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ВСТУП
Розвиток національної економіки стикається з низ!

кою викликів, особливе місце у переліку яких займає
стан об'єктів транспортної інфраструктури. У той же
час варто зазначити, що об'єкти дорожнього господар!
ства є інфраструктурними елементами не лише еконо!
мічної, а й соціальної сфери та сфери національної без!
пеки і оборони.

І. Розпутенко визначає за основу нової моделі дер!
жавного управління України [7, с. 15], що додатково
зумовлює значущість даного питання.

Україна має значний транзитний потенціал, зумов!
лений її географічним розташуванням та природно!
кліматичними умовами. Територією України пролягає
сім автомобільних транспортних коридорів: міжнародні
№ 3, 5, 9 та національні Балтійське море — Чорне море,
Європа — Азія, ЧЕС і Євроазіатський, у межах котрих
довжина доріг становить 5,2 тис. км [8]. Водночас за!
гальна протяжність автомобільних шляхів держави
складає понад 169 тис. км. Для підтримання мережі ав!
томобільних доріг у належному стані, згідно з науково
обгрунтованими міжремонтними термінами, потрібно
щорічно проводити капітальний ремонт 11 тис. км доріг,
середній — 18,2 тис. км. Орієнтовна вартість ремонтних
робіт, разом із поточним ремонтом та утриманням доріг
і необхідними обсягами з їх реконструкції та будівниц!
тва, становить 8,8 млрд грн. щорічно [5]. У той же час
найбільший обсяг коштів, що був спрямований у річно!
му розрізі на потреби дорожнього господарства, скла!
дав 7,8 млрд грн. у 2010 р. [8], що зумовлено, перш за
все не цілеспрямованою державною політикою, а актив!
ною підготовкою до проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу (далі —
"Євро — 2012").

Зазначені проблеми свідчать про актуальність дос!
лідження механізмів державного управління у сфері до!
рожнього господарства та визначають мету публікації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Питання формування та розвитку державної еко!

номічної політики, у тому числі й по галузях, розкриті
у працях вітчизняних дослідників Ю. Бажала, В. Гейця,
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О. Кілієвича, М. Миколайчука, І. Розпутенка, С. Щер!
бини, В. Юрчишина та багатьох інших. Водночас недо!
статньо дослідженими залишаються питання формуван!
ня національної політики у сфері дорожнього господар!
ства, її інтеграції до цілісної категорії національної еко!
номічної політики України.

Метою публікації є дослідження механізмів держав!
ного управління у сфері дорожнього господарства Ук!
раїни.

РЕЗУЛЬТАТИ
Згідно Законів України "Про автомобільні дороги"

та "Про дорожній рух" органами державного управлін!
ня у сфері дорожнього господарства є: Кабінет
Міністрів України, Міністерство інфраструктури Украї!
ни, Державна служба автомобільних доріг України (далі
— Укравтодор), регіональні функціональні управління
(на даний час — головні управління промисловості та
розвитку інфраструктури облдержадміністрацій), міс!
цеві органи виконавчої влади, органи місцевого само!
врядування та їх уповноважені у сфері дорожнього гос!
подарства, функціональні підрозділи — управління (де!
партаменти) капітального будівництва, транспорту і
зв'язку (рис. 1).

До функцій Кабінету Міністрів України у зазначеній
сфері віднесено: підготовка проектів законів, норматив!
них актів з питань дорожнього руху та його безпеки, а
також відповідальності за їх порушення на території
України; формування державних органів управління у
цільовій сфері; визначення повноважень органів вико!
навчої влади і управління в зазначеній сфері; встанов!
лення єдиних вимог щодо проектування, будівництва,
реконструкції, ремонту, утримання та охорони автомо!
більних доріг, вулиць і залізничних переїздів, затвер!
дження програм їх будівництва тощо [1].

Перелік функцій спеціально уповноваженого цент!
рального органу виконавчої влади у сфері дорожнього
господарства — Державної служби автомобільних доріг
України включає: розроблення державної стратегії та
програм розвитку дорожнього господарства, забезпечен!
ня їх фінансування та виконання; розроблення пропо!
зицій щодо фінансування та здійснення контролю за
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цільовим використанням бюджетних коштів; розроблен!
ня заходів щодо інтеграції автомобільних доріг загаль!
ного користування до міжнародної мережі автомобіль!
них доріг та гармонізація технічних норм і правил з ви!
могами міжнародного законодавства; розробка та реал!
ізація заходів з безпеки дорожнього руху; забезпечення
безперервних, безпечних, економічних та зручних умов
руху транспортних засобів з нормативними технічними
характеристиками і навантаженнями; організація будів!
ництва, реконструкції, ремонту та утримання автомоб!
ільних доріг за встановленими для них будівельними нор!
мами, державними стандартами і нормами; здійснення
державного управління та контролю у сфері дорожньо!
го господарства відповідно до законодавства [3].

До компетенції органів державної влади та місце!
вого самоврядування обласного рівня і їх уповноваже!
них у сфері дорожнього господарства підрозділів відне!
сено: прийняття нормативних актів з питань дорожнь!
ого руху; затвердження регіональних програм розвит!
ку дорожнього руху; формування фондів для фінансу!
вання державних програм і окремих заходів, спрямова!
них на розвиток дорожнього руху; забезпечення роз!
витку мережі місцевих автомобільних доріг, вулиць та
залізничних переїздів, їх утримання та охорони; керів!
ництво діяльністю по організації дорожнього руху тощо
[1].

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування районного, міського, селищного і
сільського рівнів та їх уповноважені підрозділи мають
наступні функціональні повноваження у сфері дорож!
нього господарства: розробка, затвердження та реалі!
зація міських і районних програм розвитку дорожньо!
го руху; формування міських і районних фондів, у тому
числі позабюджетних, для фінансування програм і ок!
ремих заходів, спрямованих на розвиток дорожнього
руху; організація будівництва, реконструкції, ремонту
та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних
переїздів на підпорядкованій території та ін. [1].

З наведених функцій уповноважених органів дер!
жавної влади та місцевого самоврядування можна ви!
окремити механізми державного управління у сфері
дорожнього господарства, а саме: нормативно!право!
вий, фінансово!економічний та організаційно!управлі!
нський.

Нормативно!правовий механізм державного управ!

ління реалізується через розробку та прийняття нор!
мативно!правових актів у аналізованій галузі. Окрім
зазначених законів "Про автомобільні дороги" та "Про
дорожній рух", до таких актів можна віднести:

— Європейську угоду про міжнародні автомагіст!
ралі, затверджену Постановою Ради Міністрів УРСР від
09.11.1982 р. № 537;

— Закони України "Про Комплексну програму ут!
вердження України як транзитної держави у 2002—2010
роках", "Про джерела фінансування дорожнього гос!
подарства України", "Про внесення змін до Закону Ук!
раїни "Про концесії на будівництво та експлуатацію ав!
томобільних доріг";

— Укази Президента України "Про концесію на бу!
дівництво та реконструкцію автомобільних доріг", "Про
заходи щодо підвищення ефективності управління до!
рожнім господарством України", "Питання Державної
служби автомобільних доріг України", "Про деякі за!
ходи щодо розвитку автомобільних доріг в Україні";

— постанови Кабінету Міністрів України "Про по!
рядок затвердження інвестиційних програм і проектів
будівництва та проведення їх державної експертизи",
"Про затвердження Державної цільової програми підго!
товки та проведення в Україні фінальної частини чем!
піонату Європи 2012 року з футболу", "Про заходи щодо
збереження автомобільних доріг загального користу!
вання", "Про порядок надання державних гарантій за
кредитними коштами, що залучаються Державною
службою автомобільних доріг", "Про затвердження
Положення про Державну службу автомобільних доріг
України", "Про затвердження Програми розвитку на!
ціональної мережі міжнародних транспортних кори!
дорів в Україні на 2006—2010 роки", "Про затверджен!
ня Державної програми розвитку автомобільних доріг
загального користування на 2005—2010 роки";

— Програми Укравтодору "Програма діяльності та
розвитку дорожнього господарства України на 2002—
2010 рр.", "Галузева програму підвищення енергоефек!
тивності та зменшення споживання енергоресурсів Ук!
равтодору на 2010—2015 рр.", Концепція Програми
інформатизації дорожньої галузі України, "Програма
енергозбереження на 2010—2015 рр." тощо [8].

Також до нормативно!правового механізму варто
віднести цільові державні будівельні норми, відомчі буді!
вельні норми та стандарти організацій України, розроб!
лені Державним дорожнім науково!дослідним інститутом
ім. М.П. Шульгіна, Українським державним науковим ви!
робничо!технологічним підприємством "Укрдортехноло!
гія" та Державним підприємством "Державний науково!
технічний центр інспекції якості та сертифікації дорож!
ньої продукції "Дор'якість" та іншими установами.

Фінансово!економічний механізм державного уп!
равління дорожнім господарством реалізується через
забезпечення фінансування програм і проектів у аналі!
зованій галузі, встановлення тарифів на користування
платними об'єктами дорожнього господарства та виз!
начення окремих нормативів витрат при будівництві
доріг. Так, згідно постанови Кабінету Міністрів Украї!
ни "Про затвердження Державної цільової програми
підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу" на розвиток
доріг міжміського сполучення у період 2008—2012 рр.
заплановано витратити понад 47 млрд грн., з них: 18,8
млрд грн. — кошти з державного бюджету, 19,1 млрд
грн. — фінансування за державної підтримки та 9 млрд
грн. — кошти з інших джерел [4], при цьому розпоряд!
никами зазначених ресурсів визначено не тільки Украв!
тодор, а й Національне агентство з питань підготовки
та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструк!
турних проектів. Безумовно, будівництво інфраструк!
турних об'єктів, перш за все доріг, у межах підготовки
до проведення "Євро — 2012" є цілком позитивним мо!
ментом, адже після закінчення змагання збудовані
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Рис. 1. Організаційна структура державного управління у
сфері дорожнього господарства України
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об'єкти залишаться та слугуватимуть економічному та
соціальному розвитку держави. Негативним є те, що
увагу розбудові транспортної інфраструктури було
приділено лише завдяки "Євро — 2012", а не через роз!
робку та реалізацію послідовної і цілеспрямованої дер!
жавної політики у сфері дорожнього господарства.

Бюджетне фінансування програм модернізації й
будівництва об'єктів транспортної інфраструктури не
було достатнім та складало трохи більше ніж 1 % ВВП у
2009 р. Транзитний потенціал держави не використо!
вується повною мірою: вантажопотік між Європою й
Росією через Білорусь у 5 разів вищий, ніж через Украї!
ну. Внаслідок цього не створюються робочі місця, а дер!
жавний бюджет не одержує додаткові доходи. Україна
посідає 102!е місце серед 155 країн за індексом логістич!
ної ефективності, у той час як Росія — 94!е, Румунія —
59!е, Польща — 30!е [6, с. 72].

Окрім зазначених витрат на дорожнє господарство,
які заплановані до проведення в Україні "Євро — 2012"
та мають разовий характер, існує ще й системне джере!
ло надходження коштів — Державний дорожній фонд
України, утворений Законом України "Про джерела
фінансування дорожнього господарства України". До!
хідна частина цього фонду формується за рахунок над!
ходжень від акцизного збору та ввізного мита на на!
фтопродукти, акцизного збору та ввізного мита з імпор!
тованих на митну територію України транспортних за!
собів та шин до них, плата за передачу доріг у концесію
або в оренду, плата за проїзд платними автомобільни!
ми дорогами за тарифами, встановленими Кабінетом
Міністрів України, інших надходжень до Державного
бюджету України. Також у місцевих бюджетах створю!
ються територіальні дорожні фонди, які формуються за
рахунок збору за першу реєстрацію транспортного за!
собу, збору за провадження деяких видів підприємниць!
кої діяльності в частині торговельної діяльності нафтоп!
родуктами, скрапленим та стиснутим газом на автозап!
равних станціях, частини коштів Державного дорожнь!
ого фонду України [2]. Що ж стосується плати за проїзд
платними автомобільними дорогами, то на даний час
порядок оплати за таку послугу унормовано постано!
вою Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку визначення розміру та справляння плати за
проїзд новою автомобільною дорогою Львів — Крако!
вець" лише для зазначеної дороги [8], однак механізму
стягування коштів на практиці не застосовувалось, ос!
кільки цього транспортного інфраструктурного проек!
ту ще не реалізовано. Загалом застосування механізму
стягування плати за проїзд збудованими з комерційною
метою дорогами як джерела фінансування розвитку
транспортної інфраструктури є перспективним напря!
мом, котрий вже врегульовано чинним законодавством,
зокрема Законами України "Про джерела фінансуван!
ня дорожнього господарства України" та "Про концесії
на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг".

Організаційно!управлінський механізм управління
у дорожній галузі реалізується через побудову верти!
калі управління, яку представлено на рис. 1, де цілісни!
ми стрілками зображено розпорядчі і координаційні
впливи, а штрих!пунктирними — дорадчі, та визначен!
ня функцій органів, уповноважених на реалізацію дер!
жавної політики у сфері дорожнього господарства, які
закріплені у Законах України "Про автомобільні доро!
ги", "Про дорожній рух", постановах Кабінету міністрів
України "Про Положення про Міністерство транспор!
ту і зв'язку" від 06.06.2006 р. № 789, "Про затверджен!
ня Положення про Державну службу автомобільних
доріг України" від 16.04.2007 № 628 та інших норматив!
но!правових актах. Оскільки про функції Кабінету
Міністрів України, Укравтодору, місцевих органів ви!
конавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх
уповноважених у сфері дорожнього господарства
підрозділів вже йшлось, вважаємо за доцільне визначи!
ти лише повноваження Міністерства інфраструктури

України у зазначеній галузі, до яких віднесено: забез!
печення проведення державної політики з питань роз!
витку всіх видів автомобільних доріг на території Ук!
раїни та координація діяльності Укравтодору Міністром
інфраструктури України.

ВИСНОВКИ
У статті проаналізовано сучасний стан дорожнього

господарства України, який є незадовільним. Недо!
статні обсяги бюджетного фінансування галузі є при!
чиною низького рівня вантажопотоку територією Ук!
раїни. З метою визначення механізмів державного уп!
равління розвитком дорожнього господарства визначе!
но функціональні повноваження органів державного
управління у зазначеній сфері, до яких віднесено: Кабі!
нет Міністрів України, Міністерство інфраструктури
України, Укравтодор, інші зацікавлені центральні орга!
ни виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування та їх уповноважені у
сфері дорожнього господарства підрозділи. У процесі
аналізу організаційної структури органів державного
управління дорожнім господарством України та їх фун!
кціональних повноважень виділено механізми держав!
ного управління у зазначеній сфері, а саме: норматив!
но!правовий, фінансово!економічний та організаційно!
управлінський. Визначено, що нормативно!правовий
механізм державного управління реалізується через
розробку і прийняття нормативно!правових актів,
цільових державних будівельних норм, відомчих буді!
вельних норм та стандартів організацій України в галузі
дорожнього господарства. Фінансово!економічний ме!
ханізм державного управління дорожнім господарством
реалізується через забезпечення фінансування цільових
програм і проектів та встановлення тарифів на корис!
тування платними об'єктами дорожнього господарства.
Організаційно!управлінський механізм — через побу!
дову вертикалі управління та визначення функцій
органів, уповноважених на реалізацію державної по!
літики у сфері дорожнього господарства України.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Важливим напрямом подальших досліджень в анал!
ізованій сфері може стати визначення додаткових дже!
рел фінансування інфраструктурних проектів у сфері
дорожнього господарства.
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