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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для країн з трансформаційною економікою, до яких

відносять і Україну, є характерним тривалий процес ре-
формування економічного, суспільно-політичного та
інституційного устрою, який супроводжується пошуком
відповідних механізмів державного управління, необ-
хідних для впровадження та ефективної реалізації су-
часних управлінських підходів, реформ. При цьому про-
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блемним питанням є розробка окремих складових ме-
ханізмів державного управління як передумов до їх ло-
гічної та системної розбудови, до яких відносять адмі-
ністративне, правове, економічне, фінансове, організа-
ційне, правове, методичне, ресурсне та ін. забезпечен-
ня. В умовах дослідження питання удосконалення ме-
ханізмів державного управління розвитком морських
портів України (далі — МПУ) очевидною є потреба у
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підвищення результативності й ефективності державно-
го управління розвитком морських портів України з ура-
хуванням міжнародного досвіду проведення портових
реформ, сучасних тенденцій динаміки показників фун-
кціонування МПУ, цілей і завдань забезпечення реалі-
зації Стратегії сталого розвитку "Україна — 2020",
Морської доктрини України на період до 2035 року, пе-
реорієнтування міжнародних і внутрішніх товаропо-
токів, посилення міжнародної конкуренції у сфері на-
дання портових послуг. При цьому практика свідчить,
що з урахуванням комплексності цієї проблеми, най-
більш ефективним є підхід узгодженого покомпонент-
ного удосконалення основних складових механізму дер-
жавного управління, серед яких ключовими є, зокрема,
правове, організаційно-методичне забезпечення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі оцінки стану розвитку та пошуку шляхів
удосконалення діяльності морських портів присвячено
праці таких вчених та дослідників: О.М. Кібік, О.П. Под-
церковний, К.С. Трунін, Cheon, S., Н.Г. Гребенник [5],
М.В. Матвієнко, А.О. Филипенко, В.В. Баришнікова,
К.В. Степанова, Ю.О. Наврозова, В.В. Щербина,
В.А. Котлубай, Ю.З. Драпайло.

У роботі [1] було запропоновано підхід до удоско-
налення механізму державного управління розвитком
морських портів України на засадах структурної деком-
позиції його складових елементів. При цьому деталізації
потребують ключові складові, що забезпечують реалі-
зацію певних функцій державного управління відповід-
ною сферою або об'єктом управління.

Так, теоретико-методологічні засади організацій-
но-правового механізму державного управління в ціло-
му проаналізовано Л.Л. Приходченко [6], особливості
організаційно-економічного механізму національної
економіки розглядаються О.С. Харченко [4]. Виходя-
чи з того, що саме правова та організаційно-методич-
на складові є основним підгрунтям для розбудови
дієвих механізмів державного управління, доцільності
набуває пошук шляхів розробки та удосконалення
відповідних складових для розвитку морських портів
України.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у формулюванні основних про-

позицій щодо удосконалення правового та організа-
ційно-методичного забезпечення реалізації механізму
державного управління розвитком морських портів Ук-
раїни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування правового поля реформування дер-
жавного управління розвитком морських портів Украї-
ни виступає ключовою умовою запровадження дієвого
механізму його реалізації. Оновлення транспортної
стратегії і Дорожня карта її реалізації мають стати
основоположними правовими актами, що на законодав-
чому рівні визначають, в тому числі, стратегічні цілі пор-
тової реформи і завдання щодо їх реалізації, до яких
мають бути віднесені:

Стратегічна ціль №1 — забезпечення умов для
підвищення конкурентоспроможності МПУ:

— розробка крос-секторальної стратегії розвитку
внутрішньої системи перевезень і МТК в рамках реалі-
зації Експортної стратегії України;

— визначення "ринків у фокусі" і довгострокове
прогнозування динаміки обсягів морських перевезень і
переробки вантажів у портах України;

— підвищення ефективності і прозорості митних
процедур і механізмів їх забезпечення.

Стратегічна ціль №2 — збалансування інтересів
державної стратегії регіонального розвитку і транспор-
тної стратегії України:

— підвищення конкурентоспроможності регіонів на
основі розвитку транспортної інфраструктури, що
з'єднує регіони з міжнародними ринками із залученням
МПУ;

— визначення принципів фінансування розвитку
транспортної інфраструктури підтримки регіональних
експорто-орієнтованих виробництв (включаючи МТК і
МПУ) через Державний фонд регіонального розвитку;

— визначення політики і формування механізмів
створення інтегрованих структур із залученням МПУ (ре-
гіональні виробничі, логістичні, транспортно-логістичні
кластери).

Стратегічна ціль №3 — належне ресурсне забезпе-
чення розвитку МПУ:

— удосконалення бюджетної і грошово-кредитної
політики України на основі ресурсного таргетування
розвитку вітчизняних морських портів;

— сприяння підвищенню інвестиційної привабли-
вості МПУ;

— корпоратизація МПУ і розвиток системи управ-
ління державними корпоративними правами у сфері
портової діяльності;

— прозоре та конкурентне ціноутворення на пор-
тові послуги з урахуванням фактору попиту, перегляд
структури портових та інших зборів на основі визначе-
ного рівня фактичних витрат.

Стратегічна ціль №4 — інституціональний розвиток
сфери портової діяльності:

— розвиток економічних і правових засад залучен-
ня приватних операторів до надання послуг в сфері пор-
тової діяльності з контролем відповідного рівня якості
пропонованих послуг;

— розвиток сучасних моделей державно-приватно-
го партнерства в сфері портової діяльності (концесійні
угоди, контракти життєвого циклу, створення спільних
підприємств);

Стратегічна ціль №5 — запровадження інновацій-
ної моделі розвитку вітчизняних морських портів:

— системний розвиток і підвищення результатив-
ності фундаментальних, прикладних досліджень і нау-
ково-технічних розробок у сфері економіки й управлін-
ня портовою діяльністю (через Державний фонд фун-
даментальних досліджень на конкурсній основі; гран-
тові програми, у т.ч. — міжнародні);

— запровадження новітніх технологій в сфері пор-
тової діяльності (у т.ч. — на основі міжнародного транс-
феру технологій);

— розвиток кадрового потенціалу портової галузі,
зокрема в частині професійних управлінських кадрів, що
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володіють науковими і практичними навичками сценар-
ного прогнозування, стратегічного планування, розроб-
ки політики розвитку МПУ і механізмів її реалізації,
управління державними корпоративними правами.

Представлені стратегічні цілі і засоби їх реалізації
не визначені програмними документами у сфері розвит-
ку транспортної інфраструктури або дотичними до них
за змістом, тому не утворюють загрозу дублювання по-
вноважень ЦОВВ та інших органів управління терито-
ріального і галузевого рівня.

Існуюче правове поле не забезпечує у повній мірі
досягнення визначених стратегічних цілей. Основою
цілеспрямованого розвитку й удосконалення законо-
давчої бази забезпечення реалізації оновленого меха-
нізму державного управління розвитком МПУ виступає
комплекс принципів, який з урахуванням [2] має вклю-
чати:

— принцип верховенства права (забезпечення ук-
раїнських національних інтересів, справедливості, гума-
нізму, пріоритету інтересів української нації, розумний
баланс інтересів особи, нації і держави);

— принцип верховенства Конституції (відповідність
даного законодавства Основному Закону держави);

— принцип верховенства закону (оновлена Транс-
портна стратегія України і Дорожня карта її реалізації,
яка має бути затверджена Кабінетом Міністрів України,
являтиме собою безпосереднє джерело всіх інших нор-
мативних актів, що регулюють правові відносини у сфері
розвитку транспорту (включаючи МПУ), відповідно до
чого всі нормативно-правові акти у цій сфері мають
відповідати не лише Конституції України, Указу Прези-
дента України "Про Стратегію сталого розвитку "Украї-
на — 2020", але й положенням Транспортної стратегії
України, розкриваючи їх зміст, деталізуючи їх положен-
ня);

— принцип демократизму (наявність механізмів
щодо забезпечення участі в процесі законо— й нормот-
ворчості широкого кола бізнес-структур, громадських
організацій у тісному взаємозв'язку з уповноваженими
органами державної влади і ЦОВВ у цій сфері);

— принцип соціальної доцільності (забезпечення
балансу між об'єктивними потребами і національними
інтересами розвитку МПУ і об'єктивними можливостя-
ми держави щодо задоволення цих потреб і забезпе-
чення інтересів);

— принцип наукової обгрунтованості (застосуван-
ня сучасних досягнень науки і практики, застосування
наукової методології, концепцій, міжнародного досві-
ду забезпечення розвитку МПУ);

— принцип системності і погодженості (послі-
довність, поступовість у законо- і нормотворчості, взає-
мозв'язок правових актів як зсередини, так і ззовні, з
правовими актами з дотичних питань);

— принцип пріоритетності загальновизнаних норм
і принципів міжнародного права (узгодження елементів
правового поля України з нормами міжнародного, євро-
пейського права, Конвенціями, угодами, які ратифіку-
вала або до яких приєдналася Україна).

З дотриманням зазначених принципів розроблені
пропозиції щодо удосконалення правового забезпечен-
ня запровадження оновленого механізму державного
управління розвитком МПУ, які полягають у такому.

Прийняття змін до Транспортної стратегії України,
які визначають Дорожню карту її реалізації (у складі
Транспортної стратегії України або у якості окремого
документу) і стратегічні цілі і завдання її реалізації, у
тому числі — визначені вище.

Пріоритети транспортної політики України, сформу-
льовані Міністерством інфраструктури України в керів-
ному документі "Оновлена транспортна стратегія Украї-
ни: напрями політики" [3], за пріоритетним напрямом 2
пропонується затвердити в редакції: "Надання конкурен-
тоспроможних якісних і ефективних послуг перевезень".
Останній абзац змісту даного напряму пропонується
викласти у редакції: "Усунення існуючих бар'єрів у сфері
логістики та мультимодального транспорту в межах на-
ціональних коридорів, інтеграція до TЄМ-T та покращен-
ня умов транзиту, підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних морських портів".

Розробка й прийняття Закону України "Про класте-
ри". Поняття "кластер" присутнє у низці законодавчих
актів України, зокрема ЗУ "Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні", "Про сільське госпо-
дарство", Господарському кодексі України і низці по-
станов Кабінету Міністрів України про затвердження
концепцій і стратегій, де передбачено створення науко-
во-інноваційно-виробничих, технологічних та іннова-
ційних кластерів. Разом з тим, законодавчого визначен-
ня поняття "кластер" і основ його формування і функ-
ціонування, а також засад державної політики класте-
ризації національної економіки наразі не визначено. В
результаті науковці і практики суттєво розходяться в
оцінці стану розвитку кластерів в економіці України —
від повного його заперечення [4, с. 134], до аналізу ста-
новлення і функціонування більше, ніж двох десятків
вітчизняних кластерів [5], що спричиняє невизначеність
процесу формування кластерів і завдань держави щодо
його регулювання.

Прийняття окремого Закону України "Про класте-
ри" повинно визначити у правовому полі питання щодо:
визначення терміну "кластер"; його видів (за терито-
ріальною, функціональною ознакою тощо), цілей клас-
терної взаємодії його учасників; структури кластеру;
основних організаційних засад формування, функціо-
нування і припинення; органів управління кластером;
взаємодії з органами державного управління і місцево-
го самоврядування; прав власності на майно і створену
кластером продукцію; прав і обов'язків учасників; дер-
жавної політики підтримки становлення кластерів.

Прийняття Закону України "Про концесію". Проект
закону, прийнятий Верховною Радою України в першо-
му читанні 04.04.2018 р., визначає основні терміни у
сфері державно-приватного партнерства у формі кон-
цесії і її зміст, об'єкти концесії; центральний орган ви-
конавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері державно-приватного парт-
нерства; строки концесії. Також він встановлює поря-
док підготовки пропозицій та прийняття рішення про
доцільність або недоцільність здійснення концесії,
склад конкурсної комісії та низку інших аспектів, вклю-
чаючи особливості концесії щодо будівництва та експ-
луатації автомобільних доріг. Пропонується доповнити
проект закону розділом, що визначає особливості кон-
цесії портів і об'єктів портової інфраструктури в частині:
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об'єктів концесії щодо будівництва та експлуатації
портової інфраструктури;

рішення про доцільність або недоцільність будівниц-
тва та експлуатації об'єктів портової інфраструктури з
визначенням повноважень органів виконавчої влади
щодо його прийняття;

особливостей реалізації проекту, що здійснюється
на умовах концесії;

платежів у концесійному договорі;
внесення змін до законодавчих актів України відпо-

відно до прийнятих положень щодо особливостей кон-
цесії портів і об'єктів портової інфраструктури.

Результативність і ефективність механізму держав-
ного управління розвитком МПУ в межах оновленої кон-
цепції значною мірою визначається повнотою і якістю
організаційно-методичного забезпечення його реалі-
зації. Під організаційним забезпеченням у контексті
даного дослідження будемо розуміти сукупність доку-
ментів, що регламентують структурні та динамічні (про-
цесні) організаційні взаємовідносини ЦОВВ, органів
територіального і галузевого управління, суб'єктів пор-
тової діяльності, включаючи сукупність конкретних су-
бординаційних та координаційних, лінійних та функці-
ональних та інших організаційних зв'язків, систем підпо-
рядкування, звітності, контролю тощо.

Під методичним забезпеченням пропонується розу-
міти сукупність документів, що регламентують способи
організації і здійснення діяльності, виконання типових
завдань і визначають методи, засоби, прийоми, а також
порядок їх застосування для досягнення встановлених
цілей діяльності.

Організаційне й методичне забезпечення поєднуєть-
ся у цілісний комплекс за принципом загального при-
значення і єдності мети — забезпечення впровадження
оновленого механізму державного управління розвит-
ком МПУ.

На підставі викладеного видається доцільним струк-
турування організаційно-методичного забезпечення за
визначеними вище стратегічними цілями і завданнями
Дорожньої карти реалізації Транспортної стратегії Ук-
раїни, складеної в межах оновленої концепції держав-
ного управління розвитком МПУ.

Блок забезпечення умов для підвищення конкурен-
тоспроможності МПУ потребує розробки:

— Положення про крос-секторальну стратегію, яка
регламентує порядок і процедури взаємодії головних
органів ЦОВВ у визначеній сфері з іншими зацікавле-
ними міністерствами і відомствами, органами місцево-
го самоврядування, бізнес-структурами, громадськістю
в процесі розробки стратегії, принципи формування
робочої групи і відбору експертів, форми і терміни кон-
сультацій і презентації стратегії, підпорядкування і роз-
поділ повноважень між головними органами ЦОВВ за-
цікавлених секторів;

— Методичних рекомендацій щодо здійснення дов-
гострокового прогнозування динаміки обсягів морських
перевезень і переробки вантажів у портах України, які
враховують перспективи "ринків у фокусі" і визначають
систему прогнозних показників, методи збору фактог-
рафічних даних і обробки, формалізації і моделювання
залежностей, форми вихідних протоколів. Методичні
рекомендації мають передбачати використання методу

сценарного прогнозування (складання песимістичного,
реалістичного і оптимістичного сценаріїв динаміки об-
сягів морських перевезень і переробки вантажів в МПУ)
з визначенням методів розрахунку вірогідності розвит-
ку кожного зі сценаріїв.

Блок збалансування інтересів державної стратегії
регіонального розвитку і транспортної стратегії Украї-
ни:

— методичні рекомендації щодо обгрунтування по-
треб розвитку транспортної інфраструктури, що з'єднує
регіони з міжнародними ринками (включаючи МПУ) і їх
бюджетно-фінансового забезпечення при формуванні
і реалізації регіональних програм підтримки експортно-
орієнтованих виробництв;

— порядок визначення об'єктів транспортної інфра-
структури підтримки регіональних експортно-орієнто-
ваних виробництв (включаючи МТК і МПУ), які по за-
вершенні будівництва будуть віднесені до об'єктів стра-
тегічного або загальнодержавного значення, принципів
і обсягів їх бюджетного фінансування, порядку передачі
прав власності на такі об'єкти;

— порядок визначення виробничих, транспортних,
логістичних кластерів за участю МПУ, яким може надава-
тися державна підтримка за рахунок коштів державного
бюджету; переходу права власності на майно і продукцію
кластеру, створені із залученням бюджетних коштів;

— порядок створення кластера за участю держав-
ного підприємства, що віднесено до об'єктів стратегіч-
ного значення (МПУ), та його державної реєстрації, по-
рядок виходу з кластеру зазначеного державного
підприємства.

Блок належного ресурсного забезпечення розвит-
ку МПУ:

— методичні рекомендації щодо ресурсного тарге-
тування розвитку МПУ (включаючи: визначення кри-
теріїв відбору об'єкту таргетування, планових показ-
ників розвитку МПУ, вибір і застосування інструмента-
рію таргетування, визначення результативності тарге-
тування);

— порядок і методичні рекомендації щодо визна-
чення державних підприємств, що віднесені до об'єктів
стратегічного значення (включаючи МПУ), які підляга-
ють першочерговій реструктуризації на основі зміни
структури власності, капіталу і корпоративного управ-
ління (корпоратизації);

— правила і порядок відшкодування витрат у пор-
товому секторі з визначенням переліку витрат, що вклю-
чаються до собівартості.

Блок інституціонального розвитку сфери портової
діяльності:

— методичні рекомендації щодо оцінювання якості
послуг, що надаються у морських портах, з визначен-
ням критеріїв оцінювання з урахуванням вимог забез-
печення конкурентоспроможності МПУ;

— методичні рекомендації щодо визначення
об'єктів портової інфраструктури, модернізація й обслу-
говування яких може здійснюватися на засадах держав-
но-приватного партнерства у формі контрактів життє-
вого циклу;

— порядок проведення конкурсу з визначення при-
ватного партнера при реалізації державно-приватного
партнерства у формі контракту життєвого циклу;
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— методика розрахунку ціни контракту життєвого
циклу на створення (модернізацію) об'єктів портової
інфраструктури з урахуванням фінансових і економіч-
них ризиків, інфляції протягом життєвого циклу об'єкта,
відсоткової ставки страхування фінансових ризиків;

— порядок передачі об'єктів портової інфраструк-
тури, створення та/або модернізація яких здійснюва-
лися на умовах КЖЦ, у державну власність;

— методика визначення тарифів на оплату сервіс-
ного обслуговування об'єктів портової інфраструктури,
створення та/або модернізація яких здійснювалися на
умовах КЖЦ.

Блок запровадження інноваційної моделі розвитку
вітчизняних морських портів:

— порядок визначення фундаментальних, приклад-
них досліджень і науково-технічних розробок у сфері
економіки й управління портовою діяльністю, які вико-
нуються коштом державного бюджету на замовлення
Міністерства інфраструктури України на конкурсних
засадах (напрями, критерії ефективності і результатив-
ності, частка бюджетного фінансування);

— методика визначення обсягів державного замов-
лення на цільову підготовку управлінських кадрів пор-
тової галузі.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Процес удосконалення правового та організаційно-
методичного забезпечення реалізації механізму дер-
жавного управління розвитком МПУ, насамперед, має
базуватись на визначенні стратегічних цілей та окремо
деталізованих завдань Дорожньої карти реалізації
оновленої Транспортної стратегії України, серед яких
пропонуються такі: забезпечення умов для підвищення
конкурентоспроможності МПУ; збалансування інтересів
державної стратегії регіонального розвитку і транспор-
тної стратегії України; належне ресурсне забезпечення
розвитку МПУ; інституціональний розвиток сфери пор-
тової діяльності; запровадження інноваційної моделі
розвитку вітчизняних морських портів.

Встановлено, що для удосконалення правового за-
безпечення реалізації механізму державного управлін-
ня розвитком МПУ має бути вжито ряд таких основних
заходів, серед яких прийняття змін до Транспортної
стратегії України, які визначають Дорожню карту її реа-
лізації (у складі Транспортної стратегії України або у
якості окремого документу); оновлення пріоритетів
транспортної політики України; розробку й прийняття
Законів України "Про кластери", "Про концесію", вне-
сення змін до Закону України "Про державно-приватне
партнерство" в частині визначення засад партнерства у
формі контрактів життєвого циклу.

Доведено, що заходи щодо удосконалення органі-
заційно-методичного забезпечення реалізації механіз-
му державного управління розвитком МПУ, структуро-
ваного за стратегічними цілями Дорожньої карти реал-
ізації оновленої Транспортної стратегії України, мають
бути спрямовані на регламентацію структурних та ди-
намічних організаційних взаємовідносин ЦОВВ, органів
територіального та галузевого управління, суб'єктів
портової діяльності, а також способів організації і
здійснення діяльності, виконання типових завдань і по-

рядку їх застосування для досягнення встановлених
цілей діяльності.

У подальших дослідженнях доцільно присвятити
окрему увагу деталізації особливостей фінансового за-
безпечення реалізації механізму державного управлін-
ня розвитком МПУ.
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