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Постановка проблеми. Євроінтеграція є голо-
вним  і  незмінним  зовнішньополітичним  пріорите-
том України, а подальші розбудова та поглиблення 
взаємовідносин між Україною та ЄС здійснюються 
на принципах політичної асоціації  та економічної 
інтеграції.
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У статті визначено вплив Угоди про асоціа-
цію між Україною та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством і їхніми 
країнами-членами на транспортну інфра-
структуру України. З’ясовано стан імпле-
ментації Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством у транспортній інфра-
структурі України. Наведено ключову мету 
стратегічного розвитку транспортної інф-
раструктури України згідно з: Транспорт-
ною стратегією України на період до 2020 р., 
Державною цільовою економічною програ-
мою розвитку автомобільних доріг загаль-
ного користування на 2013–2018 рр., Дер-
жавною цільовою програмою реформування 
залізничного транспорту на 2010–2019 роки 
та іншими нормативно-правовими актами. 
Розроблено практичні рекомендації щодо 
вдосконалення стратегії розвитку тран-
спортної інфраструктури України в умовах 
євроінтеграції.
Ключові слова: стратегія розвитку, тран-
спортна інфраструктура, Угода про асоціа-
цію, Україна, Європейський Союз.

В статье определено влияние Соглашения 
об ассоциации между Украиной и Европей-
ским Союзом, Европейским сообществом и 
их государствами-членами на транспорт-
ную инфраструктуру Украины. Выяснено 
состояние имплементации Соглашения 
об ассоциации между Украиной и Европей-
ским Союзом, Европейским сообществом  
в транспортной инфраструктуре Украины. 
Приведена ключевая цель стратегического 
развития транспортной инфраструктуры 

Украины согласно: Транспортной стратегии 
Украины на период до 2020 г., Государствен-
ной целевой экономической программе раз-
вития автомобильных дорог общего поль-
зования на 2013–2018 гг., Государственной 
целевой программе реформирования желез-
нодорожного транспорта на 2010–2019 гг. 
и другим нормативно-правовым актам. Раз-
работаны практические рекомендации по 
совершенствованию стратегии развития 
транспортной инфраструктуры Украины  
в условиях евроинтеграции.
Ключевые слова: стратегия развития, 
транспортная инфраструктура, Соглаше-
ние об ассоциации, Украина, Европейский Союз.

In the scientific article the impact of the Associa-
tion Agreement between Ukraine and the Euro-
pean Union, the European Community and their 
Member States on the transport infrastructure 
of Ukraine. It is shown status of implementation 
of the Association Agreement between Ukraine 
and the European Union, the European Com-
munity in transport infrastructure in Ukraine. An 
key goals and strategic objectives of Ukraine's 
transport infrastructure by: Transport Strategy 
of Ukraine till 2020, the state target economic 
development program of public roads for 2013-
2018 years, the state target program of reform-
ing of railway transport in the years 2010-2019 
and other regulatory andlegal acts. Practical 
recommendations for the improvement of trans-
port infrastructure strategies Ukraine in terms of 
European integration.
Key words: development strategy, transport 
infrastructure, the Association Agreement, 
Ukraine, the European Union.

Основними  стратегічними  документами  для 
досягнення  цих  цілей  є  Угода  про  асоціацію  між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Сою-
зом,  Європейським  Співтовариством  з  атомної 
енергії і їхніми країнами – членами, з іншої сторони 
та  Порядок  денний  асоціації  Україна  –  ЄС  [15]. 
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Угода  про  асоціацію  є  ефективною  платформою 
для  співпраці  на  регіональному  рівні  в  рамках 
Транспортної  панелі  Східного  партнерства,  осно-
вною  метою  якої  є  сприяння  покращанню  тран-
спортних сполучень між ЄС та його найближчими 
сусідами. Транспортні мережі та послуги відіграють 
ключову роль у поліпшенні якості життя громадян 
країни  та  у  зростанні  можливостей  розвитку  про-
мисловості.  Отже,  розвиток  транспортної  інфра-
структури є однією із ключових сфер співпраці між 
ЄС та Україною. Відповідно до статті 368 Угоди про 
асоціацію, основною метою такої співпраці є спри-
яння реструктуризації та оновленню транспортного 
сектору  України  і  поступовій  гармонізації  діючих 
стандартів та політики з існуючими в ЄС [5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методологічні та методичні засади фор-
мування та розвитку транспортної інфраструктури 
знайшли відображення в роботах таких науковців, 
як : Антощишина Н.І. [1], Дорофєєва Х.М. [3], Дуль-
фан  С.Б.  [4],  Карпов  В.М.  [6],  Пасічник  А.М.  [7], 
Познанська  І.В.  [8],  Талапбаева  Г.  [11],  Уажа-
нов М.У. [15], Alvarez-Herranz A. [17], Voyt S.M. [22]. 
Проте  аналіз  наукових  досліджень  цих  авторів 
виявив,  що  приділено  достатньо  уваги  визна-
ченню  впливу Угоди  про  асоціацію між Україною 
та  Європейським  Союзом,  Європейським  співто-
вариством з атомної енергії і їхніми країнами-чле-
нами на транспортну інфраструктуру України, що 
значно ускладнює процес прийняття обґрунтова-
них управлінських рішень щодо формування стра-
тегії  розвитку  транспортної  інфраструктури Укра-
їни в умовах євроінтеграції.

Постановка завдання. Метою  статті  є  ана-
ліз  та  розробка  практичних  рекомендацій  щодо 
вдосконалення  стратегії  розвитку  транспортної 
інфраструктури України з урахуванням Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 
Європейським  співтовариством  з  атомної  енергії 
і  їхніми  країнами-членами  і  включає в себе вирі-
шення таких ключових завдань: визначити вплив 
Угоди  про  асоціацію  між  Україною  та  Європей-

ським  Союзом,  Європейським  співтовариством  
з  атомної  енергії  і  їхніми  країнами-членами  на 
транспортну  інфраструктуру  України;  з’ясувати 
стан імплементації Угоди про асоціацію між Укра-
їною  та  Європейським  Союзом,  Європейським 
співтовариством  з  атомної  енергії  і  їхніми  кра-
їнами-членами  у  транспортній  інфраструктурі 
України;  розробити  практичні  рекомендації щодо 
вдосконалення  стратегії  розвитку  транспортної 
інфраструктури України в умовах євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток  держави  напряму  залежить  від  того, 
наскільки ефективно вона здійснює управління в 
різних  сферах.  Насамперед  це  стосується  тран-
спортної інфраструктури. Сьогодні світові тенден-
ції  диктують  постійне  вдосконалення  управління 
транспортною  інфраструктурою,  зокрема  залу-
чення  інвестицій.  Стан  і  рівень  розвитку  тран-
спортної інфраструктури є одним із найбільш ваго-
мих факторів соціально-економічного розвитку як 
країн – членів Європейського Союзу, так і України. 
У  сучасних  умовах  господарювання  негативна 
динаміка транспортних перевезень та їх частка у 
валовому  внутрішньому  продукті  України  значно 
обумовлені  впливом  економічних  кризових  про-
цесів та негативним станом розвитку транспортної 
інфраструктури країни (рис. 1).

Підготовка  і  реалізація  поглибленої  та  всеохо-
плюючої Угоди про асоціацію з ЄС передбачає про-
тягом  10–15  років  перехідного  періоду  укладання 
та  реалізацію  двосторонніх  угод  між  Україною  та 
країнами  ЄС  про  співробітництво,  у  тому  числі  
у сфері транспорту, які мають готуватися з ураху-
ванням умов постійної трансформації європейської 
транспортної політики під впливом викликів сучас-
ного світу та інтенсивного розвитку світової торгівлі. 
Зокрема, до пріоритетних напрямів співробітництва 
України та ЄС у  галузі  транспорту належать: роз-
виток  транспортної  інфраструктури  України  та  її 
інтеграція  до  загальноєвропейської  транспортної 
системи;  підвищення  рівня  безпеки  на  транспорті 
та  адаптація  відповідного  національного  законо-
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Рис. 1. Динаміка обсягів транспортних перевезень в Україні в 2010–2015 рр. 

 Джерело: розроблено автором на основі [0]
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давства  із  залученням  проекту  ЄК  TWINNING; 
модернізація та оновлення основних фондів і рухо-
мого складу транспорту; створення Спільного авіа-
ційного простору між Україною та ЄС [11].

Основними  стратегічними  документами  для 
досягнення  цілей  євроінтеграції  є  Угода  про  асо-
ціацію між Україною, з однієї сторони, та Європей-
ським  Союзом,  Європейським  Співтовариством  з 
атомної енергії  і  їхніми країнами-членами,  з  іншої 
сторони, та Порядок денний асоціації Україна – ЄС.

У 2015 р. Координаційною радою при Міністер-
стві інфраструктури України з питань імплементації 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС схвалено 
25 дорожніх карт із підтримки імплементації дирек-
тив та регламентів ЄС у сфері транспорту [0]. Також 
затверджено  п’ять  стратегічних  планів  розвитку 
галузей транспорту до 2020 р. [0]: авіаційного, авто-
мобільного, морського, річкового, залізничного.

Подальший розвиток транспортної інфраструк-
тури  України  передбачений  згідно  із  затвердже-
ною  Транспортною  стратегією  України  на  період 
до 2020 р. [14], метою якого є створення умов для 
соціально-економічного  зростання,  підвищення 
конкурентоспроможності  національної  економіки  
і  життєвого  рівня  населення  завдяки  забезпе-
ченню якості транспортних послуг та задоволенню 
соціальних,  зовнішньоторговельних,  оборонних  
та природоохоронних потреб суспільства.

Основними напрямами розвитку транспортного 
сектору економіки України на період до 2020 р. є: 
створення  конкурентоспроможного  середовища  
в  дорожній  галузі  для  реалізації  проектів  дер-
жавно-приватного партнерства; залучення приват-
них  інвестицій для розвитку стратегічних об’єктів 
портової  інфраструктури  на  умовах,  визначених 
Законом України «Про морські порти»; реалізація 
програм співробітництва з МВФ, Світовим банком, 
ЄБРР, ЄІБ та іншими міжнародними фінансовими 
організаціями,  створення  умов  для  підписання 
угоди з ЄС про єдиний повітряний простір [15].

Для  реалізації  комплексу  стратегічних  цілей 
щодо розвитку транспортної  інфраструктури Укра-
їни  розроблені  та  реалізуються  такі  цільові  про-
грами, державним замовником яких є Міністерства 
інфраструктури  України:  Державна  цільова  еко-
номічна  програма  розвитку  автомобільних  доріг 
загального користування на 2013–2018 рр., метою 
якої  є  забезпечення  ефективного функціонування 
та  розвитку  мережі  автомобільних  доріг  загаль-
ного  користування,  будівництва  та  реконструк-
ції  1,5  тис.  км  автомобільних  доріг,  проведення 
ремонту понад 24 тис. км автомобільних доріг Укра-
їни [9]; Державна цільова програма реформування 
залізничного транспорту на 2010–2019 рр., метою 
якої створення нової організаційно-правової та еко-
номічної моделі управління залізничним транспор-
том, розвиток конкурентного середовища на ринку 
залізничних послуг, підвищення ефективності його 

функціонування, задоволення потреб національної 
економіки і населення в перевезеннях, покращання 
їх  якості  та  зменшення  розміру  транспортного 
складника у вартості товарів і послуг [10]. 

Якщо  досліджувати  питання  імплементації 
стратегії  розвитку  транспортної  інфраструктури 
в  умовах  євроінтеграційних  процесів,  у  сфері 
автомобільного  транспорту  та  дорожнього  гос-
подарства  розроблено  дев’ять  нормативно-
правових  актів  згідно  з  Угодою  про  асоціацію  
та п’ять системно з ними пов’язаних, що форму-
ють  основу  стратегічного  розвитку  транспортної 
інфраструктури  України,  серед  яких  [15]:  Регла-
мент  допуску  до  ринку  перевезень  (Регламенти 
1071/2009,1072/2009,1073/2009); Регламент орга-
нізації громадських перевезень, соціальний захист 
(Регламент  1370/2009);  Регламент  та  директиви 
робочого часу та часу відпочинку водіїв, застосу-
вання тахографів (Регламенти 561/2006 та 3821/85, 
Директиви 2002/15/ЄС та 2006/22/ЄС); Директива 
підтримання  рівня  професійної  компетентності 
водіїв  (Директива  2003/59/ЄС);  Директива  засто-
сування  обмежувачів швидкості  (Директива  92/6/
ЄЕС);  Директива  безпечності  конструкції  та  тех-
нічного  стану  транспортних  засобів  (Директива 
2009/40/ЄС  (замінена  Директивою  2014/45/ЄС),  
Директива  2000/30/ЄС,  Регламент  461/2010, 
Директива 2007/46/ЕС).

У  сфері  залізничного  транспорту  ведеться 
робота щодо забезпечення операційної сумісності 
залізничних  систем  ЄС  та  України.  З  01.12.2015 
почало працювати ПАТ «УЗ» [0].

У  сфері  внутрішнього  водного  транспорту 
спільно з депутатським корпусом розроблено про-
ект Закону України «Про внутрішній водний тран-
спорт»  щодо  [19]:  врегулювання  правовідносин  
у  галузі  судноплавства  на  ВВШ  України;  визна-
чення правового режиму об'єктів інфраструктури; 
покращання  стану  річкового  господарства;  спри-
яння  розвитку  на  конкурентних  засадах  ринку 
послуг;  переорієнтація  вантажопотоків  на  еколо-
гічний та економічний річковий транспорт.

Відповідно до положень Директиви 2005/44/ЕС 
«Про  гармонізовану Річкову  інформаційну  службу 
на внутрішніх водних шляхах спільноти» [15] ство-
рено  й  уведено  в  експлуатацію  річкові  інформа-
ційні системи (РІС) на внутрішніх водних шляхах із 
зонами дії на українських ділянках річок Дунай і Дні-
про; затверджене положення про річкову інформа-
ційну службу на внутрішніх водних шляхах України.

У  сфері  морського  транспорту  з  метою  імпле-
ментації актів законодавства ЄС у 2015 р. прийнято 
Постанову «Про посвідчення особи моряка», видано 
накази Міністерства  інфраструктури України щодо: 
затвердження складу комісії щодо схвалення оцінок 
охорони та планів охорони портів та портових засо-
бів;  зміни  до Порядку  оформлення  приходу  суден  
у морський порт, надання дозволу на вихід суден.
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У сфері авіаційного транспорту підписано  [18] 
Робочу  домовленість  між  ДАСу  та  EASA  щодо 
участі  у  програмі  ЄС  SAFA  та  збору  й  обміну 
інформацією з безпеки польотів повітряних суден; 
робочі домовленості між ДАСУ та EASA про спів-
робітництво в сфері безпеки цивільної авіації.

У сфері авіаційного транспорту планується під-
писання Домовленості між МІУ та ЄК щодо збіж-
ності  систем  сертифікації;  продовжується  діалог 
щодо  лібералізації  авіаперевезень  між  Україною 
та  країнами  –  членами  ЄС.  У  двосторонньому 
форматі  авіаперевезення  лібералізовані  з  Поль-
щею, Болгарією, Грецією та Естонією.

У  рамках  євроінтеграції  з’явилися можливості 
співробітництва  України  з  країнами  ЄС  у  роз-
витку  трансєвропейських  транспортних  мереж 
(TEN-T),  транснаціональних  осей.  Європейський 
Союз  ухвалив  програму  TRANS  EUROPEAN 
TRANSPORT  NETWORK  POLICY  (TEN-T),  спря-
мовану  на  утворення  окремої  мультимодальної 
мережі,  яка  об’єднає  наземний,  морський,  пові-
тряний транспорт. Водночас ЄС здійснює реаліза-
цію 30 пріоритетних проектів (осей), частину з яких 
уже завершено [11]. 

Для  України  перспективним  виглядає  про-
ект РР06:  залізнична  ось Ліон  –Трієст  – Дівача  / 
Копер  –  Любляна  –  Будапешт  –  кордон  України. 
Ймовірно, коридор за проектом РР06 завершиться 
прикордонним  переходом  Чоп  (Україна)  –Захонь 
(Угорщина), тому слід ініціювати переговори з кра-
їнами  –  учасницями  проекту  щодо  будівництва 
на  українській  території  міжнародного  логістич-
ного  центру  для  обслуговування  інтермодальних 
перевезень у напрямку РФ, Казахстану, Китаю. У 
межах пункту перетину кордону на території Укра-
їни зосереджені потужні термінали, склади, пере-
вантажувальні  комплекси  та  інша  транспортна 
інфраструктура,  необхідна  для  комплексної 
обробки  під  митним  контролем  значних  обсягів 
експортно-імпортних і транзитних вантажів.  Пер-
спективним  напрямом  реалізації  проекту  РР06 
виглядає  підготовлений  Україною  разом  із  Сло-
ваччиною, Австрією  і Росією міжнародний проект 
продовження колії шириною 1 520 мм від Чопа до 
Відня територіями Словаччини та Австрії, а також 
будівництво  колії шириною  1  435  мм  територією 
України на напрямках Мукачеве – Стрий – Львів, 
Вадул  –  Сирет  –  Чернівці  –  Івано-Франківськ  – 
Ходорів  –  Львів,  Львів  – Мостиська  ІІ,  що  дасть 
змогу залучити додаткові транзитні вантажопотоки 
за напрямками Румунія – Польща та Угорщина – 
Польща. Вказаний проект сприятиме інтеграції та 
розвитку співробітництва з країнами ЄС, зокрема 
Румунією, Угорщиною Польщею [11].

Вплив  євроінтеграційного  курсу  України  про-
являється  також  шляхом  надання  міжнародної 
технічної допомоги Європейського Союзу на роз-
будову транспортної інфраструктури.

Основними  напрямами  та  механізмами 
надання  зовнішньої  фінансової  допомоги  з  боку 
ЄС  є:  бюджетна  підтримка  (основний  напрям 
безпосередньої  підтримки  державного  бюджету 
країни-отримувача) – бюджет визначено в Націо-
нальних індикативних програмах країн – учасниць 
ЄПС; механізм «Сприяння реформам управління» 
(додатковий  ресурс;  виділяється  країнам  ЄПС, 
які  демонструють  найбільший  прогрес  у  рефор-
мах  управління)  –  загальний  бюджет  з  ІЄСП 
(2007–2013  рр.)  –  300  млн.  євро;  інвестиційний 
механізм  сусідства  (ІМС)  –  загальний  бюджет  з 
ІЄСП (2007–2013 рр.) – 700 млн. євро;  програми 
«Твіннінг» (Twinning) та TAIEХ (інструменти співп-
раці  між  державними  органами  в  країні-партнері 
та  відповідною  інституцією  в  країні  ЄС)  –  тех-
нічна  допомога;  спеціальний  компонент  для  під-
тримки  транскордонного  співробітництва  на 
кордонах ЄС – загальний бюджет (2007– 2013) – 
1,1  млрд.  євро  (включає  внески фондів  ЄІСП  та 
ЄФРР; новий Інструмент співпраці з ядерної без-
пеки (Nuclear Safety Instrument) [11].

Щодо  технічної  допомоги,  то  в  2015 р.  завер-
шено  [20]:  проект  технічної  допомоги  ЄС  «Під-
тримка  імплементації  транспортної  стратегії 
України»; проект Twinning «Надання інституційної 
підтримки  Міністерству  інфраструктури  України  
з питань підвищення ефективності роботи та кон-
курентоспроможності  залізничного  транспорту  
в Україні»; Twinning.

Також  у  2015  р.  започатковано  [23]:  проект 
Twinning  у  сфері  безпеки  комерційних  автопе-
ревезень  у  2016  році;  проект  технічної  допомоги 
«Підтримка  імплементації  Угоди  про  асоціацію  
та Національної транспортної стратегії в Україні»; 
технічна  допомога  ЄІБ  «Модернізація  та  підви-
щення безпеки дорожньої мережі в Україні».

Щодо  технічної  допомоги  заплановані  до  впро-
вадження у 2016 р. три нових проекти Twinning [19]: 
надання інституційної підтримки МІУ з питань підви-
щення ефективності роботи та конкурентоспромож-
ності залізничного транспорту в Україні; наближення 
законодавства  України  в  галузі  сертифікації  аеро-
дромів/аеропортів та льотної придатності з відповід-
ними нормами та стандартами ЄС; сприяння підви-
щенню  спроможності  Міністерства  інфраструктури 
України в частині підвищення безпеки під час пере-
везення  небезпечних  вантажів  мультимодальним 
транспортом в Україні; новий проект технічної допо-
моги «Допомога українським органам влади у покра-
щенні управління інфраструктурними проектами».

Для  гармонізації  законодавства  України  та ЄС 
у транспортній галузі відповідно до Угоди про асо-
ціацію  рекомендовано  впровадження  таких  захо-
дів:  адаптація,  імплементація  та  застосування 
п’яти пріоритетних директив і регламентів у сфері 
транспорту; розробка законодавчої бази для тран-
спонування acquis ЄС відповідно до додатків 32 та 
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17 Угоди про асоціацію; розробка пілотних проектів 
для Національного  електронного  реєстру  автомо-
більного транспорту та SafeSeaNet; налагодження 
і  зміцнення співпраці  з  європейськими  транспорт-
ними агентствами; запровадження ефективної сис-
теми  звітності  та моніторингу прогресу виконання 
зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію.

Висновки з проведеного дослідження. У статті 
вирішено  важливе  науково-практичне  завдання, 
спрямоване на розроблення практичних рекомен-
дацій щодо вдосконалення стратегії розвитку тран-
спортної  інфраструктури  України  з  урахуванням 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії  і  їхніми  країнами-членами. Для  оновлення 
транспортної стратегії України разом зі стратегіями 
розвитку підгалузей рекомендовано впровадження 
таких  заходів  у  відповідності  до  національних 
вимог  та  вимог ЄС:  оновлення НТСУ  і  системи  її 
моніторингу; забезпечення правового регулювання 
мультимодальних  перевезень;  розробка  фінан-
сових  та  адміністративних  інструментів,  необхід-
них для реалізації оновленої НТСУ; встановлення 
сталого механізму для поліпшення координації  та 
співробітництва  в  галузі  транспорту;  підвищення 
прозорості та ефективності державного управління 
у  транспортному  секторі;  наближення  політики, 
пов'язаної  з розвитком національної  транспортної 
мережі до транспортної політики ЄС.
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