— інтеграцію зусиль і ресурсів держави, бізнесу, територіальних громад та посилення їх відповідальності з реалізації інвестиційних проектів, що передбачають нові робочі місця в інноваційно
спрямованому бізнесі, малому продукуючому підприємництві, на
державних підприємствах матеріального виробництва, насамперед
розміщених на територіях з монопрофільною спеціалізацією;
— створення дієвого державного економічного механізму
стимулювання господарської діяльності, створення нових робочих місць у проблемних регіонах, де частка збиткових підприємств перевищує критично допустимий для зайнятості населення
рівень.
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АННОТАЦИЯ. В статье определены тенденции формирования
Трансъевропейской транспортной сети как фактора регионального развития Европы. Проведен анализ выполнения программ развития сети международных транспортных коридоров в Украине,
определены перспективные проекты.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трансъевропейская транспортная сеть, международные транспортные коридоры, региональное развитие.
ANNOTATION: The article highlights the tendency of TransEuropean
Transport network as the factor regional development in Europe.
Realization of Programs International Trasport Corridors Development
is analyzed, perspective projects are definite.

Розвиток транспортної інфраструктури є передумовою економічного розвитку регіонів, а також європейської інтеграції країни. Розширення Європейського Союзу приводить до необхідності
інтеграції транспортної мережі з новими країнами-сусідами. Парадигма інтеграційного розвитку транспортної інфраструктури
проходить кілька етапів: міжнародні транспортні коридори —
транс’європейські осі — інтеграція Транс’європейських транспортних мереж.
На початку 2000-х років європейська транспортна мережа
складалася з таких елементів: Транс’європейської транспортної
мережі (TransEuropean Transport Network, скорочено TEN) на території країн Євросоюзу, десяти Пан’європейських (Критських)
транспортних коридорів на території країн Східної Європи та чотирьох Пан’європейських транспортних зон (Баренцово-Євроарктичної, Середземноморської, Чорноморської та басейну Адріатичного та Іонічного морів).
Після розширення Євросоюзу з метою перегляду Транс’європейської мережі в 2005 р. Європейська комісія створила Групу високого рівня, у яку ввійшли представники всіх
країн Європи. Результатом роботи стала доповідь «Networks
for Peace and Development. Extension of the major transEuropean transport axes to the neighbouring countries and regions» («Транспортні мережі для миру та розвитку. Продовження головних Трансєвропейських транспортних осей до сусідніх країн та реіонів»)[1]. Метою роботи стало визначення
головних транснаціональних транспортних осей та проектів
їх реалізації.
Новими ідеями Єврокомісії стало розширення транспортних
зон від Атлантики до Червоного моря, створення Трансєвропейських транспортних осей, що перетинають майже усю Єв123

ропу, мультимодальних з’єднань транспортних коридорів з
морськими шляхами через порти, визначення найважливіших
проектів розвитку транспортної інфраструктури, включаючи
мережу аеропортів. Визначено п’ять головних транснаціональних осей.
1. Морські шляхи

Морські шляхи пов’язують морські зони — Атлантичний
океан, Балтійське, Баренцове, Середземне, Чорне та Каспійське
моря, а також прибережні країни в межах цих зон, включаючи
подовження шляху від Середземного моря через Суецький канал у напрямку до Червоного моря. Крім того, Група дійшла
згоди щодо такого подовження Транс’європейських транспортних мереж:
— подовження морського шляху по Балтійському морю до
Калінінграда (Росія);
— подовження морського шляху Західної Європи у напрямку
до Норвегії на північ та у напрямку до Марокко на південь;
— подовження морського шляху на Середземному морі у напрямку до Північної Африки і Середньої Азії, включаючи регіон
Червоного моря;
— продовження морського шляху по Середземному морю до
Чорного моря.
2. Північна вісь

Північна вісь з’єднує північні країни ЄС з Норвегією, з одного
боку, Білоруссю з Росією, з іншого. Також передбачається приєднання до Баренцового регіону, яке пов’яже Норвегію через
Швецію, Фінляндію з Росією. Розташування цих шляхів виглядає
таким чином:
— мультимодальне з’єднання Берлін—Варшава—Мінськ—
Москва—Транссибірська магістраль;
— мультимодальне з’єднання Фінський кордон — СанктПетербург—Москва;
— залізничне з’єднання Санкт-Петербург—Волга—Москва—
Транссибірська магістраль;
— мультимодальне з’єднання портів Балтики до Мінська, Москви:
— Таллінн—Санкт-Петербург—Москва;
— Вентспілс—Рига—Москва;
— Клайпеда/Калінінград—Вільнюс—Мінськ—Москва;
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— мультимодальне з’єднання Норвегії пріоритетними осями
Північного Трикутника (Стокгольм—Копенгаген—Осло);
— мультимодальне з’єднання Санкт-Петербург—Торніо—Хапаранда—Нарвік.
3. Центральна вісь

Центральна вісь зв’язує центр ЄС з Україною і Чорним морем
у напрямку до Центральної Азії і Кавказу. Також включається
пряме з’єднання Транссибирської залізниці з Волго-Балтійським
каналом, який зв’язує Каспійське та Балтійське моря. Розташування цих шляхів виглядають таким чином:
— мультимодальне з’єднання Дрезден—Катовіце—Львів—Київ;
— мультимодальне з’єднання Будапешт—Львів;
— мультимодальне з’єднання Москва—Київ—Одеса;
— внутрішній водний шлях Білорусь—Київ—Херсон (Дніпро);
— внутрішній водний шлях Волга/Дон, який зв’язує Каспійське море— Чорне море, а також Волго-Балтійський канал;
— мультимодальне з’єднання Мінськ—Київ;
— мультимодальне з’єднання Київ—Харків—Транссибірська магістраль/ Кавказ. На додаток до згаданих вище з’єднань і
гілок, Польща й Україна розуміють важливість з’єднання їхніх
столиць через мультимодальну вісь. Словаччина, Австрія і Чеська Республіка підкреслювали необхідність включити гілку
від українського кордону до головної індустріальної області
Жиліна.
4. Південно-східна вісь

Південно-східна вісь зв’язує ЄС і проходить через Балкани і
Туреччину на Кавказ і Каспійське море, до Єгипту і Червоного
моря. Цей шлях з’єднає країни Балтії, Росії у напрямку Ірану,
Іраку і Перської затоки, також передбачаються з’єднання з Єгиптом на південь у напрямку інших африканських країн. Розташування цих шляхів виглядають таким чином:
— мультимодальне з’єднання Зальцбург—Любляна—Загреб/Будапешт—Бєлград—Ніш, включаючи такі з’єднання:
— Софія—Стамбул—Анкара—Грузія/Вірменія—Азербайджан
(TRACECA);
— Скоп’є—Салоніки;
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— мультимодальне з’єднання Будапешт—Сараєво—Польша;
— мультимодальное з’єднання Баррі/Бріндізі—Дуррес/Вльора—Тірана—Скоп’є—Софія—Бургас/Варна;
— внутрішні водні шляхи Дунаю та Сави;
— мультимодальне з’єднання Анкара—Мерсин—Сирія—Йорданія—Суец—Александрія/ порт Саід, включаючи такі з’єднання:
— Сівас—Малатья—Мерсин;
— Туреччина у напрямку до Ірану та Іраку;
— Тарсус—Хомс у напрямку до Іраку;
— Бейрут—Дамаск у напрямку до Іраку і Саудівської Аравії;
— Хайфа—кордон Ізраїлю;
— Кордон Йорданії—Амман у напрямку до Іраку і Саудівської Аравії;
— мультимодальне з’єднання Дум’ят—Каїр а також пізніше
приєднання р. Ніл;
— мультимодальне з’єднання Вірменії, Азербайджану і Грузії
у напрямку півночі та півдня. На додаток до вищезазначених
з’єднань і гілок, Австрія, за підтримки Хорватії, Боснії і Герцеговини, підняла питання щодо приєднання коридору Берлін — Загреб до пріоритетного Пан’європейського коридору № 10 через
Косово, Сербію, Чорногорію й Албанію, також підкреслювалась
важливість регіональної мережі у центрі Балкан для забезпечення
доступу до головних осей.
5.Південно-західна вісь

Південно-західна вісь з’єднує південно-західну частину
ЄС з Швейцарією та Марокко, включаючи також західне
та східне з’єднання між Марокко, Алжиром і Тунісом аж
до Єгипту. Розташування цих шляхів виглядають таким чином:
— мультимодальне з’єднання Алжир—Рабат — у напрямку до
порту Агадир і далі;
— мультимодальне з’єднання Рабат—Фес—Уджда—Константина—Алжир—Туніс—Лівійський кордон («транс-Магрібський»), що включає також з’єднання Туніс-Єгипет. На додаток до вищезазначених з’єднань і гілок, Іспанія підкреслила
важливість так званого Середземного коридору в Іспанії для
вантажних потоків між Південно-Західним регіоном Середземномор’я і центром ЄС.
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Реалізація Україною Програми розбудови мережі
міжнародних транспортних коридорів

В Україні було затверджено постановами Кабінету Міністрів України дві Програми: 20 березня 1998 року за № 346
«Програма створення та функціонування національної мережі
міжнародних транспортних коридорів терміном дії на період
до 2005 р.» та 12 квітня 2006 р. за № 496 «Програма розвитку
національної мережі міжнародних транспортних коридорів на
2006—2010 рр.».
На створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні за 1998—2005 роки в Програмі планувалось використати кошти в сумі 3013,7
млн грн, у тому числі з державного та місцевих бюджетів — у
сумі 1168,8 млн грн та інших джерел фінансування — в сумі
1844,9 млн грн. Фактичний обсяг фінансування робіт, передбачених завданнями та етапами виконання Програми за 1998—
2005 роки становив 8589,6 млн грн, у тому числі 5138,0 млн
грн за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (в
основному, коштів Дорожнього фонду). Перевищення фактично витрачених коштів порівняно з запланованими пояснюється
інфляційними процесами, що відбулися за семирічний період.
Не дивлячись на перевищення бюджетних коштів, завдання
Програми з розбудови автодорожньої мережі МТК були недовиконані. Завдання та заходи з розбудови залізничної мережі
МТК були перевиконані за рахунок власних коштів Укрзалізниці, невиконаним залишилося завдання з будівництва тунелю
Бескид-Скотарське на МТК № 5. Через зміну вантажопотоків
заходи з розбудови морських торгівельних портів виконані наполовину.
Заходами щодо розвитку національної мережі міжнародних
транспортних коридорів на 2006—2010 роки у Програмі передбачено обсяг фінансування у сумі 15838,4 млн грн, у тому
числі:
— за рахунок коштів з державного бюджету — 2293,3 млн грн;
— за рахунок коштів з інших джерел — 13545,1 млн грн.
Укрзалізницею на виконання всіх передбачених річними планами реалізації Програми заходів, із урахуванням виконаного за
2006—2009 роки та за І півріччя 2010 року, фактичний обсяг фінансування, виключно за кошти залізниць України, склав
3705,9 млн грн, що більше на 71,1 млн грн запланованого на
2006—2010 роки.
127

Укравтодором за період з 2006 до 2010 року здійснено будівництво нових ділянок автомобільних доріг, реконструкція,
відновлення та ремонт існуючої мережі міжнародних транспортних коридорів відповідно до завдань та етапів виконання
Програми на загальну суму 6569,4 млн грн, у тому числі: з
обсягом капіталовкладень за рахунок Державного бюджету в
сумі 2679,7 млн грн, а за рахунок інших джерел, у тому числі
кредитів міжнародних фінансових організацій — у сумі
3889,7 млн грн.
За час виконання Програми проведена реконструкція автомагістралей МТК№9 Київ—Одеса, МТК № 3,5 Київ—Чоп; реконструйована залізнична мережа для впровадження швидкісних пасажирських поїздів на ділянках МТК Європа—Азія (Київ—
Харків), МТК ОСЗ№ 5 (Київ—Дніпропетровськ), електрифіковано 603 км залізничних ділянок МТК. У морських портах
побудовані нові контейнерні, зернові та інші термінали, на
МТК№ 7 створений судноплавний канал Дунай—Чорне море,
частково здійснена реконструкція шлюзів на р. Дніпро (МТК№ 9).
Подальшого розвитку потребує не тільки мережа транспортних коридорів, але й удосконалення технологій — розвиток логістики, інтермодальних перевезень, маркетингових досліджень,
вдосконалення тарифної політики, дотримання європейських вимог до мінімізації термінів перетину кордону. Передбачається
створення на автомобільних транспортних коридорах мережі
сервісної інфраструктури, у тому числі пунктів відпочинку водіїв, передбачених Європейською угодою щодо роботи екіпажів
транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні
перевезення (ЄУТР).
Відповідно до Транспортної стратегії України до 2020 року,
затвердженої розпорядженням КМУ від 20.10.2010 р. № 2174 передбачено подальший розвиток мережі міжнародних транспорних коридорів шляхом:
— завершення розподілу залізничної мережі для забезпечення
вантажного та прискореного пасажирського руху швидкістю 160
км/год;
— забезпечення експлуатаційної сумісності транспортних мереж України до сусідніх держав на напрямках міжнародних
транспортних коридорів;
— забезпечення співпраці у використанні систем супутникової навігації у рамках Угоди про співробітництво щодо цивільної
глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Україною та ЄС;
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— інтеграції цивільної авіації до Спільного авіаційного простору;
— створення мережі логістичних центрів, «сухопутних» портів у регіонах;
— розроблення та запровадження з сусідніми державами спільних технологій транзитних перевезень вантажів і наскрізних тарифів;
— впровадження європейської концепції морських магістралей;
— завершення будівництва каналу Дунай—Чорне море; реконструкції та переоснащення судноплавних шлюзів, акваторій і
підхідних каналів до портів, засобів навігаційного обладнання на
р. Дніпро;
— техніко-економічне обґрунтування будівництва мостового
переходу через Керченської протоку.
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