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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЄС ТА СНД ЯК ФАКТОР ПОСЛАБЛЕННЯ ЇХНІХ 
ПОЗИЦІЙ ПРИ ГЛОБАЛЬНОМУ ПЕРЕДІЛІ СВІТУ 

Головна теза виступу полягає у констатації того факту, що останні 

процеси у цих двох міждержавних організаціях не сприятимуть посиленню їх 

вагомості у світовому господарстві на перспективний період. 

Два останні роки призвели до несподіваної кризи «зони евро», що 

підриває позиції Європейського Союзу в цілому порівняно із іншими 

глобальними гравцями на світовій господарській арені - США. Китаєм, 

навіть об 'єднаннями нових індустріальних держав. Чи була криза цієї зони 

результатом суб 'єктивних прорахунків всього ЄС або окремих його членів 

(Греції, Іспанії, Португалії), чи це пов 'язано із об 'єктивними недоліками 

функціонування інтеграційного механізму цього міждержавного об 'єднання? 

Для цього треба проаналізувати базові засади діяльності Європейського 

Союзу із поступовим переходом його від нижчих до вищих щаблів 

інтеграційної взаємодії. ЄС послідовно та поступово просувався від базової 

зони вільної торгівлі до нинішньої стадії економічного та валютного союзу. 

Однією з концептуальних засад його існування є принцип «Functional 

spillover» (взаємозалежного перетікання однієї функції до іншої), коли 

інтеграція одного із секторів спільної господарської діяльності зумовлює 

обов 'язкову інтеграцію й інших таких секторів. Наприклад, формування 

спільного ринку неможливо без утворення монетарного союзу, тобто ці 

процеси повинні здійснюватися паралельно. 

Якраз фінансова складова, в тому числі існування спільної валюти, 

розглядається теоретиками та практиками ЄС як той каркас функціонування 

всієї конструкції цього інтеграційного об 'єднання, який спонтанно повинен 

примушувати країни-учасниці орієнтуватися на імператив спільних дій 

всередині ЄС та по відношенню до інших країн світу. Саме 

високоінтегрована монетарна база із спільною валютою у подобі євро 

повинна спонукати членів ЄС до використання й наступного принципу 

«чотирьох свобод» (вільного переливу товарів, послуг, капіталів та робочої 

сили) для посилення єдності господарських процесів у цілісному 

економічному організмі не лише самого ЄвропейськогоСоюзу, але й у межах 

Єдиного європейського економічного простору, який з 2001 року включає до 

себе також країни Європейської асоціації вільної торгівлі. 

Криза 2008 - 2009 років показала, що налагоджений в ідеальному плані 

механізм такої єдності на практиці є недосконалим. Насамперед, до «зони 
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ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ j 
ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ТРАНСПОРТНУЮ 

СИСТЕМУ 

Проанализировав состояние и деятельность ведущих транзитных 

железных дорог Украины, дает возможность сделать вывод, что в условиях 

глобализации мировой экономики реформирование железнодорожного 

сектора становится необходимым элементом интеграции Украины и 

современную систему международных экономических связей. 

Обязательным условием интеграции Украины в европейское сообщество 

является развитие конкурентных отношений на рынке железнодорожных 

перевозок. При этом в целях безопасности страны жизненно необходимо 

повысить конкурентоспособность железнодорожных предприятий Украины 

по отношению к иностранным. При этом как одно из приоритетных 

направлений рассматривается необходимость создания эффективной 

тарифной системы, которая будет учитывать интересы государств, 

железнодорожных компаний и их клиентов. 

Согласно вышеизложенного можно констатирован., что транспортный 

тариф нельзя формировать изолированно от цены товара, от ситуации н | 

украинских и мировых товарных рынках, от экономического положении 

предприятий транспорта и всех участников процесса перевозок. 
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1арифной политики позволит поддерживать экономику предприиши 
транспорта в рамках простого воспроизводства. 

Анализ украинских железных дорог привел к следующим выводам, чт 

тарифная система выполняет функции поддержки социально значимых 

потребителей транспортных услуг, это особенно проявилось во время 

мирового финансового кризиса. Таким образом, действующая тарифная 

система не обеспечивает оптимального баланса интересов железнодорожного 

транспорта Украины, пользователей транспортных услуг и государства. 

Проведенный системный анализ современного состояния железной 

дороги показал, что в ее деятельности существует ряд серьезных проблем. 

Выявлено, что острейшей проблемой железнодорожного транспорта 

Украины является состояние производственно-технической базы и 

технологический уровень перевозок, которые по многим параметрам не 

соответствуют растущим потребностям общества и европейским стандартам 

качества предоставления транспортных услуг. Меры, принимаемые железной 

дорогой, не позволяют остановить увеличивающийся критический износ 

основных фондов. К тому же, железные дороги несут дополнительную 

нагрузку за убыточность социально важных пассажирских перевозок. При 

этом железнодорожный транспорт почти не получает финансовую поддержку 

из бюджета, что является нарушением норм статей 9 и 10 Закона Украины «О 

железнодорожном транспорте». 

Эти и другие проблемы на железных дорогах Украины обуславливают 
необходимость реформирования железнодорожного сектора, основной целью 
которого является повышение эффективности его функционирования, 
удовлетворение растущих потребностей экономики и населения Украины в 
перевозках, повышение их качества и снижения транспортной составляющей 
в цене продукции. 

Оптимальная система тарифного регулирования должна ликвидировать 
барьеры выхода на рынок для новых компаний. Принципы формирования 
железнодорожных тарифов должны быть понятными, прозрачными и 
обоснованными. 

Определены основные принципы, которые должны быть заложены в 
построение тарифов, а именно: 

- обеспечение тарифных условий для создания конкурентной среды в 
сфере грузовых перевозок; 

- обеспечение полного компенсирования расходов всех участников 
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