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У статті ідентифіковани теоретичні платформи дефініцій «транспортна інфраструктура» та «конкуренто-

спроможність», а також проведено дослідження рівня конкурентоспроможності вітчизняної транспортної ін-

фраструктури в контексті визначення основних проблем та концептуальних засад щодо її підвищення. Сучасна 

інфраструктура, чесні ринкові умови та вільна ринкова конкуренція, ефективний розвиток і координація діяль-

ності різних видів транспорту разом із запровадженням ефективної системи державного регулювання та управ-

ління забезпечать основу для розвитку та функціонального зростання національної транспортної системи Укра-

їни. Досліджено вплив транспортної інфраструктури на економіку України. Необхідним є збільшення ефектив-

ності та конкурентоспроможності транспортної галузі, вдосконалення правового механізму державно-

приватного партнерства, посилення взаємодії між державним та приватним сектором. 
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В статье идентифицированы теоретические платформы дефиниций «транспортная инфраструктура» и 

«конкурентоспособность», а также проведено исследование уровня конкурентоспособности отечественной 

транспортной инфраструктуры в контексте определения ключевых проблем и концептуальных основ для ее 

последующего повышения. Современная инфраструктура, честные рыночные условия и свободная рыночная 

конкуренция, эффективное развитие и координация деятельности различных видов транспорта вместе с 

внедрением эффективной системы государственного регулирования обеспечат основу для развития и 

функционального роста национальной транспортной системы Украины. Исследовано влияние транспортной 

инфраструктуры на экономику Украины. Необходимым является увеличение эффективности и 

конкурентоспособности транспортной отрасли, усовершенствование правового механизма государственно-

частного партнерства, усиление взаимодействий между государственным и частным секторами. 

Ключевые слова: транспорт, инфраструктура, конкурентоспособность, экономика, управление, 

предприятия, интеграция, конкурентные преимущества. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Стан транспортної 

галузі є вагомою детермінантою сучасних прогреси-

вних змін в економіці і соціумі кожної країни. Су-

часні реалії дозволяють констатувати факт турбуле-

нтності світової економіки, зміну інтеграційних век-

торів держави, системність перманентних кризових 

явищ, що негативно впливає на рівень конкурентос-

проможності країни в цілому та її основних страте-

гічних галузей, зокрема. Дослідницький актуалітет 

підтаерджує різнобічне значення транспортної галу-

зі у фокусі трансформаційних змін національної 

економіки. Необхідно зауважити, що нині конкурен-

тоспроможність вітчизняної транспортної інфра-

структури знаходиться на незадовільному рівні, що 

пов’язано із комплексом політичних, економічних 

та соціальних проблем. 

Безапеляційним є той факт, що розвиток конку-

рентних відносин в економіці України є одним із 

важливих напрямів здійснення ринкових реформ. 

Різнобічний характер економіки нашої країни 

диктує правила врахування фактів, факторів та 

явищ, які впливають на конкурентне середовище. 

Найгострішою проблемою оцінки рівня конку-

рентоспроможності підприємств є дефіцити 

інформації про конкурентів, що призводить до не-

повноти аналізу, використання суб’єктивних бало-

вих оцінок, високих фінансових та часових витрат 

на проведення дослідження рівня конкуренто-

спроможності тощо. 

Вагомий вклад у вирішення питань, пов’язаних з 

економікою транспорту, розвитком транспортної 

сфери з акцентом на інфраструктурні та управлінсь-

кі аспекти в умовах трансформаційних змін націо-

нальної економіки внесли О. Бойко, Б. Данилишин, 

З. Двуліт, Л. Збарський, С. Кулицький, О. Мних,  

О. Никифорук, І. Шевченко та ін. 

Над проблемою конкурентоспроможності пра-

цювали й працюють такі зарубіжні й вітчизняні вче-

ні як: А. Войчак, О. Ворожбит, О. Дейнега, А. Пав-

ленко, О. Сущенко, М. Шульга та ін. Роботи зазна-

чених вчених слугують фундаментальною основою 

та формують науковий базис в системі управління 

конкурентоспроможністю підприємств. 

Незважаючи на значний доробок науковців бі-

льшість досліджень присвячена проблемам підви-

щення конкурентоспроможності  транспортної ін-

фраструктури конкретних видів транспорту, не бе-

ручи до уваги загальні тенденції та комплексний 

підхід щодо забезпечення конкурентоспроможності 

транспортної системи держави. 

Метою статті є визначення теоретичних плат-

форм дефініцій «транспортна інфраструктура» та 

mailto:latyschev.cost@yandex.ua
mailto:latyschev.cost@yandex.ua


ЕКОНОМІКА 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5-6/2020 (124-125) 

25 

«конкурентоспроможність», а також дослідження 

рівня конкурентоспроможності вітчизняної транс-

портної інфраструктури в контексті визначення ос-

новних проблем та концептуальних засад щодо її 

підвищення. 
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Те-

рмін «транспорт» є досить універсальним, тому й 
досліджується різноманітними галузями знань. З 
матеріально-технічної точки зору, транспорт – це 
сукупність засобів, призначених для переміщення 
людей, вантажів, сигналів та інформації з одного 
місця в інше. Без напрацювань матеріально-
технічного змісту транспорту неможливим було б 
технічне удосконалення засобів транспорту та ін-
фраструктури їх сполучень. 

Грунтуючись на використанні економічної сут-
ності поняття «транспорт», імпонує думка учених  
О. Бойка та З. Двуліт, в якому вони розглядають 
транспорт як провідну галузь економіки, яка забез-
печує функціонування і розвиток усіх її галузей, 
виступає фундаментальною основою взаємодії, за-
безпечуючи економічні зв’язки між виробниками та 
споживачами продукції різних регіонів країни, а 
також зовнішньоекономічні зв’язки [1, с. 95]. 

Принципове бачення поняття «транспорт» з по-
зиції безпекового змісту сформульовано у положен-
ні Транспортної стратегії України на період до  
2020 року, де зазначається, що транспорт є однією з 
базових галузей національної економіки, ефективне 
функціонування якої є необхідною умовою для за-
безпечення обороноздатності, захисту економічних 
інтересів держави, а також підвищення рівня життя 
населення [2]. 

Специфікою транспорту як галузі економіки є те, 
що він належить до матеріального сектору, однак 
його продукт – «транспортна послуга» не має чистої 
матеріальної форми. Основними особливостями 
транспортних послуг є: відсутність речової форми, 
але в той же час матеріальність; неможливість збері-
гання й нагромадження; зношення рухомого складу 
і засобів обслуговування; прив’язаність до певного 
місця, району, регіону [3, с. 120]. 

Відзначимо, що сутність функціонування транс-
портної системи – задоволення економічних потреб 
суспільства в пасажирських та вантажних переве-
зеннях, і домінуючим чинником в цьому контексті 
виступає соціальний добробут населення. Тому да-
ний системний підхід дозволяє розуміти співвідно-
шення між потребами населення та основними ці-
лями щодо діяльності транспортної системи націо-
нальної економіки. 

Категорія «транспортний комплекс» відображає 
сукупність декількох галузей економіки, призначе-
них для задоволення потреб суспільства у переве-
зеннях пасажирів та вантажів. До нього входять: 
рухомий склад, що забезпечує процес переміщення, 
транспортна інфраструктура, транспортне будівниц-
тво, транспортне машинобудування, матеріально-
технічне забезпечення перевезень. Іншими словами, 
транспортний комплекс поєднує галузі, які забезпе-
чують функціонування транспорту, але при цьому 
можуть бути ні організаційно, ні технологічно не 
пов’язаними між собою. 

Розвинена транспортна інфраструктура є одним 
із важливіших чинників стабільного та динамічного 
зростання національної економіки, підвищення рів-

ня життя населення, а також базовою передумовою 
підвищення ефективності економіки країни та успі-
шної інтеграції у світовий економічний простір. Су-
часна транспортна інфраструктура сприяє організа-
ції економічного простору, забезпечує подальшу 
реалізацію просторового розподілу праці та освоєн-
ня нових територій, розширюючи тим межі експлуа-
тації природних ресурсів та надаючи важливий ім-
пульс для притоку на ці території населення.  

У сучасній економічній літературі термін 
«транспортна інфраструктура» трактується в трьох 
аспектах. Перший – під транспортною інфра-
структурою мається на увазі сукупність галузей і 
сфер діяльності, головне завдання яких зводиться до 
доведення товарів від виробників до споживачів. 
Другий – транспортна інфраструктура розглядається 
як комплекс підприємств, установ, організацій для 
обслуговування процесів обміну й руху товарів. 
Третій аспект – транспортна інфраструктура 
визначається як сукупність технічних засобів і ус-
таткування, що забезпечують транспортні процеси 
[4, с. 36–40]. 

Відмінності у визначеннях транспортної інфра-
структури в економічній літературі свідчать про те, 
що єдиного методологічного підходу поки не виро-
блено. Багато в чому це пояснюється характером 
цілей і завдань, складом транспортної інфраструк-
тури та галузевою спрямованістю робіт. 

Треба зазначити, що існують різні погляди на 
склад транспортної інфраструктури. Одні автори 
відносять до неї лише транспортні організації, що 
різко звужує поняття транспортної інфраструктури і 
зводить його до інфраструктури транспортних пос-
луг. Інші автори, навпаки, пропонують занадто роз-
ширене трактування транспортної інфраструктури, 
включаючи в неї всі національні інститути, а також 
систему органів влади й управління, що забезпечу-
ють регулювання економіки [4, с. 35–37]. В даному 
випадку мова йде, скоріше, про систему управління 
транспортною інфраструктурою. 

Спроможність господарюючих суб’єктів вести 
суперництво на галузевому, міжгалузевому та світо-
вому ринках отримала втілення в понятті «конкуре-
нтоспроможність». 

Аксіоматично, що конкурентоспроможність про-
являється тільки при наявності конкуренції між ви-
робниками певної продукції. Затребуваність поняття 
«конкурентоспроможність» пояснюється появою 
нових ознак конкуренції у зв’язку з її глобальним 
характером. Слід визнати, що поняття «конкуренто-
спроможність» є одним з найбільш дискусійних в 
економічній науці, різноманітність авторських по-
зицій визначення його сутності пов’язана зі складні-
стю та багатоаспектністю окремих граней проблеми, 
що обумовлює подальше уточнення його семантики 
[5, с. 35–37]. 

Так, під час проведення лінгвістичного аналізу 
О. Дейнега виявив ряд відмінностей в ознаках слів 
«спроможність» та «здатність», запропонувавши 
розглядати конкурентоздатність як здатність певно-
го об’єкта витримувати конкуренцію порівняно з 
аналогічними об’єктами на даному ринку, а конку-
рентоспроможність як комплекс характеристик 
об’єкта, який визначає його потенціальний резуль-
тат на ринку. Тим самим вчений принципово наго-
лошує на тому, що конкурентоздатність визначаєть-
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ся відносно об’єктів, які вже діють на ринку, а кон-
курентоспроможність відносно новостворених 
об’єктів, які тільки мають виходити на ринок [6, 
с. 62]. 

Абстрагуючись від специфіки суб’єкта, предста-
вники вітчизняної та російської економічної думки 
А. Войчак, О. Ворожбит та А. Павленко вважають 
основним джерелом конкурентоспроможності саме 
володіння споживчими властивостями, що створю-
ють переваги для суб’єкта економічного суперницт-
ва [7, с. 11; 8, с. 246]. Однак автори даного підходу 
до вивчення сутності поняття «конкурентоспромож-
ність» не уточнюють перелік необхідних властивос-
тей та не конкретизують в чому саме мають поляга-
ти заявлені переваги. 

Достатньо поширеним і досить зручним з точки 
зору логічного сприйняття є методологічний підхід, 
в якому конкурентоспроможність визначають як 
системну соціально-економічну категорію, яка обу-
мовлена економічними, соціальними і політичними 
чинниками та відображає універсальні властивості і 
відношення ринкової взаємодії суб’єктів господа-
рювання [9, с. 52]. 

На відміну від наведених вище підходів, М. Шу-
льга розглядає конкурентоспроможність як ком-
плекс заходів, спрямованих на формування потенці-
алу виробництва для виготовлення якісної, екологі-
чно безпечної продукції [10, с. 344]. В цьому визна-
ченні вчена наголошує на ключовому значенні фак-
торів якості та екологічності продукції, які повинні 
сформувати її конкурентоспроможність. 

У дослідженнях конкурентних переваг вітчизня-
них підприємств часто спостерігається повна меха-
нічність, яка зумовлена тим, що ця проблематика 
прийшла до нас з переходом до ринкової економіки, 
мінувавши транзитний період [11, с. 44]. 

Ґрунтовний аналіз семантики поняття «конкуре-
нтоспроможність» довів, що по-перше, незважаючи 
на комплексність та системність запропонованих 
науковцями трактувань, усі вони містять дискусій-
ний характер та не можуть претендувати на універ-
сальність; по-друге, значна частина тлумачень не 
відображає сутнісного змістовного навантаження 
цього поняття, зосереджуючись лише на окремих 
його елементах; по-третє, багатовекторність дослі-
джень унеможливлює уніфікацію термінологічного 
апарату; по-четверте, окремі трактування є досить 
обмеженими та неповними, ототожнюючи поняття з 
продукцією, фінансово-економічним станом і поте-
нціалом господарюючого суб’єкта. 

Наведені умовиводи дозволяють стверджувати 
про складність та багатовекторність феномена кон-
курентоспроможності, що, в свою чергу впливає на 
неоднозначність підходів до визначення її сутності. 

На нашу думку, відмінною рисою конкурентосп-
роможності транспортної інфраструктури є діалек-
тика, яка полягає в глобальному масштабі транспор-
тної індустрії з одного та у стратегічному положенні 
галузі у національній економіці з другого боку. 

Відповідно Індексу глобальної конкурентоспро-
можності (Global Competitiveness Index -2017) за 
якістю інфраструктури Україна зайняла 81 місце 
серед 137 країн світу, в тому числі, за складовими: 
якість транспортної інфраструктури в цілому – 88 
місце; якість автомобільних доріг – 130 місце; якість 
залізничної інфраструктури – 37 місце; якість інфра-

структури повітряного транспорту – 92 місце; якість 
інфраструктури портів – 93 місце [12]. 

Необхідно зазначити, що транспортна система 
України має низький рівень розвитку транспортно-
логістичних технологій та об’єктів мультимодаль-
них перевезень, що знижує її конкурентоспромож-
ність та обмежує вихід вітчизняної продукції на сві-
товий транспортний ринок. Високі витрати на тран-
спортування становлять близько 40 % загальної вар-
тості продукції. Мультимодальні та інтермодальні 
перевезення вантажів займають в Україні менше  
0,6 % транспортного ринку. За цим показником 
Україна відстає від держав – членів ЄС та інших 
розвинутих держав світу. Транспортна система 
України межує з Транс’європейською транспортною 
мережею (TEN-T), але поки що спостерігається ни-
зький рівень її інтероперабельності та загальне тех-
нологічне відставання від TEN-T. Для транспортної 
галузі наведене виражається, зокрема, у зменшенні 
транзитних перевезень через Україну, неспромож-
ності надавати якісні транспортні послуги під час 
експортних перевезень, що також має негативний 
вплив на конкурентоспроможність та ефективність 
національної економіки. 

Підприємствами транспорту перевезено 674,5 млн. т 
вантажів, що становить 108,0 % від обсягів 2018 р. 
(табл. 1).  

 
Таблиця 1 – Обсяги вантажних перевезень  
транспортними підприємствами у 2019 р. 

Види  

транспорту 

Вантажообіг 
Перевезено  

вантажів 

млн ткм 
у % до 

2018 р 
млн т 

у % до 

2018 р. 

Залізничний 181844,7 97,6 312,9 97,1 

Автомобільний 48831,5 114,7 242,7 129,7 

Водний 3386,9 100,7 6,1 109,2 

Трубопровідний  104528,1 105,3 112,7 103,0 

Авіаційний 294,0 86,6 0,1 92,7 

Транспорт, 

усього 
338885,2 102,1 674,5 108,0 

 
У 2019 р. залізничним транспортом перевезено у 

внутрішньому сполученні та на експорт 262,6 млн т 
вантажів, що на 1,9 % менше, ніж у 2018 р. Переве-
зення лісових вантажів знизилося на 58,3 %, брухту 
чорних металів – на 21,9 %, будівельних матеріалів 
– на 19,1%, коксу – на 12,1 %, кам’яного вугілля – 
на 6,4 %, нафти і нафтопродуктів – на 5,7 %, чорних 
металів – на 5,0 %, цементу – на 4,9 %. Разом із цим 
перевезення залізної та марганцевої руди збільши-
лося на 2,7 %, зерна та продуктів перемелу –  
на 21,0 %, хімічних і мінеральних добрив – на 31,5 %. 

Також спостерігається тенденція до зниження 
ефективності використання пропускної спроможно-
сті, а саме: недостатній рівень конкуренції на ринку 
надання транспортних послуг та невідповідність 
європейським вимогам доступу до ринку транспор-
тних послуг; недосконала тарифна політика у сфері 
надання транспортних послуг; низька швидкість 
доставки вантажів «від дверей до дверей» та у ви-
значений строк; недосконала система запобігання та 
недопущення руйнування автомобільних доріг зага-
льного користування, зокрема габаритно-вагового 
контролю транспортних засобів та належного рівня 
відповідальності за перевищення дозволених пара-
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метрів, допустимих значень осьових навантажень 
транспортних засобів. 

Майбутній розвиток транспорту повинен спира-
тися на низку наступних напрямків:  

1. Покращення показників енергоефективності 
транспортних засобів всіх видів транспорту; розроб-
ка та застосування екологічних видів пального та 
силових установок.  

2. Оптимізація функціонування мультимодальних 
логістичних схем, зокрема за рахунок ширшого вико-
ристання видів транспорту, які є більш ресурсоефек-
тивними за своєю суттю, там, де інші технологічні 
інновації можуть бути недостатніми (наприклад, під 
час перевезення вантажів на великі відстані).  

3. Більш ефективне використання транспорту та 
інфраструктури за рахунок удосконаленого управ-
ління перевезеннями та інформаційних систем, пе-
редових логістичних та ринкових заходів, зокрема 
повного розвитку інтегрованого залізничного ринку, 
зняття обмежень на внутрішні перевезення, скасу-
вання перешкод для каботажу, збалансованого ціно-
утворення тощо. 

Транспортна інфраструктура має бути адекватна 
і відбивати рівень розвитку виробництва на кожно-
му етапі еволюції суспільства. Сучасна економіка 
вимагає наявності потужних транспортно-
складських комплексів, високоефективних засобів 
та механізмів транспортної інфраструктури. Порів-
няння стану транспортної інфраструктури України з 
іншими країнами світу свідчить про низькій рівень її 
розвитку. 

Необхідною передумовою інтеграції України до 
загальносвітової економічної системи є високий 
рівень розвитку транспорту, що потребує значних 
капіталовкладень у модернізацію старих та будівни-
цтво нових транспортних магістралей міжнародного 
значення, формування парку сучасних конкурентос-
проможних транспортних засобів, розвиток транс-
портно-логістичних систем європейського рівня. Це 
неможливе без розробки та впровадження державної 
транспортної політики, спрямованої не тільки на 
створення сприятливого бізнес-клімату на транспо-
рті, а й встановлення низки вимог щодо підвищення 
якості транспортних послуг, захисту оточуючого 
середовища від шкідливих викидів транспортних 
засобів, підвищення рівня безпеки руху тощо. 

На сучасному етапі для розвинених країн та кра-
їн, що розвиваються, є характерним перетворення 
транспорту з матеріальної бази процесу обігу на 
міжгалузевий комплекс, який визначає не тільки 
розвиненість усього господарства країни, рівень 
життя населення, а й спроможність держави досяга-
ти зовнішньо економічних та політичних цілей. 
Становлення в більшості країн змішаного типу еко-
номіки передбачає одночасне функціонування дер-
жавної та приватної власності на засоби виробницт-
ва із наданням державному сектору функцій регуля-
тора, що забезпечує конкурентність ринків, екологі-
чну та суспільну безпечність, інноваційність та до-
тримання соціальних гарантій. В той же час розви-
ток транспортної галузі у будь-якій країні залиша-
ється під особливою увагою з боку держави з низки 
причин, зокрема: діяльність транспорту потребує 
регулювання через необхідність забезпечення суспі-
льної (екологічної, безпеки руху) та національної 
безпеки; окремі сектори транспортної галузі відно-

сяться до природної монополії, що забезпечує ціліс-
ність економічного простору (наприклад, автомагіс-
тралі, залізничні колії, морські порти, аеропорти 
тощо). Діяльність таких природних монополій регу-
люється державою. В умовах відсутності реальної 
конкуренції за споживачів та відповідальності перед 
власниками ефективність такого управління часто є 
низькою. 

Тож маємо резюмувати, що процес формування 
транспортної інфраструктури є вельми складним, 
безперервним і передбачає активну участь усіх без 
винятку суб'єктів відносин у системі національної 
економіки. Особливо це виявляється за особистої 
участі державних органів управління на основі ви-
користання економічного й правового регулювання. 
Перехід від централізовано регульованої економіки 
до ринкового господарства спричинив зміну відтво-
рювальної структури економіки і, відповідно, якісну 
зміну транспортної інфраструктури за властивостя-
ми, видами, формою. 

Національна стратегія до 2020 року була затвер-
джена ще в 2010 році, а для її виконання були роз-
роблені плани реалізації з різних видів транспорту і 
супутньої інфраструктури, актуальні на той час. По-
ряд з цим, більше двох десятків дорожніх карт були 
підготовлені для реалізації положень Угоди про 
Асоціацію з ЄС в частині транспорту і відповідних 
євродиректів. Однак процес інтеграції нашої транс-
портної системи в європейську супроводжується 
декількома проблемними моментами. 

По-перше, пласт нового законодавства досить 
великий, при цьому не у всіх вітчизняних учасників 
ринку транспортних послуг є доступ до інформації 
щодо змін, які торкнуться галузі в найближчому 
майбутньому. Тому без налагодження належної 
комунікації з боку органів державного управління, 
складно розібратися в цих змінах. На сьогодні вже 
сформувався цілий перелік запитань, вирішення 
яких впливає на процес інтеграції в європейське 
транспортне співтовариство. Так, не до кінця 
зрозуміло, який рухомий склад слід закуповувати в 
середньостроковій перспективі; чи залишаться дов-
гостроковими договори на послуги перевезень насе-
лення; чи буде дозволено судноплавство на 
внутрішніх водних шляхах для іноземного флоту; 
кого торкнеться відновлення техогляду тощо. 

По-друге, наявність «розриву в часі» між термі-
нами впровадження євроінтеграційних реформ в 
галузі і очікуваннями населення та ринку на швидке 
отримання більш якісного та безпечного транс-
портн6ого сервісу, «як в Європі». Наприклад, імп-
лементація тих чи інших директив ЄС в Україні, в 
середньому, займає близько 3-4 років, а в галузях 
залізничного і морського транспорту термін впрова-
дження може бути і більш восьми років. Як приклад, 
виділення оператора інфраструктури зі складу Укр-
залізниці в незалежну компанію через кілька років 
ще не гарантує швидкого появи приватних перевіз-
ників з новішим парком вагонів і локомотивів, що є 
одним з основних очікувань клієнтів залізниць. У 
пасажирському сегменті маршрутні таксі також 
продовжують поки що домінувати в містах і на вну-
трішніх обласних маршрутах. 

По-третє, зміни законодавства іноді не мають ре-
сурсної бази для впровадження нових норм на прак-
тиці. Наприклад, коштів на закупівлю динамічних 
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ваг для автоматичного вагового контролю в русі не 
передбачено, так само як і на формування річкової 
інформаційної системи для забезпечення безпеки 
судноплавства. А незалежний контроль якості до-
рожніх робіт фінансується поки тільки за рахунок 
зовнішніх ресурсів – донорських або кредитних. 

Виходом з ситуації, що склалася в Україні могла 
б стати прив’язка галузевих дорожніх карт, страте-
гічних планів розвитку за видами транспорту з та-
кими політичними документами як: Парламентська 
коаліційна угода і Програма діяльності Уряду, а та-
кож з бюджетними програмами, що мають гаранто-
ване фінансування. 

Крім того, для підвищення інформованості про 
законодавчі зміни слід регулярно проводити консу-
льтації з галузевими асоціаціями, роботодавцями, 
профспілками і громадськими організаціями. Це 
допоможе створити набір інструментів і рішень для 
обґрунтування положень нової транспортної страте-
гії України, що відповідає нинішнім реаліям. 

Договір про Асоціацію з ЄС і підписання дого-
вору про зону вільної торгівлі істотно впливає і на 
функціонування транспортної інфраструктури, осо-
бливо морських портів України. У Договорі є розді-
ли і додатки, присвячені взаємної інтеграції транс-
портних систем ЄС та України, зокрема відображені 
питання судноплавства, взаємного доступу до пор-
тової інфраструктури [13]. 

Це свідчить про те, що сторони розуміють важ-
ливість розвитку морського транспорту для активі-
зації торговельних відносин. Однак, підписані до-
кументи не завжди є гарантією швидкого зростання 
товарообігу між сторонами, оскільки Договір перед-
бачає реформи і в сфері ринкового нагляду, фітоса-
нітарного контролю тощо. Тому в найближчому 
майбутньому слід очікувати створення в Україні 
великої кількості лабораторій для перевірки якості 
товарів, що експортуються, в першу чергу до країн 
ЄС, зокрема, сільгосппродукції і продуктів харчу-
вання. 

Ймовірно, що посиляться екологічні норми з пе-
реробки відходів в портах. Велика увага буде приді-
лена підвищенню безпеки судноплавства, українсь-
ке портове співтовариство інтегруватиметься з єв-
ропейською системою моніторингу морського тра-
фіку в ЄС – «SafeSeaNet», варто також очікувати 
запуск пілотних проектів з електронного обміну 
митними, прикордонними документами для спро-
щення взаємного контролю. 

До основних завдань, які необхідно виконати для 
розв’язання даних проблем, варто віднести: запро-
вадження механізму стимулювання поетапної моде-
рнізації та розвитку транспортної інфраструктури, 
оновлення транспортних засобів для потреб галузі, 
зокрема удосконалення системи управління розвит-
ком транспортної інфраструктури та виконання пла-
ну розвитку транспортної мережі на основі націона-
льної транспортної моделі; запровадження дієвого 
механізму оподаткування для залучення приватного 
капіталу; удосконалення на законодавчому рівні 
механізму використання державно-приватного пар-
тнерства під час реалізації проектів з розбудови тра-
нспортної інфраструктури. 

ВИСНОВКИ. Перебуваючи в тісній економічній 
взаємодії з усіма елементами транспортної системи, 
транспортна інфраструктура є ключовою умовою 

розвитку всіх суб'єктів господарювання та економі-
ки в цілому. Транспортна інфраструктура має бути 
адекватна і відбивати рівень розвитку виробництва 
на кожному етапі еволюції суспільства. Сучасна 
економіка вимагає наявності потужних транспорт-
но-складських комплексів, високоефективних 
засобів та механізмів транспортної інфраструктури. 
Порівняння стану транспортної інфраструктури 
України з іншими країнами світу свідчить про 
низькій рівень її розвитку. 

Доведено, що конкурентоспроможність являє 
собою інтегральну характеристику, яка дозволяє 
проводити аналіз конкретної економічної ситуації та 
виявити позиції суб’єктів конкурентної боротьби на 
певному ринку. Вона визначається трьома умовами: 
наявністю власних мотивів та очікуванням позитив-
них результатів; наявністю необхідних ресурсів для 
реалізації цих мотивів; можливістю і здатністю ви-
користовувати ці ресурси краще ніж суперники. 

Сьогодні транспортна галузь в цілому задоволь-
няє лише основні потреби населення та економіки в 
перевезеннях за обсягом, але не за якістю. Сучасний 
стан транспортної галузі не повною мірою відпові-
дає вимогам ефективної реалізації евроінтеграційно-
го курсу України та інтеграції національної транс-
портної мережі в Транс’європейську транспортну 
мережу. 

Необхідним є збільшення ефективності та кон-
курентоспроможності транспортної галузі, вдоско-
налення правового механізму державно-приватного 
партнерства, посилення взаємодії між державним та 
приватним сектором, органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування, проведення 
необхідних реформ, у тому числі запровадження 
децентралізації, особливо шляхом скоординованих 
ініціатив державної політики, що забезпечить міцну 
основу сталого розвитку транспортної галузі, ство-
рення вільного та конкурентного ринку транспорт-
них послуг. 

Сучасна інфраструктура, чесні ринкові умови та 
вільна ринкова конкуренція, ефективний розвиток і 
координація діяльності різних видів транспорту ра-
зом із запровадженням ефективної системи держав-
ного регулювання та управління забезпечать основу 
для розвитку та функціонального зростання націона-
льної транспортної системи України. Підвищення 
ефективності та якості надання транспортних послуг 
дасть змогу покращити його конкурентоспромож-
ність, стимулюватиме український експорт і сприя-
тиме розвитку внутрішнього виробництва та торгівлі. 

Отже, актуальною надалі залишається проблема 
ефективності діяльності підприємств транспортної 
галузі. Основними напрямами покращення 
управління економічною ефективністю діяльності 
підприємств транспортної галузі є підвищення 
кваліфікації управлінського персоналу, вдоскона-
лення організаційної структури управління на 
підприємстві, раціональне управління наявними 
ресурсами та їх використання, створення більш 
комфортних умов праці, більш точне планування 
діяльності та розвитку підприємства з урахуванням 
усіх можливих подій. Від завчасної підготовки 
заходів управління, що перешкоджають майбутнім 
загрозам, залежить ефективність діяльності 
підприємства та його конкурентоспроможність. 
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Purpose. The aim of the article is to define theoretical platforms for the definitions of «transport infrastructure» and 

«competitiveness», as well as to study the level of competitiveness of domestic transport infrastructure in the context of 

identifying the main problems and conceptual principles for its improvement. Methodology. The research materials 

were scientific papers and periodicals of foreign and Ukrainian scientists-economists on proposals to increase the level 

of competitiveness of the domestic transport infrastructure. The work uses the methods of scientific knowledge due to 

the purpose of the study, namely: logical generalization – when determining the place and role of transport 

infrastructure in the implementation of national interests in the economic sphere; theoretical comparison – when 

clarifying the scientific definitions of the semantics of the concept of «transport infrastructure» and «competitiveness»; 

statistical – when displaying trends and features of competition in the global and domestic transport markets; system 

dynamics, scenario approach and multi-criteria choice – when substantiating an approach to managing the development 

of Ukraine’s transport infrastructure in the context of increasing the competitiveness of the state. Results. The 

approaches of varios scientists regarding the role of transport infrastructure in the system of ensuring the 

competitiveness of the national economy are analyzed. Having considered the characteristics of the concept of 

«competitiveness», it is proved that a distinctive feature of the competitiveness of the transport infrastructure is the 

dialectic, which lies in the global scale of the transport industry on the one hand and in the strategic position of the 

industry in the nationai economy on the other hand. The conceptual framework and principles of transport enterprises 

competitiveness have been presented from the standpoint of development fundamentals and of new socially significant 

forms of scientific and technological progress. Originality. For the first time, the dual relationship between the 

development of the transport infrastructure and ensuring the competitiveness of the state has been proved, in particular, 

the consideration of the former as an instrument for the realization of national interests in the socio-economic sphere, 

which creates opportunities for strengthening the position of the state, as well as a source of threats to national 

competitiveness and the quality of the country’s transport infrastructure. Practical value. The principles of achieving 

the competitiveness of the domestic transport infrastructure are established and the scientific and metodological tasks of 

transport enterprises are systematized tj achieve competitiveness from the standpoint of the systemic development 

methodology. 
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