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У статті розкрито проблеми розвитку транспортної інфраструктури та експорту послуг автомобільного 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Трансформаційні процеси в рин-
ковій економічній системі України зумо-
вили реформування механізму державного 
регулювання в усіх сферах національного 
господарства, у тому числі одній із важли-
вих сфер автомобільного транспорту. Заяв-
лені державою заходи з демонополізації та 
дерегуляції, відповідно до Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 
№ 615-р [1], у важливих сферах економіки 
мають сприяти змінам у формах і методах 
регулювання діяльності на ринку транспорт-
них послуг за умови створення ефективного 

конкурентного середовища. Одними з таких 
заходів є демонополізація та дерегуляція 
потенційно конкурентних ринків автомобіль-
ного транспорту та їх розвиток, забезпе-
чення доступу до них нових учасників. Окрім 
того, актуальним залишається питання вре-
гулювання питання відповідності законодав-
чої бази у сфері автомобільного транспорту 
положенням Хартії якості на виконання 
Угоди про асоціацію між Україною та Євро-
пейським Союзом, що сприятиме підви-
щенню ефективності у сфері перевезень 
пасажирів і вантажів автомобільним тран-
спортом, запровадженню ефективного 



211

Випуск # 9 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

контролю функціонування ринку автомо-
більних перевезень і європейських умов 
допуску до ринку перевезень. 

Реалізація зазначених заходів зумовлює 
необхідність дослідження розвитку тран-
спортної інфраструктури та експорту послуг 
автомобільного транспорту для підвищення 
транзитного потенціалу як конкурентної 
переваги країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичним основам розвитку інфраструк-
тури ринку транспортних послуг присвячено 
роботи сучасних економістів та вчених, а саме: 
Б.В. Буркинського, О.М. Кібік, В.Л. Диканя, 
В.М. Загорулька, Ю.М. Цветова та ін.

Заходи державної підтримки розвитку ринку 
автомобільного транспорту досліджувалися в 
роботах учених: А.М. Туренко, О.П. Алексієв, 
Ю.О. Абрамова, В.О. Богомолова, О.В. Бажи-
нова, В.П. Волкодав, О.М. Врублевського, 
П.Ф. Горбачова, В.І. Клименко, В.Г. Солодова, 
М. Скочука та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак невирішеним 
залишається завдання обґрунтування дер-
жавної підтримки експорту послуг у сфері 
автомобільного транспорту, розвиток якої від-
повідав би сучасним вимогам розвитку наці-
онального господарства на шляху європей-
ської інтеграції України із формування єдиної 
національної транспортної моделі для ефек-
тивного транспортного обслуговування учас-
ників ринку.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення напря-
мів забезпечення підтримки щодо розвитку 
експортного потенціалу ринку послуг автомо-
більного транспорту.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розвиток автомобільного транспорту 
як галузі транспорту, що забезпечує задово-
лення потреб населення та суспільного вироб-
ництва у перевезеннях пасажирів та вантажів 
автомобільними транспортними засобами, 
виступає стратегічним напрямом державної 
економічної політики України, оскільки в роз-
винених економіках автомобільний транспорт 
функціонує в конкурентному середовищі та 
є привабливим із погляду капітальних інвес-
тицій і має достатньо швидкі темпи окупності 
вкладень [2]. Проте відсутність єдиної націо-
нальної транспортної моделі, яка б забезпе-
чувала раціональне використання транспорт-
ної інфраструктури, потребує формування 
державної економічної політики, спрямованої 
на розвиток мережі суб'єктів ринку транспорт-

них послуг та створенню умов конкуренції на 
ринку автомобільного транспорту [2].

Одним із важливих видів державної еко-
номічної політики є інноваційна політика на 
ринку транспортних послуг, оскільки авто-
мобільний транспорт виступає однією з най-
більш наукомістких галузей транспорту, що 
передбачає впровадження науково-технічних 
рішень, спрямованих на зниження негатив-
ного впливу автомобільного транспорту щодо 
безпеки руху та навколишнього середовища, 
підвищення рівня якості та безпеки переве-
зень, а також покращення енергоефектив-
ності автомобільного транспорту.

Автомобільний транспорт є вагомими 
складником транспортної системи України 
щодо перевезень пасажирів і вантажів та 
впливу на економіку і суспільство. Його частка 
у перевезенні пасажирів становить 49,4%, 
вантажів – 60% [2]. У 2016 р. вантажообіг під-
приємств транспорту становив 323,5 млрд. т/
км (або 102,4% від обсягу 2015 р.), із них 
37 654,9 млрд. т/км – автомобільний тран-
спорт (табл. 1). Підприємствами транспорту 
перевезено 624,5 млн. т вантажів, що стано-
вить 103,8% від обсягів 2015 р.

Таблиця 1
Вантажні перевезення

Вантажообіг
млн. т/км у % до 2015 р.

Транспорт 323473,9 102,4
залізничний 187215,6 96,0
автомобільний 37654,9 109,1
водний 3998,6 73,6
трубопровідний 94378,9 117,0
авіаційний 225,9 107,0

Джерело: складено на основі [3]

У середньому питома вага автомобільного 
транспорту в складі транспорту в перевезенні 
вантажів становила від 66% у 2010 р. до 69 % 
у 2015 р.

Трансформаційні процеси в більшості рин-
ків національного господарства стосуються 
і ринку транспортних послуг, що продукує 
створення умов для розвитку різних галузей 
економіки, задоволення попиту населення в 
транспортних послугах. Аналіз ринку послуг 
транспорту дав змогу виявити тенденції щодо 
зміни в споживчих витратах частки витрат 
населення на оплату послуг транспорту з 3,4% 
у 2007 р. до 3,7% у 2015 р. Але, незважаючи 
на досягнуті результати розвитку автомобіль-
ного транспорту, задоволення потреб насе-
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лення у послугах транспорту в сільській міс-
цевості залишається низьким, що пов’язано зі 
значними втратами часу населення на пере-
сування через низьку регулярність руху авто-
мобільного транспорту.

На міських приміських чи міжміських марш-
рутах, згідно із соціологічним опитуванням, у 
міській місцевості обрання виду транспорту 
відбувається не з об’єктивних критеріїв (міні-
мізації витрат часу, вартості), а суб’єктивних 
чинників [4].

Слід зазначити, що починаючи з 2009 р. 
спостерігається зменшення перевезень паса-
жирів за видами транспорту загального корис-
тування з 7 275 млн. осіб до 5 160 млн. осіб 
у 2015 р., що частково пов’язано із падінням 
добробуту населення і платоспроможного 
попиту на транспортні послуги.

Також зменшився вантажообіг за видами 
транспорту на 15% порівняно з 2009 та 
2015 рр., хоча автомобільний транспорт 
засвідчив незначне зростання на 8% у 2015 р. 
до 2009 р., але зменшення на 6% порівняно 
з 2014 р. Протягом 2013–2014 рр. (рис. 1) 
через економічну кризу автомобільний сек-
тор зазнав падіння пасажирських (на 9,8%) та 
вантажних перевезень (на 5,1%) [2].

Загальні тенденції до зменшення вантажо-
обігу та перевезень пасажирів за видами тран-
спорту загального користування, у тому числі 
автомобільним транспортом, викликані недо-
ліками, які стримують розвиток транспортної 
галузі: значним зношенням транспортної інф-
раструктури; високим рівнем споживчих та 
промислових цін; відсутністю автомобільних 
доріг та низькою безпекою дорожньої інфра-
структури (згідно з даними Загальноєвропей-
ської установи аналізу якості доріг (EuroRAP) 
та Укртрансінспекції).

Необхідність вирішення зазначених про-
блем врахована в Державній цільовій еконо-
мічній програмі розвитку автомобільних доріг 
загального користування на 2013–2018 рр. 
шляхом підвищення низьких транспортно-
експлуатаційних показників автомобільних 
доріг порівняно з європейськими країнами. 
Проте великий неврегульований сектор неле-
гальних пасажирських перевезень потребує 
вирішення низки завдань щодо [10]:

- забезпечення чесних умов конкуренції 
завдяки однаковому застосуванню спільних 
правил допуску до діяльності оператора ван-
тажних та/або оператора пасажирських авто-
мобільних перевезень;

- гармонізації умов конкурентоспромож-
ності серед різних видів перевезень усеред-
ині держави.

Окрім того, підвищення ефективності та 
конкурентоспроможності галузі та реалізації 
транзитного потенціалу транспортної сис-
теми як стратегічний напрям розвитку галузі 
автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства, визначений Стратегічним пла-
ном розвитку автомобільного транспорту 
та дорожнього господарства на період до 
2020 р., на нашу думку, повинне сприяти екс-
порту транспортних послуг [2]. Відповідно до 
Транспортної стратегії, забезпечення розви-
тку експорту транспортних послуг сприятиме 
поліпшенню інвестиційного клімату.

Незважаючи на заходи щодо вдоскона-
лення регулювання транспортної галузі, 
ринок послуг автомобільного транспорту за 
рівнем інноваційної активності та питомою 
вагою експорту характеризується низькими 
показниками розвитку. Розвиток експортного 
потенціалу країни сприяє її економічному 
зростанню внаслідок вирішення завдань, 

Рис. 1. Динаміка вантажообігу транспорту [5]
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якими є вирівнювання структури платіжного 
балансу, забезпечення стабільності націо-
нальної валюти, посилення позицій у міжна-
родному поділі праці, збереження політичної і 
економічної незалежності країни тощо.

Стан та перспективи розвитку транспорт-
ної інфраструктури формують базу експорт-
ного потенціалу національної економіки в 
цілому та «нетрадиційного» експорту, яким 
є експорт транспортних послуг. Сучасні про-
цеси інтернаціоналізації та глобалізації, 
що відбуваються у світі, зумовлюють сут-
тєве зростання обсягів міжнародної торгівлі 
послугами, що є самостійним предметом 
торгівлі між країнами [6; 7].

Експорт транспортних послуг забезпе-
чив Україні 90% позитивного сальдо торгівлі 
у сфері послуг, із них 40% пов'язано з тран-
спортуванням газу і нафти в Європу трубо-
провідним транспортом (табл. 2). Позитивне 
сальдо також спостерігається і з інших видів 
транспорту. Досвід зарубіжних країн показує, 
що експорт транспортних послуг є однією з 
найважливіших експортоорієнтованих сфер 
національних економік [6; 8].

За умови державної підтримки вітчизня-
них перевізників та модернізації транспортної 
інфраструктури ринок послуг автомобільного 
транспорту сприятиме підвищенню конкурен-
тоспроможності національної економіки за 
рахунок диверсифікації експорту.

Передусім має бути розроблена сучасна 
національна експортна стратегія відповідно 
до глобалізаційних та інтеграційних процесів з 
урахуванням перспектив покращення позицій 
України у світогосподарській системі. Страте-
гія повинна базуватися на використанні форм і 
механізмів співпраці, які дають змогу оптимізу-
вати використання потенціалу взаємозв'язків 

України з економічно розвинутими країнами 
світу [6]. Розвиток транзитного складника екс-
портного потенціалу сприятиме підвищенню 
рівня конкурентоспроможності країни на сві-
товому ринку. Забезпечення розвитку тран-
зитного потенціалу є передумовою розвитку 
діяльності вітчизняних перевізників та компа-
ній, які забезпечують перевезення [6; 9].

Окрім того, важливим є дотримання зба-
лансованого розвитку транспортної інф-
раструктури із забезпеченням доступності 
послуг автомобільного транспорту для насе-
лення та підвищення їх якості для подальшого 
зростання транзитного потенціалу України. 
Заходами державної політики щодо розвитку 
експортного потенціалу ринку послуг автомо-
більного транспорту, на нашу думку, мають 
стати: покращення фіскального режиму та 
інвестиційного клімату, посилення інновацій-
ної спрямованості розвитку транспортної інф-
раструктури, створення вільних економічних 
зон тощо.

Висновки з цього дослідження. Ринок 
послуг автомобільного транспорту виступає 
важливим складником галузі транспорту, 
проте зниження експорту послуг автомобіль-
ного транспорту обмежує можливості щодо 
підвищення конкурентоспроможності наці-
ональної економіки. Розвиток експортного 
потенціалу обмежується такими чинниками, 
як нерозвиненість транспортної інфраструк-
тури та значне зношення, високий рівень спо-
живчих та промислових цін, слабка державна 
підтримка експорту. 

Необхідність модернізації транспорт-
ної інфраструктури для просування послуг 
автомобільного транспорту зумовлена поси-
ленням процесів інтеграції національної 
транспортної системи в європейську та зрос-

Таблиця 2
Динаміка експорту за видами транспортних послуг (тис. дол. США)

Найменування послуги  
згідно з КЗЕП 2014 2015

У % до 
загального 

обсягу
У % 

до 2014 р.

Усього експорту послуг 11520850,7 9736654,2 100,0 84,5
Транспортні послуги 6101923,5 5263155,3 54,1 86,3
Послуги морського транспорту 850878,8 735935,8 14.0 86,5
Послуги річкового транспорту 46342,3 44494,8 0,8 96,0
Послуги повітряного транспорту 1071262,5 853618,5 16,2 79,7
Послуги залізничного транспорту 1098830,7 751254,1 14,3 68,4
Послуги автомобільного 
транспорту 459623,7 249071,0 4,7 54,2

Послуги трубопровідного 
транспорту 2207902,0 2258041,9 42,9 102.3

Джерело: складено на основі [3]
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танням рівня експорту транспортних послуг. 
Саме високий потенціал експорту транспорт-
них послуг сприятиме підвищенню ефектив-
ності та конкурентоспроможності галузі та 

реалізації транзитного потенціалу транспорт-
ної системи як стратегічний напрям розвитку 
галузі автомобільного транспорту та дорож-
нього господарства.
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