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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Участь у євроінтеграційних процесах є за змістом

не просто міжнародною взаємодією економік України

та ЄС, а насамперед процесом глибокого проникнення

законодавства, норм і правил ведення бізнесу, кращих

практик ЄС в українську економіку. Реалізація євроін/

теграційних планів України в економічній сфері базуєть/

ся на двосторонніх домовленостях з ЄС щодо гармоні/

зації секторального законодавства, правил і технічних

стандартів. У цьому контексті розвиток транспортного

сектору України є пріоритетним, що визначається вигі/

дним географічним розташуванням країни. Євроінтег/

раційна співпраця транспортного сектора для України

є соціально/економічним пріоритетом на майбутні пе/

ріоди розвитку євроінтеграційних процесів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Євроінтеграційним процесам транспорту були при/

свячені роботи відомих вітчизняних та зарубіжних нау/

ковців та вчених. Пропозиції щодо напрямків розвитку

міського електричного транспорту в Україні висвітлені
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у працях Амоші О. [1], Димченко О. [2]. Серед відомих

вітчизняних вчених, які присвятили свої дослідження

проблемі євроінтеграційного розвитку залізничного

транспорту, особливої уваги заслуговують праці Ворон/

кової Л. [3], Дейнеки О., Диканя В. [4] та ін. Теоретико/

методологічні основи та прикладні аспекти зовнішньо/

торговельних взаємовідносин України та ЄС викладені

у працях Н. Гончаренко Н. [5], Науменко С., Шниркова

О. [6], Жаліла Я. [7] та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою нашого дослідження є визначення перспек/

тивних напрямів розвитку транспортного сектора в

євроінтеграційних процесах та посилення конкуренто/

спроможності підприємств як на національному, так і

на міжнародних ринках.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Варто зазначити, що євроінтеграційні процеси в

Україні сприятимуть розвитку транспортного сектора у

середньо/ та довгостроковій перспективі розвитку. Ак/
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тивізується залучення інвестицій, підвищиться конку/

рентоспроможність підприємств, що сприятиме виходу

на новий для українських підприємств — світовий ри/

нок. Євроінтеграційні процеси в Україні є основною інве/

стицією в майбутнє.

У своїй праці Козак В. [8] акцентує увагу на тому,

що асоціація — це ще не членство у Євросоюзі. Він за/

значає, що ми не отримаємо відразу безвізовий режим

із країнами ЄС — і не станемо завтра жити краще. Асо/

ціація — це передусім взяття на себе великих зобов'я/

зань. Приміром, за оцінками Єврокомісії, у сфері транс/

порту, на автомобільному транспорті необхідно 3—5

років, на залізничному — 8—10 років, у дорожній га/

лузі — 3—6 років, щоб змінити всю структуру, привес/

ти у відповідність усі нормативно/правові акти для того,

щоб європейська спільнота визнала, що за цими напрям/

ками Україна готова до членства в ЄС.

Слід констатувати, що у рамках створення спільно/

го авіаційного простору між Україною та ЄС вживають/

ся заходи для розвитку авіаційної інфраструктури, зок/

рема в м. Харків відкрито один із найсучасніших у

Східній Європі Центр керування повітряним рухом, який

сприятиме збільшенню пропускної спроможності аеро/

порту [9, с. 31].

На сьогодні пасажирський автотранспорт задоволь/

няє цілком потреби сучасної економіки та населення у

перевезеннях. Проте існує ціла низка проблем у даній

сфері перевезень, яка пов'язана з недосконалою струк/

турою парку рухомого складу, переважна частина транс/

портних засобів не відповідає сучасним вимогам. Така

ситуація призводить до негайного технологічного онов/

лення підприємств, що надають послуги населенню, ос/

кільки старий рухомий склад повністю зношений або

виходить з експлуатації, а оновлення парку рухомого

складу практично не відбувається. Транспортні засоби

потребують значних змін, які повинні відповідати сучас/

ним вимогам за своєю конструкцією, пасажиромісткі/

стю, класом комфортності, екологічними показниками

та переведенням на споживання альтернативних еколо/

гічно чистих видів палива.

В умовах трансформації ринкових відносин, нами

були встановлені особливості розвитку пасажирських

послуг на автомобільному транспорті після радянських

часів і до сьогодні, яким притаманна:

— приватизація пасажирських послуг;

— на ринку пасажирських автотранспортних послуг

працюють десятки тисяч підприємств різних форм влас/

ності, переважна більшість з яких приватні перевізники

— фізичні особи;

— парк рухомого складу, приватних перевізників —

фізичних осіб налічує 1—2 автобуси, пасажиромісткість

не перебільшує 18 місць, не враховуючи місця для сто/

ячих пасажирів;

— невідповідність фахівців та матеріально/техніч/

ної бази підприємства;

— приватні підприємці/фізичні особи та великі ав/

тотранспортні підприємства на ринку транспортних по/

слуг мають нерівнозначні умови для свого розвитку та

функціонування;

— приватні підприємці поволі витісняють з ринку

крупні підприємства, які несуть набагато вищі витрати

на оподаткування (малий бізнес — спрощена податко/

ва система), забруднення навколишнього середовища,

збори до соціальних фондів тощо;

— диспропорція між автобусами великої та малої

місткості, останні значно перевищують потребу населен/

ня;

— негативний вплив на екологію та безпеку переве/

зень.

Вищезазначені особливості розвитку пасажирських

послуг на автомобільному транспорті в Україні дозво/

ляють узагальнити невтішні для подальшого соціально/

економічного розвитку країни підсумки: скорочення

диспетчерських станцій, автостанцій, автобусних мар/

шрутів, втрата державного контролю за якістю та без/

пекою автотранспортних послуг. Зауважимо, що в ре/

зультаті втрати державного регулювання поза увагою

залишилася верства населення з обмеженими фізични/

ми можливостями. Відзначимо, що з початку формуван/

ня незалежної України були допущені помилки, які спри/

яли негативному розвитку впливу щодо якісного забез/

печення технологічного оновлення пасажирських авто/

транспортних підприємств: відсутність фінансової

підтримки, недосконалість і неузгодженість політики та

законодавчих актів для забезпечення сприятливих умов

здійснення технологічного оновлення підприємств.

За період незалежності України і до сьогодні у

транспортному секторі накопичилася велика кількість

проблем, що потребують негайного та першочергового

вирішення. Основними з них є:

— невідповідність вимогам сьогодення як законо/

давства з питань регулювання діяльності транспортних

перевізників, які забезпечують безпеку перевезення

пасажирів та вантажів, так і системи державного конт/

ролю дотримання персоналом транспортного сектору

норм законодавства;

— недостатній обсяг фінансування витрат паса/

жирських перевізників, що пов'язані з наданням соціаль/

но значущих послуг, та відсутність компенсації витрат

від регульованого тарифу за рахунок бюджетних

коштів;

— відсутність системного підходу до забезпечення

функціонування транспорту, створення конкурентного

середовища, рівних умов на ринку транспортних послуг;

— високий рівень зношеності рухомого складу, на/

явність на ринку великої частки дрібних перевізників і,

відповідно, низький рівень безпеки перевезень.

У сучасних умовах у сфері транспортної політики ЄС

триває процес перегляду політики щодо транс'європейсь/

ких транспортних мереж (TEN/T) на 2007—2015 рр., яка

враховує сучасні вимоги до загрози до зміни клімату та

захисту довкілля, збільшення території ЄС, необхідності

посилення зовнішнього виміру співпраці у транспортно/

му секторі.

Відмітимо, що до основних напрямів удосконале/

ної політики TEN/T належать [10, с. 130]:

1) об'єднання майбутньої TEN/T з транспортними

мережами сусідніх країн для пожирання TEN/T за межі

ЄС;

2) об'єднання транспортних мереж ЄС та країн парт/

нерів Європейської політики сусідства, а також мереж

країн Європейської політики сусідства між собою;

3) визначення та економічного обгрунтування най/

прийнятніших рамок планування інфраструктурного
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співробітництва, взаємоузгодження політики у транс/

портному секторі та механізмів підтримки відповідних

проектів.

Екологічна політика ЄС і його законодавство з пи/

тань довкілля становлять зразок для України. Згідно з

Угодою про асоціацію вона має адаптувати 31 екологі/

чну директиву. Це дасть їй можливість наблизитися до

стандартів ЄС та реально поліпшити стан довкілля.

Вважаємо, що основним євроінтеграційним проце/

сом транспортного сектору України повинна бути ком/

плексна інтеграція різних видів транспорту для досяг/

нення спільної мети — створення єдиного Європейсь/

кого транспортного простору.

Стратегія реформування транспортного сектору

України в євроінтеграційних процесах полягає у мож/

ливості:

— створення сприятливих умов для розвитку під/

приємства;

— збільшення обсягу перевезень пасажирів та ван/

тажів;

— запровадження нових досягнень науки і техніки,

прогресивних технологій на підприємстві;

— підвищення рівня якості надавання послуг;

— поліпшення технічних, експлуатаційних та еконо/

мічних показників роботи підприємства;

— більш ефективного використання матеріально/

технічної бази;

— зниження експлуатаційних витрат від надання

послуг;

— зменшення собівартості послуг, які надаються

підприємством;

— виходу підприємства на новий географічний ринок;

— прийняття обгрунтованих управлінських рішень

з метою проведення технологічного оновлення в умо/

вах інноваційного розвитку;

— створення програм та заходів для активізації тех/

нологічного оновлення на підприємствах;

— більш швидко та гнучко реагувати на потреби спо/

живачів послуг;

— підвищення конкурентоспроможності підприєм/

ства.

Одночасно, сучасні євроінтеграційні процеси транс/

портного сектору України повинні ініціювати узгоджен/

ня інституційно/організаційних та економічних важелів,

як невід'ємної складової частини міжнародних зобо/

в'язань країн/учасниць. Відмітимо, що узгодження вище/

зазначених важелів сприятиме вирішенню перспектив/

них задач інноваційного розвитку, які передують стійко/

му розвитку підприємств та національної економіки. На

нашу думку, для успішного виконання євроінтеграцій/

них процесів необхідно на державному рівні узгодити

інтереси транспортних підприємств із суспільними інте/

ресами, зокрема передбачити:

1. Вдосконалення системи державного управління

транспортного сектору шляхом:

1) налагодження взаємодії керівництва підприємств

з органами державного управління стосовно процесів,

що впливають на якість послуг;

2) створення дієвого механізму надання соціально

значущих послуг особам з обмеженими фізичними мож/

ливостями та особам, які проживають в сільській місце/

вості;

3) забезпечення розвитку транспортно/пересадоч/

них вузлів;

4) розроблення сучасної інформаційної інфраструк/

тури;

5) забезпечення економічної ефективності підпри/

ємств, що передує приведенню тарифу до реальних

умов експлуатації;

6) запровадження постійного опитування користу/

вачів транспортних послуг органами державного управ/

ління щодо задоволеності їх якістю послуг;

7) оновлення парку рухомого складу перевізника/

ми;

8) оптимізація структури парку рухомого складу

відповідно до потреб населення;

9) оптимізація та удосконалення мережі автобусних

маршрутів;

10) розбудова транспортної інфраструктури;

11) забезпечення розвитку конкуренції та обмежен/

ня монополізму на ринку перевезень.

2. Сприяння реалізації інвестиційних проектів на

інноваційній основі шляхом:

1) розвитку державно/приватного партнерства;

2) надання державної підтримки інноваційних про/

ектів з метою забезпечення розвитку перевезень;

3) надання інноваційним проектам, що пройшли кон/

курсний відбір, часткових компенсацій вартості проек/

ту;

4) удосконалення механізму лізингу;

5) залучення інвестицій на умовах концесії.

3. Удосконалення податкового регулювання та

ціноутворення шляхом:

1) запровадження механізму розрахунку за проїзд

на пасажирських маршрутах електронними картками,

старт картками (безготівкові розрахунки);

2) реформування системи пільг та запровадження

адресних компенсацій особам, які отримують право на

пільговий проїзд;

3) запровадження спеціального податкового стиму/

лювання для підприємств, які здійснюють технологічне

оновлення;

4) запровадження інвестиційного податкового кре/

диту;

5) проведення гнучкої податкової амортизаційної

політики;

6) застосування податкових пільг до підприємств,

які впроваджують інновації;

7) запровадження єдиного механізму оподаткуван/

ня для транспортних підприємств усіх форм власності.

4. Підвищення рівня охорони навколишнього при/

родного середовища шляхом:

1) розроблення ефективних та еколого/безпечних

технологічних рішень, які дадуть можливість зменшити

негативні наслідки техногенного навантаження на при/

роду;

2) обгрунтування пріоритетних напрямів природо/

охоронної діяльності;

3) розв'язання ресурсо/екологічних проблем соці/

ально/економічного розвитку транспортного сектору з

урахуванням сучасних вимог екологічної безпеки;

4) посилення вимог до контролю за відповідністю

рухомого складу та палива відповідно до встановлених

екологічних норм;



Інвестиції: практика та досвід № 2/201526

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

5) стимулювання перевізників до використання

транспортними засобами альтернативних видів палива.

5. Забезпечення безпеки перевезень на транспорті

шляхом:

1) розробки й впровадження програм навчання та

підвищення кваліфікації керівників підприємств транспор/

ту, працівників органів державного управління транспортом;

2) посилення вимог до підготовки, перепідготовки

та підвищення кваліфікації працівників транспортного

сектору;

3) визначення спеціального механізму допуску пе/

ревізників до провадження господарської діяльності на

ринку послуг з перевезення пасажирів;

4) підвищення контролю за дотримання законодав/

ства України працівниками транспортних підприємств;

5) посилення вимог та підвищення контролю до ви/

конання положення щодо режиму праці та відпочинку

водіїв транспортних засобів;

6) удосконалення системи технічного регулювання

допуску до експлуатації транспортних засобів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, можемо стверджувати, що євроінтег/

рація для України є багатоаспектним процесом, який

передбачає переш за все зміни та адаптацію транспорт/

ного сектора до європейських стандартів в середині

країни. Запропонований комплексний підхід до євроін/

теграційних процесів в транспортному секторі України

сприятиме становленню та розвитку світового транспор/

тного ринку, підвищенню конкурентоспроможності

підприємств, безпеки, екологічності, якості та доступ/

ності транспортних послуг.
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