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ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСУ В АСПЕКТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
У статті розглянуто проблеми та перспективи розвитку регіонального транспортного

комплексу в аспекті державного управління з урахуванням вертикальних і горизонтальних
зв’язків.
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I. Вступ1

Транспорт – це транспортна економічна
система, що надає економічно й соціально
важливі послуги населенню. В економіці
транспорт є одним з найважливіших інфра-
структурних елементів регіонального й місь-
кого господарства, а ефективна організація
перевезень необхідна для того, щоб соціа-
льно-економічна політика держави сприй-
малася населенням як успішна й соціально
орієнтована.

Регіональний транспорт покликаний за-
довольняти потреби населення регіону й
суспільного виробництва в перевезеннях.
Саме тому для регіональних транспортних
комплексів є характерним: виконання своїх
функцій у складі економічної системи одного
або обмеженої кількості регіонів; жорстка
специфікація за видами транспорту; певна
економічна залежність від державних і регі-
ональних органів управління; слабкі верти-
кальні й горизонтальні зв’язки.

Для успішного розвитку регіонального
транспорту необхідно не тільки випереджа-
ти розвиток попиту на транспортні послуги
регіону, відповідати загальним міжрегіона-
льним і державним завданням, а й чітко
уявляти проблеми та перспективи розвитку
транспортного комплексу регіону в аспекті
державного управління.

Багато праць висвітлюють проблеми й
перспективи вдосконалення господарського
механізму у сфері транспорту, зокрема, нові
концептуальні підходи до стратегічного пла-
нування і вибір галузевих пріоритетів розви-
тку, теорії та методології державного регу-
лювання транспортних систем. В основі
дослідження механізмів державного управ-
ління транспортним комплексом лежать пра-
ці відомих фахівців з організації державного
управління та регулювання різних сфер
життєдіяльності суспільства, а саме: В.Б. Аве-
р’янова, Г.В. Атаманчука, В.Д. Бакуменка,
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Ю.С. Бараша, С.О. Білої, І.А. Грицяка,
В.М. Гурнака, О.А. Дєгтяра, О.В. Довгальо-
вої, В.М. Князєва, М.Х. Корецького, В.В. Кор-
женка, В.М. Мартиненка, Н.М. Мельтюхової,
Л.Ю. Мельника, А.В. Мерзляк, Н.С. Мироно-
вої, А.М. Новікової, Н.Р. Нижник, Г.С. Одін-
цової, О.Г. Осауленка, А.І. Семенченка,
В.В. Тертички, А.М. Ткаченка, О.В. Шкід-
ченко та ін. Але поза увагою дослідників ще
залишаються важливі проблеми і перспек-
тиви державного управління транспортним
комплексом регіону.

II. Постановка завдання
Мета статті – розглянути проблеми й пе-

рспективи розвитку регіонального транспор-
тного комплексу в аспекті державного управ-
ління з урахуванням вертикальних і горизон-
тальних зв’язків.

III. Результати
За даними літературних джерел, у бага-

тьох регіонах України існує практика підтри-
мки окремих напрямів розвитку транспорту,
які не є взаємопов’язаними й навіть не зав-
жди актуальними. Найчастіше регіональне
планування розвитку транспорту існує окре-
мо від інвестиційних проектів великих транс-
портних підприємств. Розподільчий принцип
побудови регіональних програм розвитку
транспорту не дає змоги ефективно залу-
чати альтернативні ресурси.

Для багатьох регіонів досі характерна від-
сутність системного підходу у формуванні за-
конодавчої бази розвитку регіонального транс-
портного комплексу та транспортного ринку,
що відповідає вимогам державних і міжнаро-
дних інституцій. Крім того, місцева законодав-
ча база часто не відповідає організаційній ін-
фраструктурі реалізації проектів розвитку ре-
гіонального транспортного комплексу, не
сприяє формуванню механізму залучення
додаткових інвестиційних джерел та ін.

Чимало діючих регіональних програм роз-
витку транспортного комплексу мають недо-
робки, методологічні помилки або неточнос-
ті. Ця обставина знижує ефективність роз-
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витку регіонального транспорту, не дає змо-
ги ефективно здійснювати державне управ-
ління. Водночас, проста переробка програм
розвитку регіонального транспортного ком-
плексу вже не здатна зняти існуючих нега-
тивних моментів. Потрібно вдосконалити
організаційну структуру державного управ-
ління функціонуванням та розвитком транс-
портного комплексу й на регіональному, й
на міжрегіональному рівнях.

Слід відзначити, що в регіонах немає
державної структури з управління розвитком
транспорту на міжрегіональному рівні. У ре-
зультаті не діють регіональні концепції, стра-
тегії і програми розвитку міжрегіонального
транспортного комплексу. Відсутність спеці-
алізованого органу управління транспорт-
ним комплексом на міжрегіональному рівні
призводить до нездатності держави вчасно
сприймати та використовувати можливості й
усувати загрози зовнішнього середовища.
Наслідком цього є надзвичайно нерівномір-
ний розвиток транспортного комплексу в
регіонах. Таким чином, основні проблеми
державного управління регіональним транс-
портним комплексом полягають в узгодже-
ності державних інтересів з регіональними
потребами.

Основні проблеми розвитку транспортно-
го комплексу регіону можна розділити на дві
групи:

1. Загальнотранспортні проблеми: со-
ціально-економічні цілі; методологія прогно-
зування і планування; транспортна забезпе-
ченість; транспортний чинник; система пока-
зників і критеріїв узгодженого розвитку; мето-
дологія формування регіонального транспорт-
ного комплексу; система управління; органі-
зація транспортних процесів.

2. Функціональні проблеми: транспортна
мережа; транспортні вузли; транспортно-
логістичні центри; рухомий склад; вантажно-
розвантажувальний комплекс; паливно-енер-
гетичне господарство; технічне обслугову-
вання та ремонт; будівельна база; природо-
охоронні заходи; соціально-побутова інфра-
структура.

До проблем регіонального транспортного
комплексу належать: високий рівень зносу
основних фондів транспорту, дефіцит про-
пускних і провізних можливостей, недостат-
ній технічний і технологічний рівень транс-
портної техніки й обладнання, недостатній
розвиток комунікацій, транспортно-логістич-
ної мережі, значна регіональна й галузева
нерівномірність розвитку інфраструктури.

Вирішення цих проблем вимагає розроб-
ки адекватного ринковим відносинам підхо-
ду, що забезпечує узгодження економічних
інтересів між центром і регіонами, а також
між окремими підприємствами й організаці-
ями, галузями транспортного комплексу та

споживачами його послуг. При цьому специ-
фіка проблем державного управління транс-
портним комплексом регіону, насамперед,
полягає в тому, що в цьому випадку з’яв-
ляється необхідність створення нових орга-
нізаційно-економічних елементів, які беруть
на себе вирішення міжгалузевих і міжрегіо-
нальних питань розвитку й функціонування
транспортного комплексу з урахуванням вер-
тикальних і горизонтальних зв’язків.

На нашу думку, для вирішення цих про-
блем необхідне врегулювання таких питань:
розподіл повноважень між державними,
міжрегіональними й регіональними органа-
ми влади; формування на міжрегіональному
рівні працездатних і ефективних структур з
регулювання розвитку транспортного ком-
плексу; відпрацювання узгоджених механіз-
мів реалізації державної транспортної полі-
тики на державному, міжрегіональному та
регіональному рівнях управління; створення
ефективного конкурентного середовища й
відпрацювання показників узгодженого фун-
кціонування транспортних підприємств у
різних сегментах транспортного ринку та
напрямах транспортних коридорів; наглядо-
ва й контрольна діяльність на міжрегіональ-
ному та регіональному рівнях, а також у фі-
нансово-бюджетній сфері.

Загальний державний контроль та регу-
лювання діяльності у сфері транспорту
здійснює Кабінет Міністрів України відповід-
но до своїх повноважень. Державний конт-
роль і регулювання у сфері транспорту реа-
лізується шляхом проведення центральни-
ми й місцевими органами виконавчої влади,
державними органами управління транспор-
том, органами місцевого самоврядування
економічної, тарифної, науково-технічної та
соціальної політики ліцензування, стандар-
тизації та сертифікації на транспорті, задо-
волення потреб транспорту в паливно-
енергетичних і матеріально-технічних ресур-
сах і транспортних засобах. Державному
контролю підлягають усі транспортні засоби
українських та іноземних перевізників, що
здійснюють перевезення пасажирів і ванта-
жів на території України [4].

Після розпаду СРСР в Україні як незале-
жній державі в 1992 р. було створено Мініс-
терство транспорту України, а в його складі –
департаменти за усіма видами транспорту,
в тому числі й департамент автомобільного
транспорту.

Відповідно до Указу Президента України
від 11.09.1995 р. № 826/95, у структурі Міні-
стерства транспорту України було ліквідо-
вано департамент автомобільного транспо-
рту й утворено Державний департамент ав-
томобільного транспорту України як орган
державної виконавчої влади, підвідомчий
Міністерству транспорту України.
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На базі Державного департаменту авто-
мобільного транспорту України, який вирі-
шено було ліквідувати, відповідно до Указу
Президента України від 13.03.1999 р.
№ 250/99, була утворена Державна адмініс-
трація автомобільного транспорту України,
яку, відповідно до Указу Президента України
від 15.12.1999 р. № 1573/99, також ліквіду-
вали, а її функції поклали на Міністерство
транспорту та зв’язку України.

Постановою Кабінету Міністрів України
від 30.03.2000 р. № 586 у складі Міністерст-
ва транспорту на базі Державної адмініст-
рації автомобільного транспорту був утво-
рений Державний департамент автомобіль-
ного транспорту. Постановою Кабінету Мі-
ністрів України “Питання державного управ-
ління в галузі автомобільного транспорту”
від 23.07.2008 р. № 681 на базі ліквідовано-
го Державного департаменту автомобільно-
го транспорту була утворена Державна ад-
міністрація автомобільного транспорту.

Державна адміністрація автомобільного
транспорту була ліквідована відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України “Про
ліквідацію урядових органів” від 28.03.2011 р.
№ 346 у зв’язку з утворенням, відповідно до
Указу Президента України “Про оптимізацію
системи центральних органів виконавчої
влади” від 09.12.2010 р. № 1085/2011, Дер-
жавної автотранспортної служби України.

Нарешті, відповідно до Указу Президента
України “Питання оптимізації системи цент-
ральних органів виконавчої влади” від
06.04.2011 р. № 370/2011 на базі Державної
автотранспортної служби України була утво-
рена Державна інспекція України з безпеки
на наземному транспорті. Указом Президен-
та України від 06.04.2011 р. № 387/2011 та-
кож було затверджено Положення про Дер-
жавну інспекцію України з безпеки на назе-
мному транспорті.

Відповідно до Положення, Державна ін-
спекція України з безпеки на наземному
транспорті (Укртрансінспекція) є централь-
ним органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується Кабі-
нетом Міністрів України через Міністра ін-
фраструктури України.

Укртрансінспекція входить до системи
органів виконавчої влади й забезпечує реа-
лізацію державної політики з питань безпе-
ки: на автомобільному транспорті загально-
го користування, на перевезення яким ви-
дано ліцензію; міському електричному; залі-
зничному транспорті; експлуатації автомобі-
льних доріг загального користування (далі –
автомобільний, міський електричний, заліз-
ничний транспорт та ведення дорожнього
господарства).

Основними завданнями Укртрансінспек-
ції є: реалізація державної політики з питань

безпеки на автомобільному, міському елек-
тричному, залізничному транспорті та ве-
дення дорожнього господарства; внесення
пропозицій щодо формування державної
політики з питань безпеки на автомобільно-
му транспорті, міському електричному, залі-
зничному транспорті та ведення дорожнього
господарства; здійснення відповідно до за-
конодавства державного нагляду (контролю)
з питань безпеки на автомобільному, місько-
му електричному, залізничному транспорті і
ведення дорожнього господарства.

Укртрансінспекція у своїй діяльності ке-
рується Конституцією та законами України,
актами Президента України та Кабінету Мі-
ністрів України, наказами Міністерства ін-
фраструктури України, іншими актами зако-
нодавства України, а також дорученнями
Президента України та Міністра інфраструк-
тури України [1–6].

Таким чином, з метою забезпечення перс-
пектив розвитку транспортного комплексу ре-
гіону в аспекті державного управління (з ура-
хуванням вертикальних і горизонтальних
зв’язків) органи виконавчої влади й органи
місцевого самоврядування, на нашу думку,
зобов’язані: забезпечувати формування транс-
портної маршрутної мережі загального ко-
ристування й мережі таксомоторних стоя-
нок, розробляти перспективи їх розвитку;
організовувати утримання в належному ста-
ні проїзної частини автомобільних доріг (з
урахуванням міських автобусних маршрутів
загального користування) і в разі завдання
матеріальних збитків автомобільному пере-
візнику, що обслуговує автобусний маршрут
загального користування, унаслідок нена-
лежного утримання проїзної частини авто-
мобільної дороги компенсувати йому збитки;
забезпечувати облаштування необхідною
інфраструктурою автобусних маршрутів за-
гального користування, а саме – автопаві-
льйонами, інформаційним забезпеченням
пасажирів і підтримувати її в належному
технічному й санітарному стані; забезпечу-
вати розроблення паспортів автобусних ма-
ршрутів загального користування з визна-
ченням необхідної кількості автобусів, кла-
су, технічних та екологічних показників, роз-
кладу руху; проводити конкурс на переве-
зення пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування; забезпечувати
укладання договору на автобусних маршру-
тах загального користування із автомобіль-
ним перевізником – переможцем конкурсу
на міських, приміських і міжміських автобус-
них маршрутах загального користування, які
не виходять за межі території області, чи
надання дозволу на приміських і міжміських
автобусних маршрутах загального користу-
вання, які виходять за межі території облас-
ті (міжобласні маршрути), та забезпечувати
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контроль за виконанням ним умов договору
чи дозволу; забезпечувати безпечне та які-
сне обслуговування пасажирів на автобус-
них маршрутах загального користування;
забезпечувати компенсацію втрат автомобі-
льному перевізнику внаслідок перевезення
пільгових категорій пасажирів та регулю-
вання тарифів.

На нашу думку, однією з найбільш важ-
ливих і актуальних проблем регіонального
транспортного комплексу на сьогодні є про-
блема активізації інвестиційної діяльності.
Однак вона стосується не тільки пошуку
джерел інвестицій, а й ефективності проек-
тів розвитку транспортного комплексу, і, на-
самперед, його інфраструктури.

Для цієї мети пропонуємо такі форми й ме-
тоди державної підтримки будівництва об’єктів
транспортної інфраструктури регіону [7]:

1. Пряме фінансування: надання креди-
тів; субсидії та субвенції державного бю-
джету; фінансування з бюджету держави;
випуск цінних паперів.

2. Звільнення від обов’язкових платежів:
звільнення від податків (повне – на весь пе-
ріод, часткове – на певний строк); звільнення
від компенсаційних платежів (від плати за
право забудови, від повернення частини
державних інвестицій); надання податкового
кредиту (за одним податком, за кількома по-
датками); надання інвестиційного податково-
го кредиту (з податку на прибуток, за регіо-
нальними й місцевими податками); прове-
дення взаємозаліків.

3. Надання гарантій: гарантії за видани-
ми кредитами; фірма-гарант; забезпечення
обсягу транспортного потоку.

4. Оформлення землевідведення: без
внеску в статутний капітал об’єкта; у вигляді
внеску в статутний капітал об’єкта.

5. Інноваційні форми: державно-приватне
партнерство, у тому числі концесії, страхуван-
ня ризиків реалізації проектів, прискорена
амортизація, формування цільових амортиза-
ційних фондів, виплата відсотків за позиками,
перехресне фінансування екологічно безпеч-
них видів перевезень і транспорту тощо.

Відповідно до цілей економічних реформ і
місії транспортного комплексу в економіці
країни, на нашу думку, можна виділити шість
груп контрольних показників, які достатньо
відображають основні питання формування
сучасного регіонального транспортного ком-
плексу, однак вони вимагають додаткових
обґрунтувань і конкретизації з урахуванням
особливостей етапів і регіональних умов ви-
рішення загальної цілі розвитку:

1. Стійкість роботи транспорту.
2. Доступність і безпека транспорту,

якість послуг.
3. Ефективність використання виробни-

чих потужностей транспорту.

4. Зниження сукупних народногосподар-
ських витрат на перевезення.

5. Розвиток матеріально-технічної бази
галузі.

6. Формування єдиної, гармонійно розви-
нутої транспортної системи.

Завданням на перспективний розвиток
регіонального транспортного комплексу, на
нашу думку, можуть бути: максимізація ефе-
ктивності транспортної інфраструктури регіо-
ну; урахування еколого-економічного чинника
у процесі розвитку регіонального транспорт-
ного комплексу (облік місцевих природних
ресурсів, проблем дефіциту ресурсів, еколо-
гії регіону тощо); інтегральне завдання транс-
портного забезпечення розвитку економіки
регіону й рівня життя населення.

IV. Висновки
Аналіз вітчизняної практики функціону-

вання і розвитку транспортного комплексу
останнього десятиліття дає змогу стверджу-
вати про те, що держава має відігравати
більш суттєву роль у цій галузі економіки з
урахуванням удосконалення організаційно-
економічного механізму державного впливу
на розвиток регіонального транспортного
комплексу. Але, незважаючи на загальну
адаптацію регіонального транспорту до рин-
кових умов і задоволення в кількісному пла-
ні попиту населення і галузей економіки,
рівень його розвитку на сьогодні не можна
вважати достатнім.

Державне регулювання транспортного
комплексу має бути спрямоване на: гармоні-
зацію інтересів різних видів транспорту, що
вступають у конкурентну боротьбу; сприяння
формуванню та розвитку ринку транспортних
послуг на регіональному й міжрегіональному
рівні; прискорення процесів переходу транс-
порту на більш високий організаційно-
управлінський і технологічний рівень, підви-
щення якості послуг, транспортних послуг.
Держава повинна впливати на питання роз-
витку транспортної та логістичної інфрастру-
ктури в транспортних вузлах, забезпечення
координації та взаємодії магістральних видів
транспорту, впровадження прогресивних та
екологічно безпечних транспортно-логістич-
них технологій, удосконалення організаційно-
економічної та виробничо-технологічної струк-
тури підприємств транспорту.

Змістовне оцінювання достатності розви-
тку регіонального транспортного комплексу,
його ефективності та відповідності поточним
і перспективним соціально-економічним по-
требам повинна спиратися на систему мо-
делей, що включають існуючий і прогнозні
територіально-галузеві баланси виробницт-
ва. При цьому необхідно враховувати спо-
живання продукції з виділенням матеріаль-
них балансів (фізичні обсяги, напрями, вар-
тість виробленої продукції та її транспорту-
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вання із зазначенням видів транспорту), з
найбільш транспортоємними видами проду-
кції регіону.

У процесі організації управління транс-
портним комплексом на регіональному рівні
управління необхідно враховувати специфі-
ку сформованих транспортних структур.
Однак при безумовних регіональних відмін-
ностях у транспортному комплексі держава
повинна розглядати його як єдиний об’єкт
державного управління.

На сучасному етапі економічних реформ
в Україні створюються нові виробничі й
управлінські структури, де поєднуються ме-
тоди державного впливу на розвиток транс-
портного комплексу з дією ринкових механі-
змів. Водночас потрібні додаткові обґрунту-
вання взаємозалежної системи організацій-
них та економічних важелів державного
управління транспортним комплексом, осо-
бливо у сфері його розвитку на регіональ-
ному рівні управління. При цьому заходи,
що розробляються, повинні забезпечувати
узгоджений розвиток видів транспортного
комплексу, їх інфраструктуру, переклад ван-
тажних і пасажирських потоків на екологічно
безпечні й надійні види транспорту.
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Федорчук Е.Д. Проблемы и перспективы развития регионального транспортного ком-
плекса в аспекте государственного управления

В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития регионального транспортно-
го комплекса в аспекте государственного управления с учетом вертикальных и горизонта-
льных связей.

Ключевые слова: проблемы, перспективы, развитие, транспортный комплекс, регион,
государственное управление.

Fedorchuk E. Problems and prospects of regional transport complex in terms of
governance based

The article deals with the problems and prospects of regional transport complex in terms of gov-
ernance based on vertical and horizontal linkages.

It is noted that transport is a transport economic system that provides economically and socially
important services to the society. In economics, transport is an essential element of regional infra-
structure and urban development, and an effective management of traffic is needed for socio-
economic policy to be perceived by the population as a successful and socially oriented.

It is established that many existing regional programs of transport sector have many flaws, meth-
odological mistakes or inaccuracies. This fact reduces the efficiency of regional transport, prevents the
effective carrying out of public administration. Simultaneously, a simple program recasting of regional
transport sector is no longer able to remove many of the existing negative aspects. It is necessary to
improve the organizational structure of public administration functioning and development of the trans-
port sector on regional and interregional levels.

It is proved that the problems of regional transport sector include the high degree of depreciation of
fixed transport assets, shortage of transportation access and opportunities, insufficient technical and
technological level of transport vehicles and equipment, insufficient development of communications,
transport and logistics network, a significant regional and sectoral unevenness of infrastructure devel-
opment.
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The solution of these problems requires the development of adequate market approach for coordi-
nating economic interests between the center and regions and between individual businesses and
organizations, transport industry and consumers of its services. Thus the specificity of problems of
public administration transport sector of the region is that in some cases there is a need to create new
organizational and economic elements which take on the resolution of inter-sectoral and inter-regional
issues of development and functioning transport sector based on vertical and horizontal connections.

It is argued that to solve these problems the resolution of the following issues is required: the divi-
sion of powers between national, interregional and regional authorities, the formation at the regional
level, the able-bodied and effective structures for the regulation of the transport complex; the estab-
lishment of coordinated working mechanisms for the implementation of public transport policy at na-
tional, regional and interregional levels of administration; the formation of an effective competitive en-
vironment and indicator testing of agreed functions of transport companies in different segments of the
transport market and the direction of transport corridors, observation and monitoring activities at the
interregional and regional levels, including and the financial and public sector.

It is proved that at the present stage of economic reforms in Ukraine there are new production and
management structures that combine the methods of state influence on the development of transport
complex with the operation of market mechanisms. At the same time it is required an additional justifi-
cation of coherent system of organizational and economic levers of state control transport sector,

Key words: problems, prospects, development, transport sector, region and state administration.




