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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Транспортно"дорожній комплекс України має вели"

ке значення в економіці держави. Аналіз світового дос"

віду свідчить про те, що ефективний ринок транспорт"

них послуг є неможливим без ефективного та цілеспря"

мованого державного регулювання транспортної галузі.

Важливим аспектом формування транспортної по"

літики держави є визначення ролі та місця держави у

розвитку та функціонуванні транспортної системи. На

думку окремих експертів, для України характерним є:

— збереження у значній мірі структури та механіз"

мів державного регулювання транспортною сферою;

— зайва участь держави у сфері діяльності транс"

портних підприємств і регулювання окремих його видів;

— частина державних і муніципальних транспорт"

них підприємств мають низьку інвестиційну приваб"

ливість внаслідок низької ефективності їх виробничо"

комерційної діяльності.
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Статтю присвячено особливостям державного регулювання транспортно�логістичної сфери України
в агропромисловому комплексі. Визначено роль та місце держави у розвитку і функціонуванні транс�
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ня механізмів державного регулювання логістики в АПК з урахуванням сучасних напрямів розвитку дер�
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розвитку транспортної системи і ринку транспортних послуг. В Україні діє єдина логістична система,
яка потребує вдосконалення та реформування. Основною її задачею є підтримка рівня відповідності
вимогам суспільного виробництва; дотримання вимог національної безпеки, наявність розширеної
інфраструктури, забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків України. Потреба у високо розвинутій
транспортно�логістичній системі ще більш посилюється при інтеграції України в Європейську і світову
економіку і може стати базою ефективного входження України в світову спільноту.

The article is devoted to the peculiarities of public administration of the transport and logistics sphere of
the agro�industrial complex of Ukraine. It was defined the state participation in the development and functioning
of the transport and logistics system. It was analyzed the main directions for improving the public administration
mechanisms of agro�logistics, taking into account the state policy directions in the context of socio�political
and economic changes. It was noted that the priority direction of public administration is the improvement of
regulatory support for the development of the transport system and the transport service market, including
the creation of an appropriate laws and regulations. There is a unified logistics system in Ukraine that needs
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Необхідність здійснення аналізу механізмів держав"

ного регулювання логістичної сфери в агропромисло"

вому комплексі обумовлена стратегічною важливістю

аграрної політики для держави, оскільки обгрунтуван"

ня та вдосконалення механізмів державного регулюван"

ня логістикою АПК є основою формування ефективно"

го конкурентоспроможного агропромислового вироб"

ництва, що забезпечує продовольчу безпеку країни,

нарощує експорт окремих видів сільськогосподарської

продукції та продовольства.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика державного управління логістикою

агропромислового комплексу відображається у дос"

лідженнях низки вітчизняних та іноземних науковців:

Д. Вуд, Д. Вордлоу, Е. Харольд, Д. Ламбер, М. Крісто"

фер, Р. Шапіро, Л. Штерн, В. Курганова, Б. Андрушківа,

О. Бурдяка, В. Кузнєцова, К. Ковтуна, Л. Ларіної, М. Ок"

ландера, Г. Плахути, Б. Плоткіна, В. Порохні, В. Смири"
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чинського, О. Тридіда, Л. Міротіна, Ю. Неруша, В. Ніко"

лайчука, А. Алтухова, В. Баутіна, Г. Безорної, Н. Бор"

хунова, І. Буробкіна, А. Гордєєва, І. Загайтова, В. Зак"

шевського, В. Амбросова, П. Гайдуцького, О. Крисаль"

ного, С. Матійка, П. Саблука, В. Ткаченко, В. Юрчиши"

на, А. Зельднер, С. Кисельова, В. Клюкач, М. Коробей"

никова, П. Першукевіча, А. Сєркова, Є. Сєрової.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Оскільки логістичні засади набувають нині особли"

вого організаційно"економічного значення в оптимізації

зростаючих матеріальних потоків в агропромисловому

комплексі України, надзвичайно важливим є визначення

ролі та місця держави у розвитку та функціонуванні транс"

портно"логістичної системи, а також здійснення аналізу

основних напрямів вдосконалення та покращення ме"

ханізмів державного регулювання логістики в АПК з ура"

хуванням сучасних напрямів розвитку державної політи"

ки в умовах соціально"політичних та економічних змін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ринкові трансформації в аграрній сфері зіткнулись

зі значними дестабілізуючими соціально"економічними

чинниками, що привело до значного зменшення обсягів

валової продукції сільського господарства в останні

роки, особливо продукції тваринництва та рентабель"

ності сільськогосподарських підприємств.

До основних складових формування інституційно"

го забезпечення логістичної сфери в АПК України на"

лежать: нормативно"правова база, система державно"

го регулювання та інструментарій державного управ"

ління, а також низка чинників — національних і глобаль"

них. До внутрішніх чинників, на думку багатьох про"

відних вчених, віднесено: ресурсний потенціал, фінан"

сові, маркетингові, виробничі, історичні, соціально"

психологічні, організаційно"структурні та інші. До зов"

нішніх — глобалізаційні, геополітичні, вплив міжнарод"

них організацій і ринків та інші [1; 3].

До важливих інструментів державного управління

транспортного сектора варто віднести:

— законодавчі та нормативно"правові акти, які ре"

гулюють взаємини між суб'єктами транспортного сек"

тора та забезпечують ефективну взаємодію різних видів

транспорту на принципах логістики та міжвидової кон"

куренції;

— загальнодержавні та регіональні програми роз"

витку видів транспорту та їх взаємодії;

— систему оподаткування транспортної діяльності;

— розробку загальнодержавних і регіональних

транспортних балансів, пов'язаних з планами розвитку

продуктивних сил.

Пріоритетним напрямом державного регулювання

залишається вдосконалення нормативно"правового за"

безпечення розвитку транспортної системи та ринку

транспортних послуг, включаючи створення норматив"

но"правової бази, регулюючої питання якості транспор"

тних послуг, забезпечення мобілізаційної підготовки

транспортних організацій і виконання ними розвитку

механізмів державно"приватного партнерства, що за"

безпечують чіткий законодавчий розподіл прав, відпо"

відальності та ризиків між державою й інвестором, а

також визначення пріоритетних сфер цих механізмів на

транспорті.

В останні роки в Україні ведеться певна робота з

удосконалення державного управління транспортної га"

лузі. Так, з урахуванням вимог міжнародних конвенцій

та угод ухвалені закони України "Про транспорт", "Про

залізничний транспорт", "Про автомобільний транспорт",

"Про транзит вантажів" [7]. Проте ринкова трансформа"

ція економіки України вимагає удосконалення норматив"

но"правового забезпечення діяльності перевізників і спо"

живачів транспортних послуг, зокрема, прийняття Зако"

ну України "Про ринок транспортних послуг".

Також вимагає удосконалення система управління

діяльності транспортно"дорожнього комплексу, яку з

боку органів державної влади на регіональному рівні

доцільно було б проводити за такими напрямами:

— контроль дотримання чинного законодавства у

транспортній сфері економіки регіону, зокрема, щодо

безпечного використання транспорту, охорони навко"

лишнього середовища;

— сприяння залученню вітчизняних та іноземних

інвестицій у транспортно"дорожній комплекс області,

фінансування транспортних послуг, що надаються со"

ціально незахищеним категоріям населення, а також за"

безпечення спеціальних потреб державних організацій

у транспортному обслуговуванні;

— удосконалення регулювання регіональних ринків

транспортних послуг, уникаючи здійснення дискримінац"

ійних заходів як щодо перевізників, так і щодо отриму"

вачів цього виду послуг, забезпечення тарифного регулю"

вання діяльності транспортних організацій"монополістів.

Як слушно зазначає С.А. Матійко, найважливішою

проблемою державного регулювання в цій галузі є тех"

нічне й технологічне відставання транспортної системи

України в порівнянні з розвиненими країнами. Вона не

готова до повсюдного вживання сучасних технологій,

насамперед — контейнерних [5, с. 98].

Зростаючий попит на вантажні перевезення стри"

мується нерозвиненістю транспортно"логістичної сис"

теми країни. На низькому рівні залишається транспорт"

но"експедиційне обслуговування населення й економі"

ки. У країні відсутнє високошвидкісне залізничне спо"

лучення.

Залишається на низькому рівні інноваційна складо"

ва в розвитку парків рухливого складу і технічних за"

собів транспорту, особливо при здійсненні внутрішніх

перевезень. Істотне відставання й по екологічних пара"

метрах роботи транспорту [4, c. 88].

Майже у всіх галузях транспортного комплексу збе"

рігаються тенденції старіння основних фондів і їх не"

ефективного використання. Знос основних виробничих

фондів по окремих групах основних засобів досяг 55—

70 відсотків і продовжує наростати [2, c. 62].

Однією з найбільш значущих проблем державного

регулювання є незбалансованість розвитку єдиної

транспортної системи України. Вона включає 3 найбільш

важливих складових.

Перша — це диспропорції в темпах і масштабах роз"

витку різних видів транспорту. Найбільш яскравий при"

клад — значне відставання розвитку внутрішнього вод"

ного транспорту та високі темпи зростання автомобілі"

зації.
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Друга — це недостатній розвиток існуючої транс"

портної інфраструктури, що найгостріше виявляється в

невідповідності рівня розвитку автомобільних доріг

рівню автомобілізації та попиту на автомобільні пере"

везення, в різкому скороченні числа обласних аеро"

портів, а також в наявності "вузьких місць" на стиках

окремих видів транспорту.

Третя — це територіальна нерівномірність розвит"

ку транспортної інфраструктури.

У зв'язку із високою транспортною складовою зни"

жується конкурентоспроможність вітчизняної продукції

не лише на зовнішньому, але і на внутрішньому ринках,

а недостатній рівень безпеки перевезень вантажів і па"

сажирів вітчизняними транспортними компаніями нега"

тивно впливає на їх конкурентоспроможність на міжна"

родному ринку транспортних послуг.

Актуальною у 2017 році залишається проблема за"

лучення інвестицій в розвиток транспортної галузі, що

обумовлене низькими інвестиційними можливостями

транспортних підприємств, труднощами із залученням

довгострокових позик, нерозвиненістю механізмів дер"

жавно"приватного партнерства. Нині в більшості ви"

падків реалізується некапіталомістка модель розвитку,

при якій об'єми послуг зростають завдяки збільшенню

використання існуючих основних фондів [9].

Слід зазначити, що в Україні приклади державно"

приватного партнерства в галузі логістики можливо

відстежити, переважно, тільки на проектній стадії. При"

чиною цього є те, що саме поняття державно"приватно"

го партнерства, зокрема в сфері логістики, є новим для

нашої держави і ще не має чіткого визначення, проте як

держава, так і суб'єкти приватного бізнесу прагнуть до

співпраці в області реалізації великих проектів, зокре"

ма таких, як будівництво логістичних центрів, розбудо"

ва міжнародних транспортних коридорів, модернізація

об'єктів логістичної інфраструктури. На відміну від

німецького та італійського досвіду формування транс"

портно"логістичних кластерів, в Україні логістичними

центрами управляють, як правило, приватні спеціалізо"

вані компанії, які мають високі професійні навички, але

не завжди можуть забезпечити належний рівень кому"

нікації з представниками місцевої влади. Великі фінан"

сові компанії при розбудові транспортно"логістичних

кластерів потребують гарантії збереження їх інвести"

ційних вкладень, і надати такі гарантії має можливість

тільки держава [8, c. 16—17].

Основними причинами, що стримують формування

транспортно"логістичних кластерів в Україні є такі:

— непрозорість ринку транспортно"логістичних по"

слуг;

— недосконала законодавча база, відсутність гар"

монізації в законодавстві України на відповідність міжна"

родним нормам при обслуговуванні вантажопотоків у

міжнародних транспортних коридорах, що безпосеред"

ньо впливає на розвиток механізмів державно"приватно"

го партнерства при інвестуванні в інфраструктуру;

— необхідність значного інвестування коштів на

створення логістичної інфраструктури для провайдера

за нестачі на ринку "довгих і дешевих" грошей;

— низький рівень культури взаємин, довіри;

— відсутність загального економічного інтересу між

підприємствами;

— нестабільні зв'язки між науково"дослідними

інститутами, вузами та виробничими підприємствами;

— відсутність сучасних логістичних платформ і єди"

ного інформаційного простору.

Таким чином, успішний розвиток кластерів в Україні

можливий тільки за серйозної державної підтримки, яка,

з одного боку, полягає в непрямій підтримці детермінан"

тів регіональної конкурентної переваги, а з іншого —

держава безпосередньо підтримує саме створення і

функціонування кластера.

Ще однією важливою проблемою державного ре"

гулювання є недостатній рівень конкурентоспромож"

ності вітчизняних компаній і всієї транспортної системи

України в цілому на світовому ринку транспортних по"

слуг. Це обумовлено як перерахованими проблемами,

так і недостатніми можливостями вітчизняних транспор"

тних організацій конкурувати на світовому ринку, у тому

числі ефективно використовувати геополітичні перева"

ги України при транзитних міжнародних перевезеннях.

Державне регулювання транспортної системи пов'я"

зане з ризиками, які можуть перешкоджати досягнен"

ню запланованих результатів. До таких ризиків можна

віднести, перш за все, макроекономічні ризики, пов'я"

зані зі зниженням темпів зростання економіки та рівня

інвестиційної активності, кризи банківської системи,

виникнення бюджетного дефіциту.

Як і раніше визначальним чинником для розвитку

транспортної галузі продовжує залишатися рівень світо"

вих цін на енергоносії, які складають разом з продук"

цією металургійних підприємств основну частку украї"

нських вантажопотоків.

Несприятлива зміна світової кон'юнктури в цих сег"

ментах ринку може привести не стільки до зниження

показників вантажообігу, скільки до серйозного падін"

ня об'єму інвестицій в інфраструктурні проекти (одним

з можливих джерел інвестицій в інфраструктурні про"

екти є Інвестиційний фонд, розмір якого безпосеред"

ньо залежить від кон'юнктури цін на світових ринках

енергоносіїв) [2, c. 61].

Таким чином, в Україні з'явилися істотні обмежен"

ня зростання економіки, обумовлені недостатнім роз"

витком транспортної системи. Необхідні нові підходи до

механізмів державного регулювання, які визначають

основні стратегічні напрями і цільові орієнтири розвит"

ку транспортної систем.

Важливо зазначити, що транспортно"логістична си"

стема України складається із:

— транспорту загального користування (автомо"

більний і авіаційний, морський, річковий, залізничний,

а також міський електротранспорт і метрополітен);

— промислового залізничного транспорту;

— відомчого транспорту;

— трубопровідного транспорту;

— шляхів сполучення загального користування.

Кожна складова транспортної системи України під"

порядковується ряду правових документів, що визнача"

ють їх правовий статус, зобов'язання та відповідальність:

— правовий статус та статут залізничного транспор"

ту визначають — Закон України "Про залізничний транс"

порт" (від 04.07.1996 р., зі змінами від 21.10.2015 р.), а

також Статут залізниць України (від 06.04.1998 р., зі

змінами від 03.12.2015 р.);



Інвестиції: практика та досвід № 22/2017112

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

— морський транспорт підпорядковується Кодексу

торговельного мореплавства України (від 09.12.1994 р.,

зі змінами від 05.01.2017 р.); річковий — Водному ко"

дексу України (від 06.06.1995 р., зі змінами від

04.06.2017 р.);

— автомобільний — Законом України "Про до"

рожній рух" (від 30 червня 1993 р., у редакції від

28.04.2017 р.), Законом України "Про автомобільний

транспорт" (від 23.02.2006 р., у редакції від 07.05.2017 р.);

— авіаційний — Повітряним кодексом України (у ре"

дакції від 12.04.2017 р.);

— трубопровідний — Законом України "Про тру"

бопровідний транспорт" (від 15.05.1996 р., зі змінами

від 28.10.2015 р.) [6; 7].

Систематичний контроль за дотриманням законо"

давства на транспорті здійснюють Міністерство інфра"

структури України, відповідні органи виконавчої влади

та органи місцевого самоврядування в межах своїх по"

вноважень. Контрольні функції покладені також на по"

вноважні органи та посадових осіб залізничного транс"

порту (контролерів"ревізорів пасажирських залізничних

складів, метрополітену та ін.). У компетенцію місцевих

органів виконавчої влади та органів місцевого самовря"

дування входить контроль за роботою залізничного

приміського пасажирського транспорту та вокзалів.

Органи морського та річкового транспорту здійсню"

ють контроль за навігаційно"гідрографічним забезпе"

ченням судноплавства в територіальних водах і на

внутрішніх водних шляхах України.

Нагляд за торговельним мореплавством в Україні

входить у коло обов'язків Мінінфраструктури України,

яке здійснює контроль за дотриманням законодавства

про мореплавство та міжнародних договорів України про

мореплавство, а також нагляд за станом морських суден,

дипломуванням спеціалістів морського флоту, рятуваль"

ною і лоцманської службами. Аналогічні функції нагля"

ду за безпекою мореплавства в галузі рибної промисло"

вості здійснює Міністерство аграрної політики України.

Технічний, класифікаційний і судноплавний нагляд

за річковими суднами здійснює Українська державна

інспекція реєстру та безпеки судноплавства.

У галузі управління авіацією Украерорух здійснює

контроль за ефективним використанням повітряного

простору України, регламентує організацію обслугову"

вання повітряного руху, а також забезпечує раціона"

льний та ефективний розподіл повітряного простору

України в інтересах національної економіки та оборо"

ни; здійснює державний нагляд за забезпеченням без"

пеки польотів, льотної придатності цивільних повітря"

них суден, внесених до Державного реєстру цивільних

повітряних суден України, придатності до експлуатації

аеродромів, аеронавігаційних технічних засобів та інших

об'єктів цивільної авіації та їх захисту від актів незакон"

ного втручання, а також державне управління, норма"

тивний супровід, контроль та перевірку діяльності сис"

теми авіаційної безпеки та ін.

Контроль за роботою автомобільного транспорту

здійснюють автотранспортні управління. Основними

завданнями цих управлінь є: забезпечення державного

управління діяльності автомобільного транспорту та

здійснення контролю за дотриманням суб'єктами

підприємницької діяльності всіх форм власності, які

виконують перевезення пасажирів і вантажів автомо"

більним транспортом, вимог нормативних актів, стан"

дартів і норм, що регулюють перевезення вантажів і

пасажирів автомобільним транспортом. Порядок до"

рожнього руху на території України регулюється Пра"

вилами дорожнього руху як на дорогах, так і в інших

місцях, де можливий рух транспортних засобів. Нагляд

за дотриманням Правил дорожнього руху, а також за

технічним станом автотранспортних засобів здійснює

Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ Украї"

ни. Укравтодор забезпечує разом з Державтоінспекцією

додержання чинного законодавства з охорони доріг і

споруд на них.

Мінінфраструктури України контролює видачу

ліцензій на окремі види діяльності у галузі зв'язку, а

також дотримання ліцензіатом певних умов. Він здійс"

нює нагляд за функціонуванням засобів зв'язку всіх

форм власності в мережах зв'язку загального користу"

вання та взаємодіючими з ними засобами зв'язку відом"

чих мереж [7].

Зазначені контрольно"наглядові органи, що здійс"

нюють контроль на транспорті та в галузі зв'язку, зас"

тосовують відносно порушників відповідних правил

заходи, передбачені Кодексом України про адміністра"

тивні правопорушення або спеціальними відомчими пра"

вилами.

Сьогодні в Україні діє єдина логістична система, яка

потребує вдосконалення та доопрацювання. Основною

її задачею є підтримка рівня відповідності вимогам сус"

пільного виробництва, дотримання вимог національної

безпеки, існування розширеної інфраструктури, забез"

печення зовнішньоекономічних зв'язків України.

Аналіз діяльності та основних тенденцій розвитку

ринку вантажних перевезень показав, що потреба у ви"

соко розвинутій транспортно"логістичній системі ще

більш посилюється при інтеграції України в Європейсь"

ку та світову економіку і може стати базою ефективно"

го входження України у світову спільноту.

Основні елементи ефективної транспортно"логістич"

ної системи, її організації, технологічної взаємодії та

інформаційної підтримки на загальнодержавному рівні

наведено на рисунку 1.

Для проектування нової або модернізації існуючої

організаційно"виробничої структури конкретного між"

народного транспортно"логістичного центру формуєть"

ся дерево цілей, встановлюються сталі зв'язки і контак"

ти між окремими логістичними структурами, обслугову"

ючими підприємствами та організаціями, постачальника"

ми і різними видами транспорту (блок 1). В результаті

виконання процесів департаментизації розбудовується

організаційна структура центру (блок 2) та система уп"

равління його функціонуванням (блок 3), яка реалізує

основні виробничі функції логістичного менеджменту.

Створення мультимодальних термінальних комп"

лексів і логістичних транспортно"розподільчих центрів

дозволить ефективно використовувати передові логі"

стичні технології та забезпечувати інтеграцію товаро"

матеріальних, інформаційних, сервісних і фінансових

потоків транзитних перевезень вантажів між держава"

ми Європи, Азії і Близького Сходу.

Розвиток логістичної діяльності в АПК України до"

цільно проводити по наступним напрямам:
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1. Розвиток контрактної, проектної логістики, тоб"

то формування стратегії і тактики логістичного обслуго"

вування корпоративних клієнтів.

2. Надання спеціалізованих наборів логістичних по"

слуг, наприклад розвиток фреш"логістики, "холодної"

логістики, автомобільної логістики, аграрної логістики,

фармацевтичної логістики тощо.

3. Формування інтегрованої логістичної підтримки

життєвого циклу продукції, що особливо актуально для

наукомістких виробів та виробів з коротким життєвим

циклом, наприклад, комп'ютерної техніки, мобільних те"

лефонів тощо.

4.  ІТ"підтримка логістичних процесів, особливо

можливість отримання вчасно повної інформації

про місце знаходження вантажу в ланцюзі поста"

чань.

5. У сфері виробництва — розвиток "ощадливої ло"

гістики", тобто впровадження методик "бережливого

виробництва" та "6 сигм" з метою ресурсозбереження

та виявлення джерел втрат ресурсів підприємства при

здійсненні логістичних операцій.

Незважаючи на кризовий для економіки Украї"

ни період, ділова активність у сфері логістики три"

ває. Багато фахівців сфери логістики оцінюють таку

ситуацію, розуміючи, що все"таки криза нікого не об"

ходить, наслідки її довго ще будуть відчуватися, з

іншого боку економічна криза стала потужним по"

штовхом у розвитку української логістики. Багатьох

цікавлять питання перспектив і тенденцій її розвит"

ку.

Нині не достатнім є використання лише готового

інструментарію логістики. Необхідно займатися прогно"

зуванням розвитку цих інструментів, адже логістичні

технології, подібно будь"яким технологіям, застаріва"

ють і стають більш витратними, яскравим відображен"

ням, доказом недбалості владних структур є розвиток

залізничного сектору.

Враховуючи стрімке прагнення України до євро"

пейської інтеграції слід розуміти, що система реформ,

являється фундаментальною основою для інституційної

адаптації системи транспорту України до стандартів

Європейського Союзу.

Рис. 1. Елементи транспортно>логістичної системи в схемі роботи логістичних технологій
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Формування концептуальних підходів та регулятор"

них актів, в яких визначаються чи реалізуються меха"

нізми державного регулювання, повинно здійснювати"

ся з дотриманням основних законів логіки, які мають

загальновизнаний характер і виражають такі важливі

риси логічно правильного мислення, як визначеність, по"

слідовність, несуперечливість і аргументованість думок.

ВИСНОВКИ
Отже, у підсумку можна зробити висновки, що про"

цес реформування в результаті створює перспективи,

підвищує економічну ефективність сектору, істотно впли"

ває на покращення рівня соціального життя населення.

Формування регіональної транспортно"логістичної

інфраструктури, зокрема в агропромисловому комплексі

є одним із першочергових завдань для економіки країни

та її поступової інтеграції з національною та міжнарод"

ною транспортно"логістичними системами вантажо" та

товароруху, що сприяє входженню тієї чи іншої країни у

світове товариство в якості рівноправного партнера.

Проте існує ряд проблем державного регулювання,

що перешкоджають ефективному розвитку транспорт"

ної галузі України. Зокрема:

— незбалансованість розвитку єдиної транспортної

системи;

— наявність територіальних і структурних диспро"

порцій в розвитку транспортної інфраструктури;

— недостатній рівень доступності транспортних по"

слуг для населення, мобільності трудових ресурсів;

— недостатня якість транспортних послуг;

— низький рівень експорту транспортних послуг, у

тому числі використання транзитного потенціалу;

— недостатній рівень транспортної безпеки.

Національна система державного регулювання

аграрної сфери передбачає існування соціальних та еко"

номічних інститутів. Державне регулювання аграрної

сфери організаційно забезпечується органами законо"

давчої і виконавчої влади, тому для ефективної аграр"

ної політики вкрай необхідно налагодити координацію

діяльності всіх установ. Для цього доцільним є про"

ведення адміністративно"управлінської реформи в

аграрній сфері, яка вже є необхідним процесом. До"

цільним є також подальший перехід вертикалі органів

аграрного управління від галузевого (вертикального)

принципу регулювання до функціонального з сприянням

розвитку аграрної сфери та суміжних галузей.

Враховуючи стрімке прагнення України до євро"

пейської інтеграції слід розуміти, що система реформ,

являється фундаментальною основою для інституційної

адаптації системи транспорту України до стандартів

Європейського Союзу.
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