). Тривалість: з 04/2012 до 10/2017. У рамках цього проєкту 

технічної допомоги Міністерство інфраструктури України буде підтримуватися в 

реалізації національної транспортної стратегії і подальшого узгодження з ЄС та 

міжнародними нормами та стандартами. 
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2. Підтримка реалізації Транспортної стратегії України  (Supporting 

implementation of the Transport Strategy of Ukraine) Внесок ЄС: € 65,0 млн. (100% від 

загальної кількості). Тривалість: з 12/2010 до 12/2014. Ця програма підтримки 

політики в транспортному секторі зосереджена на п'яти ключових сферах 

співробітництва, пов'язаних з інституційними реформами, безпекою, розвитком 

інфраструктури, руху транспортних потоків і зміцнення адміністративного 

потенціалу. Транші бюджетної підтримки передані до державного бюджету України 

в період 2011-2014 років [134]. 

На сьогодні подібних програм підтримки розвитку транспортного сектору з 

боку ЄС в Україні не проводиться. 

Китайські інвестиції. На сьогодні Китай це один з досить перспективних 

бізнес-партнерів України, так як Китай є не лише інвестором а і провідним 

підрядником на виконання великих інфраструктурних проєктів. Зростаючі обсяги 

ВВП китайської економіки, структурна переорієнтація економіки Китаю з 

виробничої на споживчу та введення глобальних планів по впровадженню проєкту 

«Єдиний пояс – Єдиний шлях», передбачає створення великих логістичних хабів для 

китайських товарів біля кордонів ЄС. Крім того, маршрут «Єдиний пояс – Єдиний 

шлях» пролягає північніше України, повз територію Росії та Білорусі. Україна, в 

свою чергу, розглядається Китаєм як резервний маршрут, наявність якого дозволяє 

домовлятися Пекіну про зниження транзитних тарифів через територію країн 

полягання основного маршруту.  

Серед пріоритетів для інвестування в Україна: портові термінали, елеватори і 

логістичні комплекси [135]. Так з 2018 року один з найбільших контейнерних 

морських перевізників компанія COSCO значно збільшила кількість регулярних 

рейсів з Китаю до Одеси [136]. Також китайські компанії прийняли участь у 

конкурсах на концесію у МПУ Херсон та Ольвія, однак не стали переможцями, 

проте заявили про наміри брати і надалі участь у концесійних конкурсах [137]. Отже 

на сьогодні Китай розглядає Україну тільки як логістичний хаб для товарів з Європи 

[138]. 
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У 2018 році розпочав роботу портал для залучення інвестицій у морську галузь 

України. Це новий інструмент для розвитку портових інвестицій на платформі якого 

буде об'єднуватися вся інформація, і усі приватні та державні інвестори можуть 

відвідувати цей сайт та обмінюватися інформацією стосовно інвестиційних проєктів 

[139, 140], включаючи і концесії. 

2) Використання концесії, як найбільш ефективної форми залучення 

інвестицій у модернізацію інфраструктури, якій слід приділити окрему увагу. З 

прийняттям рішення щодо реформування портової галузі у 2013 році у ході 

обговорення механізмів взаємодії між державою і приватними інвесторами, концесія 

обрана як найбільш ефективна і прийнятна форма державно-приватного партнерства 

[141]. Слід зазначити, що переваги концесії як механізму інвестування в портову 

галузь і зумовили вибір та впровадження саме цієї моделі розвитку галузі 

провідними морськими країнами: прозорість залучення інвесторів, ефективність 

контролю з боку держави, правовий захист інвестицій, цільовий розвиток об’єктів 

портової інфраструктури, а також гарантії виконання зобов’язань всіма учасниками 

концесійних договорів [142].  

Зокрема, відповідно до щорічних статистичних даних Європейського центру 

експертизи проєктів ДПП (European PPP Expertise Centre), лише у 2018 р. в проєкти 

ДПП у Європі залучено понад 14,6 млрд євро, а на умовах концесії побудовано та 

наразі експлуатується більше ніж 50 тис. км доріг. Саме застосування механізмів 

співпраці з приватним сектором дозволяє державі оперативно вирішувати чимало 

гострих інфраструктурних і соціальних проблем, про що свідчить досвід Туреччини 

та Франції як передових ринків ДПП у 2018 р. за вартісними й кількісними 

показниками [143]. 

3 жовтня 2019 року ухвалено новий Закон України «Про концесію», який став 

заміною закону 1999 року. Новий Закон розроблено згідно законодавства ЄС та 

враховуючи найкращі практики у галузі ДПП. Цей Закон визначає правові, 

фінансові та організаційні засади реалізації проєктів, що здійснюються на умовах 

концесії, з метою модернізації інфраструктури та підвищення якості суспільно 

значущих послуг. Згідно цього Закону, передачі в концесію підлягають наступні 

https://www.ukrinform.ua/tag-investicii
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об’єкти портової інфраструктури: причали, пірси, берегоукріплювальні, 

берегозахисні споруди та інших видів причальних споруд, залізничні та 

автомобільні під’їзні шляхи (до першого розгалуження за межами території порту), 

лінії зв’язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні 

комунікацій, у тому числі ті, що забезпечують діяльність двох або більше портових 

операторів, за умови забезпечення приватним партнером/концесіонером вільного 

доступу таких користувачів до відповідного об’єкта на умовах, визначених 

договором у рамках державно-приватного партнерства/концесійним договором. 

Земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти портової інфраструктури, також 

можуть передаватися в користування приватному партнеру (концесіонеру) 

відповідно до положень Земельного кодексу України [144]. 

Одразу після ухвали Закону України «Про Концесію» 8 жовтня 2019 року 

міністерством інфраструктури ініційовано проведення концесійного конкурсу щодо 

передачі в концесію майна ДП "Херсонський морський торговельний порт" а вже 18 

жовтня 2019 року, проведення концесійного конкурсу щодо передачі в концесію 

майна «Стивідорної компанія «Ольвія». 

За результатами конкурсу по МП Херсон найбільш вигідними пропозиція ООО 

"Рісоіл-Херсон" із спільним капіталом грузинського та швейцарського походження, 

а саме: 7% – ставка концесійного платежу; 12,06 млн грн – фіксований концесійний 

платіж; інвестиції за перші 4 роки – 83 млн грн, 18,089 млн грн інвестицій в 

розвиток місцевої інфраструктури; 10 років зобов'язання не звільняти працівників 

порту; компенсація ЄБРР 670 тис. Євро за розробку ТЕО. 

По МП Ольвія прийнято рішення щодо укладання договору про концесію на 

користь компанії з Катару QTerminals, пропозиції якої наступні: 0,75% – ставка 

концесійного платежу; 80 млн грн – фіксований концесійний платіж; інвестиції за 

перші 5 років – 3,4 млрд грн, 80 млн грн інвестицій в розвиток місцевої 

інфраструктури; 6 років зобов'язання не звільнення працівників порту; компенсація 

ЄБРР 2,06 млн євро за розробку ТЕО [145]. 

Проте, згодом шостий апеляційний адміністративний суд м. Києва заблокував 

завершення концесійного конкурсу в МП Херсон. У травні 2020 року це рішення 
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розблоковане Верховним Судом України за активного сприяння Міністерства 

інфраструктури України.  

Наразі концесійні договори ще й досі не укладені [146], та міністерство 

інфраструктури має досить серйозні наміри щодо розширення концесійних проєктів 

не лише на МП, а і на залізничні вокзали, аеропорти, автошляхи та інші об’єкти 

транспортної інфраструктури України. Таким чином концесія так чи інакше стане 

основною формою ДПП у галузі транспорту, будучи більш стабільною та 

ефективною для двосторонніх договорів. 

Проте, в процесі державного управління розвитком МПУ та застосування цієї 

форми ДПП необхідно враховувати і ризики реалізації концесійних проектів як 

державі так і приватним інвесторам [147]. Крім того, на сьогодні виділяються рід 

недоліків, які потребують на увагу з боку урядовців. 

По-перше, в Частині 2 статті 4 присвяченій підготовці пропозиції зазначається 

те, що оцінка впливу на довкілля для провадження планової діяльності, 

передбаченої пропозицією про здійснення ДПП у формі концесії, концесіонер 

здійснює після підписання концесійного договору, відповідно до Закону України 

«Про оцінку впливу на довкілля». Таке положення передбачає можливість отримати 

негативний висновок щодо впливу на довкілля відповідного органу про проєкт або 

заплановану діяльність в рамках цього проєкту вже безпосередньо після підписання 

концесійного договору, що унеможливлює подальшу діяльність концесіонера. Саме 

тому, на нашу думку, постає необхідність у внесенні змін до Закону України «Про 

концесію» в частині проведення процедури відбору проєктів, куди необхідно 

включати і оцінку впливу на довкілля для провадження планової діяльності, ще до 

укладання договору про концесію. 

По-друге, в Частині 5 статті 36 якою врегульовано гарантії прав концесіонера, 

визначається, що концесіонер може бути наділений спеціальними або 

ексклюзивними правами, які пов’язані з реалізацією проєкту, що здійснюється на 

умовах концесії. Проте ні у статті 1, присвяченій визначенню термінів, що 

застосовуються у Законі, ні у тексті Закону немає визначення «спеціальні» та 

«ексклюзивні» права. В цій же частині йдеться про те, що «такі права мають бути 
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визначені у концесійному договорі та не можуть суперечити вимогам цього Закону», 

що, на нашу думку, може нести ризики та не рівні конкурентні умови для 

концесіонерів – потенційних інвесторів. Тож врегулювати цей недолік можна 

додавши визначення термінів «спеціальні» та «ексклюзивні» права у статті 1, або 

знявши цю частину у статті 36 [148, 149]. 

По-третє, існує ризик, що порт, перейшовши під управління промислово-

фінансових груп, може стати лише логістичною ланкою в бізнесі концесіонера і з 

джерела доходу держави перетворитися в статтю витрат логістики основного 

бізнесу промислово-фінансової групи. Зважаючи на те, що порти є стратегічними 

об’єктами, така ситуація не допустима. Саме тому у всьому світі порти, як правило, 

передаються в концесію тим, для кого перевалка є основним бізнесом.  

По-четверте, задля уникнення зловживань, більшість країн надають перевагу 

короткостроковим концесіям, які сприяють розвитку конкуренції. Тривалі 

концесійні договори Європейські уряди укладають, тільки тоді, коли мають намір 

отримати великі капіталовкладення. Європейці, переважно, обирають термін на 15-

25 років з можливістю пролонгації при достроковому виконанні інвестиційних 

зобов'язань. 

Отже, потребує доопрацювання відповідна нормативно-правова база у сфері 

укладання концесійних договорів, це усуне суперечливості та зміцнить довіру до 

українського уряду інвесторів. 

3) Оптимізація портових зборів, як один із стратегічних пріоритетів для 

розвитку МПУ. На сьогодні досить багато дослідників працюють над питаннями 

оптимізації та удосконалення системи формування портових зборів, цей напрям 

роботи важливий і активно розробляється не лише в Україні а і у світі, адже 

адекватні портові збори це запорука конкурентоспроможності МП. Тож наукові 

підходи та рекомендації з оптимізації номенклатури та розмірів тарифів портових 

зборів України представлені у працях С.В. Онешко [150, 151], В.А. Будник [152], 

В.В. Жихарєва [153], О.А. Липинської [154], С.В. Ківалова [155], С.А. Горбаченко 

[156] та багатьох інших вчених. Проте свою позицію з удосконалення системи 

портових зборів, їх розмірів, номенклатури, порядку нарахування та рівності 
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нарахування в залежності від порту, висловлюють представники бізнесу (серед них: 

Allseeds, ТІС, Risoil, Бруклін-Київ, Укрферрі та інші), які є основними 

користувачами портових послуг, і мають практичний досвід сплати цих зборів та 

пов’язаних з цим проблем. Цю позицію висвітлено під час зустрічі представників 

одеського бізнесу з президентом України що відбулася 4-5 липня 2020 року [157].  

Нами узагальнено основні сучасні недоліки системи портових зборів, та 

окреслено напрями вирішення цих проблем з урахуванням позицій держави 

(АМПУ), бізнесу та наукової спільноти. 

1) Портові збори це плата за послуги, що надаються у МП, вони мають цільове 

призначення, а саме: фінансування утримання гідротехнічних споруд в обсягах, 

необхідних для підтримки їх паспортних характеристик, покриття витрат з 

утримання портової інфраструктури а також компенсацію інвестицій, внесених 

суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що є 

об’єктами державної власності, на утримання персоналу та на інші цілі. Портові 

збори стягуються у кожному МП і за логікою та за законом повинні залишатися у 

відповідному МП [158]. Проте, на сьогодні склалася така ситуація, що портові збори 

які мають цільове призначення (корабельний, причальний, канальний, маяковий, 

санітарний) не залишаються на місцях а відраховуються у державний бюджет, тому 

що АМПУ не маючи фінансового плану не може їх освоювати, і на кінець року в 

середньому 90 % цих надходжень списується у вигляді податків [159] (у 2019 році 

затвердження фінансового плану АМПУ на 2019 рік відбулося 11 грудня 2019 року 

[160]; у 2020 році затвердження фінансового плану АМПУ відбулося 5 серпня 2020 

року [161]). Як наслідок, відбувається вимивання інвестиційного ресурсу з 

експортно-орієнтованих галузей і спостерігається технічна відсталість українських 

портів. 

2) Перелік послуг що надаються у МП і за які сплачуються портові збори, 

законодавчо не визначено, що унеможливлює встановлення ставок портових зборів, 

тому ставки портових зборів які діють сьогодні (оплачуються за вільними 

тарифами) нічим не обгрунтовані. Тож дискусія про підвищення або зрівняння 

портових зборів не має під собою законодавчого підґрунтя, тому що перелік 
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портових послуг, які оплачуються за вільними тарифами, може бути сформований 

тільки після формування переліку послуг, що входять до складу портових зборів, а 

не навпаки. Існуюча тарифна політика призвела до того, що деякі послуги 

оплачуються адміністрації МП двічі або тричі – в складі портових зборів і за 

вільними тарифами. 

3) На сьогодні існує проблема розрахунку ставок портових зборів. Методика 

розрахунку цих ставок є занадто застарілою і потребує доопрацювання методики 

розрахунку і стягнення портових зборів, а також порядку їх використання. Крім 

того, на сьогодні діють різні ставки портових зборів за одні й ті ж послуги у різних 

портах України, що негативно впливає на внутрішнє конкурентне середовище. 

Кроками міністерства інфраструктури є декілька етапів перерахунків портових 

тарифів із поступовим їх зниженням, у 2018 році на 20% і з 2020 року було 

заплановано подальше зниження тарифів. Міністерством розроблено та 

оприлюднено проєкт методики розрахунку ставок портових зборів, наразі АМПУ 

здійснює попередні розрахунки щодо окремих портів для здійснення порівняльного 

аналізу вартості суднозаходу за чинними ставками і за ставками, нарахованими за 

новою методикою [111].  

Це питання має два погляди на його вирішення. З одного боку, загальний рівень 

портових зборів (сума корабельного, канального, якірного, санітарного, 

адміністративного та причального зборів) в Україні є занадто високою – більш ніж в 

два рази вище, ніж в зарубіжних портах. Так за даними СКМ, крупного 

вантажовідправника України, захід судна класу CAPSIZE в українські МП, зокрема 

у МП Південний, буде коштувати власникам у 4 рази дорожче ніж в інших портах 

Азово-Чорноморського басейну. Зниження ставок портових зборів на 20% у 2018 

році сприяло тому, що вантажообіг в МПУ збільшився на 21%. Зараз, за оцінками 

експертів, потенціал зниження портових зборів в Україні становить 40-50%. 

Зниження даного показника хоча б на 20% дозволить нашій країні зберегти свої 

основні експортно-орієнтовані галузі і в перспективі збільшити річний вантажообіг 

в портах до 190 млн т в 2021-2025 роках [162]. 
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Не можна не враховувати і іншої думки, про те, що зниження портових зборів 

призведе до зниження фінансового ресурсу для модернізації портової 

інфраструктури, яка не справляється із збільшенням трафіку та обсягів вантажів, що 

надходять у МПУ. Крім того, постає проблема у забезпеченні МП кваліфікованими 

кадрами, робота яких також оплачується за рахунок портових зборів. 

Підсумовуючи вище наведені факти констатуємо необхідність пришвидшення 

оновлення методики розрахунку портових зборів, яка б враховувала і усунула 

перелічені проблеми.  

4) Імплементація транспортного законодавства ЄС з метою подальшої 

інтеграції транспортної системи України у TEN-T. Для Європи МП є життєво 

важливими воротами, що зв’язують її з іншими країнами світу. Так, 74% експортних 

і імпортних вантажів від загального обсягу заходять в Європу через МП. Також 

вагоме значення МП відіграють у внутрішньому вантажообігу: 22 держави-члени 

ЄС вважаються морськими, в сукупності у обслуговуванні портової інфраструктури 

зайнято 1,5 млн. осіб. 

Тим не менш, портова галузь ЄС стикається з серйозними проблемами – так як 

потребує ефективних портів у всіх своїх морських регіонах, насамперед ці проблеми 

пов’язані з низькою якістю послуг, що надаються у деяких внутрішніх та 

периферійних портах, що призводить до їх перевантаженості і вимагає додаткових 

витрат для вантажовідправників, транспортних операторів та споживачів [163]. 

Керівні принципи розвитку транс-європейської мережі (TEN-T) виявили 319 

ключових МП у 22 країнах-членах ЄС, які повинні стати частиною єдиної 

координаційної транспортної мережі, до якої увійдуть залізниці, магістральні 

дороги, внутрішні водні шляхи, аеропорти, МП, річкові порти та системи 

управління рухом. Основним завданням TEN-T є стимулювання економічного 

зростання та конкурентоспроможності в єдиному економічному європейському 

торговому просторі за рахунок ефективних інтермодальних високошвидкісних 

маршрутів. Фінансування розвитку TEN-T з фондів ЄС на період 2014-2020 рр. 

заплановане у розмірі 26 млрд. €, у тому числі на розвиток портової інфраструктури 

[164]. 
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Зазначені 319 портів відібрані Європейською комісією тому, що вони необхідні 

для ефективного функціонування внутрішнього ринку європейської економіки, з 

них 83 порти – визнані як «базова мережа», тож сьогодні увага Єврокомісії 

зосереджена на цих 319 МП функціонування яких забезпечує 96% вантажних 

транзитних перевезень через територію ЄС. 

На мапі Європи Україна має дуже вигідне географічне положення, що повинно 

сприяти залученню транзитних вантажних потоків, у випадку включення нашої 

країни у TEN-T, це дозволило б залучати кошти на модернізацію транспортної 

інфраструктури з фондів ЄС та дало б поштовх розвитку економіки окремих 

регіонів. Така ситуація пов’язана з тим, що ЄС стикається з певними викликами, що, 

в свою чергу, відкриває можливості для українських портів, а саме: 

– адаптація портів ЄС до збільшення запланованого до 2030 року трафіку; 

– серйозну конкуренцію МП у перевозці контейнерів складають 

контейнеровози (залізничний транспорт), які можуть перевозити 18000 контейнерів 

за раз; 

– простежуються значні диспропорції у переробці вантажів портами Європи – 

найефективнішими в даний момент є порти Антверпен, Роттердам і Гамбург, вони 

переробляють 1/5 всіх вантажів, що прибувають в Європу по морю. Це спричиняє 

розрив у продуктивності – подовжені маршрути, об’їзд інших портів, збільшення 

витрат, і нарешті, збільшення викидів транспортними заторами, що негативно 

впливає на здоров’я населення ЄС. 

Міністерством інфраструктури України у галузі морського транспорту на 

сьогодні зроблено ряд кроків по наближенню вітчизняного законодавства до вимог 

ЄС. Перш за все, розроблено та передано на розгляд ЄС детальну дорожню карту з 

наближення законодавства України до права ЄС у сфері міжнародного морського 

транспорту. Крім того, завершується підготовка до ратифікації низки конвенцій, 

зокрема Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському 

судноплавстві, що дозволить створити необхідне підґрунтя для контролю за 

дотриманням прав українських моряків за кордоном, стане свідченням виконання 
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Україною своїх зобов’язань за Угодою про асоціацію у сфері морського транспорту 

[165].  

Отже, Міністерством інфраструктури з моменту підписання Угоди Україна-ЄС 

в галузі розвитку транспортної політики та інфраструктури, та окремо портової 

інфраструктури, розроблено плани імплементації законодавства ЄС, а Кабінетом 

Міністрів України їх схвалено. Нами проаналізовано нормативно-правових 

документи, сфера застосування яких стосуються екологічної безпеки у портах, 

безпеки від тероризму та технічних вимог до портового обладнання. Вимоги цих 

документів необхідно прийняти в рамках наближення положень поданих у Розділі 

IV Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею та Розділу V Економічне і галузеве 

співробітництво. Окрім цього, Європейським співтовариством в рамках наближення 

українського законодавства до законодавства ЄС встановлені наступні терміни 

імплементації нормативно-правових документів, а саме, від 3 до 6 років (табл. 2.14). 

Нами коротко проаналізовано нормативно-правові акти ЄС [166], вимоги яких, 

щодо модернізації портової інфраструктури та інфраструктурних портових послуг, 

необхідно врахувати Україні (Додаток Б) [167, 168, 169]. Згідно вимог, що 

висувають окреслені директиви, Україні протягом 3-6 років, у МП необхідно: 

по-перше, імплементувати шляхом розробки та затвердження низки 

законодавчих актів за стандартами ЄС, дія яких направлена на інспектування суден 

країн-членів Співтовариства; здійснення контролю за екологічною безпекою та 

безпекою від тероризму; надання відомостей про технічний стан суден; 

затвердження стандартизованих форм в електронному форматі для передачі даних 

через «єдине вікно» та надання інформації щодо вантажу, про запаси на судні, про 

майно екіпажу, перелік членів екіпажу, перелік пасажирів, щодо небезпечних 

вантажів, морська санітарна декларація тощо; 

по-друге, утворити контролюючі органи згідно положень ІМО та законодавства 

ЄС, що будуть проводити інспекцію суден, координувати та забезпечувати 

екологічну безпеку та безпеку від тероризму; 
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по-третє, технічно розробити та впровадити у МПУ такі ІТС, які спроможні 

поєднуватися з розробленими системами ІМО та ЄС (SafeSeaNet, e-Customs та інші 

електронні системи які поєднуються у платформу «Єдине вікно»; AIS тощо); 

по-четверте, обладнати МПУ відповідним приймальним обладнанням для 

відходів та залишків вантажу згідно стандартів ІМО;  

Таблиця 2.14 

Директиви та регламенти, що застосовуються до інфраструктури морських 

портів 

№ 

пп 
Нормативно-правовий акт 

Графік 

прий-

няття, 

років 

1 2 3 

Охорона довкілля 

1. 

Директива 2019/883/ЄС Європейського парламенту та Ради від 17 квітня 2019 

р. про портові приймальні споруди для доставки відходів з суден, що вносить 

поправки до Директиви 2010/65 / ЄС та скасовує Директиву 2000/59 /ЄС  
6 

Безпека мореплавства 

2. 

Директива 2009/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 

року стосовно загальних правил і стандартів для організацій з інспектування 

та огляду суден, а також відповідної діяльності морських адміністрацій 
5 

3. 

Регламент (ЄС) 391/2009 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 

2009 року про загальні правила й стандарти для організацій з інспектування 

суден та огляду суден. 
5 

4. 
Директива 2009/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 

року стосовно відповідності вимогам держави прапору. 
5 

5. 
Директива 2009/16/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 

року о контролі з боку держави порту 
5 

6. 

Регламент (ЄС) № 336/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 

2006 року про імплементацію Міжнародного кодексу з управління безпекою в 

рамках Співтовариства та скасування Регламенту Ради (ЄС) № 3051/95. 
3 

7. 

Директива 2002/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2002 

року засновує систему Співтовариства з нагляду за рухом суден і 

інформування, та скасовує Директиву Ради № 93/75/ЄЕС 

6 

8. 
Регламент (ЄС) № 725/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 

березня 2004 року про посилення засобів безпеки на судах та у портах 
3 

9. Директива  № 2005/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 

2005 року про посилення безпеки у портах 

3 

Технічні умови 

10. 

Директива № 2010/65/ЄС про облікові формальності для суден, що 

прибувають та/або відбувають з портів держав-членів Співтовариства та 

скасування Директиви Ради № 2002/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради 

від 18 лютого 2002 року, яка є чинною до 18 травня 2012 року 

5 

Джерело: складено автором на основі даних з Офіційного сайту Підтримка впровадження 

Транспортної стратегії України (ПТС) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

<http://www.transport-kraine.eu/> 

http://www.transport-kraine.eu/
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по-п’яте, підготувати належного кваліфікаційного рівня інспекторів. 

Вище окреслені вимоги з боку ЄС висунуті в Угоді про асоціацію Україна-ЄС 

мають свої терміни реалізації. Завдання на виконання цих вимог прописані у 

Стратегії МПУ 2038. Таким чином постає потреба у аналізі проміжних результатів 

імплементації Директив та Регламентів ЄС, що відображено у Стратегії МПУ 2038.  

Фінансування модернізації інфраструктури портів повинно здійснюватися за 

рахунок портових зборів, коштів приватних інвесторів та із залученням коштів із 

фондів ЄС. На державному рівні для більш ефективного залучення інвестицій 

необхідно впровадити інструменти, запропоновані нижче, а саме: 

1. Оптимізувати механізм проведення інвестиційних конкурсів шляхом 

впровадження обов’язкових попередніх оцінок стосовно економічних, соціальних та 

екологічних ефектів.  

2. Привести нормативно-правову базу України у відповідність із нормативно-

правовою базою ЄС. 

2. Необхідно більш чітко прописувати інфраструктурні (інвестиційні) проєкти, 

які представлені на сайті Міністерства інфраструктури, задля більш ефективної їх 

реалізації. Вони повинні бути виписані як бізнес-плани з чітко окресленими 

інструментами досягнення цілей заснованими на розгорнутому економічному 

аналізі.  

3. Проводити презентації МП України для представлення їх на всеукраїнських 

форумах, подіях у торгово-промислових палатах, агенція регіонального розвитку, 

технологічних центрах. Обмін інформацією та досвідом у веденні портового 

господарства необхідний для більш ефективного впровадження новацій та 

залучення інвестицій в інфраструктурні проєкти. 

4. Приймати активну участь у міжнародних виставках та форумах із вже 

згаданими бізнес планами щодо розвитку МП. 

5. Використовувати інформаційну та консультативну мережу Європи Enterprise 

Europe Network (EEN) [170], як інструмент для пошуку інвесторів та партнерів, з 

метою налагодження ефективної міжнародної кооперації та партнерства. 
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ІІ. Техніко-технологічна модернізація інфраструктури МПУ. 

5) Модернізація портової інфраструктури. Роль портової інфраструктури, в 

якості компонента інфраструктури країни вимагає активної участі державних 

органів у її розвитку. Подальший розвиток складських потужностей та 

днопоглиблювальні роботи біля причалів МПУ передбачають зростання об’ємів 

обробки вантажів за рахунок збільшення пропускної спроможності портів, а також 

вимагають відповідної якості залізниць та під’їзних автошляхів. Модернізувати 

інфраструктуру МП означає підвищити їх конкурентоспроможність, збільшити 

кількість підприємств що надають послуги у МП, збільшити зв’язки з іншими 

портами, диверсифікувати стивідорів.  

Так, адміністраціями МП розроблено плани розвитку портів на 

короткострокову (до 2018 року), середньострокову (до 2023 року) та довгострокову 

(до 2038 року) перспективу [171]. У зазначених планах прописані заходи з 

модернізації складських та перевантажувальних терміналів, автомобільної та 

залізничної інфраструктури, та заходи із поглиблення дна біля причалів портів; 

визначено потенційних інвесторів проєктів, серед яких: АМПУ, ще не визначений 

інвестор та інвестори з якими вже домовлено про інвестиції; очікувані результати та 

строк реалізації заходу. В свою чергу, більш розширена інформація, але з 

обмеженою кількістю проєктів (до 4 проєктів) міститься і на сайті Міністерства 

інфраструктури [172]. Це свідчить про зацікавленість держави у розвитку портової 

інфраструктури, модернізація якої є стратегічним пріоритетом розвитку економіки в 

цілому. 

Як свідчить практика провідних МП, оновлення основних фондів портів 

повинно фінансуватися з різних джерел, в тому числі і з фондів ЄС. На 

фінансування галузевих стратегій та проєктів розвитку транспорту, в тому числі і 

морського, у таких європейських країнах як Польща та Румунія досить вагома 

частка виділяється фондами Євросоюзу. Наприклад, на реалізацію Стратегії 

розвитку МП Польщі до 2015 року [173], виділено загальний бюджет на 2007–2013 

рр. (строк основних інвестиційних проєктів) обсягом 713,9 млн. євро, з яких фондом 

Єдності виділялось 606,8 млн. євро. В свою чергу найбільший МП Румунії 
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Констанца у 2011 році освоїв інвестиції у розмірі 15,3 млн. євро, з яких 61,43 % 

становили гроші європейських фондів. У 2012 році обсяги інвестицій на розвиток 

МП Констанца становили 219 млн. доларів, з яких 207 млн. доларів надійшли з 

фондів ЄС [174].  

Отже, першочерговими завданнями для адміністрацій МП за сприянням 

Міністерства інфраструктури є: реалізація інфраструктурних проєктів із збільшення 

глибин біля причалів МП, що дозволить приймати судна більшої ємності; розвиток 

автоматизованих навігаційних систем; реконструкція та будівництво нових 

складських терміналів; модернізації інфраструктури у портовій зоні – автомобільних 

та залізничних шляхів, згідно планів розвитку портів. 

6) Розвиток портової інфраструктури на засадах взаємодії між державою та 

приватними компаніями, з метою створення транспортно-логістичних центрів. 

Основним завданням підвищення конкурентоспроможності українських портів є 

посилення їх ролі у соціально-економічному розвитку країни та у міжнародній 

транспортній мережі. Сьогодні українські МП виступають як набір приватних та 

державних підприємств, що надають інфраструктурні послуги на території морської 

та сухопутної зони МП. Присутня проблема слабких зв’язків між зазначеними 

компаніями. На нашу думку, ефективніше МП будуть розвиватися, коли на їх базі 

будуть створюватись відповідні транспортно-логістичні центри, які можуть 

формуватися не лише на базі окремого МП, а й на базі декількох МП, що по своїй 

суті відповідає визначенню Полюсів інтеграції з «Теорії розвитку». Вивчення 

практики управління розвитком МП інших країн дозволяє засвідчити те, що 

Стратегії підвищення конкурентоспроможності МП як Польщі [173] так і Румунії 

[175] зосереджені на певній кількості портів, а не усіх портах країни. Такий підхід 

ефективний для модернізації ключових об’єктів, які згодом зможуть бути 

локомотивами для певного регіону та розташованих поряд об’єктів. Наприклад, 

модернізована інфраструктура Одеського МП буде використовуватись і 

Чорноморськ МП та МП «Південний» (мається на увазі взаємодія залізничних, авто 

та внутрішніх водних підходів до портів). 
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З метою посилення ефективності функціонування та залучення інвестиційних 

ресурсів, необхідно МПУ об’єднати у регіональні групи за територіальним 

принципом, на основі яких, доцільно розвивати транспортно-логістичні центри, 

підв’язуючи необхідну наземну транспортну інфраструктуру. Основною ознакою 

таких регіональних груп портів, що виділені нижче, є обслуговування відповідних 

підприємств свого регіону, національних та міжнародних транспортних коридорів 

[176]: 

1) найпотужнішою за масштабами групою є порти Великої Одеси – Одеса, 

Південний та Чорноморськ; 

2) Азовський регіон, який об'єднує порти Маріуполь та Бердянськ; 

3) в Дніпро-Бузький регіон входять порти Миколаїв, Херсон, Ольвія та 

Скадовськ, який включено у цю групу за географічним принципом; 

4) Придунав'є – українські ворота в Європу – об'єднує порти Рені, Ізмаїл, 

Білгород-Дністровський та Усть-Дунайська. 

Групова співпраця адміністрації МП дозволить скоротити витрати на 

модернізацію припортової транспортної інфраструктури (залізничних колій, 

під’їзних шляхів та інших) та сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату через 

зміцнення зовнішніх та внутрішніх зв’язків. 

Зміцнення внутрішніх зв’язків в портах буде сприяти: 

– посиленню якості та швидкості обслуговування; 

– зниженню витрат переміщення вантажів через порт; 

– покращенню екологічної безпеки; 

– відкритості роботи порту та порядку надання послуг.  

Посилення міжпортових зв’язків у транспортно-логістичному центрі та між 

такими центрами буде сприяти:  

– поліпшенню інвестиційного клімату; 

– прискоренню модернізації портової інфраструктури; 

– розвитку промисловості, в першу чергу, яка зосереджена в містах та регіонах 

відповідного вузла; 

– розвитку конкурентного середовища між портами [177]. 



155 

7) Розвиток суднобудування. Суднобудування це галузь машинобудування, 

яка потребує великої уваги держави до її розвитку через низку специфічних 

особливостей галузі, а саме: висока капіталомісткість продукції; тривалі цикли 

розробки і будівництва; значна наукоємність; галузь акумулює в своїй продукції 

досягнення великої кількості галузей промисловості, таких як електроніка, 

машинобудування, металургія тощо.  

Сучасний стан суднобудування в Україні характеризується низкою системних 

проблем, що мають витоки від часів розпаду радянського союзу. Перш за все, це 

відсутність законодавчої підтримки з боку держави, так, досі не прийнято Закон 

України «Про розвиток суднобудівної галузі в Україні» розроблений та поданий до 

Верховної Ради України в 2018 році. [178]. Державна програма розвитку морського і 

річкового транспорту України до 2010 р. завершилася у 2010 році та її не було 

продовжено. Наразі розвиток суднобудівної галузі України регулюється 

положеннями Закону України «Про заходи щодо державної підтримки 

суднобудівної промисловості в Україні» прийнятим у 2000 році, останні правки до 

якого внесені у 2012 році. Тож відсутність державної підтримки породжує наступні 

проблеми, такі як: скорочення портфелю замовлень на будівництво суден, низька 

продуктивність суднобудівних підприємств, яка породжена необхідністю в 

модернізації виробничих потужностей галузі та технічного переоснащення. Це 

спричиняє збільшення термінів будівництва та, відповідно, витрат на будівництво. В 

середньому термін будівництва суден на підприємствах України через технологічну 

відсталість більший у 2-2,5 рази ніж в розвинутих суднобудівних країнах, таких як: 

Китаї, В'єтнам, Німеччина, Південна Корея, Японія тощо. Досвід цих країн свідчить 

про значну державну підтримку суднобудування. Тоді як в Україні систематичне 

недофінансування галузі та складність в залучені інвестицій, відсутність державної 

підтримки в частині субсидій, льотного кредитування, податкових та митних пільг, 

державних гарантій та підтримки науково-дослідних розробок спричинило суттєве 

скорочення обсягів виробництва цією галуззю.  

До того ж, значні потужності втрачено після анексії Криму, і на сьогодні в 

Україні працює 10 суднобудівних заводів, серед яких найбільшими підприємствами 
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є Кузня на Рибальському острові у Києві, миколаївський завод «Нібулон» і 

суднобудівний холдинг Смарт Мерітайм Груп (СМГ), що також вплинуло на обсяги 

виробництва галуззю [179]. Аналіз таблиці 2.15 доводить скорочення обсягів 

побудованих суден в останні роки при тому, що у грошовому вимірі обсяги 

виробленої продукції зростають протягом 2017-2019 рр. Темпи приросту цього 

показника до попереднього року становлять у 2018 році – 47%, у 2019 році – 35%. 

Таблиця 2.15 

Динаміка обсягів виробництва суднобудівної галузі України,  

2002-2019 рр. 

Обсяги виробництва суднобудівної галузі України 2002 2008 2013 2017 2018 2019 

Обсяги продукції галузі, млн грн 1225 2512 2180 2382 3000 4060 

Кількість побудованих суден, шт 3 30 21 15 13 14 

Джерело: [180, 181, 182] 

 

Однак, не дивлячись на позитивну динаміку обсягів виробництва суден 

потенціал галузі суднобудування України використовується лише на 10% [183]. 

Роль суднобудівної галузі для України і її МП полягає у тому, що це один з 

основних елементів розвитку водного транспорту, зокрема і річкового, адже для МП 

Миколаїв, Херсон, Ольвія, Білгород-Дністровський та Дунайських МП розвиток 

внутрішніх водних шляхів має беззаперечне значення та вплив на їх 

конкурентоспроможність. Крім того, досвід ЄС підтверджує те, що річковий 

транспорт є найбільш конкурентоспроможним видом транспорту в умовах високого 

рівня урбанізації та ощадливого ставлення до довкілля.  

8) Розвиток судноплавства та внутрішніх водних шляхів, як основних 

пріоритетів інтеграційної політики ЄС по відношенню до України. Адже інтерес 

до розвитку внутрішніх водних шляхів України з боку ЄС підтверджується 

першочерговим включенням цього пункту у двосторонню програму дій ініціативи 

Східне Партнерство ЄС в галузі транспорту для України.  

В рамках зазначеної програми Україні до кінця 2020 року необхідно 

реалізувати ціль: включення внутрішніх водних шляхів України в TEN-T. 
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Міністерством інфраструктури України зроблено деякі кроки в цій сфері в останні 

роки. Зокрема, це стосується розробки проекту по відновленню міжнародного 

водного шляху Е-40 який має з’єднати Балтійське та Чорне море починаючись у 

Гданську і закінчуючись у Херсоні. Е-40 входить до Переліку внутрішніх водних 

шляхів міжнародного значення, затвердженого Європейською угодою про 

найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення - УМВШ (European 

Agreement on Main Inland Waterways of International Importance - AGN), підписаної в 

1996 році та ратифікованою Україною у 2009 році. Він охоплює територію Польщі, 

Білорусі, України проходячи наступним маршрутом: річки Вісла - Буг - Мухавець - 

Дніпровсько-Бузький канал - Піна - Прип’ять - Дніпро. Е-40 включає річки 4 та 5 

класу з глибинами від 1,4 м. і має загальну протяжність 2352,8 км [184]. У 2015 році 

представлено звіт “Відновлення внутрішнього водного шляху Е-40 Дніпро - Вісла: 

від стратегії до планування. Підсумковий звіт щодо техніко-економічного 

обґрунтування” [185] в якому надаються розрахунки, щодо очікуваної вартості 

робіт, яка складає понад 12 млрд євро. На реконструкцію ділянок розташованих на 

території України може бути виділено фінансових ресурсів обсягом 32,5 млн євро 

(днопоглиблювальні роботи, ремонт шлюзів Дніпровського каскаду); на ділянки 

розташовані на території Білорусі – 176,3 млн євро; ділянки розташовані на 

території Польщі – 12,511 млн євро. Проте, рішення щодо надання фінансування з 

боку ЄС досі не прийнято. В разі реалізації проект E-40 здатен забезпечити значну 

економію часу для перевізників з Центральної Східної Європи. Наразі для доставки 

вантажів в цьому напрямку використовують шлях Рейн-Майн-Дунай протяжністю 

більше трьох тисяч кілометрів, тоді як E-40 коротший за нього майже на тисячу 

кілометрів. Це означає скорочення шляху на двоє-четверо діб з середньою 

швидкістю вантажних річкових суден 10-20 кілометрів на годину [186].  

Серед переваг для України в разі реалізації проекту Е-40:  

● збільшення товарообігу між Білоруссю, Польщею та Україною; 

● виведення на новий рівень торгових відносин з Європейським Союзом; 

● сприяння розвитку суднобудівної галузі в Україні; 

● відновлення запиту на судноплавство внутрішніми водними шляхами; 
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● сприяння залученню інвестиції в регіон та створенню нових робочих місць; 

● поглиблення європейської інтеграції в рамках "Східного партнерства"; 

● переорієнтація вантажопотоків з портів Балтії на порти Чорного моря; 

● посилення конкурентоспроможності МПУ в Азово-Чорноморському басейні. 

Проблеми реалізації проекту лежать, в першу чергу, в галузі охорони довкілля, 

так як негативний вплив на гідрологічні умови та на якість води в регіоні Полісся 

може бути достатньо значним. Також для врегулювання законодавчих, нормативно-

правових, організаційних, економічних, фінансових та інших сфер господарства 

необхідне прийняття Закону України "Про внутрішні водні шляхи".  

Реалізовувати вищевикладені напрямки вирішення проблем у МПУ можливо 

завдяки ефективному залученню коштів інвесторів, в першу чергу з фондів ЄС, та 

при посиленій увазі держави, а також створюючи транспортно-логістичні центри на 

базі МП, із широким спектром послуг, що надаються, заснованих на співробітництві 

всіх учасників. Подальші розробки у цьому напрямку повинні сприяти пошуку 

шляхів інституціональних перетворень в галузі управління розвитком портової 

інфраструктури, що буде позитивно впливати на розвиток мультимодальних 

перевезень та посилення транспортної системи України в цілому [187]. 

Тож, слід констатувати наступне: відсутність послідовної реалізації 

Національної транспортної стратегії України, Стратегії МПУ 2038 та інших 

галузевих Стратегій розвитку транспортного комплексу на основі прогнозів обсягу 

перевезень, пріоритетів державної транспортної політики, вимог ЄС щодо інтеграції 

транспортного комплексу та загальнонаціональної Стратегії розвитку України 

призвели до того, що транспортна система України та МП зокрема, відчувають 

системні стратегічні проблеми та не готові до інтеграції у TEN-T, не дивлячись на 

зацікавленість з боку ЄС. Цю ситуацію необхідно вирішувати застосовуючи 

грамотний підхід до стратегічного управління транспортним комплексом та МП 

зокрема, який повинен базуватися на дієвому організаційно-економічному механізмі 

управління розвитком МПУ. Серед першочергових завдань для організаційно-

економічного механізму управління розвитком МПУ, в першу чергу, оновлення 
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діючої Стратегії МПУ 2038 з урахуванням тих змін, що сталися з моменту її 

прийняття у 2013 році. 

 

Висновки до розділу 2. 

1. Оцінка основних статистичних показників розвитку МПУ показує тенденцію 

до зниження обсягів перевалки транзитних вантажів при тому, що загальні обсяги 

перевалки вантажів зростають. Крім того, глобальний індекс 

конкурентоспроможності портової інфраструктури залишається доволі низьким, що 

в сукупності свідчить про незадовільний стан якості портової інфраструктури 

України, та в подальшому буде впливати на процеси інтеграції. 

2. Зроблено висновок про те, що наразі МПУ не готові до викликів 

спричинених глобальними трендами розвитку морських вантажних перевезень та 

МП як їх агентами. Це пов’язано як з внутрішніми факторами, так і з зовнішніми 

впливами на МПУ. Цей висновок зроблено на основі сучасного стану 

інфраструктури МПУ, стану імплементації законодавства ЄС у вітчизняне 

законодавство, стану виконання задекларованих у Стратегії МПУ 2038 завдань, 

визначених на середньостроковий період (2013-2020 рр.) та статистичних 

показників роботи МПУ. В першу чергу, це стосується таких глобальних трендів як: 

– посилення глобалізації, яка вимагає імплементації відповідних нормативно-

правових актів з метою забезпечення відповідності МП міжнародним стандартам;  

– збільшення обсягів суден, що потребує збільшення глибин стоянок біля причалів та 

глибин підхідних каналів портів;  

– посиленої контейнеризації вантажів та, відповідно, необхідність портового 

обладнання (на сьогодні лише у 4 МПУ з 13 здійснюється перевалка контейнерів);  

– активна цифровізація процесів нагляду та контролю за рухом суден та вантажів у 

провідних МП світу, тоді як в Україні не імплементовано відповідного 

міжнародного законодавства та не впроваджено відповідних ІТС у МП, це 

стосується впровадження національного сегменту SafeSeaNet, AIS, PCS; 

– обмежена пропускна здатність для проходу суден через канал Босфор посилює 

конкуренцію між портами Азово-Чорноморського басейну. 
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3. В Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС в частині транспортного 

законодавства, зокрема щодо МП, чітко визначені нормативно-правові акти, які 

необхідно імплементувати у законодавство України. Необхідність імплементації цих 

Директив та Регламентів унормована у відповідних нормативно-правових актах 

щодо реалізації Стратегії МПУ 2038. Нами проведено аналіз проміжних результатів 

виконання Стратегії та встановлено, що на сьогодні стан імплементації положень 

Директив та Регламентів ЄС знаходиться на низькому рівні, а саме, на сьогодні не 

імплементовано положення наступних нормативно-правових актів: Директив 

2000/59 ЄС, 2002/59/ЄС, 2010/65/ЄС, 2009/16/ЄС, 2009/21/ЄС, 2019/83/ЄC, 

2009/15/ЄС, 2005/65/ЄС; Регламентів (ЄС) 391/2009, 336/2006, 725/2004.  

4. Задля успішної інтеграції у TEN-T, портова інфраструктура України повинна 

бути модернізована відповідно до вимог до неї з боку ЄС (Регламент № 1315/2013). 

Мова про портове обладнання; впровадження відповідних, сумісних з світовими та 

європейськими ІТС; екологічний нагляд та контроль у МПУ тощо. 

5. Автором встановлено, що однією з домінуючих проблем, яка генерує інші 

проблеми, є відсутність стратегічного бачення та реалізації стратегічного підходу в 

управлінні розвитком галуззю портового господарства. Про це свідчить 

незадовільний стан виконання взятих зобов’язань з боку України згідно з умовами 

Угоди про асоціацію України-ЄС та невиконання більшості завдань, поставлених у 

плані реалізації заходів щодо виконання пріоритетних напрямів розвитку морського 

транспорту, задекларованих у Наказі Міністерства інфраструктури України від 18 

грудня 2015 року №542. На основі цього робимо висновок про відсутність реально 

діючих механізмів реалізації галузевої політики на практиці та відсутність єдиного 

підходу до управління в керівництві країни, галузевому міністерстві 

(Мінінфраструктури) та відповідній управляючій організації (АМПУ). Це потребує 

актуалізації Стратегії МПУ 2038, яка буде базуватися на обґрунтованому механізмі 

стратегічного управління розвитком МПУ.  
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РОЗДІЛ 3. ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ  

 

3.1. Механізм стратегічного управління розвитком морських портів 

України  

 

Розкриття теоретико-методологічних підходів до розвитку МПУ довело 

необхідність розробки та доопрацювання деяких елементів механізму стратегічного 

управління розвитком МПУ в умовах європейської економічної інтеграції, а саме: 

визначення чіткої мети та завдань, розвиток системи принципів, систематизація 

стратегічних документів та об’єднання елементів у схему механізму стратегічного 

управління розвитком МПУ в умовах європейської економічної інтеграції. На основі 

цього, необхідно визначити результати «роботи» діючого механізму та оцінити його 

ефективність, що надасть можливість визначити пропозиції щодо удосконалення 

його структурних елементів. 

Узагальнюючи недоліки стратегічного управління розвитком МПУ на 

сучасному етапі, перш за все зазначимо, що суттєвою перешкодою для розвитку 

МПУ є відсутність ефективної державної політики, що відображається у не 

опрацьованості елементів механізму стратегічного управління розвитком МПУ в 

умовах інтеграції. З огляду на це, на основі вищевикладеного теоретико-

методологічного підґрунтя та удосконалення його елементів нами виокремлено та 

сформовано схему діючого механізму стратегічного управління розвитком МПУ 

в умовах європейської економічної інтеграції (рис. 3.1). 

Згідно з цим, мета механізму – забезпечення належних умов економічної 

інтеграції МПУ в транспортну мережу ЄС (TEN-T) з урахуванням 

короткострокових, середньострокових та довгострокових пріоритетів розвитку 

країни та портової галузі зокрема. 
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Рис. 3.1. Схема діючого механізму стратегічного управління розвитком 

морських портів України в умовах європейської економічної інтеграції 

Джерело: складено автором 
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Нами визначено низку завдань: 

1) Удосконалення системи стратегічних документів управління розвитком 

МПУ в умовах інтеграції, надання методологічних рекомендацій до Стратегії 

розвитку МПУ. 

2) Заохочення з боку держави розвитку ДПП у МПУ. 

3) Сприяння залученню державних, приватних та іноземних інвестицій в 

розвиток інфраструктури МПУ. 

4) Забезпечення вчасної та «безболісної» інтеграції МПУ в TEN-T за 

рахунок виконання умов, що висунуті ЄС Україні. 

Розвиток системи принципів стратегічного управління розвитком МПУ в 

умовах інтеграції здійснено нами на основі узагальнення особливостей принципів 

державного управління, регулювання, функціонування МПУ, принципів інтеграції 

України в світову економіко-соціальну систему та сукупності принципів 

стратегічного управління та планування. Окрім того, щоб сформулювати перелік 

принципів автор звертався до основних передумов процесу інтеграції та враховував 

вплив сучасних світових трендів розвитку МП. Отже, нами визначено наступну 

низку принципів, що повинні виступити концептуальним базисом механізму 

стратегічного управління розвитком МПУ в умовах інтеграції. 

1. Принцип дотримання умов і завдань стратегічного менеджменту та 

стратегічних пріоритетів. Перевага використання Стратегії розвитку економіки, її 

галузей, регіонів та інших об’єктів державного управління на всіх рівнях 

підтверджено практикою багатьох країн. Стратегія виступає як інструмент 

ефективного стратегічного управління. Такий підхід дозволяє вчасно реагувати на 

зовнішні та внутрішні виклики, коригувати заходи з досягнення цілей та шляхи їх 

реалізації. Прикладом може слугувати транспортна політика ЄС, яка без зміни цілей 

кардинально змінила механізм їх досягнення на більш дієвий, отримуючи на 

сьогодні найрозвиненішу транспортну систему світу в межах об’єднання багатьох 

країн. 

Забезпечити вдалу реалізацію Стратегії МПУ 2038 необхідно шляхом 

виконання умов стосовно підходів до ефективного стратегічного управління: 
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наявність розробленої системи життєздатних стратегічно-планових документів, 

наявність прогнозів основних показників розвитку, визначення основних 

інструментів, чітко спланованих та задекларованих стратегічних пріоритетів та 

інших. Внаслідок цього, Стратегія МПУ 2038 повинна стати презентацією дій, 

основним вектором економічного розвитку не лише для органів державної влади, а і 

для всіх стейкхолдерів МП. 

2. Принцип відповідності сучасним трендам. Цей принцип передбачає розвиток 

МП відповідно до того, які виклики на часі у світовому господарстві стосовно 

перевезень, економічних відносин та інфраструктурних вимог до МП. Саме через 

врахування та відповідність сучасним трендам розвитку морських перевезень 

вантажів МП має здатність до конкуренції та до залучення з подальшим зростанням 

вантажопотоків. 

3. Принцип індивідуальності, передбачає формування та реалізації 

індивідуальних стратегій розвитку для МПУ, так як існують суттєві відмінності між 

МП, які вимагають персонального підходу до стратегічного управління. МП 

відрізняються за типом власності, за моделями, за підходами в управлінні та за 

іншими ознаками, що тягне за собою різні методи в управлінні та різні стратегії 

розвитку. 

4. Принцип інтеграційної відповідності, який означає, що у процесі управління 

МП в умовах інтеграції необхідно враховувати основні інтеграційні вимоги до 

розвитку МП, в тому числі: до нормативно-правової бази, до соціально-економічних 

відносин між суб’єктами господарювання у МП, до технічних орієнтирів, до вимог 

безпеки та охорони довкілля. Все це сприяє пришвидшенню процесів інтеграції і 

має значний позитивний вплив на розвиток транспортної системи загалом та МП 

зокрема. 

5. Принцип субсидіарності. Актуальний для стратегій нижчих ієрархічних 

рівнів. Передбачає делегування обов’язків виконавцям відповідного рівня, згідно з 

цим принципом задачі та цілі необхідно ставити на державному рівні, а проблеми 

вирішувати на рівні МП, де їх вирішення буде найефективнішим. 
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6. Принцип конкурентності передбачає створення конкурентних умов з боку 

держави для розвитку усіх стейкхолдерів МП та створення умов для конкуренції 

між МПУ. 

Окреслена система принципів стратегічного управління розвитком МПУ в 

умовах європейської економічної інтеграції залежить від дотримання певних умов, а 

саме: 

по-перше, між собою принципи повні поєднуватись настільки гармонійно, щоб 

це не заважало, а лише стимулювало процес стратегічного управління просторовим 

розвитком економіки України; 

по-друге, сукупність принципів повинна бути лояльна до можливого 

доповнення іншими, новими принципами, тобто повинна враховуватись 

динамічність інтеграційних процесів розвитку; 

по-третє, принципи не враховують людський фактор – саме він впливає на те, 

чи виконуються завдання окресленого механізму. Мотивованість та 

кваліфікованість виконавців може суттєво вплинути на кінцевий результат, навіть 

опосередкована стратегія буде дієвою при кваліфікованому виконанні. 

Методами реалізації механізму є: методи державного та стратегічного 

управління, а також методи стратегічного аналізу. Як вже зазначалося, основним 

інструментом реалізації даного механізму є Стратегія МПУ 2038 та Стратегії 

розвитку окремих МПУ. Фактори впливу на розвиток МПУ в умовах європейської 

економічної інтеграції систематизовано нами у розділі 1.3 цього дисертаційного 

дослідження. Функції механізму стратегічного управління розвитком МПУ в умовах 

європейської економічної інтеграції є класичними функціями управління і не 

потребують окремого роз’яснення: планування, організація, мотивація і контроль 

[188]. До того ж, в структурі даного механізму нами виокремлено державні 

інститути, якими реалізується транспортна політика України, в тому числі і в галузі 

портового господарства; нормативно-правові документи за різними сферами 

регулювання господарських відносин у МПУ, до яких входить система стратегічних 

та планових документів. 



166 

Оцінку якості функціонування механізму запропоновано здійснювати в три 

етапи з використанням моделі, що являє собою формалізований опис виокремлених 

нами компонентів механізму з метою визначення ефективності стратегічного 

управління розвитком МПУ в умовах європейської економічної інтеграції та 

надання відповідних пропозицій, щодо його удосконалення.  

На практиці, запропонована модель механізму стратегічного управління 

розвитком МПУ в умовах європейської економічної інтеграції описує три 

компоненти, а саме:  

 процеси інтеграції, в які залучені МПУ;  

 діяльність МПУ;  

 стратегічне управляння МПУ, яке сприяє їх ефективному розвитку та 

інтеграції у TEN-T.  

На першому етапі оцінки якості функціонування механізму, здійснено 

розробку економічної моделі оцінки ефективності механізму. На другому – 

розрахунок відібраних показників, що дозволяє внести пропозиції щодо 

удосконалення механізму на третьому етап. Оптимальним результатом 

удосконалення механізму повинна стати ефективна транспортна система та МП 

зокрема; реалізація транспортної поілтики держави в частині успішної інтеграції у 

транспортну мережу ЄС (TEN-T) шляхом реалізації Стратегії МПУ 2038.  

До оцінки ефективності означених компонентів, яку необхідно здійснити для 

визначення ефективності функціонування механізму загалом, застосовано різні 

підходи.  

На першому етапі нами запропоновано кількісну оцінку ефективності двох 

компонентів механізму (табл. 3.1).  

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 [190] (формула 3.1); 
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 індекс Грубеля-Ллойда, який описує вплив інтеграційних процесів на 

портову галузь України через посилення або послаблення внутрішньогалузевої 

торгівлі послугами морського транспорту [191] (формула 3.2). 

Таблиця 3.1 

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

)
, 

 

(3.1) 

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
, 

 

(3.2) 

 

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, (3.3) 

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
 (3.4) 

 

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 

Джерело: складено автором. 

* Європейська економічна комісія ООН (UNECE). 

 

Кількісна оцінка процесів економічної інтеграції ускладнюється через її 

багатовимірність та багатофакторність, однак, розглянутий нами у Розділі 2. індекс 
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залученості країни та її МП у мережу лінійного судноплавства, вимірює інтеграцію 

МП країни у світові морські вантажні перевезення з технічної сторони.  

По-друге, ефективність діяльності МПУ описана такими показниками: 

 рентабельність МПУ, що висвітлює якість управління економічним 

розвитком МПУ через ефективність їх роботи [192] (формула 3.3); 

 ефективності стратегічного управління розвитком МПУ, за допомогою 

якого нами оцінено результативність досягнення запланованих короткострокових 

цілей реалізації стратегії розвитку ДП АМПУ, в якості яких виступає їх 

запланований дохід на відповідний рік [193] (формула 3.4). 

Практика офіційного оцінювання ефективності діяльності морських портів 

України зводиться до визначення рейтингу портів за часткою перевалки вантажів у 

загальному обсязі, що приводить до найвищих позицій у цьому рейтингу великих 

МП, таких як Одеса, Південний, Миколаїв тощо, тоді як умовно малі МПУ, такі як 

Рені, можуть працювати більш ефективно, у повну потужність, при цьому, не 

демонструючи високих обсягів перевалки вантажів. Інтерес представляють, наукові 

наробки у цій сфері О. Нів’євського та К. Бобильової, якими розроблено рейтинг 

МПУ на основі економетричного аналізу – аналіз стохастичної межі (англ. stochastic 

frontier analysis). Вихідними даними були інфраструктурні характеристики МПУ, а 

саме: загальна площа МП, загальна довжина причальної смуги, максимальна 

глибина стоянки біля причалів МП, пропускна спроможність МП. За цим рейтингом 

на перших місцях ідуть МП: Миколаїв, Одеса та Ізмаїл. Також зазначається, що 

середньозважений показник ефективності діяльності усіх МПУ має значення 63%, 

що свідчить про можливість нарощення загальних обсягів перевалки вантажів у 

МПУ майже вдвічі [189]. Тож, робимо висновок про те, що на сьогодні всестороння 

оцінка, яка б враховувала економічні особливості роботи механізму стратегічного 

управління розвитком МПУ в умовах європейської економічної інтеграції не 

проводилася, на відміну від оцінки ефективності на основі технічних, або 

інфраструктурних особливостей МПУ. 

На другому етапі проведено розрахунки відібраних показників за період 2014-

2019 рр. Результати цих розрахунків для процесів інтеграції та діяльності МПУ, 
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подано у таблиці 3.2, аналіз якої доводить загальний незадовільний сучасний стан 

механізму стратегічного управління розвитком МПУ в умовах європейської 

економічної інтеграції та його не ефективність. Адже динаміка RCAмпу починаючи із 

2017 року свідчить про зниження конкурентних позицій морського транспорту 

України на ринку європейських послуг, тоді як зростання індексу Грубеля-Ллойда 

свідчить про позитивний вплив процесів економічної інтеграції на 

внутрішньогалузеву торгівлю послугами морського транспорту. Негативний 

результат виявлено за показником рентабельності морських портів України, яка у 

2019 році становить 30% тоді як у 2015 році значення цього показника становило 

91%. При цьому, зниження рентабельності пов’язане не з скороченням витрат, а з 

суттєвим скороченням прибутків ДП АМПУ. Показник ефективності управління 

МПУ в 2019 році демонструє позитивне значення, на відміну від попередніх років.  

Таблиця 3.2 

Результати оцінки ефективності механізму стратегічного управління 

розвитком МПУ в умовах європейської економічної інтеграції 

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 нд* 1,10 1,06↓ 0,99↓ 0,77↓ 1,04↑ 

Джерело: розраховано автором. 

*нд – немає даних 

 

Оскільки аналіз стратегічне управління розвитком МПУ здійснено експертним 

способом у розділі 2.3, на даному етапі, необхідно оцінити його ефективність. 

Результати оцнки ефективності подані у Додатку В., з якого видно, що станом на 

2020 р. середньостроковий план дій Міністерства Інфраструктури України поданий 

у наказі №542 має ступінь виконаних завдань за обсягом від загальної їх кількості, 

на рівні 17%, що свідчить про низький рівень стратегічного управління галуззю 

портового господарства України. 

Результати проведеної оцінки ефективності механізму стратегічного управління 

розвитком МПУ в умовах європейської економічної інтеграції свідчать про 

тенденцію до зниження ефективності сучасного механізму. Тож, на третьому 
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етапі, за для підвищення його ефективності нами запропоновано удосконалення 

його наступних структурних елементів:: 

- систематизація стратегічних документів управління розвитком МПУ, з 

метою виявлення прогалин; 

- розробка середньострокового прогнозу обсягів перевалки вантажів у 

МПУ; 

- надання методичних рекомендації до діючої Стратегії МПУ 2038. 

Як вже зазначалось, сучасний досвід стратегічного управління розвитком 

економік, регіонів, галузей, підприємств та інших об’єктів економічної діяльності 

довів дієвість та ефективність реалізації Стратегій розвитку та супутніх стратегічних 

та прогнозно-планових документів. Наразі стратегічне управління розвитком МПУ 

не має такого підґрунтя, а процеси інтеграції враховані опосередковано. Крім того, з 

попереднього дослідження видно, що відсутнє середньострокове та короткострокове 

планування та прогнозування, яке не передбачено законодавством – Закон України 

“Про державне стратегічне планування” досі не прийнято, і це унеможливлює 

реалізацію ефективної державної транспортної політики [194]. Саме тому виникає 

потреба у розробці обґрунтованої системи стратегічних документів управління 

розвитком МПУ в умовах інтеграції. 

Процес дослідження сутності та змісту стратегічних документів регулювання 

розвитку МПУ в умовах інтеграції дозволив нам систематизувати за видами 

планування та класифікувати за горизонтом планування стратегічно-планові та 

прогнозні документи (табл. 3.3). На сьогодні, в умовах економічної інтеграції нашої 

країн в ЄС рамковим документом стратегічного характеру для України є «Угода про 

асоціацію між Україною та ЄС» [195], так як її положення обов’язкові для 

імплементації у нормативно-правові документи, зокрема у стратегічно-планові 

документи розвитку на всіх ієрархічних рівнях управління.  
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Таблиця 3.3 

Система стратегічних документів управління розвитком МПУ за рівнями управління та періодами планування 
 Діючі нормативно-правові акти  Нормативно-правові акти, які необхідно розробити та прийняти 

Джерело: складено автором  

 КОРОТКОСТРОКОВИЙ ПЕРІОД 

(на 1 рік) 

СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЕРІОД 

(до 5 років) 

ДОВГОСТРОКОВИЙ ПЕРІОД 

(15-20 років) 
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❖ Програма діяльності Кабінету Міністрів України ❖ Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020» 

❖ Прогноз економічного і соціального розвитку України на 

2019-2021 
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❖ План заходів з виконання Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020» (є лише за 2015 р.) 

❖ Середньостроковий план заходів з виконання завдань 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»  

❖ Довгострокова стратегія 

просторового / сталого розвитку 

України до 2030 року 

❖ Державні цільові програми 

спрямовані на розвиток транспортної 

галузі та МП зокрема 
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 ❖ Стратегічний план розвитку морського транспорту на 

період до 2020 року 

❖ Галузева програма забезпечення безпеки судноплавства 

2014-2018 роки 

❖ Національна транспортна 

стратегія України на період до 2030 

року  

❖ Стратегія розвитку МПУ 2038 

❖ План реалізації Стратегії розвитку МПУ 2038 на 

наступний рік 

❖ Прогноз вантажопотоків у МПУ на наступний рік 

❖ План заходів на 2018-2020 (2019-2021) роки з реалізації 

Національної транспортної стратегії України на період до 2030 р. 

❖ Прогноз розвитку галузі на середньостроковий період 

❖ Прогноз вантажопотоків у МПУ (на 5 років) 

❖ Галузева програма забезпечення безпеки судноплавства 

2020-2024 роки 
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❖ План реалізації Стратегії соціально-економічного, 

сталого або просторового розвитку приморських регіонів 

України  

❖ Прогноз соціально-економічних показників, в тому 

числі і тих, що характеризують транспортну галузь на 

наступний рік 

❖ Середньостроковий план реалізації Стратегії соціально-

економічного, сталого або просторового розвитку приморських 

регіонів України  

❖ Прогноз соціально-економічних показників, в тому числі і 

тих, що характеризують транспортну галузь (на 5 років) 

❖ Стратегії соціально-

економічного, сталого або 

просторового розвитку приморських 

регіонів України 

П
о

р
т
 

❖ План розвитку МП  

❖ План реалізації Стратегій розвитку конкретного 

МП 2038 

❖ Прогноз вантажопотоків у конкретному МП на 

наступний рік 

❖ Середньостроковий план реалізації Стратегії розвитку 

конкретного МП 2038 

❖ Прогноз вантажопотоків у конкретному МП (на 5 років) 

❖ Стратегія розвитку МП 2038 
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На державному рівні основним документом стратегічного характеру на 

довгострокову перспективу в сфері соціально-економічного управління є Стратегія 

сталого розвитку «Україна-2020» [196], якою передбачено реформу транспортної 

інфраструктури. У середньостроковій перспективі в прогнозі економічного і 

соціального розвитку України на 2019-2021 рр. [197] серед показників відсутні 

показники розвитку транспорту. У короткостроковій перспективі заходи з 

реформування транспортної галузі відображено у Програмі діяльності Кабінету 

Міністрів України [198] на відповідний рік, де вони окреслені як цілі Міністерства 

інфраструктури на відповідний рік. Подальший моніторинг та результати діяльності 

Міністерства відображаються щорічно у рішенні колегії Міністерства 

інфраструктури України щодо виконання заходів з реформування авіаційного, 

залізничного, автомобільного, морського і річкового транспорту та дорожнього 

господарства. 

Здійснення стратегічного планування розвитку транспортної галузі та МПУ 

зокрема на галузевому рівні у довгостроковому періоді передбачене Національною 

транспортною стратегією України на період до 2030 року [98] та Стратегією 

розвитку МПУ до 2038 року [99]. Це основні документи, що визначають стратегічні 

пріоритети розвитку та способи досягнення цілей. Національна транспортна 

Стратегія повинна продиктувати напрямок розвитку та парадигму дій на 

відповідний період для всіх підгалузей. Проте, як ми бачимо, Стратегія розвитку 

МП має довший термін реалізації, ніж Національна транспортна стратегія. Яким 

стратегічним документом вона керується, нами не з’ясовано.  

Окрім того, з таблиці 3.3. бачимо, що в цій сфері відсутні середньострокові та 

короткострокові стратегічно-планові документи – прогнози та програми заходів з 

реалізації, по суті основні інструменти виконання Національної транспортної 

стратегії. Підставою для розробки плану заходів з реалізації Національної 

транспортної стратегії є Розпорядження КМУ «Про схвалення Національної 

транспортної стратегії України на період до 2030 року», яким на Мінінфраструткури 

покладено обов’язок розробити та подати у тримісячний строк КМУ проєкт плану 

заходів на 2018-2020 роки з реалізації Національної транспортної стратегії. Проте 
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цей документ залишився в проєкті, як і Проєкт розпорядження КМУ «Про 

затвердження плану заходів на 2019-2021 роки з реалізації Національної 

транспортної стратегії України на період до 2030 року». Так само в системі 

документів стратегічного управління розвитком МПУ в умовах інтеграції відсутні 

прогнозні документи. 

Середньострокове планування в підгалузі морського транспорту регулюється 

Стратегічним планом розвитку морського транспорту на період до 2020 року. Цей 

план відповідає вимогам до стратегічних документів і є дієвим інструментом на 

своєму рівні, проте має деякі методичні недоліки, а саме: відсутні прогноз розвитку 

галузі та сценарії розвитку МПУ, перелік показників (індикаторів) для моніторингу 

не відповідає стратегічним напрямкам. Крім того, у Законі України про розвиток 

МП зазначається, що основою планування розвитку портової галузі є Стратегія 

МПУ 2038 на 25 років, а вже основою для неї є прогнози щодо вантажопотоків, які 

на практиці теж відсутні. Детальніше Стратегію розвитку МПУ до 2038 буде 

розглянуто в розділі 3.3. 

На сьогодні регіональний блок стратегічно-планових документів на довго-, 

середньо- та короткострокову перспективу є достатньо сформованим та повним. 

Розвиток регіонального стратегічного управління та місцевого самоврядування в 

Україні широко і потужно підтримується з боку таких міжнародних організацій як 

USAID та ЄС вже впродовж багатьох років. Розвиток транспортної галузі в цілому 

та МП зокрема розглянуто у регіональних довгострокових стратегіях розвитку, і 

відповідно у всіх інших супідрядних документах. 

На рівні МП на довго-, середньо- та короткострокову перспективу 

розробляються плани розвитку МП, які згідно з Законом України про МП, з-поміж 

іншого, є основою для розробки Стратегії розвитку МПУ до 2038 року. Проте, на 

нашу думку, існують протиріччя, так як в цьому ж Законі зазначається наступне: 

«план розвитку морського порту повинен відповідати положенням Стратегії 

розвитку морських портів України у короткостроковій перспективі та містити 

деталізовану схему території морського порту». Тобто, в цьому абзаці вже 

стверджується, що План розвитку МП повинен базуватися на положеннях Стратегії 
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МПУ 2038, що в цілому відповідає нормам супідрядності в ієрархії стратегічних 

документів – документ, що регулює діяльність на нижчому ієрархічному рівні буде 

керуватися положеннями документу вищого ієрархічного рівня. Окрім того, 

очевидно, що плани розвитку МП повинні розроблятися на короткострокову 

перспективу. В свою чергу, в Стратегії МПУ 2038 зазначається наступне: 

«реалізація Стратегії здійснюється шляхом виконання планів розвитку морських 

портів на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу», отже потребує 

узгодженості між собою Закон України про МП та Стратегії розвитку МП 

до 2038 року в частині термінів щодо укладання планів розвитку МП [199]. 

Розробка середньострокових та короткострокових прогнозів розвитку галузі 

МП та вантажопотоків в них на сьогодні не здійснюється. 

Далі приділимо увагу тим стратегічно-плановим та прогнозним документам, 

якими, на нашу думку, слід доповнити систему документів для більш ефективного 

виконання завдань, поставлених у «Стратегії – 2020» в рамках закладених цілей. 

Отже, систему стратегічних документів управління розвитком МПУ в умовах 

інтеграції на довгострокову перспективу слід доповнити наступними документами: 

1) з огляду на те, що стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» по суті є 

документом середньострокової дії терміном на 5 років слід прийняти дієвий 

довгостроковий (терміном на 10-15 років) документ стратегічного характеру на 

державному рівні, який враховує всі сучасні проблеми розвитку економіки України, 

в тому числі і транспортної галузі, та визначить шляхи подолання цих проблем із 

урахуванням інтеграційних процесів, що відбуваються у соціально-економічному 

просторі нашої держави; 

2) крім того, на сьогодні відсутні державні цільові програми, спрямовані на 

розвиток транспортної галузі та МП зокрема. Сучасний стан транспортної галузі та 

особливо стратегічних об’єктів транспортної інфраструктури (таких як, наприклад, 

залізничні колії та автодороги у МП) потребує державної підтримки, яка здійснена 

через інструмент ДЦП; 
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3) на рівні МП необхідно розробляти Стратегії МП 2038, які будуть відповідати 

вимогам до довгострокових стратегічних документів і, керуючись принципом 

індивідуальності, будуть розроблені під конкретний МП. 

На середньострокову перспективу: 

4) прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 слід 

доповнити показниками розвитку транспорту, а саме показниками обсягів 

перевезення пасажирів та вантажів; 

5) на галузевому рівні необхідно узгодити та прийняти План заходів на 2020-

2022 роки з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 

2030 року; 

6) згідно з Законом України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку», на галузевому рівні слід розробляти 

прогноз розвитку галузі на середньостроковий період, на 3-5 років; 

7) як вже зазначалося, відповідно до Закону України про МП необхідно 

розробляти Прогноз вантажопотоків на галузевому рівні (у МПУ загалом) (на 5 

років). 

8) Передбачена вище Стратегія розвитку МП на середньострокову перспективу 

буде потребувати плану реалізації або програми реалізації із заходами щодо 

досягнення середньострокових цілей та завданнями до них. 

9) на рівні кожного МП необхідно розробляти середньостроковий прогноз 

вантажопотоків на 5 років. 

На короткострокову перспективу: 

10) на державному рівні Програма діяльності Кабінету Міністрів України 

потребує Плану заходів з реалізації, так як сама по собі передбачає лише 

встановлення цілей та очікуваних результатів із прописаними показниками; 

11) на галузевому рівні необхідно розробляти короткостроковий план з 

реалізації заходів, висунутих у Стратегії розвитку МПУ; 

12) необхідно розраховувати прогноз вантажопотоків у МПУ на 

короткостроковий період; 
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13) на рівні МП, так само як і на галузевому, необхідно розробляти План 

реалізації Стратегій розвитку конкретного МП до 2038 року; 

14) прогноз вантажопотоків у конкретному МП на наступний рік. 

Отже, задля досягнення довгострокових стратегічних цілей розвитку України в 

цілому та транспортної галузі зокрема, а також враховуючи інтеграційні процеси в 

державі, доцільно запровадити відповідну систему стратегічних документів, які 

будуть враховувати соціально-економічний та галузевий розвиток на кожному етапі 

досягнення визначених цілей.  

Важливість стратегічного мислення в процесі управління розвитком МП 

підтверджена провідним європейським та світовим досвідом. В рамках інтеграції з 

ЄС (асоціації, потенційного членства) одним із завдань України є імплементація 

відповідних європейських стандартів у вітчизняну нормативно-правову практику. 

Детальне вивчення та аналіз існуючого державного правового поля, нормативно-

правових документів та стандартів ЄС, аналіз системи стратегічних документів та 

виявлених в цій системі недоліків дозволяє надати рекомендації методичного 

характеру до діючої Стратегії МПУ 2038, які подані у наступних розділах. Крім 

того, актуалізується необхідність розробки 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. 

 

 

3.2. Прогноз розвитку морських портів України на період до 2024 року 

 

Середньостроковий прогноз розвитку МПУ є важливою складовою Стратегії 

розвитку галузі, а також базовим документом для розроблення Плану заходів щодо 

виконання стратегічних середньострокових пріоритетів розвитку згідно із 

довгостроковими цілями. Зазначений прогноз, як і будь який інший об’єкт, що 

потрапляють у сферу державного регулювання, передбачає проведення 

ретроспективного аналізу обсягів перевалки вантажів та розробки на його основі 

варіантів майбутніх тенденцій розвитку, а також визначення завдяки цим прогнозам 
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– цілей та завдань подальшого функціонування МП. Адже ефективне управління їх 

розвитком залежить від точності та достовірності зазначеного прогнозу та стане 

практичною підставою для обґрунтування рекомендацій до чинної Стратегії МПУ 

2038 з огляду на сучасні тенденції розвитку галузі. 

Динаміка обсягів перевалки вантажів у МПУ є досить неоднозначною, на цей 

показник суттєво вплинули як економічні процеси, що піддаються математичному 

обрахунку, так і політичні та соціальні процеси, які важко передбачити та 

спрогнозувати їх вплив на подальший розвиток галузі. Основні фактори, що 

впливають на обсяги перевалки вантажів у МПУ,  мають насамперед економічний 

характер. Крім того, вони поділяються на внутрішні та зовнішні, а також чинять 

позитивний та негативний вплив (фактори подано у розділі 1.3).  

В основі розроблення нашого прогнозу лежить часовий період з 2010 р. по 2019 

р. На цей динамічний ряд припадає певні події у світі та Україні, що вплинули на 

динаміку показника за цей період, а саме: наслідки економічної кризи 2008 р. та 

воєнні дії на сході України, розпочаті у 2014 р. та пов'язані із цим зміни у 

транспортних потоках повз територію України через переорієнтацію 

зовнішньоекономічних зв'язків, підписання Україною Угоди про асоціацію Україна-

ЄС та криза, викликана наслідками поширення COVID-19.  

Зазначені події разом з іншими глобальними світовими трендами, формують 

загальносвітові довгострокові тренди розвитку морських вантажних перевезень та 

функціонування МП, а поширення COVID-19 спричинило деякі короткострокові та 

середньострокові тренди. Основні тренди, що впливають на розвиток морських 

вантажних перевезень та функціонування МП у глобальному вимірі, подано у 

розділі 1.2. 

У середньостроковій та короткостроковій перспективах окреслені тренди 

будуть трансформовані та/або підсилені поширенням COVID-19, адже на 2020 р. 

прогнозувався глобальне економічне піднесення, що знівельовано епідемією 

COVID-19. Дослідження експертів [200, 201] та прогноз, розроблений Міжнародним 

валютним фондом (МВФ) [202] засвідчують, що світова торгівля товарами у 2020 р. 

у реальному вираженні може впасти на 13,6–32% (оптимістичний та песимістичний 
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сценарії). Секретаріатом Світової організації торгівлі (СОТ) надано звіт [203], де 

один із висновків зроблений про те, що відновлення V-подібної траєкторії динаміки 

обсягів світової торгівлі розпочнеться з 2021 р. (рис. 3.2). Проте очікується, що до 

попереднього рівня в період після епідемії COVID-19 показник обсягів світової 

торгівлі не повернеться. Відновлення залежатиме від масштабності й фактичної 

тривалості спалаху COVID-19, а також від ефективності політичних заходів у 

всьому світі.  

 

Рис. 3.2. Прогноз обсягів світової торгівлі товарами, 2000-2022 рр.,  

порівняно з 2015 р. = 100% 

Джерело: WTO Secretariat [197]. 

 

Крім того, на сьогодні існують деякі регіональні особливості, наприклад: 

пандемія зачіпає всі регіони світу, тим не менш, ступінь впливу асиметричний, 

оскільки Європа та США постраждали найсильніше.  

Які тренди сформувалися в галузі морських вантажних перевезень та у 

функціонуванні МП світу та МПУ внаслідок впливу епідемії COVID-19 

окреслимо нижче.  

Оскільки 80% міжнародної торгівлі здійснюється за рахунок морських 

вантажних перевезень необхідно враховувати висновки експертів, щодо динаміки 

цих показників у 2020–2021 рр. Тож сьогоденні тенденції щодо діяльності та 

подальшого розвитку МП в умовах поширення епідемія COVID-19 окреслюються 

жорсткою політикою стримування поширення вірусу, скороченням обсягів світової 

торгівлі, що, відповідно, відображається у скороченні обсягів морських перевезень.  
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Загалом тренди розвитку та функціонування МП, які пов'язані з поширенням 

епідемії COVID-19, стосуються, по-перше, дотримання вимог трудового морського 

права; по-друге, скороченням контейнерних перевезень на основних маршрутах 

лінійного судноплавства; по-третє: регіональних особливостей функціонування МП. 

Дотримання вимог трудового морського права відображається у накладанні 

обмежень на судна та екіпаж, включаючи заборони щодо заміни екіпажу, необхідної 

судноплавним компаніям для дотримання вимог трудових договорів і трудового 

морського права. Зазвичай кожен місяць відбувається близько 100 000 змін екіпажів, 

однак наразі у 120 зі 126 країн введені обмеження на зміну екіпажу: в 92 країнах 

заміна екіпажу заборонена, а в 28 країнах заміна екіпажу підлягає перевірці й 

затвердженню з боку влади (Inchcape Shipping Services 2020). В Україні заміна 

екіпажу доступна для всіх національностей, кордони відкриті для іноземців із 

«зеленої зони» зі страхуванням COVID-19 [204]. Через ці обмеження судна стали 

«плаваючими карантинними зонами», оскільки країни відмовляються приймати 

судна у своїх портах до тих пір, поки екіпаж не буде оголошено перевіреним на 

наявність вірусу. У більшості країн нормальний час карантину становить 14 днів.  

У розрізі структури вантажів, що перевозяться морським транспортом та 

перевалюються у МП, найсильніше карантинні обмеження із заходом суден у МП 

вплинули на перевезення контейнерів. За перше півріччя 2020 р. альянсами 

провідних контейнерних перевізників скасовано 13% (1675 рейсів) рейсів альянсу 

2M та по 17% рейсів у Ocean Alliance та THE Alliance [205]. Така ситуація склалася 

через те, що у МП, які є найбільшими торговельними контейнерними хабами, такі як 

Сінгапур, Гонконг, Бусан, Роттердам, Антверпен, Шанхай та інші, введено жорсткі 

карантинні заходи. У цей перелік потрапили МП, які є найбільшими експортерами 

та імпортерами товарів на маршрутах лінійного судноплавства, що поєднують Азію 

та Європу. Таким чином, локальні обмеження, пов'язані з карантинними заходами, 

впливають не лише на конкретний МП, а й на інші МП що мають зв'язок із ним за 

індексом двосторонньої залученості у лінійне судноплавство; і чим цей індекс 

вищий, тим ширші наслідки введених ним обмежень, а, відповідно, і більший вплив 

на міжнародну торгівлю. Експертні дослідження довели, що перевезення 



180 

контейнерів на маршрутах між МП, що ввели заборону на заміну екіпажу, впали на 

20%, тоді як контейнерні перевезення між МП, які накладають м'які обмеження, 

характеризуються зниженням на 6% для пунктів призначення [206]. Загалом 

відзначається те, що морські вантажні перевезення повертаються за обсягами до 

докризового рівня, однак ця тенденція не характерна для контейнерних перевезень 

[207]. 

Як уже зазначалося, в регіональному аспекті найбільше падіння обсягів 

перевалки контейнерів відмічається для МП Китаю та Європи. Так, станом на 

січень–лютий 2020 р. експорт з Китаю впав на 17,2%, порівняно із таким періодом 

2019 р. Китайські МП переповнені імпортними контейнерами, що призводить до 

додаткових зборів за утримання цих контейнерів. У свою чергу, відчувається 

нехватка порожніх контейнерів для експорту в Європу та інші країни [208].  

Розуміння глобальних довгострокових та нагальних (пов'язаних із поширенням 

епідемії COVID-19) трендів, їх впливу та наслідків цього впливу на діяльність та 

розвиток МПУ зумовлює відповідні вимоги. Насамперед це вимоги до якості 

портової інфраструктури, стану та наявності залізничної та автомобільної 

інфраструктури, а також до якості управління МП та державних стивідорних 

компаній, присутніх на ринку портових та логістичних послуг України. Крім того, 

актуалізується потреба у прогнозуванні обсягів перевалки вантажів у МПУ, адже їх 

зростання посилює необхідність модернізації інфраструктури та зміни механізмів 

управління розвитком МПУ. 

Аналіз базового динамічного ряду обсягів перевалки вантажів у МПУ 

спирається на зміни макроекономічних та галузевих показників, які представлено 

нами у вигляді відносних величин: індексу відповідного показника у % до 2010 року 

та темпів приросту або зниження значення показника у % до попереднього року. За 

основні показники для аналізу тенденцій щодо обсягів перевалки вантажів у МПУ 

нами взято такі показники: динаміку ВВП України у постійних цінах 2010 р., обсяги 

морських перевезень світу та обсяг перевезених вантажів усіма видами транспорту 

України (без трубопровідного), представлені у табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Динаміка ВВП в номінальних цінах, обсягів світових морських вантажних перевезень, обсягів перевезених 

вантажів усіма видами транспорту (крім трубопровідного) і обсягів перевалки вантажів у МПУ 

за період 2010-2019 рр. 

Показник Значення 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Валовий внутрішній продукт 

млрд. грн. (у постійних цінах 

2010 року) ВВП 1079,3 1138,3 1141,1 1140,8 1066,0 961,8 985,3 1009,6 1044,0 1077,4 

Індекс до 2010 р., % І10
ВВП 100,0 105,5 105,7 105,7 98,8 89,1 91,3 93,5 96,7 99,8 

Темп приросту, зниження (-) до 

попереднього року, % ТВВП   105,5 100,2 100,0 93,4 90,2 102,4 102,5 103,4 103,2 

Обсяги морських вантажних 

перевезень світу, млрд т М 8378,0 8796,7 9189,5 9501,3 9837,5 10017,9 10276,6 10702,3 11002,2 11376,2 

Індекс до 2010 р., % І10
м 100,0 105,0 109,7 113,4 117,4 119,6 122,7 127,7 131,3 135,8 

Темп приросту, зниження (-) до 

попереднього року, % Тм   105,0 104,5 103,4 103,5 101,8 102,6 104,1 102,8 103,4 

Обсяг перевезених вантажів 

усіма видами транспорту 

України (без трубопровідного), 

млн. т Р 1612,3 1731,7 1725,0 1710,7 1523,6 1377,1 1435,8 1467,2 1533,6 1466,2 

Індекс до 2010 р., % І10
Р 100,0 107,4 107,0 106,1 94,5 85,4 89,1 91,0 95,1 90,9 

Темп приросту, зниження (-) до 

попереднього року, % ТР   107,4 99,6 99,2 89,1 90,4 104,3 102,2 104,5 95,6 

Обсяг перевалки вантажів у 

МПУ, млн. т R 

148,2 155,0 151,0 148,2 144,9 144,6 131,7 132,6 135,2 160,0 

Індекс до 2010 р., % І10
R 100,0 104,6 101,9 100,0 97,8 97,6 88,9 89,5 91,2 108,0 

Темп приросту, зниження (-) до 

попереднього року, % ТR   104,6 97,4 98,2 97,8 99,8 91,1 100,7 102,0 118,3 

Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики України 
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Візуалізація динаміки темпів приросту показників ВВП України у постійних 

цінах, загальносвітового обсягу морських вантажних перевезень та загальних 

обсягів перевезення вантажів в Україні, порівняно з динамікою темпів приросту 

обсягів перевалки вантажів у МПУ, дає можливість помітити деякі розходження у 

тенденціях розвитку за цими показниками (рис. 3.3, 3.4). 

Рис. 

3.3. Індекс приросту обсягів ВВП України, морських перевезень світу, обсягів 

перевезень вантажів усіма видами транспорту та обсягів перевалки вантажів у 

морських портах України у % до 2010 р. 

Джерело: Розраховано автором. 

 

Так, аналіз за індексами приросту по відношенню до 2010 р. показує значні 

коливання ВВП України, його значення зростає до 2013 р. і демонструє значне 

падіння у 2014 р., коли відбулася девальвація гривні та спостерігалася суттєва 

інфляція. Починаючи з 2014 р. індекс приросту ВВП України має значення, нижче 

за 100%. На сьогодні досі не досягнуто показників 2010 р., так його значення у 2019 

р. становить 99,8%. Обсяги світових морських вантажних перевезень мають 

стабільний щорічний приріст, який у 2019 р. становить 136% стосовно 2010 р. У 

свою чергу загальні обсяги перевезень вантажів транспортом України зростали в 

період з 2010 р. по 2013 р., проте вже з 2014 р. і до 2019 р. включно індекс приросту 

цього показника до 2010 р. продовжує скорочуватися. Така ж тенденція притаманна 

й обсягам перевалки вантажів у МПУ – у період 2010–2013 рр. приріст індексу 
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обсягів перевалених вантажів у МП до значення 2010 р. має незначне коливання, та 

вже у 2014 р. демонструє падіння, що затягнулося до 2018 р., тоді як у 2019 році 

значення цього індексу становить 108%, що свідчить про нарощення обсягів 

перевалки вантажів у МПУ.  

 

Рис. 3.4. Темпи приросту обсягів ВВП України, морських перевезень світу, 

обсягів перевезень вантажів усіма видами транспорту та обсягів перевалки 

вантажів у морських портах України у % до попереднього року. 

Джерело: Розраховано автором  

 

Демонстрація темпів приросту до попереднього року ВВП України у постійних 

цінах, обсягів морських вантажних перевезень, обсягів перевезень вантажів 

транспортом України та обсягів перевалки вантажів у МПУ свідчить про деяку 

подібність у тенденціях розвитку на певних етапах. У 2011 р. усі показники 

продемонстрували позитивний приріст по відношенню до попереднього року. 

Починаючи з 2012 р. усі показники проявляють різні траєкторії коливання темпів 

приросту. І якщо темпи приросту ВВП України у постійних цінах та обсягів 

перевезення вантажів усіма видами транспорту України демонструють значне 

паралельне падіння до 2015 р. і згодом нарощення показника у 2016 р. та помітну 

стабілізацію коливання з 2016 р. до 2018 р., то обсяги світових морських вантажних 

перевезень мають незначні коливання протягом усього періоду. Крива темпів 

приросту обсягів перевалки вантажів у МПУ демонструє виражену V-подібну 

форму у 2016 р. і подальше нарощування темпів приросту до 2019 р. Така ситуація 
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пов’язана з початком військових дій на сході України, які суттєво вплинули на 

зовнішньоторговельні зв’язки України, які відобразилися на перерозподілі 

транспортних систем та транзиті, а також спричинили переорієнтацію транспортних 

потоків через територію України. 

Наступним етапом у розрахунках стало виявлення взаємозв'язків між обсягами 

перевалки вантажів у МПУ та ВВП України між обсягами перевалки вантажів у 

МПУ та обсягами морських вантажних перевезень, адже це одне із найголовніших 

завдань статистичного аналізу. По-перше, в разі залежності одного показника від 

іншого, на один із них можна вплинути через інший. По-друге, навіть якщо 

причинно-наслідковий зв'язок відсутній, є можливість передбачити зміну одного, 

спираючись на відомості про зміну іншого. Цей аспект є найголовнішим для 

розробки прогнозу за ВВП та загальними світовими обсягами морських вантажних 

перевезень. 

Наукове обґрунтування взаємозалежності обраних нами показників 

проводиться із застосуванням лінійного коефіцієнта кореляції Пірсона, що дав змогу 

виявити закономірність залежності показника обсягів перевалки вантажів у МПУ від 

значення ВВП України та обсягів світових морських вантажних перевезень, а також 

ступінь цієї залежності.  

Враховуючи висновки зроблені при обчисленнях лінійного коефіцієнту 

кореляції для подальшого розрахунку прогнозу нами обрано показники динаміки 

ВВП України та загального обсягу світових морських вантажних перевезень, а 

також умовно поділено часовий період за тенденцією зниження обсягів перевалки 

вантажів у МПУ на – 2010-2018 рр., та тенденцією нарощування обсягів перевалки 

вантажів у МПУ – 2016-2019 рр. (у 2016-2018 рр. динаміка обсягів перевалки 

вантажів у МПУ залишається стабільною на рівні 130-135 млн т на рік), і це рішення 

потребує пояснення. Прогноз обсягів перевалки вантажів у МПУ прийнято 

розраховувати на основі прогнозу ВВП України, як і більшість галузевих прогнозів. 

Проте, коефіцієнт кореляції Пірсона розрахований для ВВП України та обсягів 

перевалки вантажів у МПУ показує ступінь залежності 0,66 для динамічного ряду 

2010-2019 рр., тоді як значення цього коефіцієнту для періоду 2010-2018 рр. 
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становить 0,75. Саме тому за основу для розрахунку першого сценарію розвитку 

галузі нами обрано продовження лінії тренду обсягів перевалки вантажів у МПУ в 

залежності від прогнозу ВВП України розробленого співробітниками Державної 

установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», скоригований з 

урахуванням економічної кризи пов’язаною з епідемією COVID-19.  

В свою чергу, зв'язок продемонстрований коефіцієнтом кореляції Пірсона між 

обсягами морських вантажних перевезень та обсягами перевалки вантажів у МПУ в 

період з 2010 року по 2019 рік становить -0,3. Тоді як значення цього коефіцієнту 

для періоду 2016-2019 рр. становить 0,83, що спонукає нас обрати цей часовий ряд 

за базовий для розрахунку другого сценарію прогнозу. Проте, даний 

ретроспективний ряд для розрахунку прогнозу містить лише 4 періоди, що 

спонукало зробити розрахунок прогнозного показника із перевалки вантажів у МПУ 

на 2020 рік на основі рівняння апроксомації даних за період січень-листопад 2020 

року до періоду січень-грудень 2019 року. Розрахований показник становить 156,2 

млн т. Тож, для розрахунку другого сценарію нами обраний часовий період із 2016 

року по 2020 рік. 

Проведенні розрахунки довели, що найкращий результат величини 

достовірності апроксимації (R² на малюнках) обсягів перевалки вантажів у МПУ для 

ВВП України за період 2010-2018 рр. (рис. 3.5) та для морських вантажних 

перевезень за період 2016-2020 рр. (рис. 3.6) демонструє лінійна модель тренду.  

 

Джерело: Розраховано автором  

Рис. 3.5. Результати апроксимації ВВП України за період 2010-2018 рр. 
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Рис. 3.6. Результати апроксимації обсягів світових морських вантажних 

перевезень за період 2016-2020 рр. 

Джерело: Розраховано автором  

 

Прогноз розроблено як показники продовження лінії тренду на п’ять періодів 

вперед, що відповідає періоду до 2024 року. Для першого сценарію використано 

наступну формулу 3.5: 

 

𝑅п =  0,0917 ∗ ВВПрік  +  46,068                             (3.5) 

 

де Rп – показник обсягів перевалки вантажів у МПУ за відповідний рік, 

отриманий в результаті розрахунку. 

ВВПрік – прогнозний показник ВВП України за відповідний рік. 

Для другого сценарію застосовано формулу 3.6: 

 

𝑅о  =  0,0241 ∗ Мрік  −  120,85                            (3.6) 

 

де Rо – показник обсягів перевалки вантажів у МПУ за відповідний рік, 

отриманий в результаті розрахунку. 

Мрік – прогнозний показник обсягів світових морських вантажних перевезень за 

відповідний рік. 
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Розрахований прогноз на середньостроковий період до 2024 року 

продемонстрував два сценарії подальшої динаміки показника обсягів перевалки 

вантажів у МПУ: песимістичний (прогноз за ВВП України) та оптимістичний 

(прогноз за обсягами світових морських вантажних перевезень) (рис. 3.7, табл. 3.5). 

Для оцінки статистичної значущості коефіцієнта регресії ВВП України та 

обсягів перевалки вантажів у МПУ, розраховано t-критерій Стьюдента, який 

становить 2,99. Оскільки фактичне значення t-критерію більше ніж табличне, яке 

становить 1,90 для рівня достовірності 90% можно сказати що ВВП є значущим 

параметром для розрахунку обсягів перевалки вантажів у МПУ. Тобто фактичне 

значення t-критерію відповідає 98% рівня достовірності. 

Так само, t-критерій Стьюдента для коефіцієнта регресії обсягів морських 

перевезень в світі та обсягів перевалки вантажів у МПУ має фактичне значення 

більше ніж табличне для рівня достовірності 90%: 2,90 > 2,35, що підтверджує 

значущість обраного нами параметру. Тобто фактичне значення t-критерію 

відповідає 94% рівня достовірності. 

Оцінка надійність отриманих рівнянь регресії з використанням F-критерію 

Фішера довела те, що фактичне значення F-критерію більше за табличне значення F-

критерію, що свідчить про те, що коефіцієнт детермінації статистично значимий, 

отже знайдена оцінка рівняння регресії статистично надійна: 

1) для першого регресійного рівняння фактичне значення F-критерію 

становить 8,93, тоді як табличне значення F-критерію для рівня достовірності 90% – 

3,59; відповідно фактичне значення F-критерію відповідає рівню достовірності 98%; 

2) для другого регресійного рівняння фактичне значення F-критерію 

становить 8,40, а табличне значення F-критерію – 5,54 для рівня достовірності 90%, 

відповідно фактичне значення F-критерію відповідає рівню достовірності 94%.  



188 

 

 

Рис. 3.7. Прогноз обсягів перевалки вантажів у морських портах України на період до 2024 року: оптимістичний та 

песимістичний сценарій, млн т. 

Джерело: Розраховано автором  

 

Таблиця 3.5 

Прогноз обсягів перевалки вантажів у морських портах України на період до 2024 року: оптимістичний та 

песимістичний сценарій, млн т. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 Ретроспектива (факт) Перспективний період (прогноз) 

Песимістичний сценарій 148,2 155,0 151,0 148,2 144,9 144,6 131,7 132,6 135,2 160,0 138,4 140,4 143,4 147,2 151,7 

Оптимістичний сценарій 148,2 155,0 151,0 148,2 144,9 144,6 131,7 132,6 135,2 160,0 154,8 167,1 175,7 184,6 193,8 

Джерело: Розраховано автором 
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Якість запропонованих моделей оцінена середньою похибкою апроксимації 

MAPE, яка для першого регресійного рівняння становить 3,1%, що доводить 

точність прогнозу у 96,9%, для другого регресійного рівняння MAPE показала 4,2%, 

відповідно точність прогнозу становить 95,8%. 

Песимістичний сценарій. Так, за цим сценарієм обсяги перевалки вантажів у 

МПУ значно зменшуються до 138,4 млн т у 2020 р. Починаючи з 2021 р. динаміка 

показника демонструє поступове нарощення до 2024 р. до значення 152 млн т. Така 

ситуація можлива за умови подальшого падіння обсягів перевалки у МПУ 

транзитних та експортних вантажів, перевезення яких буде обмежене через 

протоколи безпеки, задіяні у МП світу. Крім того, така тенденція може бути 

пов'язана зі скороченням обсягів перевезень контейнерів, оскільки на перше 

півріччя 2020 р. відзначається падіння цього показника на 13% для світової 

контейнерної торгівлі, частка контейнерів у загальній структурі перевалених 

вантажів у МПУ становить у середньому 8% в останні роки.  

Оптимістичний сценарій прогнозу розроблено на основі прогнозу обсягів 

морських перевезень розрахованих UNCTAD у своєму звіті «Review of Maritime 

Transport 2019» який становить нарощення у 3,4 % щорічно протягом 2020-2024 рр. 

Цей прогноз не скориговано відповідно до впливу на галузь від епідемії COVID-19. 

Однак слід зазначити, що вплив від пандемії та падіння обсягів перевалки вантажів 

буде сильнішим у центральних МП світу, тоді як периферійні МП менше 

підпадають під вплив від пандемії. Також за даними аналітичного агентства 

Clarksons Research падіння обсягів морських перевезень в травні 2020 року 

становить 10,6%, проте глобальний індекс активності у морських портах в червні 

становить 7,4% проти 9,9% у травні, що свідчить про те, що галузь поступово 

відновлює темпи роботи [209].  

Однак, не дивлячись на пандемію МПУ у першому півріччі 2020 року 

продовжили тренд нарощення обсягів перевалки вантажів на 10% у порівнянні із 

першим півріччям 2019 року, а за результатами роботи 2020 року обсяги перевалки 

вантажів у МПУ станом на листопад 2020 року порівнянні із аналогічним періодом 

2019 року виросли на 1%. Саме тому, вважаємо, що тренд росту обсягів перевалки 
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вантажів є більш реалістичним за тренд падіння. З огляду на те, що морські порти 

України продовжують нарощення перевалки вантажів, оптимістичний сценарій 

виглядає з мінімальною воронкою падіння на графіку. За цим сценарієм до 2024 

року відбудеться поступове нарощення обсягів перевалки вантажів у МПУ до 193,8 

млн т. 

Не зважаючи на те, що розрахований прогноз свідчить про нарощення обсягів 

перевалки вантажів у МПУ, необхідно розглядати ще один негативний сценарій 

подальшого розвитку МПУ, який не підлягає математичним розрахункам. Йдеться 

про скорочення показника обсягів перевалки вантажів, яке розпочнеться із 2020 

року і буде мати негативну динаміку у майбутньому. Такий сценарій може втілитися 

у життя внаслідок поширення COVID-19 при неефективному управління МПУ, що 

суттєво вплине на конкурентні позиції на ринку портових послуг Азово-

Чорноморського басейну, а також на здобутки в процесі європейської інтеграції.  

Обраний нами підхід прогнозу обсягів перевалки вантажів у МПУ базується на 

рівнянні регресії економічних показників (обсяги ВВП України та загальносвітові 

обсяги морських вантажних перевезень) за різні періоди часу. Адекватність моделі 

підтверджується перевіркою статистичних критеріїв Стьюдента, Фішера та 

розрахунком МАРЕ. Зазначені критерії довели високу точність рівняння 

апроксимації, однак вплив таких факторів, які неможливо математично 

обчислювати (наприклад COVID-19) можуть значно вплинути на точність прогнозу. 

В процесі розробки прогнозу зроблено наступні висновки:  

по-перше, динаміка обсягів перевалки вантажів у МПУ має високий ступінь 

залежності з обраними нами параметрами на яких базується прогноз;  

по-друге, розрахований середньостроковий прогноз довів те, що обсяги 

перевалки вантажів у МПУ будуть зростати в більшому або меншому ступені.  

Це дозволяє припустити необхідність подальших наукових досліджень в 

частині вдосконалення механізму стратегічного управління розвитком МПУ, 

розробки його окремих елементів і необхідності приділення уваги системі 

стратегічних документів управління розвитком МПУ. На це також вказує посилення 

процесів інтеграції транспортної системи України в транспортну мережу ЄС, в тому 
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числі через програму Східне партнерство, що вимагатиме відповідних рішень на 

коротко-, середньо- та довгострокову перспективу, які повинні бути сконцентровані 

у Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року у вигляді цілей 

розвитку морських портів та завдань щодо їх реалізації.  

 

 

3.3. Удосконалення Стратегії розвитку морських портів України з 

урахуванням інтеграційних процесів 

 

У 2019 році діяльність транспортного комплексу та зв’язку в структурі ВВП 

займала 6,8% [210] (тоді як ще у 2013 році – 9,3%), обсяг освоєних капітальних 

інвестицій транспортом та складським господарством становив 7,1% від загального 

обсягу, а водним транспортом – 0,4% [211], а обсяг реалізованих послуг діяльності 

транспорту у загальній структурі складав 22,5% [212] від загального обсягу (у 

2013 році – 36,69 %). Зазначимо також, що у 2018 році кількість зайнятих у таких 

сферах як транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 

становила 995,1 тис осіб [213], що відповідає 6,1% від загальної кількості зайнятих у 

цьому році.  

Сьогодні в умовах політичної та економічної кризи в Україні та в світі вкрай 

необхідне ефективне та злагоджене державне стратегічне управління та планування, 

в тому числі й управління розвитком МП. Це зумовлено прагненням України 

активніше інтегруватись в європейські та світові економічні та суспільні процеси. 

Розвиток транспортної інфраструктури та МП в її складі має стратегічне значення, 

оскільки відіграє ключову роль у розвитку будь-якого сучасного суспільства як засіб 

досягнення економічного і соціального розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності держави, регіонів та міст. Сьогодні одним з основних 

державних інтересів в галузі розвитку транспортної інфраструктури України 

повинен стати розвиток МП та водного транспорту України як перспективного 

перевізника та посилення його інтеграції та поєднання з іншими видами транспорту, 
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що сприятиме економічному зростанню, підвищенню мобільності перевезень, 

безпеки руху та матиме інші переваги. 

Наразі в Україні процес державного стратегічного управління розвитком МП та 

портової інфраструктури регулюється в першу чергу за допомогою такого 

інструменту як Стратегія МПУ 2038. Слід зазначити, що нормативно-правова база 

управління розвитком МПУ на сьогоднішній день є досить потужною (включає 

більше 70 нормативно-правових актів) та охоплює всі сфери розвитку МП. Засади 

стратегічного розвитку водного транспорту  в цілому та МП зокрема викладені в 

ряді стратегічних документів. На державному рівні затверджена «Національна 

транспортна стратегія України на період до 2030 року» від 30 травня 2018 р. № 

430-р, яка визначила основні напрями, цілі, принципи та пріоритети розвитку 

транспортної галузі України, в тому числі і залізничного транспорту, для 

забезпечення підвищення ефективності управління, покращення якості 

транспортних послуг та енергозбереження. 

Крім цього, на державному рівні затверджено «Стратегію розвитку морських 

портів України на період до 2038 року» від 11 липня 2013 р. № 548-р , основною 

метою якої є визначення концептуальних засад формування та реалізації державної 

політики щодо забезпечення розвитку МПУ. Ця Стратегія МПУ 2038 є головним 

інструментом проведення державної політики у сфері розвитку МП та, теоретично, 

ставить метою реалізацію державної політики щодо забезпечення розвитку МПУ, 

але, на жаль, на практиці не відображає загальні тенденції державної політики щодо 

розвитку транспорту в цілому. На нашу думку, діюча Стратегія МП 2038 недієва та 

не відповідає загальним методичним вимогам до оформлення стратегічних 

документів. Саме тому необхідно приділити більше уваги саме методичним 

недолікам затвердженої Стратегії МПУ 2038. Проаналізувавши чинну Стратегію 

МПУ 2038 на предмет її відповідності вимогам стратегічного планування та 

результативності дії, нами виявлено ряд методичних недоліків (проблем) та 

запропоновано методичні підходи до розробки та удосконалення Стратегії МПУ 

2038. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80/print#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80/print#n13
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Отже, Стратегія МПУ 2038 необхідна як дієвий довгостроковий документ 

стратегічного характеру, що декларує поетапний план розвитку МПУ. 

Проаналізувавши чинну Стратегію МПУ 2038 на предмет її відповідності вимогам 

стратегічного планування та результативності дії, а також ряд стратегічних 

документів управління розвитком транспорту та його підгалузей (державні Стратегії 

розвитку транспорту Іспанії [214, 215], Болгарії [216], Чорногорії [217], Російської 

Федерації [218], Шотландії [219], Канади [220]; Стратегія розвитку муніципального 

транспорту Австралії [221], та міста Уїлтшир [222]; Національна стратегія морських 

і внутрішніх портів Німеччини [223], Національні стратегії портів Австралії [224] та 

Морокко [225], Стратегічні плани розвитку портів Техаса [226] та Пілбара [227], 

Стратегії розвитку портів Гдиня [228] та Мельбурн [229]), нами виявлено ряд 

стратегічних і методичних недоліків та запропоновано методичні рекомендації з 

удосконалення Стратегії МПУ 2038. 

Серед недоліків стратегічного характеру виокремлено наступні: 

1. Як наголошено, на сьогодні в системі стратегічного управління розвитком 

МПУ відсутня узгоджена система документів стратегічного характеру щодо 

розвитку МП. Аналіз стратегічних документів управління розвитком 

інфраструктури МП на державному та регіональному рівнях показав, що, попри 

важливість питань, пов’язаних з розвитком транспортної інфраструктури, на 

сьогодні існує цілий ряд проблем та недоліків, які потребують вирішення та 

удосконалення, а саме: доопрацювання Стратегії МПУ 2038 та визначення вкрай 

необхідних цільових програм (як на державному, так і на регіональному рівнях) 

щодо розвитку МПУ. На нашу думку, необхідно запровадити узгоджену систему 

документів, на зразок представленої в Табл. 3.1. в розділі 3.1. 

2. Простежується неузгодженість термінів дії Стратегії МПУ 2038 та 

Національної транспортної стратегій України. Одним з елементів узгодженості 

системи стратегічних документів є узгодженість термінів їх дії, а також, відповідно, 

стратегічних цілей та задач, що відповідає світовій практиці укладання стратегічних 

документів розвитку транспортної інфраструктури на довгострокову перспективу. 

Транспортна стратегія України розроблена до 2030 року, тоді як секторальна 
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Стратегія МПУ розроблена до 2038 року. Необхідно узгодити терміни укладання та 

прийняття Національної транспортної стратегії України з термінами укладання та 

прийняття Стратегії МПУ 2038. 

3. Сьогодні в Україні, і не лише у транспортному комплексі, відсутнє 

середньострокове бюджетне планування. На сьогодні існує проблема припинення 

фінансування або недофінансування переважної більшості державних та 

регіональних цільових програм, а також різноманітних проєктів, в тому числі і 

пов’язаних з розвитком транспортної інфраструктури. Така ситуація склалась у 

зв’язку з відсутністю середньострокового бюджетного планування. Саме тому 

виникає потреба у розробці середньострокових (на 3 роки) планів фінансування 

Національної транспортної Стратегії України та секторальних стратегій розвитку, в 

тому числі і Стратегії МПУ 2038 [230]. 

4. Крім того, на нашу думку, плани розвитку МП мають наступні суперечності: 

а) на практиці, плани розвитку МП це перелік інфраструктурних проєктів з 

інвестиційною пропозицією, які містять деталізовану схему території МП. Такий 

документ не має стратегічного навантаження, в класичному розумінні, так як 

відсутні основні елементи, що притаманні стратегічному документу, а саме: прогноз 

основних показників розвитку МП, цілі та, згідно з цими цілями, розроблені 

завдання, матриця SWOT-аналізу, моніторинг реалізації цілей та інші. Укладання 

дієвих планів стратегічного розвитку МП відповідає сучасній практиці 

європейських та світових ТОП-МП з метою підвищення конкурентоспроможності. 

б) в Законі України про морські порти вказано, що плани розвитку МП 

укладаються на короткостроковий період4, що є логічним, так як «план» це 

короткостроковий стратегічний документ, на відміну від Стратегії або Концепції, які 

укладаються на довгострокову і середньострокову перспективу. Проте, плани 

розвитку МПУ розроблені на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу, що 

                                                           
4 План розвитку МП повинен відповідати положенням Стратегії МПУ 2038 у короткостроковій перспективі та містити 

деталізовану схему території МП. 
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відповідає положенням Стратегії МП 20385. На нашу думку, необхідно усунути 

термінологічні суперечності між зазначеними нормативно-правовими актами на 

користь Закону України про МП. 

Розвиток МП сприяє загальнонаціональному економічному розвитку. Для 

посилення ролі портового сектору та забезпечення відновлення національної 

економіки в стратегічних планах розвитку МП необхідно закладати заходи, 

спрямовані на реалізацію реформ у портовому секторі, а саме: 

● реструктуризація експлуатаційних витрат портових операторів, аби 

усунути непотрібні витрати;  

● підвищення ефективності та продуктивності портових операцій, зокрема 

шляхом скорочення часу, необхідного для переміщення контейнерів краном, або 

використання більшої кількості кранів для суден з більшим обсягом вантажу та 

використання цифрових технологій у щоденних операціях, зважаючи на зростаючий 

обсяг перевалки вантажів, який повинен бути виконаний; 

● проведення більш агресивних маркетингових кампаній з метою 

збільшення обсягів вантажів, відправлених безпосередньо з МПУ до кінцевого 

пункту призначення (логістичний ланцюг «від дверей до дверей»);  

● реалізація інфраструктурних проєктів, спрямованих на підвищення 

потужності порту в середньостроковій перспективі;  

● проведення кампанії з аудиту технічного обслуговування портового 

обладнання та інфраструктури порту для продовження забезпечення ефективних 

операцій;  

● постійний перегляд ролі портових органів та ефективності їх управління 

для усунення помилок в управлінні;  

● системний моніторинг змін на світових торгових ринках та на ринку 

портових послуг.  

Роль цих рішень зосереджена на плануванні та регулюванні портової 

діяльності, сприянні логістичному ланцюгу поставок, контролю та нагляду за 

                                                           
5 Реалізація Стратегії МПУ 2038 здійснюється шляхом виконання планів розвитку МП на коротко-, середньо- та 

довгострокову перспективу. Проведення моніторингу та оцінки стану їх виконання здійснюється ДП АМПУ із 

залученням суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у МП. 
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діяльністю приватних підприємств шляхом розробки інформаційних систем, а також 

сприянні та співпраці з портовою громадою, іноземними та міжнародними 

установами, що діють у МП [31]. 

Далі закцентуємо увагу на недоліках методичного характеру, що наведено 

нижче: 

1. Відсутність аналітичної частини в структурі документу. Кожен 

стратегічний документ повинен базуватися на аналізі сучасного стану об’єкта, 

регулювання розвитку якого буде здійснювати. МП не виняток. Стратегія розвитку 

МП України повинна ґрунтуватися на загальному аналізі показників розвитку МП 

(динаміці обсягів перевалки вантажів та контейнерів, структурі вантажів, змінах у 

інфраструктурних/технічних характеристиках порту – глибинах біля причалів порту 

та у підхідних каналах, кількості та протяжності причалів, протяжності залізничних 

колії та автомобільних доріг, що обслуговують порт, кількості та якості терміналів; 

крім того, тарифів на основні портові послуги та інших показниках), а також на 

якісному аналізі політико-економічних рішень стосовно реформування та розвитку 

МП за певний період часу з урахуванням перспективи інтеграції МПУ у TEN-T. В 

результаті такого аналізу є можливість виявити основні та побічні проблеми 

розвитку МП, на основі чого можна сформулювати пріоритети розвитку в межах 

стратегічних цілей. Проводити такий аналіз необхідно за останні 10 років, що дасть 

змогу побачити локальні тенденції та актуальні проблеми розвитку. Аналітична 

складова показників розвитку МПУ подана нами у Розділі 2.2. 

2. Відсутність прогнозу показників розвитку МПУ. Прогноз показників 

розвитку є невід’ємною частиною стратегічного довгострокового документу. В 

такому прогнозі містяться основні економічні, соціальні та екологічні показники 

розвитку МП, а також закладаються необхідні фінансові показники видатків з 

державного бюджету на розвиток та підтримку МП. 

Ці питання регулює Закон України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України» [231], де 

містяться чіткі рекомендації щодо складання прогнозів розвитку окремих галузей. В 

цьому Законі державне прогнозування економічного і соціального розвитку це 
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науково обґрунтоване передбачення напрямів розвитку країни, окремих галузей 

економіки або окремих адміністративно-територіальних одиниць, можливого стану 

економіки та соціальної сфери в майбутньому, а також альтернативних шляхів і 

строків досягнення параметрів економічного і соціального розвитку. Прогноз 

економічного і соціального розвитку є засобом обґрунтування вибору тієї чи іншої 

стратегії та прийняття конкретних рішень державними органами, органами 

місцевого самоврядування щодо регулювання соціально-економічних процесів. 

Також в цьому Законі унормовано змістовну наповненість такого прогнозу. 

Зазначається що у прогнозі розвитку галузі економіки на середньостроковий період 

повинні бути відображені: 

- аналіз розвитку відповідної галузі економіки за попередній період; 

- характеристика використання виробничого потенціалу галузі; 

- оцінка задоволення потреб в основних видах товарів і послуг, що 

виробляються підприємствами галузі, на внутрішньому ринку; 

- характеристика головних проблем розвитку галузі; 

- прогноз кон’юнктури на внутрішніх і зовнішніх ринках основних видів 

товарів та послуг галузі; 

- можливі шляхи розв’язання головних проблем розвитку галузі; 

- цілі та пріоритети розвитку галузі у середньостроковий період та пропозиції 

щодо напрямів державної політики у цій галузі; 

- пропозиції щодо структурної перебудови галузі, технологічного оновлення 

виробництва, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, 

енергозбереження та підвищення ефективності виробництва; 

- основні показники розвитку галузі (обсяги та ефективність виробництва, 

розвиток конкуренції, конкурентоспроможність продукції, забезпеченість 

сировиною та матеріалами, фінансове становище підприємств галузі, розвиток 

міжгалузевих зв’язків, ефективність системи збуту продукції, обсяги інвестицій); 

- висновки щодо тенденцій та напрямів розвитку відповідної галузі протягом 

середньострокового періоду. 
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Отже, необхідно розробляти сценарні прогнози (базовий та оптимістичний) 

розвитку МПУ на середньостроковий період (терміном на 5 років). Так, прогноз 

розвитку МПУ розрахований нами у Розділі 3.2. 

3. В Стратегії МПУ 2038 відсутній стратегічний аналіз щодо розвитку МП 

України, який би мав враховувати інтеграційні пріоритети розвитку економіки 

країни, транспортного комплексу та МП зокрема. На нашу думку обов’язковим є 

проведення наступних видів стратегічного аналізу:  

- SWOT-аналіз, один з видів суб'єктивного якісного аналізу стратегічного 

характеру, який використовується в процесі планування з метою виявлення 

потенціалу, можливостей зовнішнього середовища, та допомагає приймати рішення 

стосовно пріоритетності дій для досягнення поставлених загальних стратегічних 

цілей; 

- PEST-аналіз, (аналіз зовнішнього середовища) В процесі класифікації 

зовнішніх факторів впливу (політичних, економічних, соціальних, технологічних) на 

розвиток МП необхідно встановити причинно-наслідкові зв’язки між ними, що 

дасть змогу спрогнозувати можливі тенденції розвитку, наприклад, зміни в 

інвестиційному кліматі, інноваційні тенденції та інше. 

Результатом проведення стратегічного аналізу повинно стати, по-перше, 

визначення довгострокових цілей розвитку МП; по-друге, визначення конкретних 

стратегічних середньо- та короткострокових пріоритетів задля досягнення 

довгострокових цілей, та на основі яких також можуть розробляються коротко- та 

середньострокові програми розвитку МП. 

Нами розроблено матрицю SWOT-аналізу (табл. 3.6), яка ґрунтується: 

по-перше, на сукупності факторів впливу на розвиток МПУ; 

по-друге, на висновках щодо результатів виконання стратегічних напрямів, 

визначених у середньостроковому плані розвитку морського транспорту за 2015-

2020 рр.; 
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Таблиця 3.6 

SWOT-аналіз морських портів України 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1 2 

1) Вигідне географічне розташування: 

розгалужена система МП та наявність трьох 

суднохідних річок 

2) 2 коридори TEN-T закінчуються на кордоні з 

Україною 

3) Підтримка з боку ЄС, зокрема інвестиції через 

проєкт Східного партнерства 

4) Прийняття закону «Про концесію», що сприяє 

залученню інвестицій 

5) Постійне проведення днопоглиблювальних 

робіт, внаслідок чого збільшення глибини 

стоянки біля причалів МП Південний до 20 м – 

це максимальний показник для МП Азово-

Чорноморського басейну. 

6) Утримання лідируючих позицій у перевалці 

контейнерів, в першу чергу за рахунок 

навантажених контейнерів. У 2019 році 

Україною встановлено історичний максимум з 

перевалки контейнерів – обсяги перевищили 

1 млн TEU. 

7) Покращення індексу конкурентоспроможності 

у секторі «Якість портової інфраструктури» у 

2015-2016 рр. – 108 місце, тоді як у 2018-2019 

році – 78 місце. 

8) Зростання обсягів перевалки експортних 

вантажів з 64% у 2012 році до 76% у 2019 році. 

9) Загальне нарощення обсягів перевалки 

вантажів у 2019 році після тривалої стагнації, 

обсяги перевалки вантажів у МП України 

скорочувалися протягом 2012-2017 рр. 

10) Наявність кваліфікованих кадрів з 

багаторічним досвідом роботи у сфері 

портового господарства 

11) Проєкт по відновленню міжнародного водного 

шляху Е-40, який розпочато в рамках 

виконання цілі «Включення внутрішніх 

водних шляхів України в TEN-T» 

Двосторонньої програми дій Ініціативи 

«Східне партнерство» 

1) Досить часто змінюється політика. Міністри 

не обіймають посаду більше 2,5 років, 

внаслідок чого відбувається постійна зміна 

політики щодо розвитку МП зокрема та 

транспортної системи загалом 

2) Невиконання зобов’язань з імплементації 

положень Директив та Регламентів ЄС, 

кодексів ІМО та вимог стосовно змін у 

нормативно-правових актах з боку проєкту 

«Східне партнерство» 

3) Суттєве скорочення обсягів транзитних 

вантажів, що обробляються у портах України, 

з 35,3 млн т у 2012 році до 11 млн т у 

2019 році, тобто скорочення за 8 років 

відбулося в три рази  

4) Зменшення кількості МП з 18 до 13 портів у 

зв’язку з анексією Криму 

5) Військові дії на сході країни шкодять роботі 

МП Маріуполь та Бердянськ  

6) Зменшення вантажопідйомності торговельного 

флоту України на 94% у 2019 році у 

порівнянні з 1995 роком (вантажопідйомність 

у 2019 році – 350 тис. DWT, у 1995 році – 6189 

тис. DWT) 

7) Зношеність основних засобів портової 

інфраструктури України на 70% 

8) Не прийнята оновлена методика щодо 

розрахунку портових тарифів та зборів 

9) Малі глибини біля причалів більшості МП для 

прийому великих суден 

10) Закон України «Про внутрішні водні шляхи» 

не прийнятий 

11) Обмежене кліматичними особливостями 

судноплавство на р. Дніпро у зимовий час 

12) Укладені договори з приватними партнерами 

не дозволяють здійснювати масштабні 

інвестиції  

13) Низька пропускна спроможність портової 

інфраструктури 

14) Обмеження на вхід суден під іноземним 

прапором до внутрішніх водних шляхів 
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Продовження табл. 3.6 
1 2 

Можливості Загрози 

1) Стабілізація ситуації на міжнародних 

товарних ринках, пожвавлення світової 

торгівлі та ріст цін на основні експортні 

товари України  

2) Зростання обсягів перевалки вантажів та 

контейнерів у МПУ, в тому числі за рахунок 

перевалки транзитних вантажів 

3) Удосконалення державного регулювання 

транспортної галузі за рахунок приведення у 

відповідність до вимог ЄС та ІМО 

вітчизняного законодавства 

4) Прийняття Закону «Про внутрішній водний 

транспорт», що дозволить активніше 

розвивати річкові перевезення  

5) Впровадження нової методики розрахунку 

портових зборів та перспектива зменшення 

їх розмірів 

6) Розвиток механізмів ДПП, в першу чергу 

концесії 

7) Розширення на схід TEN-T, завдяки чому 

залучення інвестицій у розвиток портової 

інфраструктури з ЄС 

8) Розвиток цифрових технологій та 

інноваційних підходів до управління 

інфраструктурою МП 

9) Посилення заходів з забезпечення безпеки 

людей та довкілля у МПУ, систематична 

співпраця з міжнародними партнерами та 

здобуття нового досвіду у цій сфері. 

Зменшення кількості випадків техногенних 

катастроф в акваторії Чорного та Азовського 

морів та зниження рівня забруднення 

атмосферного повітря та води 

1) Послаблення загального імпульсу світової 

торгівлі 

2) Посилення внутрішньої міжмодальної 

конкуренції та зовнішньої конкуренції з МП 

Азово-Чорноморського басейну 

3) Політична нестабільність в країні та її вплив 

на розвиток галузі 

4) Санкції з боку ЄС та ІМУ через низьку 

активність щодо імплементації положень в 

галузі безпеки  для людини та довкілля та 

технічних вимог до МП. 

5) Недосконалість нормативно-правової бази 

буде мати негативний вплив на людину та 

довкілля, якість міжнародних та внутрішніх 

перевезень, якість послуг, що надаються у 

МП та на обсяги зовнішніх інвестицій 

6) Примусова інтеграція в секторі портового 

господарства України 

7) Монополізація ринку окремими портовими 

операторами  

8) Державне регулювання ставок портових 

зборів та тарифів на доступ оператора до 

причалу  

9) Тенденція до зменшення вантажопотоків у 

портах  

10) Дискримінація окремих перевізників або 

вантажовласників  

11) Конфлікти з існуючими партнерами, що 

мають договори оренди, спільної діяльності  

12) Відставання розвитку суміжної 

інфраструктури  

13) Невиконання державою своїх зобов'язань 

щодо днопоглиблення  

14) Технологічні та екологічні аварії через 

незадовільний технічний стан об'єктів 

інфраструктури  

Джерело: складено автором 

 

по-третє, на аналізі функціонування та розвитку МПУ за період з 2012 по 2019 

рр., динаміці перевалки вантажів та контейнерів та обсягах перевалки експортних, 

імпортних та транзитних вантажів у МПУ, а також на порівняльному аналізі МПУ з 

іншими МП Азово-Чорноморського басейну; 

по-четверте, на аналізі інфраструктурних потужностей МПУ; 
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по-п’яте, на прогнозі обсягів перевалки вантажів у МПУ на період до 2024 

року. 

Результатом проведення стратегічного аналізу повинно стати, по-перше, 

визначення довгострокових цілей розвитку МП; по-друге, визначення конкретних 

стратегічних середньо- та короткострокових пріоритетів задля досягнення 

довгострокових цілей, на основі яких також можуть розробляються коротко- та 

середньострокові програми розвитку МП. 

4. В зазначеному стратегічному документі не сформульовано довгострокові цілі 

розвитку МПУ. Стратегічні цілі повинні бути сформульовані якомога точніше, так 

як становлять акумульований результат діяльності уряду протягом усього періоду 

реалізації Стратегії МП 2038 – 25 років. В Стратегії МП 2038 цілей як таких взагалі 

не виділено. Загальна практика укладання стратегічних документів свідчить про 

таке: у переважній більшості наукових шкіл, що розглядають підходи до 

стратегічного управління, збігаються погляди на кількість цілей в Стратегії – не 

більше 5 (на приклад, кількість стратегічних цілей в транспортних стратегіях різних 

рівнів: Австралії – 5, Іспанії – 4, Чорногорії – 6, Болгарії – 3). Кожна стратегічна ціль 

повинна мати: пріоритети розвитку; короткострокові поетапні завдання (задачі), 

поставлені в рамках виконання пріоритетів розвитку; індикатори розвитку до 

кожного завдання (задачі) – прогнозні показники вимірювання виконання завдань 

(задач); очікувані результати (рис. 3.8.).  

В чинній Стратегії МП 2038 в розділі «Основні завдання Стратегії» наведено 

24 завдання одним блоком, що потребує їх групування. Саме тому, необхідно 

сформулювати довгострокові цілі (не більше 5) та узгодити їх з цілями Національної  

транспортної Стратегії України та цілями Стратегії сталого розвитку «Україна –

 2020», враховуючи при цьому інтеграційні орієнтири, викладені в Угоді про 

асоціацію Україна-ЄС, під які можуть підпадати згруповані завдання. 
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Рис. 3.8. Структурна схема стратегічних цілей 

Джерело: складено автором 

 

Національною транспортною стратегією України на період до 2030 року 

виокремлено наступні напрями, які повинні бути відображені і втілені у стратегії 

розвитку МПУ та які цілком відповідають тим висновкам щодо цілей та пріоритетів 

розвитку МПУ, що нами зроблені в результаті проведення аналітичної роботи щодо 

діяльності МПУ за період з 2012 до 2020 рр. 

Ціль 1. Конкурентоспроможні та ефективні МП. 

Пріоритет 1.1: Модернізація портової інфраструктури. 

Пріоритет 1.2: Зміцнення транзитного потенціалу. 

Пріоритет 1.3: Оптимізація портових зборів.  

Ціль 2. Інноваційний розвиток портової інфраструктури та впровадження 

глобальних інвестиційних проєктів. 

Пріоритет 2.1: Розробка та впровадження національного сегменту SafeSeaNet. 

Пріоритет 2.2: Розробка та впровадження системи портового співтовариства – 

створення цифровізованого простору у МПУ. 

Ціль 3. Безпечні, екологічно чисті та сприяючі енергоефективності МП. 

Пріоритет 3.1: Імплементація кодексів ІМО, Директив та Регламентів ЄС. 

Пріоритет 3.2: Розробка та впровадження уніфікованої системи управління 

екологічною безпекою європейського рівня. 
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Пріоритет 3.3: Скорочення рівня забруднення довкілля. 

Ціль 4. Транскордонне співробітництво та інтеграція у TEN-T. 

Пріоритет 4.1: Приведення у відповідність до європейського вітчизняного 

законодавства. 

Пріоритет 4.2: Імплементація кодексів ІМО. 

Пріоритет 4.3: Реалізація транскордонних проєктів з ЄС. 

Пріоритет 4.3: Сприяння з боку держави співпраці зі спеціалістами з ЄС та 

підготовка кадрів відповідного рівня. 

5. З попередніх пунктів випливає таке зауваження: неконструктивно розкриті 

очікувані результати, які повинні ґрунтуватися на проведеному аналізу сучасного 

стану МП та на стратегічному аналізі та повинні відповідати довгостроковим цілям 

Стратегії МП 2038, що наразі не сформульовані, як і відповідно до них пріоритети 

розвитку та завдання. Крім того, очікувані результати не відповідають сучасним 

світовим трендам розвитку МП, зокрема наступним: контейнеризація, зростання 

ролі безпеки, цифровізація та інші. Нами запропоновано відповідні результати. 

Перший етап (2020-2025 рр.): 

1) Гармонізація законодавства України з законодавством ЄС. Імплементація положень 

директив та регламентів ЄС, ІМО та інших міжнародних організації, що є вимогою 

Угоди про Асоціацію Україна-ЄС. 

2) Удосконалення вітчизняного законодавства, прийняття ряду необхідних 

нормативно-правових актів, розробка та затвердження:  

– адекватної методики розрахунку портових зборів; 

– Закону України «Про внутрішні водні шляхи»; 

– Закону України «Про залізничний транспорт»; 

– Закону України «Про державне стратегічне планування». 

– оновлення діючої Стратегії МПУ 2038. 

3) Технічна підготовка положень про створення та роботу відповідних органів згідно з 

вимогами ЄС та прийняття їх на законодавчому рівні. 

4) Технічна розробка та експериментальне впровадження у окремих МП національного 

сегменту системи SafeSeaNet, яка буде відповідати вимогам Директив 
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Європейського Парламенту та Ради 2010/65/ЄС від 20.10.2010 та 2002/59/ЄC від 

27.06.2002.  

5) Технічна розробка та експериментальне впровадження в окремих МП системи 

портового співтовариства, робота якої буде направлена на удосконалення 

внутрішньопортової логістики, включаючи спрощення оформлення суден, 

скорочення форм контролю, що застосовуються до вантажів. 

6) Технічна розробка інфраструктурних проєктів, пов’язаних із запланованими 

збільшеннями обсягів перевалки вантажів у МП, а також з урахуванням 

переорієнтації транспортних потоків через територію України та змін у 

зовнішньоторговельних відносинах України. Це вимагатиме модернізації портової 

інфраструктури, в першу чергу: днопоглиблення, з урахуванням тренду до 

збільшення вантажопідйомності суден (контейнеровозів); модернізації причалів; 

розвитку мережі автомобільних та залізничних колій у МП задля збільшення їх 

пропускної спроможності. 

7) Попередня розробка технічної документації для укладання договорів про концесії у 

МПУ. 

8) Технічна розробка та експериментальне впровадження в окремих МП уніфікованої 

системи управління екологічною безпекою європейського рівня. 

Другий етап (2026-2032): 

1) Залучення інвестиційних ресурсів ЄС для реалізації глобальних інвестиційних 

проєктів в МПУ, в тому числі за рахунок програми Східне партнерство. 

2) Виконання вимог щодо імплементації законодавства ЄС у вітчизняне сприятиме 

розгортанню наступних кроків з інтеграції національної транспортної системи та 

МП, зокрема у TEN-T. Скоріше за все, будуть висунуті відповідні умови щодо 

модернізації інфраструктури згідно з вимогами ЄС, задекларованими Регламентом 

(ЄС) № 1315/2013 Європейського Парламенту і Ради від 11 грудня 2013 р. «Про 

керівні принципи Союзу для розвитку трансєвропейської транспортної мережі». 

3) Впровадження національного сегменту системи SafeSeaNet у всіх МПУ. Розробка та 

впровадження цієї системи дозволить інтегруватися національним портам у 

європейський цифровий портовий простір. 
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4) Впровадження уніфікованої системи управління екологічною безпекою 

європейського рівня у всіх МПУ. 

5) Зменшення кількості техногенних катастроф в акваторії Чорного та Азовського 

морів, яка підпадає під юрисдикцію України. Розробка системи ефективних заходів 

з ліквідації таких катастроф за рахунок імплементації Директив та Регламентів ЄС, 

спрямованих на посилення безпеки у МП. 

6) Зниження показників забруднення прибережних вод у МПУ, чому сприятиме 

впровадження кодексів ІМО. 

7) Внутрішня інтеграція з річковим транспортом, збільшення перевезень з/до МП 

річкою, внаслідок чого — збільшення перевалки вантажів у МП. 

8) Закінчення проєктів з модернізації портової інфраструктури за рахунок  інвестиції 

програми «Східне партнерство», що сприятиме посиленню конкурентних позицій 

МПУ на ринку портових послуг Азово-Чорноморського басейну. 

9) Оцінка проміжних результатів модернізації інфраструктури у МП внаслідок 

реалізації довгострокових договорів про концесію. 

10) Розширення портових послуг та створення нових робочих місць, що сприятиме 

регіональному розвитку. 

Третій етап (2033-2038): 

1) Українські МП є лідерами та регіональними хабами з перевалки контейнерів та 

вантажів серед портів Азово-Чорноморського басейну. 

2) Українська транспортна мережа інтегрована у TEN-T, два європейські транспортні 

коридори продовжено через територію України. 

3) У МП створено цифровий простір, інтегрований у європейську цифрову систему, як 

і у світову. 

4) Перевалка вантажів у МПУ зростає за рахунок збільшення транзитних вантажів та 

вантажів у контейнерах. 

5) Забезпечення безпеки людини та довкілля у МП, зменшення кількості та наслідків 

техногенних катастроф. Сприяння енергозбереженню на транспорті. 

6) МП підсилюють регіональний та загальноекономічних розвиток України. 
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6. Подібним чином, неадекватно сформульовано індикатори вимірювання 

реалізації задач, поставлених в Стратегії, які мають стати об’єктивною основою 

для моніторингу та соціально-економічної оцінки, сформувавши систему або групи 

показників, які будуть індикаторами6 досягнення поставлених в Стратегії МП 2038 

цілей — як загальних, так і проміжних. Рекомендується обирати невелику кількість 

показників, як основних, так і специфічних. Наявність визначених індикаторів дає 

змогу чітко оцінити дієвість поставлених задач та механізмів їх реалізації, а також 

дає перспективу для оперативного реагування на малоефективні механізми. 

Обов’язковою умовою є те, що система показників – індикаторів розвитку повинна 

обиратися групою вузькопрофільних спеціалістів для формування більш 

адекватного їх переліку. Цей елемент будь якої Стратегії досить тісно пов'язаний з 

моніторингом її виконання. 

В Стратегії МП 2038 в розділі «Очікувані результати реалізації Стратегії» 

подано перелік очікуваних результатів, деякі з них мають індикатор досягнення, що 

в цілому відповідає вимогам до стратегічних документів. Проте відсутність чіткої 

конструкції «Ціль – Пріоритет – Завдання – Очікуваний результат – Індикатор 

вимірювання» залишає невизначеність щодо шляхів (завдань) досягнення 

зазначених індикаторів та кореляції очікуваних результатів із завданнями та метою. 

7. Відсутні відомості щодо встановлених строків та етапів реалізації 

Стратегії МП 2038. В Стратегії МП 2038 доцільно виокремлювати декілька етапів, 

з огляду на  складність поставлених цілей та задач. При цьому для кожного етапу 

необхідно запланувати виконання відповідних завдань в межах задекларованих 

короткострокових та середньострокових пріоритетів задля досягнення 

довгострокових цілей, а також запланувати строки їх виконання. 

З методичної точки зору, перший етап можна охарактеризувати як підготовчий. 

На цьому етапі основними задачами є прийняття рішень щодо приведення 

нормативно-правового забезпечення до відповідного рівня та імплементація 

відповідного законодавства ЄС, проведення аналітичних досліджень розвитку МП в 

                                                           
6 Зазначимо, що такий елемент як індикатори розвитку, базується на розробленому прогнозі та є обов’язковим 

елементом на базі якого буде здійснюватися моніторинг виконання задач поставлених в Транспортної стратегії. 
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різних сферах діяльності, визначення основних структурних проблем з урахуванням 

процесів інтеграції транспортного комплексу України у TEN-T та інші підготовчі 

дослідження.  

На другому етапі приймаються концентровані рішення щодо основних 

структурних зрушень в державному, стратегічному управлінні МП, залучення 

зовнішніх та внутрішніх інвестицій в комплексні та локальні інфраструктурні 

проєкти та інші. 

Третій етап можна охарактеризувати як стабілізаційний, або закріплюючий для 

розвитку МП. На цьому етапі необхідно проводити заходи, що посилюють ефекти 

попередніх етапів, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності МП та 

закріплення соціального ефекту від їх проведення. Наявність встановлених строків 

надає можливість вчасно реагувати на малоефективні механізми реалізації Стратегії 

МП 2038, замінюючи їх більш дієвими. 

8. Відсутній блок моніторингу виконання задекларованих в Стратегії МП 2038 

цілей. Моніторинг є невід’ємною частиною будь-якого стратегічного документу, 

основним завданням якого є збір, узагальнення та аналіз показників розвитку (в 

цьому випадку МП) після прийняття Стратегії МП 2038, а також визначення 

ефективності її реалізації на проміжних етапах. Практика стратегічного планування 

в Україні доводить, що закладені в прогнозних розрахунках показники не завжди 

відповідають наявним за багатьма причинами. У зв’язку з цим, рекомендуємо 

впроваджувати та використовувати аналіз розривів із використанням методу GAP-

аналізу, завдяки якому можна привести наявні показники у відповідність із 

індикаторами, закладеними в процесі розробки Стратегії МП 2038. Зазвичай, GAP-

аналіз використовують в тих випадках, коли поточні показники розвитку мають 

деякі розбіжності з запланованими в негативну сторону. Пропонується розробити 

систему моніторингу виконання стратегічних цілей і задач та впровадити аналіз 

розривів із використанням методу GAP-аналізу. 

9. В структурі документу відсутній блок механізмів реалізації Стратегії МП 

2038. Для досягнення визначених стратегічних цілей розвитку МП необхідно 

створити умови для ефективного вирішення існуючих проблем за допомогою 
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середньо- та короткострокових Програм розвитку МП. Безпосередніми виконавцями 

поставлених у Стратегії МП 2038 задач є профільні органи виконавчої влади –

 Міністерство інфраструктури України та АМПУ. Їхня діяльність повинна бути 

спрямована на створення відповідних умов для реалізації поставлених у Стратегії 

МП 2038 цілей, пріоритетів розвитку та завдань — задля їх досягнення. Саме тому 

необхідно сформувати систему відповідних механізмів реалізації Стратегії МП 2038, 

таких як: правовий, економічний, інституційний, організаційний та інформаційний, 

кожен з яких повинен мати набір інструментів та методів реалізації досягнення 

поставлених цілей та враховувати інтеграційні орієнтири МПУ, транспортного 

комплексу та України загалом. 

Стратегію МП 2038 прийнято та затверджено у 2013 році, ще до ухвалення 

Угоди про Асоціацію Україна-ЄС. Саме тому, та з урахуванням рекомендацій, 

представлені нами вище, пропонуємо внести суттєві змін до тексту та структури 

нормативно-правового документу «Стратегія МП 2038». 
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Запропонована структура документу  

«Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038»  

1. Вступ: місія і бачення розвитку морських портів України, основні 

принципи його розвитку. 

2. Аналіз сучасного стану морських портів України та визначення 

комплексних проблем їх розвитку. 

2.1. Оцінка стану морських портів (бажано за останні 10 років). 

2.2. Оцінка державної політики щодо розвитку морських портів. 

2.3. Основні комплексні проблеми розвитку морських портів. 

3. Сценарний прогноз розвитку морських портів України. 

3.1. Базовий сценарій розвитку морських портів України. 

3.2. Оптимістичний сценарій розвитку морських портів України. 

4. Стратегічний аналіз морських портів України (за допомогою методів 

SWOT- та PEST-аналізів). 

5. Цілі та пріоритети розвитку морських портів України. 

Ціль 1. Конкурентоспроможні та ефективні морські порти. 

Ціль 2. Інноваційний розвиток портової інфраструктури та впровадження 

глобальних інвестиційних проєктів. 

Ціль 3. Безпечні, екологічно чисті та сприятливі для енергоефективності 

морські порти. 

Ціль 4. Транскордонне співробітництво та інтеграція у TEN-T. 

6. Очікувані результати реалізації Стратегії та індикатори розвитку. 

7. Реалізація та моніторинг Стратегії. 

7.1. Строки та етапи реалізації 

7.2. Моніторинг виконання задекларованих в Стратегії довгострокових 

цілей та середньо- та короткострокових пріоритетів в рамках цілей. 

8. Джерела фінансування. 

9. Механізми реалізації Стратегії. 

9.1. Правовий механізм. 

9.2. Економічний механізм. 

9.3. Інституційний механізм. 

9.4. Організаційний механізм. 

9.5. Інформаційний механізм. 
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Висновки до розділу 3 

1. Процес державного управління розвитком МПУ здійснюються шляхом 

розроблення та реалізації механізму стратегічного управління їх розвитком. 

Основними елементами зазначеного механізму є: мета, блоки за якими визначено 

завдання, система принципів та методів, державні інститути, нормативно-правові 

акти та система стратегічних документів управління розвитком МПУ в умовах 

європейської економічної інтеграції. Зокрема, автором детально розглянуто та 

систематизовано стратегічні документи, через які здійснюється управлінням 

розвитком МПУ. Систематизацію виконано за терміном складання документу 

(коротко, середньо та довгострокові документи) та за відповідним рівнем 

(державний, галузевий, регіональний та рівень окремого МП). Автором визначено 

відсутні стратегічні документи у загальній системі стратегічно-планових та 

прогнозних документів та обґрунтовано необхідність їх розробки та прийняття. 

2. Розроблений автором прогноз обсягів перевалки вантажів у МПУ свідчить 

про збільшення обсягів перевалки вантажів. Оптимістичний сценарій не передбачає 

падіння темпів приросту обсягів перевалки вантажів у 2020 році по відношенню до 

2019 року нижче 100%. Песимістичний сценарій передбачає падіння обсягів 

перевалки вантажів у 2020 році до 88 % з поступовим подальшим нарощенням цього 

показника, проте обсяги перевалки вантажів у МПУ за цим сценарієм не досягають 

рівня 2019 року у 2024 році. Цей сценарій обґрунтовується скороченням обсягів 

перевалки транзитних та експортних вантажів та скороченням обсягів перевалки 

вантажів у контейнерах, які пов’язані із жорсткою політикою стримання епідемії 

Covid-19 у МП світу. 

3. Аналіз діючої Стратегії МПУ 2038 дозволив виокремити та узагальнити 

наступні стратегічні недоліки: відсутність системи документів стратегічно-

планового та прогнозного характеру щодо розвитку МПУ; неузгодженість термінів 

дії Стратегії МПУ 2038 та Національної транспортної стратегій України на період 

до 2030 року; відсутність середньострокового бюджетного планування; плани 

розвитку МП на практиці не мають стратегічного навантаження, крім того 
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нормативно-правові акти якими регулюється їх зміст терміни дії тощо, між собою 

містять термінологічні суперечності. 

4. Постійно зростаючі обсяги перевалки вантажів у МПУ, вимагають 

перманентності модернізації. Окреслені нами тенденції підтверджуються і 

отриманими прогнозними даними щодо подальшого нарощення обсягів перевалки 

вантажів у МПУ. Саме тому, задля посилення конкурентних позицій на ринку 

портових послуг Азово-Чорноморського басейну пропускна здатність українських 

МП повинна зростати, так як стрімке нарощення обсягів перевалки вантажів у 2018-

2019 рр. отримане від зниження портових зборів на 20% не матиме довгострокового 

ефекту. 

5. Автором надано рекомендації до Стратегії МПУ 2038, що носять 

методичний характер. Серед них виокремлено наступні: відсутність аналітичної 

частини в структурі документу; відсутність прогнозу показників розвитку МПУ; 

відсутність стратегічного аналізу щодо розвитку МПУ (SWOT-аналіз, PEST-аналіз); 

в діючій Стратегії МПУ 2038 не сформульовано довгострокові цілі; не 

конструктивно розкриті очікувані результати; не адекватно сформульовані 

індикатори вимірювання реалізації задач поставлених в Стратегії МПУ 2038; 

відсутність відомостей, щодо встановлених строків та етапів реалізації Стратегії 

МПУ 2038; відсутність блоку моніторингу виконання задекларованих в Стратегії 

МПУ 2038 цілей; в структурі документу відсутній блок механізмів реалізації 

Стратегії МПУ 2038. 
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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 
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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 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 
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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 
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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 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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ДОДАТКИ 

 

Додаток А. Зведена таблиця основних нормативно-правових документів 

ЄС, які регулюють діяльність та розвиток TEN-T 

Чинний документ/назва Які питання 

регулює 

Суть Строки 

імплемен-

тації, роки 

Документи, що регулюють загальні питання для TEN-T 

Договір про функціонування 

Європейського Союзу 

07/02/1992 (Маастрихтська 

угода) 

Комплексні має на меті розгортання 

наступного етапу більш тісного 

зближення країн ЄС, в тому числі і 

за рахунок наближення 

національних транспортних мереж 

  

Біла книга – транспорт 2050 

від 2011 рік 

Комплексні 

  

документ стратегічного характеру, 

який відображає наміри та 

прагнення ЄС стосовно 

майбутнього транспортної 

політики 

  

Регламент ЄС № 1315/2013 від 

11 грудня 2013 року Про керівні 

принципи ЄС для розвитку 

транс'європейської 

транспортної мережі 

Організаційні встановлює принципи розвитку 

транс'європейської транспортної 

мережі, що   включає двошарову 

структуру та складається з 

комплексної і базової мереж 

  

Директива Ради Європи 92/106 

ЄС від 7 грудня 1992 Про 

встановлення загальних правил 

для певних видів комбінованих 

перевезень товарів між 

державами-членами  

Організаційні  встановлює спільні правила для 

окремих типів транспортування 

товарів між державами-членами  

8 

Регламент (ЄС) № 680/2007 від 

20 червня 2007 року скасовано 

на підставі Регламент ЄС № 

1316/2013 

Регламент ЄС № 1316/2013 від 

11 грудня 2013 року Про 

механізм З’єднання Європи 

(CEF) 

Фінансові включає в себе положення, що 

встановлюють загальні правила 

надання фінансової допомоги ЄС в 

проекти TEN-T 

  

Регламент ЄС № 1300/2013 від 

17 грудня 2013 року Про фонд 

Згуртування 

Фінансові сповіщає про створення фонду, як 

одну з форм фінансової підтримки 

проектів TEN-T та визначає 

принципи його діяльності 

  

Регламент ЄС № 1301/2013 від 

17 грудня 2013 року Про 

Фінансові  встановлює задачі фонду та його 

обсяги 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R1315:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R1315:EN:NOT
http://old.minjust.gov.ua/file/33432
http://old.minjust.gov.ua/file/33432
http://old.minjust.gov.ua/file/33432
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Європейський фонд 

регіонального розвитку та 

спеціальні положення стосовно 

цілей інвестиції для зростання 

та праці 

Регламент Ради (ЄС) № 

1085/2006 від 17 липня 2006 р. 

втратив чинність на підставі 

Регламент (ЄС) № 231/2014 

Регламент (ЄС) № 231/2014 

Європейського Парламенту та 

Ради від 11 березня 2014 року 

про створення Інструменту 

допомоги перед вступом (IPA 

II) 

Фінансові підтримка бенефіціарів в прийнятті 

та здійсненні політичних, 

інституційних, правових, 

адміністративних, соціальних і 

економічних реформ, необхідних 

цими бенефіціарами з метою 

дотримання цінностей Союзу та 

поступового приведення у 

відповідність з правилами, 

стандартами, політикою і 

практикою Союзу з метою вступу 

в Союз 

  

Директива 2011/92 від 13 

грудня 2011 про оцінку впливу 

деяких державних і приватних 

проектів на довкілля 

Екологія застосовується до оцінки впливу 

на навколишнє середовище тих 

державних і приватних проектів, 

які можуть істотно вплинути на 

довкілля 

  

Директива 2000/60 ЄC від 23 

жовтня 2000 року, що 

встановлює основу для дій 

Співтовариства в сфері водної 

політики 

Екологія метою є створення основи для 

захисту внутрішніх поверхневих, 

перехідних, прибережних і 

підземних вод 

  

Директива 2001/42 ЄC від 27 

червня 2001 року Про оцінку 

впливу певних планів і програм 

на довкілля 

Екологія метою є забезпечення високого 

рівня захисту довкілля і сприяння 

врахуванню екологічних міркувань 

при підготовці і прийнятті планів і 

програм з метою сприяння сталому 

розвитку 

  

Документи, що регулюють галузеві питання розвитку TEN-T 

Директива ЄС № 2008/57 від 17 

червня 2008 року Про 

функціональну сумісність 

залізничної системи в ЄС 

Залізниці встановлює необхідні умови для 

проектування, будівництва, 

введення в експлуатацію, 

модернізацію, оновлення, 

експлуатацію і технічного 

обслуговування 

транс’європейської залізничної 

мережі 

  

Директива ЄС № 2012/34 від 21 

листопада 2012 року Про 

створення єдиної європейської 

залізничної зони 

Залізниці встановлює правила, що 

застосовуються до управління 

залізничною інфраструктурою, 

окреслює принципи та процедури 
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встановлення і стягнення зборів за 

користування залізничною 

інфраструктурою 

Регламент Комісії (ЄС) № 

454/2011 від 5 травня 2011 про 

технічної специфікації для 

взаємодії, що відноситься до 

підсистеми «телематичні 

додатки для обслуговування 

пасажирів» транс'європейської 

залізничної системи 

Залізниці Встановлює технічні вимоги до 

додатку для обслуговування 

пасажирів підсистеми «додатки 

телематики» транс'європейської 

залізничної системи «Технічна 

специфікація взаємодії» (TSI) 

  

Регламент (ЄС) № 913/2010 від 

22 вересня 2010 року, що 

стосується європейської 

залізничної мережі для 

конкурентоспроможних 

вантажних перевезень 

Залізниці встановлює правила створення і 

організації міжнародних 

залізничних коридорів для 

конкурентоспроможних 

залізничних перевезень з метою 

розвитку європейської залізничної 

мережі для 

конкурентоспроможних 

перевезень. Встановлює правила 

відбору, організації, управління та 

індикативного інвестиційного 

планування вантажних коридорів 

8 

Директива 2008/57 ЄС від 17 

червня 2008 р. Про взаємодію 

залізничної системи в межах ЄС 

Залізниці встановлює умови, які повинні 

бути виконані для забезпечення 

функціональної сумісності в 

залізничній системі ЄС. Ці умови 

стосуються проектування, 

будівництва, введення в 

експлуатацію, модернізації, 

оновлення, експлуатації та 

технічного обслуговування частин 

цієї системи, а також професійної 

кваліфікації та стану здоров'я і 

безпеки персоналу, що сприяє її 

експлуатації та обслуговування 

8 

Директива 2012/34 / ЄС від 21 

листопада 2012 року про 

створення єдиного 

європейського залізничного 

простору 

Залізниці встановлює правила, що 

застосовуються до управління 

залізничною інфраструктурою та 

до діяльності залізничного 

транспорту залізничних 

підприємств, створених або тих що 

буде створено у державі-члені; 

визначає критерії, що 

застосовуються до видачі, 

поновлення або зміни ліцензій 

державою-членом, призначеної для 

залізничних підприємств, які є або 
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будуть створені в ЄС; окреслює 

принципи та процедури, застосовні 

до встановлення та стягнення 

плати за залізничну 

інфраструктуру та розподілу 

потужностей залізничної 

інфраструктури 

Рішення Комісії 2009/561 ЄC 

від 22 липня 2009 року 

скасовано на підставі Рішення 

Комісії 2012/88 ЄС 

Рішення Комісії 2012/88 ЄС від 

25 січня 2012 скасовано на 

підставі Регламент Комісії (ЄС) 

2016/919 

Регламент Комісії (ЄС) 

2016/919 від 27 травня 2016 

року про технічної специфікації 

для функціональної сумісності, 

що відноситься до підсистеми 

«управління-команда-

сигналізація» залізничної 

системи в Європейському союзі 

Залізниці встановлює технічну специфікацію 

взаємодії (TSI), що відноситься до 

підсистем управління-

командування і сигналізації (CCS) 

залізничної системи в ЄС; 

застосовується до всіх нових, 

модернізованих або оновлених 

підсистем управління і сигналізації 

на шляхах і бортових підсистемах 

управління і сигналізаціях 

залізничної системи 

  

Директива ЄС № 2008/96 від 19 

листопада 2008 року Про 

управління безпекою дорожньої 

інфраструктури 

Авто-

транспорт 

встановлює процедури щодо 

оцінки впливу на безпеку 

автомобільного руху 

  

Директива ЄС № 2004/54 від 29 

квітня 2004 року Про 

мінімальні вимоги безпеки у 

тунелях в Транс'європейської 

автодорожньої мережі 

Авто-

транспорт 

окреслює мінімальний рівень 

безпеки для користувачів тунелів 

TEN-T 

  

Директива ЄС № 2010/40 від 7 

липня 2010 року Про структуру 

розгортання інтелектуальних 

транспортних систем в області 

автомобільного транспорту і 

для взаємодії з іншими видами 

транспорту 

Авто-

транспорт 

встановлює основу для підтримки 

скоординованого і послідовного 

розгортання і використання 

Інтелектуальних транспортних 

систем 

  

Директива 2010/40 / ЄС від 7 

липня 2010 р. Про основи для 

впровадження інтелектуальних 

транспортних систем у галузі 

автомобільного транспорту та 

взаємодії з іншими видами 

транспорту 

Авто-

транспорт 

встановлює основу для підтримки 

скоординованого і узгодженого 

розгортання і використання 

Інтелектуальних транспортних 

систем (ІТС) в рамках ЄС, зокрема 

між державами-членами, а також 

встановлює загальні умови, 

необхідні для виконання цієї мети; 

передбачає розробку специфікацій 
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для дій в пріоритетних областях; 

застосовується до додатків і послуг 

ІТС в області автомобільного 

транспорту і до їх інтерфейсів та 

поєднання з іншими видами 

транспорту без шкоди для питань, 

що стосуються національної 

безпеки або необхідних в інтересах 

оборони 

Директива 2008/96 ЄС від 19 

листопада 2008 року щодо 

управління безпекою дорожньої 

інфраструктури 

Авто-

транспорт 

вимагає встановлення та 

впровадження процедур, що 

стосуються оцінок впливу на 

безпеку дорожнього руху, аудитів 

безпеки дорожнього руху, 

управління інспекціями безпеки 

дорожньої мережі та державами-

членами; поширюється на дороги, 

які є частиною TEN-T, незалежно 

від того, перебувають вони на 

стадії проектування, в процесі 

будівництва чи вже 

експлуатуються 

  

Директива 2004/52 від 29 квітня 

2004 р. Про функціональну 

сумісність електронних систем 

платних доріг в ЄС 

Авто-

транспорт 

встановлює умови, необхідні для 

забезпечення функціональної 

сумісності електронних систем 

платних доріг в Співтоваристві. Це 

відноситься до електронного збору 

всіх видів дорожніх зборів, по всій 

дорожньої мережі ЄС, міським і 

міжміським дорогам, 

автомагістралях, основним і 

другорядним дорогам та різних 

споруд, таким як тунелі, мости і 

пороми 

  

2009/750 / EC: Рішення Комісії 

від 6 жовтня 2009 року про 

визначення Європейської 

електронної служби оплати за 

проїзд і її технічних елементів 

Авто-

транспорт 

визначає Європейську електронну 

службу оплати за проїзд (EETS); 

представляє необхідні технічні 

специфікації і вимоги для цієї 

мети, а також договірні правила, 

що стосуються надання EETS; 

встановлює права і обов'язки 

постачальників EETS, платних 

послуг та користувачів EETS 

  

Директива ЄС № 2000/59 від 27 

листопада 2000 року Про засоби 

прийому портів для суднових 

відходів і залишків вантажу 

Морський 

транспорт 

встановлює вимоги до обладнання 

необхідного для надання 

екологічних послуг суднам в 

портах 

  

Директива ЄС № 2010/65 від 20 Морський встановлює вимоги до 5 
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жовтня 2010 року Про подання 

формальностей для суден, що 

прибувають та / або виходять з 

портів держав-членів 

транспорт адміністративних процедур, що 

застосовуються до морського 

транспорту за допомогою 

електронної передачі 

інформаційного стандарту і 

раціоналізації формальностей 

звітності 

Директива 2002/59 ЄС від 27 

червня 2002 року про створення 

системи моніторингу та 

інформаційного руху суден ЄС 

Морський 

транспорт 

метою є створення в ЄС системи 

моніторингу та інформації про рух 

суден з метою підвищення безпеки 

та ефективності морського 

судноплавства, покращення 

реагування органів влади на 

інциденти, аварії або потенційно 

небезпечні ситуації на морі, 

включаючи пошук і рятувальні 

операції та сприяння кращому 

запобігання та виявлення 

забруднення від судів 

6 

Директива 2000/59 ЄC від 27 

листопада 2000 року скасована 

на підставі Директива (ЄС) 

2019/883 

Директива (ЄС) 2019/883 від 17 

квітня 2019 року Про портових 

приймальних спорудах для 

доставки відходів з суден 

Морський 

транспорт 

спрямована на захист морського 

середовища від негативних 

наслідків скидання відходів із 

суден, що використовують порти, 

розташовані в ЄС, забезпечуючи 

при цьому безперебійну роботу 

морського транспорту, 

покращуючи доступність і 

використання відповідних 

портових приймальних споруд і 

доставку відходів. на ці об'єкти 

6 

Регламент ЄС № 1255/2011 від 

30 листопада 2011 року, Про 

встановлення Програми 

підтримки подальшої розробки 

комплексної морської політики 

Морський 

транспорт 

визначає фінансові заходи ЄС для 

реалізації загальної політики в 

галузі рибальства; відповідні 

заходи, пов'язані з морським 

правом; засади сталого розвитку 

районів рибальства і аквакультури 

і внутрішнього рибальства; 

комплексну морську політику 

  

Директива 2010/65 ЄС від 20 

жовтня 2010 р. Про 

формальності звітності для 

суден, що прибувають до та / 

або виходять із портів держав-

членів 

Морський 

транспорт 

метою є спрощення та гармонізація 

адміністративних процедур, що 

застосовуються до морського 

транспорту, шляхом стандартизації 

електронної передачі інформації та 

раціоналізації формальностей 

звітності; застосовується до 

формальностей звітності, які 

можуть застосовуватися до 

морського транспорту для суден, 
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що прибувають, і суден, що 

виходять з портів, розташованих у 

державах-членах 

Директива 2005/44 ЄС від 7 

вересня 2005 р. Про 

гармонізовані річкові 

інформаційні послуги (RIS) 

щодо внутрішніх водних шляхів 

у ЄС 

Внутрішньо-

водний 

транспорт 

встановлює рамки для розгортання 

і використання гармонізованих 

річкових інформаційних служб 

(RIS) в країнах-членах ЄС з метою 

підтримки внутрішнього водного 

транспорту, підвищення безпеки, 

ефективності і екологічності і 

полегшення взаємодії з іншими 

видами транспорту; забезпечує 

основу для встановлення та 

подальшого розвитку технічних 

вимог, специфікацій та умов для 

забезпечення узгоджених, 

сумісних і відкритих RIS на 

внутрішніх водних шляхах ЄС 

5 

Регламент ЄС № 300/2008 від 

11 березня 2008 року Про 

загальні правила в області 

безпеки цивільної авіації 

Авіа-

транспорт 

встановлює загальні правила 

захисту цивільної авіації від актів 

незаконного втручання 

  

Регламент ЄС № 549/2004 від 

10 березня 2004 року Про 

основи для створення єдиного 

європейського неба 

Авіа-

транспорт 

встановлює стандарти безпеки та 

ефективності загального 

повітряного руху в Європі 

  

Регламент ЄС № 550/2004 від 

10 березня 2004 року Про 

надання аеронавігаційних 

послуг в єдиному 

європейському небі 

Авіа-

транспорт 

встановлює правила з надання 

аеронавігаційних послуг в єдиному 

європейському небі 

  

Регламент ЄС № 551/2004 від 

10 березня 2004 року Про 

організацію та використання 

повітряного простору в 

єдиному європейському небі 

Авіа-

транспорт 

встановлює правила, метою яких є 

підтримка концепції поступово 

більш інтегрованого робочого 

повітряного простору в контексті 

загальної транспортної політики 

  

Регламент ЄС № 552/2004 від 

10 березня 2004 року Про 

функціональну сумісність 

Європейської системи 

управління повітряним рухом 

Авіа-

транспорт 

метою є досягнення сумісності між 

різними системами, складовими та 

пов'язаними з ними процедурами 

EATMN з урахуванням 

відповідних міжнародних правил; 

спрямований на забезпечення 

узгодженого та швидкого 

впровадження нових погоджених 

та затверджених концепцій 

операцій чи технологій в 

управлінні повітряним рухом. 
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Регламент Ради (ЄС) № 

219/2007 від 27 лютого 2007 

року про створення Спільного 

підприємства з розвитку 

європейської системи 

управління повітряним рухом 

нового покоління (SESAR) 

Авіа-

транспорт 

метою створення спільного 

підприємства є забезпечення 

модернізації європейської системи 

управління повітряним рухом 

шляхом координації і концентрації 

всіх відповідних досліджень і 

розробок в ЄС 

  

Регламент (ЄС) № 300/2008 від 

11 березня 2008 року Про єдині 

правила в області безпеки 

цивільної авіації 

Авіа-

транспорт 

встановлює загальні правила 

захисту цивільної авіації від актів 

незаконного втручання, які 

ставлять під загрозу безпеку 

цивільної авіації 

  

Регламент (ЄС) № 549/2004 від 

10 березня 2004 року, що 

встановлює рамки для 

створення єдиного 

європейського неба (базові 

правила) 

Авіа-

транспорт 

метою єдиної європейської 

небесної ініціативи є підвищення 

поточних стандартів безпеки та 

ефективності загального 

повітряного руху в Європі, 

оптимізація пропускної здатності, 

що відповідає вимогам всіх 

користувачів повітряного 

простору, і мінімізація затримок. 

Для досягнення цієї мети метою 

цих Правил є розробка узгодженої 

нормативно-правової бази для 

створення єдиного європейського 

неба 

  

Регламент (ЄС) № 550/2004 від 

10 березня 2004 року Про 

надання аеронавігаційного 

обслуговування в єдиному 

європейському небі 

Авіа-

транспорт 

стосується надання 

аеронавігаційного обслуговування 

в єдиному європейському небі; 

встановлює загальні вимоги для 

безпечного і ефективного надання 

аеронавігаційного обслуговування 

в ЄС 

  

Регламент (ЄС) № 551/2004 від 

10 березня 2004 року Про 

організацію та використання 

повітряного простору в 

єдиному європейському небі 

Авіа-

транспорт 

метою є підтримка концепції все 

більш інтегрованого 

експлуатаційного повітряного 

простору в контексті загальної 

транспортної політики та розробка 

загальних процедур проектування, 

планування та управління, що 

забезпечують ефективну і безпечну 

роботу організації повітряного 

руху 

  

Джерело: складено авторами на основі даних http://eur-lex.europa.eu/legal-content 
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Додаток Б. Директиви та регламент, що регулюють діяльність у морських 

портах 
Директ

ива/рег

ламент 

Мета Завдання для України 

Охорона довкілля 

2019/88

3 

спрямована на захист морського 

середовища від негативних наслідків 

скидання відходів із суден, що 

використовують порти, розташовані в 

Союзі, забезпечуючи при цьому 

безперебійну роботу морського 

судноплавства за рахунок поліпшення 

доступності та використання 

відповідних портових приймальних 

споруд і доставки відходів. до цих 

об'єктів. 

1) портові приймальні споруди повинні 

приймати відходи з судів екологічно 

безпечним чином відповідно до 

Директиви 2008/98 / ЄC і іншими 

відповідними законами Союзу і 

національного законодавства про 

відходи; 2) використовувати форми і 

процедури ІМО для повідомлення ІМО, 

а також влади держави порту про 

передбачувані недоліки портових 

приймальних споруд. 

Безпека мореплавства 

2009/15 визначає заходи, яких повинні 

дотримуватися держави-члени у своїх 

стосунках з організаціями, на які 

покладається проведення інспекцій, 

оглядів та сертифікація суден на 

відповідність міжнародним конвенціям 

з безпеки на морі та запобігання 

забрудненню морів, сприяючи при 

цьому реалізації мети вільного надання 

послуг. Цей процес включає розробку 

та впровадження вимог щодо безпеки 

корпусу, обладнання та електричних і 

контрольних установок суден, що 

підпадають під дію міжнародних 

конвенцій. 

встановлює завдання для визнаної 

організації згідно з вимогами 

Регламенту ЄС 391/2009 як ту, що може 

проводити інспекцію, огляд і 

сертифікацію суден: 

1) регулярна перевірка систем 

управління якістю визнаних організацій 

у відповідності до критеріїв стандарту 

якості ISO 9001; 

2) сертифікація систем управління 

якістю; 

3) забезпечення інтерпретацій 

міжнародних стандартів управління 

якістю, зокрема, з урахуванням 

конкретних особливостей характеру та 

зобов’язань визнаних організацій;  

4) затвердження індивідуальних та 

колективних рекомендацій для 

покращення процесів у визнаних 

організаціях та забезпечення механізмів 

внутрішнього контролю 

391/200

9 

встановлює заходи, яких повинні 

дотримуватися організації, яким 

доручено проводити інспекцію, огляд і 

сертифікацію суден на відповідність 

міжнародним конвенціям про безпеку 

на морі та запобігання забрудненню 

морського середовища, при цьому 

маючи на меті свободи надання послуг. 

Це включає розробку і впровадження 

вимог безпеки для корпусу, механізмів, 

електричних і контрольних установок 

судів, які підпадають під дію 

дія цього регламенту направлена на 

процедуру подачі заявки до 

Європейської Комісії та встановлення 

вимог до організації, якій буде 

доручено проводити інспекцію, огляд і 

сертифікацію суден на відповідність 

міжнародним конвенціям про безпеку 

на морі та запобігання забрудненню 

морського середовища. 
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міжнародних конвенцій. 

2009/21 має на меті забезпечувати: щоб 

держави-члени ефективно і послідовно 

виконували свої зобов'язання як 

держави прапора; підвищення безпеки 

та запобігання забрудненню із суден, 

що плавають під прапором держави-

члена. 

держави-члени повинні вживати 

необхідних заходів для аудиту ІМО 

своєї адміністрації (у випадку України – 

АМПУ) не рідше ніж один раз на сім 

років, за умови позитивної відповіді 

ІМО на своєчасний запит зацікавленої 

держави-члена та повинні публікувати 

результати перевірки відповідно до 

національного законодавства про 

конфіденційність 

2009/16 допомогти зменшити кількість суден, 

що не відповідають екологічним 

стандартам, у водах Співтовариства (в 

даному випадку українських) під 

юрисдикцією держав-членів шляхом 

установлення загальних критеріїв для 

контролювання суден Україною й 

гармонізації процедур інспектування й 

затримки, належного врахування 

зобов'язань, прийнятих на себе 

морськими компетентними органами 

держав-членів у рамках "Паризького 

Меморандуму про домовленості про 

портовий державний контроль" 

створити компетентний орган з 

необхідною кількістю кваліфікованих 

інспекторів з метою проведення 

інспектування суден, на предмет 

відповідності екологічним стандартам 

ЄС прописаним у цій директиві 

336/200

6 

спрямований на посилення управління 

безпекою та безпечною експлуатацією 

суден, а також запобігання 

забрудненню із суден, зазначеного в 

статті 3, шляхом забезпечення того, 

щоб компанії, які експлуатують ці 

судна, дотримувалися ISM Code 

шляхом створення, впровадження і 

подальшим обслуговуванням 

компаніями суднових і берегових 

систем управління безпекою; а також 

здійснення відповідного контролю за 

ними з боку адміністрацій держави 

прапора і порту. 

держави-члени повинні: 

1) гарантувати, що всі компанії, що 

експлуатують судна, які підпадають під 

дію цього Регламенту, повинні 

дотримуватися положень цього 

Регламенту;  

2) встановлювати правила про санкції, 

які застосовуються до порушень цього 

Регламенту, і вжити всіх заходів, 

необхідних для їх виконання;  

3) звітувати перед Комісією кожні два 

роки щодо застосування цього 

Регламенту 

2002/59 створення в Співтоваристві системи 

моніторингу та інформації про рух 

суден з метою підвищення безпеки та 

ефективності морського судноплавства, 

покращення реакції влади на інциденти, 

аварії або потенційно небезпечні 

ситуації на морі, включаючи пошук і 

рятувальні операції і сприяють більш 

ефективному запобіганню і виявленню 

забруднення з суден 

1) технічна розробка та впровадження 

системи маршрутизації суднів яка 

спроможна поєднуватися з 

розробленою системою ІМО – AIS; 

2) забезпечити себе відповідним 

обладнанням і береговими установками 

для прийому і використання інформації 

AIS враховувати необхідний діапазон 

для передачі звітів; 

3) гарантувати, що прибережні станції, 

що відповідають за моніторинг 

дотримання служб руху суден і систем 

навігації судів, мають достатній і 



249 

належним чином кваліфікований 

персонал, а також відповідні засоби 

зв'язку і моніторингу судів, і що вони 

працюють відповідно до керівних 

принципів ІМО 

725/200

4 

впровадження та імплементація заходів 

Співтовариства, спрямованих на 

посилення безпеки у асоційованих 

портах з огляду на загрозу вчинення 

міжнародних протизаконних дій.  

створення компетентного органу у 

сфері морської безпеки, який 

призначається державою-членом для 

координування, імплементування та 

моніторингу застосування заходів 

безпеки, встановлених у цьому 

Регламенті, щодо портів. Орган повинен 

вимагати від кожного судна, яке має 

намір увійти до порту, завчасно надати 

інформацію щодо його міжнародного 

сертифікату безпеки судна та рівні 

безпеки, на підставі яких воно 

експлуатується та експлуатувалося 

раніше, та будь-яку іншу доцільну 

інформацію щодо безпеки 

2005/65 ухвалення заходів для підвищення 

безпеки портів унаслідок загрози 

виникнення небезпечних інцидентів. Ця 

Директива застосовується до кожного 

порту, розташованого на території 

держави-члена, в якому одна або кілька 

портових споруд охоплені 

затвердженим планом охорони 

портових засобів відповідно до 

Регламенту (ЄС) № 725/2004 

1) затвердити комітети із безпеки 

портів, яким доручається 

забезпечувати: практичні консультації 

та навчання і тренувань для 

забезпечення безпеки в портах, 

охоплюваних цією Директивою; 2) 

затвердити плани забезпечення безпеки 

портів, що містять дані з оцінки безпеки 

портів;  

Технічні умови 

2010/65 спрощення та гармонізація 

адміністративних процедур, що 

застосовуються до морських 

перевезень, шляхом розробки стандарту 

електронної передачі інформації та 

раціоналізації формальностей з надання 

відомостей – Єдине вікно 

Єдине вікно пов'язує системи 

SafeSeaNet, e-Customs та інші 

електронні системи, та є місцем, де 

відповідності до цієї Директиви 

акумулюється вся інформація, після 

чого вона стає доступною для різних 

компетентних органів держав-членів 

1) затвердити оформлення 

формальностей з надання відомостей в 

електронному форматі та їх передачу 

через єдине вікно якомога швидше та в 

будь-якому випадку не пізніше 1 червня 

2015 року. 

2) прийняти деякі стандартизовані 

форми з метою полегшення руху та 

надання наступної інформації, а саме: 

про вантаж; про запаси на судні, про 

майно екіпажу, перелік членів екіпажу, 

перелік пасажирів, щодо небезпечних 

вантажів, морська санітарна декларація 

Джерело. Складено Федяй Н.О. на основі даних офіційного сайту Підтримка впровадження 

Транспортної стратегії України (ПТС) доступного з http://www.transport-ukraine.eu/ 
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Додаток В. Оцінка ефективності стратегічного управління розвитком 

МПУ за результатами реалізації ряду задач в межах стратегічних напрямів 

згідно Наказу Мінінфраструктури №542 
 

 
№ 

пп 
Завдання 

Стан виконання 

поставлених завдань 

Важко 

оцінити 
Так Ні 

Н
а
п

р
я

м
 1

. 

1.1 - послаблення регуляторного тиску;   +   

- впровадження принципів недискримінації та 

спрощення ведення бізнесу.  
 +  

1.2 - створення Морської адміністрації України;  +  

- розвиток потенціалу галузі   + 

1.3 - формування та якісна реалізація державної морської 

політики. 
+   

Н
а
п

р
я

м
 2

. 

2.1 - визначення переліку об’єктів портової інфраструктури, 

що можуть бути передані інвестору;  
 +  

- визначення умов та завдань щодо приватизації, 

концесій, державно-приватного партнерства, оренди чи 

будь-яких інших форм залучення інвестицій в порт.  
 +  

2.2 - підтримання експлуатаційних глибин, створення 

глибоководного рейдового терміналу в районі Очакова 

та Усть-Дунайська для до навантаження на рейді;  
+   

- створення механізму компенсації інвестицій в об’єкти 

портової інфраструктури;  
  + 

2.3 - впровадження сучасної методики формування системи 

портових тарифів;  
  + 

− удосконалення внутрішньопортової логістики, 

включаючи спрощення оформлення суден, скорочення 

форм контролю, що застосовуються до вантажів;  
+   

− гармонізація національного законодавства щодо 

електронного документообігу та захисту інформації з 

європейськими вимогами. 
  + 

Н
а
п

р
я

м
 3

. 

3.1 – інтеграція з внутрішнім водним транспортом та 

залізницею; 
  + 

− вдосконалення правового врегулювання розвитку 

трансшипменту в Україні та спрощення правил 

перевезення вантажів територією України 
  + 

3.2 - впровадження інформаційних технологій шляхом 

впровадження ІСПС у всіх морських портах України 
+   

Н
а
п

р
я

м
 4

. 

4.1 − формування нормативної бази для утворення в 

Україні Єдиного національного морського вікна 

відповідно до європейських актів; 
  + 

− створення національного сегменту системи SafeSeaNet 

та впровадження в морських портах національного 

«Морського Єдиного вікна» на базі наявної 

інформаційної системи портового співтовариства 

(ІСПС) та подальша його інтеграція в систему 

«SafeSeaNet»;  

  + 

− імплементація документів Міжнародної морської 

організації (IMO) та європейських актів щодо безпеки 
  + 
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судноплавства;  

− виконання норм з безпеки на морському транспорті та 

імплементація в повному обсязі вимог щодо контролю 

державою прапора і контролю державою порту.  
  + 

4.2 − імплементація норм Міжнародного кодексу морського 

перевезення небезпечних вантажів (IMDG Code) та 

Міжнародного кодексу перевезення навалочних 

вантажів (IMSBC Code). 

  + 

4.3 − раціональне використання портової інфраструктури та 

оптимізація транспортування, перевалки і процесів 

зберігання вантажів;  
  + 

− скорочення викидів та приведення діяльності у 

відповідність із вимогами Конвенції МАРПОЛ і 

протоколів до неї та європейських актів;  
  + 

− створення у морських портах України уніфікованої 

системи управління екологічною безпекою 

європейського рівня 

  

+ 

  Підсумки (не) виконання завдань 5 4 14 

  Підсумок у % до загальної кількості завдань 22 17 61 

Джерело. Складено Федяй Н.О 
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