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STATE REGULATION IN THE FIELD OF TRANSPORT

Статтю присвячено дослідженню державного регулювання у сфері транспорту України. Дер�
жавне регулювання у сфері транспорту — це процес створення комплексу умов для формуван�
ня адекватних соціально�економічних відносин для забезпечення цілеспрямованого розвитку
транспортної системи, яка має високу соціальну значущість. Створення таких умов досягаєть�
ся через застосування різних форм і методів державного регулювання у сфері транспорту. У
статті визначено сутність державного регулювання, проведено аналіз наукової літератури, що
визначає основні аспекти державного регулювання у сфері транспорту. Стаття містить уточ�
нення поняття транспортної сфери та транспортної інфраструктури та визначає основні суб'єк�
ти, які формують її. В ході дослідження систематизовано інформацію про державне регулю�
вання транспортної галузі, виділено політичні, економічні, інформаційні та екологічні аспекти
державного регулювання.

За останні 20 років більшість країн світу намагаються удосконалювати свою транспортну
інфраструктуру шляхом удосконалення рівня державного регулювання, яке дозволяє не тільки
організувати, але й вести постійний і дієвий контроль за діяльністю транспортного сектору. Що
стосується України, то останніми роками практично у всьому транспортному комплексі відчу�
вається погіршення ситуації у всіх галузях транспорту, окрім авіатранспорту. Це підтверджує
актуальність дослідження державного регулювання у сфері транспорту, що дозволить знайти
напрями вирішення ситуації, що склалася.

Визначено основні органи, які здійснюють державне регулювання у сфері автотранспорту,
для цього запропоновану трирівневу ієрархічну структуру, яка формується на національному,
регіональному та місцевому рівні. Визначені основні завдання Міністерства інфраструктури
України та відображено його роль у діяльності транспортної галузі. Розглянуто сфери впливу
кожного із органів регулювання на різні види транспорту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із стратегічних напрямів розвитку держави є

ефективне регулювання у сфері транспорту, транспор�

тною системою та її інфраструктурою, тобто діяльністю

всіх видів транспорту, які виступають основними чин�

никами створення сприятливих умов для повноцінного

функціонування економіки. На сьогодні рівень ефектив�

ності державного регулювання та діяльності транспор�

тного сектору не повною мірою відповідає вимогам рин�

кової економіки та тенденціями економічного розвит�

ку. Поєднуючи державне регулювання із функціональ�

ною діяльністю транспорту, виникає ряд проблем, які

стають стримуючими чинниками на шляху до вдоскона�

лення ринкових відносин, і перешкоджає формуванню

сучасного ринкового середовища. Особливо гостро

стоїть питання взаємодії держави та приватного секто�

ру транспортного комплексу.

За останні 20 років більшість країн світу намагають�

ся удосконалювати свою транспортну інфраструктуру

шляхом удосконалення рівня державного регулювання,

Окрім систематизації інформації про інституційне регулювання транспортної сфери, здійсне�
но аналіз нормативно�правової бази у цій області. Визначено основні проблемні моменти дер�
жавного регулювання транспортної сфери і вперше запропоновано заходи, які дозволять вирі�
шити зазначені питання відповідно до сучасного стану галузі.

This article is devoted to the study of state regulation in the field of transport in Ukraine. State
regulation in the field of transport is a process of creating a set of conditions for the formation of
adequate socio�economic relations to ensure the purposeful development of the transport system,
which has a high social significance. The creation of such conditions is achieved through the use of
various forms and methods of state regulation in the field of transport. The article defines the essence
of state regulation, analyzes the scientific literature, which determines the main aspects of state
regulation in the field of transport. The article clarifies the concept of transport and transport
infrastructure and identifies the main actors that form it. The study systematizes information on state
regulation of the transport sector, highlights the political, economic, informational and environmental
aspects of state regulation.

Over the past 20 years, most countries around the world have been trying to improve their transport
infrastructure by improving the level of government regulation, which allows not only to organize but
also to maintain constant and effective control over the activities of the transport sector. As for
Ukraine, in recent years the situation in almost all transport sectors has deteriorated in all sectors of
transport, except air transport. This confirms the relevance of the study of state regulation in the
field of transport, which will find ways to address the situation.

The main bodies that carry out state regulation in the field of motor transport are identified, for
this purpose a three�level hierarchical structure is proposed, which is formed at the national, regional
and local levels. The main tasks of the Ministry of Infrastructure of Ukraine are defined and its role in
the activity of the transport branch is reflected. The spheres of influence of each of the regulatory
bodies on different types of transport are considered.

In addition to systematizing information on the institutional regulation of the transport sector, an
analysis of the regulatory framework in this area. The main problematic aspects of the state regulation
of the transport sphere are identified and for the first time measures are proposed that will allow
solving these issues in accordance with the current state of the industry.

Ключові слова: державне регулювання, транспорт, інфраструктура.

Key words: state regulation, transport, infrastructure.

яке дозволяє не тільки організувати, але й вести по�

стійний і дієвий контроль за діяльністю транспортного

сектору. Що стосується України, то останніми роками

практично у всьому транспортному комплексі відчу�

вається погіршення ситуації у всіх галузях транспорту,

окрім авіатранспорту. Це підтверджує актуальність до�

слідження державного регулювання у сфері транспор�

ту, що дозволить знайти напрями вирішення ситуації, що

склалася.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогодні, якщо основні організаційні моменти

державного регулювання досліджуються науковцями на

високому рівні, то питання державного регулювання у

сфері транспорту досліджується недостатньо. Питання

розвитку транспортної сфери досліджували автори: Гур�

нак В.М. [1], Ковалев Д.І. [2], Максимова С.Ю. [3], Руд�

ченко О.Ю., Поліщук О.М. [4], Богомолова Н.І. [6] та

інші.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення ключових проблем у

транспортній сфері та розроблення напрямів щодо їх

вирішення шляхом оцінювання та систематизації ме�

ханізмів державного регулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перш ніж досліджувати питання державного регу�

лювання у сфері транспорту, слід визначити поле дер�

жавного регулювання, його суть та функції. Процеси

державного регулювання є широко досліджуваними у

науковій літературі [1—3]. Зокрема, частина авторів

розглядає державне регулювання як системне поєднан�

ня інструментів, методів, форм та важелів, які викорис�

товуються державою відповідно до чинного законодав�

ства та інформаційного забезпечення на мікро� та мак�

рорівнях [1].

Державне регулювання є складовою системи управ�

ління, на яку впливають внутрішні та зовнішні чинники,

від яких залежить результативність державного регу�

лювання. Процес державного регулювання формує ме�

ханізм, до складу якого входять цілі, методи впливу,

інструменти, що використовуються для здійснення ре�

гулювання, ресурси управління, що дозволяють побу�

дувати організаційний та соціальний потенціал, спрямо�

ваний на досягнення основної мети — покращення

транспортної сфери. Регулювання здійснюється дер�

жавною владою в особі певних інститутів.

В Україні, як і в багатьох розвинених країнах світу,

транспорт є однією із ключових галузей народного гос�

подарства, яка формує виробничу та соціальну струк�

туру. Розвиток транспорту визначає рівень конкурентос�

проможності держави та дозволяє зміцнити фінансову

стійкість економічних суб'єктів та держави загалом. У

зв'язку із цим державне регулювання підтримки та роз�

витку транспорту є одним із пріоритетних на шляху до

побудови стратегічних напрямів розвитку країни [2].

Питання транспортної сфери, інфраструктури

транспорту та системи транспорту розглядалося багать�

ма вітчизняними вченими. Зокрема, в обіг введене по�

няття "транспортної інфраструктури" як сукупності сфер

діяльності транспортних компаній та регулюючих ком�

паній, основна мета яких — переміщувати товари від

виробника до споживача, та задовільняти потреби на�

селення у вільному пересуванні [3]. Транспортна інфра�

структура поєднує процеси виробництва, розподілу,

обміну та споживання.

Отже, можна дійти висновку про те, що транспорт�

ну сферу формують транспортні підприємства та орга�

ни, що регулюють їх діяльність. Розглянемо більш де�

тально складові фінансової сфери.

Основною метою діяльності підприємств транспор�

тної галузі є прискорення оборотності матеріальних,

фінансових, інформаційних, трудових потоків у межах

просторової структури із врахуванням, що всі елемен�

ти структури пов'язуються на всіх рівнях функціонуван�

ня. Транспортні підприємства виступають основними

вузлами, що дозволяють об'єднати всі ці потоки. У свою

чергу державне регулювання транспортом визначаєть�

ся як планомірна та безперервна діяльність органів дер�

жавної влади, яка спрямовується на створення та забез�

печення своєчасності надання транспортних послуг та

їх якості. Державне регулювання транспорту є обов'яз�

ковою передумовою ефективного використання потен�

ціалу транспорту з метою стабілізації умов здійснення

економічної діяльності. Державне регулювання транс�

портної галузі здійснюється у різних сферах: політичній,

економічній, соціальній, інформаційній, екологічній [4]

(рис. 1).

Розглянемо більш детально, як впливає кожна із

зазначених сфер на транспортну галузь.

1. Політична сфера має дуже важливий вплив на

державне регулювання. В основному вона зумовлює

формування нормативно�правової бази у сфері транс�

порту, а також формування стратегії розвитку транспор�

тної галузі, здійснення її фінансування тощо.

2. Економічна сфера є рушійною силою, яка дозво�

ляє транспортній галузі розвиватися шляхом фінансу�

вання, а також розроблення цільових програм та роз�

витку міжнародного, державного та державно�приват�

ного партнерства. Необхідно зазначити, що на еконо�

мічну сферу регулювання додатково впливають інші

чинники, які можна класифікувати як внутрішній та

зовнішній. Внутрішніми чинниками є добробут населен�

ня, сплата ним податків, а також громадська ініціатива

з розвитку транспортної системи. Зовнішніми чинника�

ми є міжнародні відносини та вплив інших країн на

фінансування транспортної галузі [5].

3. Інформаційна сфера дозволяє впроваджувати

сучасні технології в управління транспортною сферою.

На сьогодні використання таких технологій дозволяє

швидше розвиватися усьому транспортному сектору, а

населенню отримувати зручні та доступні послуги.

4. Екологічна сфера зумовлюється дотриманням

безпеки дорожнього руху, а також застосуванням еко�

логічних програм, правил та заходів щодо безпеки та

якості транспорту та транспортної інфраструктури [4].

 Загалом можна стверджувати, що державне регу�

лювання у сфері транспорту — це система взаємодії між

суб'єктами управління, яка містить економічну, мотива�

цію, організаційну та політичну складові. Діяльність

органів влади організовується на принципах та завдан�

Рис.1. Види сфер державного регулювання
транспортної галузі



109

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

нях із врахуванням функцій планування, орга�

нізування, стимулювання розвитку та контролю,

що дозволяє здійснювати цільовий вплив на

об'єкти управління з метою розвитку сфери

транспорту [4].

Державне регулювання полягає у грамотно�

му підборі інструментів та методів управління,

які дозволяють підвищити ефективність діяль�

ності об'єктів транспортної інфраструктури

держави.

Державне регулювання відбувається шля�

хом здійснення функцій органами регулюван�

ня. Основними функціями державного регулю�

вання транспортної системи є надання послуг

господарюючим суб'єктам та створення спри�

ятливих умов щодо розвитку транспортної га�

лузі. Для того щоб реалізувати функцію управ�

ління, використовують різні методи державно�

го регулювання. Розглянемо основні методи

державного регулювання, які використовують�

ся у транспортній сфері:

1) механізми встановлення взаємних відно�

син між об'єктами та суб'єктами державного

регулювання транспортної сфери;

2) реалізація компетенцій суб'єктів держав�

ного регулювання відповідно до їх повнова�

жень;

3) практична реалізація державної влади

шляхом впливу на об'єкти державного управ�

ління відповідно до інтересів та цілей розвитку

держави;

4) реалізація цілей та функцій державного

управління [6].

У залежності від здійснення певних функцій виби�

рається той чи інший метод державного управління.

Серед методів державного регулювання транспортної

сферою виділяють:

— прямі методи, до яких відноситься використання

державних інвестицій, використання закордонних інве�

стицій, застосування податкових пільг, створення

фондів фінансування та підтримки;

— непрямі методи, до яких відноситься: розроблен�

ня програм економічного зростання, створення умов для

формування заохочувальної цінової політики, викори�

стання системи державних замовлень та закупівель,

визначення норм охорони навколишнього середовища,

постанова правил та інструкцій, становлення податків

та штрафних станцій, нормативів, стандартів тощо [4;

5].

Державні органи за допомогою різних інструментів

посилюють свою роль регуляторів ринкових взаємо�

відносин та зберігають відповідальність за створення

безпечних умов для здійснення транспортного проце�

су.

Система державного регулювання у сфері транспор�

ту має трирівневу ієрархічну структуру (рис. 2).

Необхідно зазначити, що державне регулювання

здійснюється на трьох рівнях: місцевому, регіонально�

му та національному рівні. Основними органами держав�

ного регулювання є Верховна Рада України, Кабінет

Міністрів України, Міністерство інфраструктури Украї�

ни.

На місцевих рівнях державне регулювання здійс�

нюють обласні державні адміністрації, районні дер�

жавні адміністрації та органи місцевого самовряду�

вання.

Розглянемо роль кожного із державних регуляторів

сфери транспорту більш детально. Головну роль у реа�

лізації державної політики у сфері транспортування

відіграє Міністерство Інфраструктури України,

діяльність якого грунтується на:

— демократичних принципах, формуванні прозорих

відносин із громадськістю, а також створенні стратегіч�

них напрямів діяльності, яка спрямовується на впровад�

ження європейського законодавства у сфері сталого

розвитку транспортної сфери України до вітчизняного

з метою забезпечення високого рівня якості та міжна�

родної кооперації;

— активізації процесів децентралізації функцій

Міністерства та делегування повноважень на місця

здійснення діяльності;

— пришвидшенні демонополізації у сфері транспор�

тних послуг;

— формуванні нормативно�правової бази для

здійснення діяльності транспортних компаній, що фінан�

суються з бюджету;

— залученні громадського сектору до вирішення

питань розвитку транспортної сфери.

 Основними завданнями Міністерства інфраструкту�

ри України є:

— реалізація державної політики у сфері транспор�

ту та дорожнього господарства, що спрямовується на

Рис. 2. Ієрархічна структура державного
регулювання у сфері транспорту

Джерело: систематизовано та згруповано авторами.
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створення безпечних умов надання транспортних по�

слуг;

— забезпечення регулярних перевезень та утри�

мання транспортної інфраструктури загального кори�

стування, регіонального та місцевого значення для

забезпечення вільного пересування населення та ван�

тажу;

— формування єдиного економічного простору, а

також транспортної та екологічної безпеки;

— розроблення та впровадження національних, ре�

гіональних та місцевих планів щодо розвитку транспор�

тної сфери, а також програм розвитку дорожнього гос�

подарства, використання повітряного простору Украї�

ни, розвитку туризму, діяльності курортів, надання по�

слуг поштового зв'язку;

— впровадження заходів щодо

покращення рівня безпеки переве�

зення пасажирів та вантажів відпов�

ідно до наданих компетенцій;

— розвиток стандартизації у

сфері будівництва, реструктуризації

та утримання автомобільних доріг

загального користування різного

рівня значення;

— реалізація повноважень єди�

ної фінансової та бюджетної політи�

ки у сфері транспорту.

Міністерство інфраструктури

України у процесі здійснення регу�

ляторних функцій повинно викону�

вати наступні дії:

— забезпечувати демократичну

та інноваційну політику, направлену

на удосконалення державного регу�

лювання транспортної сфери, визна�

чаючи її пріоритетні напрями розвит�

ку за всіма видами транспорту;

— розробляти та затверджува�

ти нормативні та законодавчі акти,

а також будувати архітектуру зако�

нодавчого та нормативного регулю�

вання для забезпечення ефектив�

ності регулювання транспортної

сфери;

— впроваджувати затверджені

плани розвитку транспортної сфери

та розробляти стратегічні плани та

програми, забезпечуючи ефективну

комунікаційну політику на всіх

рівнях державного регулювання;

— реалізувати принципи дер�

жавного та приватного партнерства

в області транспортної інфраструк�

тури та модернізувати механізми

його здійснення, що максимально

наближені до поточних умов сфери

транспортування;

— забезпечити передумови для

ефективних комунікацій зацікавле�

них сторін у розвитку транспортної

сфери.

Міністерство інфраструктури

України здійснює регулювання автомобільної, морсь�

кої, авіаційної галузі та підприємств прямого підпоряд�

кування [7] (рис. 3).

Основними регуляторами автомобільної галузі є

регіональні служби автомобільних доріг, обласні служ�

би автомобільних доріг, районні служби автомобільних

доріг.

Що стосується державного регулювання автомо�

більної галузі, то основним органом є Державне Агент�

ство автомобільних доріг України, Державне підприєм�

ство "Державний автотранспортний науково�дослідний

і проєктний інститут", Державне підприємство "Украї�

нське державне підприємство по обслуговуванню іно�

земних та вітчизняних автотранспортних засобів "Укр�

ІнтерАвтоСервіс".

Рис. 3. Структура державного регулювання Міністерства
інфраструктури України у сфері транспорту

Джерело: згруповано авторами.
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Що стосується морського транспорту, то основни�

ми органами державного регулювання є Державна

служба морського та річкового транспорту та Держав�

не підприємство "Адміністрація морських портів Украї�

ни".

У авіаційній галузі основними регулятивними орга�

нами є: Державне підприємство обслуговування повітря�

ного руху України, Державне підприємство "Міжнарод�

ний аеропорт "Львів ім. Данила Галицького", Державне

підприємство "Міжнародний аеропорт Бориспіль", Дер�

жавне підприємство "Український центр з науково�ме�

тодичного забезпечення, експлуатації авіаційної техні�

ки", Державне підприємство "Дирекція з будівництва

міжнародного аеропорту "Одеса", Український держав�

ний проєктно�технологічний науково�дослідний інсти�

тут цивільної авіації "УкрАеропроєкт".

Центральним органом виконавчої ради виступає

Державне агентство автомобільних доріг України "Ук�

равтодор"[8]. Компанія підпорядковуються Міністер�

ству інфраструктури України. Основною функцією Ук�

равтодору є реалізація державної політики в області

державного господарства та управління автодорогами

на всіх рівнях шляхом забезпечення управління автомо�

більними дорогами загального, загальнонаціонально�

го та місцевого користування. Укравтодор активізує та

підтримує розвиток транспортної сфери, забезпечує

високий рівень безпеки дорожнього руху, здійснює

створення та підтримування стандартів якості надання

послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомоб�

ільним транспортом. До функцій цього органу також

входить впровадження інноваційних проєктів, підвищен�

ня рівня експлуатаційного стану автодорожніх доріг,

сприяння розвитку транспортної інфраструктури на

принципах інклюзії, тобто збільшуючи рівень покриття

доріг у сільській місцевості, а також забезпечуючи рівні

права щодо безперешкодного пересування міським та

сільським населенням, розвиток конкурентних переваг

вітчизняних автомобільних доріг з метою активізації

туристичного сектору у різних напрямах. Окрім цього,

Укравтодор здійснює свою діяльність у складі ПрАТ

"Автомобільні дороги України", яка вважаються моно�

полістом на вітчизняному ринку будівництва доріг.

Транспортна компанія виступає однією із важливих ком�

паній, що впливають на розвиток економіки, вона зай�

мається забезпеченням сталого розвитку та ефектив�

ності державного управління.

Отже, державне регулювання здійснюється у різних

сферах і є особливо потрібним для реалізації публіч�

них інтересів. Так, відповідно до Закону України "Про

транспорт" основною метою державного регулювання

транспортної сфери є своєчасне, повне та якісне задо�

волення потреб населення та економіки у перевезеннях

та забезпечення потреб оборони держави, захисту прав

споживачів.

Окрім зазначеного закону, транспортні відносини

регулюються й іншими нормативними та законодавчи�

ми документами. Зокрема, основою нормативно�право�

вого забезпечення у сфері транспортної інфраструкту�

ри є Закон України "Про автомобільні дороги", "Про

транспорт", "Про дорожній рух" тощо. Розглянемо

більш детально Закони України, які діють у сфері транс�

портування та регулюють її.

Органи виконавчої влади та органи місцевого само�

врядування забезпечують реалізацію державної політи�

ки у сфері транспорту та розробляють місцеві та регіо�

нальні програми з його розвитку, встановлюючи тари�

фи за проїзд, інформуючи населення про прийняття

рішень і здійснюючи контроль за процесом перевезен�

ня.

 Окрім законодавчих актів, існують і підзаконні нор�

мативно�правові акти, до яких відносяться постанови

Кабінету Міністрів із розвитку та регулювання транспор�

Сфера 
застосування Законодавчий акт Номер та дата прийняття 

Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. 
Про Кабінет Міністрів України № 794-VII  від 27.02.2014 р. 

Загальні 
положення 

Про центральні органи виконавчої влади № 3166-VI від 17.03.2011 р. 
Про автомобільні дороги № 2862-IV від 08.09.2005 р. 
Про транспорт № 232/94-ВР від 10.11.1994 р. 

Галузеві 

Про дорожній рух № 3353-XII від 30.06.1993 р. 
Про джерела фінансування дорожнього 
господарства України 

№ 1562-XII від 18.09.1991 р. 

Про ратифікацію Фінансової угоди між 
Україною та Європейським інвестиційним 
банком 

№ 4042-VI від 16.11.2011 р. 

Про ратифікацію Кредитної угоди між 
Україною та Європейським банком 
реконструкції та розвитку 

№ 928-V від 13.04.2007 р. 

Техніко-
технологічна 
модернізація 

Про реконструкцію та експлуатацію  
на платній основі автомобільної дороги 
Київ – Одеса 

№ 855-IV від 22.05.2003 р. 

Перевезення Про перевезення небезпечних вантажів № 1644-III від 06.04.2000 р. 
Бюджетний кодекс України №  2456-VI від 08.07.2010 р. 
Про державний бюджет України на 
відповідний рік 

- 
Фінансування 

Про джерела фінансування дорожнього 
господарства України 

№ 1562-XII від 18.09.1991 р. 

Стратегічні цілі Про схвалення Національної транспортної 
стратегії України на період до 2030 року 

№ 430-р від 30.05.2018 р. 

Таблиця 1. Законодавча нормативно'правова база з питань державного регулювання
у транспортній сфері

Джерело: згруповано автором.
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тної сфери. Ці постанови приймаються щороку з питань

здійснення реконструкції об'єктів транспортної сфери,

використання коштів, затвердження проєктів робіт та

робочих проєктів.

З удосконаленням нормативно�правової бази з'яв�

ляється можливість вирішення багатьох проблем транс�

портної сфери, що у результаті стає пріоритетом дер�

жавного регулювання у сфері транспорту. Однак, щоб

охопити процес удосконалення комплексно, необхідно

впровадити ряд поправок на всіх рівнях транспортного

регулювання. Зокрема, правове забезпечення еконо�

мічних процесів, що відбуваються у державі, є похідни�

ми від конституційного правопорядку, а тому для того,

щоб удосконалити фінансову частину регулювання, слід

удосконалювати законодавчу базу на всіх рівнях регу�

лювання, починаючи від Конституції і Кодексів [9].

 Насамперед основні напрями удосконалення дер�

жавного регулювання повинні здійснюватися в бік фор�

мування партнерських взаємовідносин між державою

та приватним транспортним сектором [10]. Враховую�

чи те, що суб'єкти господарювання, які надають транс�

портні послуги, несуть публічні зобов'язання, необхід�

но удосконалювати модель партнерства між приватни�

ми та державними інтересами учасників транспортних

відносин. Основним правовим підгрунтям для цього є

Господарський кодекс України, Цивільний кодекс Ук�

раїни, а також зазначене у таблиці 1 транспортне зако�

нодавство, яке регулює правила перевезення пасажирів

та вантажів.

Важливим напрямом розвитку правового регу�

лювання стало прийняття Верховною Радою України в

2020 році Закону України "Про внутрішній водний транс�

порт". Цей закон сприяє створенню річкового шляху від

Чорного до Балтійського моря у рамках міжнародного

проєкту між Польщею, Білоруссю та Україною, а також

дозволяє оновити стратегію розвитку морських портів

до 2038 року.

У сфері залізничного транспорту започатковано

експериментальний проєкт, який дозволяє допускати

приватні локомотиви на залізничні колії загального ко�

ристування. У рамках цього проєкту укладено перший

договір про допуск приватних локомотивів на деякі із

залізничних дільниць ТОВ "Українська локомотивна

будівельна компанія" [11]. Першим кроком до створен�

ня конкурентного ринку залізничних перевезень є за�

безпечення рівноправного доступу приватних органі�

зацій до залізничної інфраструктури та впровадження

нової моделі співпраці на ринку. Це потребує удоско�

налення нормативного законодавства у сфері залізнич�

ного транспортування.

 На сьогодні залишається досить гострою пробле�

ма залучення інвестицій у транспортну сферу, тому важ�

ливим напрямом розвитку державного регулювання є

створення та реалізація проєктів, які орієнтуються на

державно�приватне партнерство. Зокрема, у 2020 році

укладені перші договори, відповідно до яких сформо�

вана велика кількість масштабних проєктів у галузі

інфраструктури та транспорту. Ці інвестиційні проєкти

охоплюють практично всі галузі транспорту, а особли�

во морський та залізничний [12].

З метою покращення інформаційного забезпечен�

ня та поширення систем диджиталізації, у транспортну

сферу впроваджується поняття електронних товарно�

транспортних накладних для здійснення міжнародних

перевезень вантажів автомобільним транспортом у рам�

ках експериментального проєкту [13]. Також важливим

є розвиток транспортного коридору Європа�Кавказ�

Азія у галузі залізничного сполучення та інфраструк�

тури за програмою міжнародного співробітництва

ТРАСЕКА. Сюди відноситься розвиток мультимодаль�

них перевезень та створення цифрових коридорів, які

полегшують здійснення міжнародних транспортних пе�

ревезень [14].

Окрім того, важливою складовою розвитку транс�

портної системи стає залучення у великих масштабах

нових видів транспорту — дронів (квадрокоптерів), які

будуть використовуватися для перевезення вантажів, а

також для доставки продуктів населенню та можуть за�

стосовуватися у інших логістичних операціях. Однак на

сьогодні зазначене питання взагалі не має нормативно�

правового регулювання, а тому потребує належної ува�

ги зі сторони регуляторів [15].

ВИСНОВКИ
На сьогодні державне регулювання транспортного

сектору має високо�організовану інституційну структу�

ру, яка створює передумови для розвитку транспорт�

ної галузі, здійснює її організацію та контролює на всіх

рівнях державного управління. Попри достатньо склад�

ну систему державного регулювання, на сьогодні у

транспортній галузі виникає чимало питань, які стосу�

ються фінансування, інвестицій та розвитку. По факту

ж транспортна інфраструктура щороку погіршується і

вже протягом багатьох років знаходиться у кризовому

стані. Для того щоб подолати проблеми кризового ста�

ну у транспортній сфері, необхідно підвищити дієвість

державного регулювання шляхом формування сприят�

ливого інституційного середовища, впровадження по�

правок до діючих законодавчих актів та розроблення

нових. Підвищивши якість управління у сфері транспор�

тування, державі вдасться залучити більше інвестицій,

що дозволить галузі розвиватися стрімкішими темпами.

Залучення інвестицій і подальший розвиток транспорт�

ної галузі повинні відбуватися на основі державно�при�

ватного партнерства. Рекомендується розробити та

імплементувати такі умови для приватного транспорт�

ного та інших секторів економіки, які стануть економіч�

но вигідними для здійснення інвестицій. Це в подаль�

шому дозволить вирішити проблемні питання у сфері

постачання продукції або перевезення пасажирів і в

результаті зумовить розвиток транспортної галузі в

країні.
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