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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ 
 

Krуvoruchko O. Р. 
Post-graduate Student,  

National University of Water and Environmental Engineering, Rivne 
IMPROVEMENT OF MECHANISMS ROAD SECTOR IN THE CONTEXT OF INFRASTRUCTURE INVESTMENT 
PROJECTS 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

В статті проаналізовано теоретичні аспекти сучасного стану транспортно-логістичної 
системи в України та проаналізовано досвід ЄС. Визначено, що здійснення аналізу механізмів 
державного регулювання транспортно-логістичної системи обумовлена стратегічною важливістю 
економічної політики для держави. Доведено, що Україна потребує серйозних заходів та реформ, 
спрямованих на підвищення як загальних умов ведення логістики. 

 

The world experience of the transport sector is analyzed and the EU experience has been 
analyzed, and a set of possible instruments for financing the development of Ukraine's transport and 
logistics system is covered in this article, namely: funds from state and local budgets; own means of 
enterprises and their structural subdivisions; tariffs; loans from banks and other financial institutions. 
It is proved that Ukraine needs serious measures and reforms aimed at improving both general 
logistics conditions. 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Постановка проблеми. Досвід ЄС свідчить, 

що найбільш ефективний напрям розвитку 

транспортного сектору може бути реалізований 

шляхом удосконалення механізмів розвитку 

дорожньої галузі, адже ринок транспорту 

динамічно розвивається, і потребує значних 

інвестицій. Саме тому інвестиції в транспорт 

мають: високий рівень ліквідності; короткий 

термін окупності; доступний інвесторам різного 

рівня, що потребує удосконаленого механізму 

реалізації інвестиційних інфраструктурних 

проектів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Теоретичні засади розвитку транспортної 

системи знайшли відображення в наукових 

роботах таких відомих учених, як: Є.М. Ахромкін, 

К.А. Андрющенко, М.Н. Бідняк, В.Г. Галабурда, 

П.Ф. Горбачов, А.О. Дергоусова, В.Л. Дикань,  

Д.В. Дорошкевич, Н.О. Іксарова, І.І. Кара, 

В.С. Козлов, О.П. Кравченко, Н.В. Кудрицька та ін. 

Мета статті. Варто відзначити, що в 

науковій літературі розкрито різнопланові 

механізми розвитку дорожньої галузі в Україні. 

Проте, єдиного підходу до оптимальних 

механізмів розвитку дорожньої галузі в контексті 

реалізації інвестиційних інфраструктурних 

проектів немає. Метою статті є удосконалення 

механізмів розвитку дорожньої галузі в контексті 

реалізації інвестиційних інфраструктурних 

проектів щляхом залучення прямих іноземних 

інвестицій для ефективного їх функціонування в 

галузі транспорту в Україні. 
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Виклад основного матеріалу. В основу 

Транспортної стратегії України, затвердженої у 

2010 році, закладена система змішаних 

(мультимодальних) перевезень. Основною метою 

даної стратегії є забезпечення збалансованого 

розвитку різних видів транспорту зі 

збереженням провідної ролі в перевезенні 

великогабаритних і масових вантажів 

залізничним транспортом та розвиток мережі 

автомобільних доріг для перевезення товарів 

більш високої цінності. Це забезпечить 

максимальний потенціал реалізації Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським союзом 

та Угоди про глибоку та всеосяжну зону вільної 

торгівлі, стимулювання розвитку вітчизняного 

сільського господарства та промисловості.  

Після підписання Угоди про асоціацію з ЄС 

Україна стала на крок ближче до Європи, з точки 

зору появи нових можливостей щодо розвитку 

торгівельних відносин, розширення виробничих 

зв’язків, інтенсифікації науково-технічного 

співробітництва з європейськими країнами. За 

цих умов гостро постає питання здатності 

національної транспортної системи України 

інтегруватися в європейську транспортну 

систему, стати її частиною і тим самим 

забезпечити як національні потреби України у 

перевезеннях, так і потреби ЄС як її 

стратегічного партнера. У той же час сухопутні 

транспортні артерії України – її дороги, 

побудовані за радянських часів, вичерпали свій 

ресурс і потребують стовідсоткового відновлення 

дорожнього покриття відповідно до сучасних 

навантажень та інтенсивності руху, а мережа 

доріг очікує на розбудову з урахуванням процесу 

урбанізації населення та зміни структури 

виробництва та основних напрямків руху 

товаропотоків у внутрішній і зовнішній торгівлі 

На даний час Україна потребує серйозних 

заходів та реформ, спрямованих на підвищення 

як загальних умов ведення логістики: показників 

діяльності митниці, поліпшення інфраструктури, 

міжнародних поставок, розширення 

спроможності відстежувати поставки та 

підвищення компетентності операторів послуг 

логістики, так і окремих секторів, в першу чергу, 

дорожнього та залізничного: підвищення їх 

ефективності та забезпечення функціонування 

на стійкій фінансовій основі [2]. 

Відновлення економіки України та 

підвищення її конкурентоспроможності значною 

мірою залежить від ефективності 

функціонування транспортної системи. Одним із 

цільових напрямків є поліпшення забезпечення, 

транспортних зв’язків, експлуатації 

автомобільних доріг та безпеки доріг для їх 

користувачів та удосконалення управління 

мережею автомобільних доріг в Україні шляхом 

здійснення інвестицій у модернізацію мереж 

автомобільних доріг – реалізації інвестиційних 

інфраструктурних проектів. У короткостроковій 

перспективі залучення інвестиційних коштів 

сприятиме стабілізації дорожнього сектору 

шляхом надання необхідних коштів на 

утримання доріг з огляду на незадовільний 

фінансовий стан транспортної галузі. У 

середньостроковій та довгостроковій 

перспективі – економічному зростанню та 

підвищенню конкурентоспроможності, за 

рахунок зміцнення зв’язків між регіонами, 

покращення транзитних коридорів, що 

сприятиме активізації економічної діяльності 

шляхом скорочення тривалості поїздок і 

зниження витрат на перевезення між основними 

центрами в Україні та їхніми регіональними 

торговельними партнерами. При цьому, 

поліпшена дорожня інфраструктура забезпечить 

збільшення продуктивних інвестицій у 

територіальні громади, що є бенефіціарами 

інвестиційних інфраструктурних проектів, і 

створення робочих місць для їх мешканців, а це в 

свою чергу, сприятиме зростанню доходів 

домогосподарств і рівнів споживання, а також 

зниження рівня бідності [1]. 

Починаючи з 2011 р. автодорожня галузь 

України перебуває в стані інституційного 

реформування, основною метою якого є 

оптимізація державного регулювання та 

управління у сфері дорожнього господарства, 

приведення системи державного управління 

автомобільними дорогами загального 

користування у відповідність до сучасних 
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ринкових конкурентних умов, і, як наслідок, 

створення умов для збільшення інвестицій в 

розвиток дорожньої інфраструктури.   

Розпорядженням КМУ від 03.08.2011 р.  

№ 739-р схвалено Концепцію реформування 

системи державного управління автомобільними 

дорогами (далі – Концепція), суть якої полягає у 

перерозподілі основних повноважень та 

відповідальності центральних і місцевих органів 

виконавчої влади за транспортно-

експлуатаційний стан автомобільних доріг 

загального користування державного та 

місцевого значення. Реформа передбачає 

передачу автомобільних доріг місцевого 

значення разом з обслуговуючими 

господарствами до сфери управління місцевих 

органів влади, які будуть займатися 

обслуговуванням, експлуатацією, ремонтом та 

реконструкцією автомобільних доріг місцевого 

значення, а також запровадження нових 

підходів до утримання автомобільних доріг 

державного значення.  

На виконання пункту 7 Плану заходів щодо 

реалізації Концепції, також затвердженого 

Розпорядженням КМУ від 03.08.2011 № 739, 

Мініфраструктури розроблено проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо реформування 

системи управління автомобільними дорогами 

загального користування», яким передбачається 

завершити процес розмежування повноважень з 

питань будівництва та експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг загального 

користування державного та місцевого значення 

і який вже схвалено у першому читанні 

Верховною Радою України (реєстр. № 2536а-1 від 

12.07.2013 р.).  

Прийнято Закон України «Про внесення 

змін до статті 8 Закону «Про автомобільні 

дороги» (щодо класифікації автомобільних доріг 

загального користування)» від 20.12.2011 р.  

№ 4203-VI, яким здійснено оптимізацію 

класифікації автомобільних доріг загального 

користування і врегульовано порядок 

затвердження переліку автомобільних доріг 

державного і місцевого значення. Відповідно до 

Закону, Постановою КМУ від 18.04.2012 р. № 301 

затверджено новий перелік доріг загального 

користування державного значення.   

Відповідно до наказу Укравтодору від  

27 травня 2013 року № 170 «Про проведення 

інвентаризації автомобільних доріг місцевого 

значення» обласними, районними 

держадміністраціями проведена інвентаризація і 

визначені дороги, які підлягають передачі в 

управління місцевим органами влади. 

Проте  слід зазначити, що реформа не 

перейшла в активну фазу втілення, не виконані 

головні завдання та заходи, передбачені Планом 

заходів щодо реалізації Концепції реформування 

системи державного управління автомобільними 

дорогами загального користування та 

Розпорядженням КМУ від 2 жовтня 2013 р.  

№ 759-р «Про передачу автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення».  

Зокрема, не завершене правове 

врегулювання питання щодо розмежування 

повноважень між центральними органами влади 

та передачі доріг місцевого значення загального 

користування в управління місцевим органам 

влади, не запрацювали механізми щодо 

розвитку системи доріг в Україні на концесійній 

основі, не реалізовані нові підходи до 

формування та функціонування дорожнього 

фонду [3; 4], не проведена реорганізація ПАТ 

«Державна акціонерна компанія «Автомобільні 

дороги України».  

Сьогодні пріоритети розвитку дорожньої 

галузі мають бути уточнені виходячи із сучасних 

економічних і політичних реалій, а сама реформа 

управління дорожньою галуззю має бути 

переглянута, поглиблена та перейти в практичну 

площину реалізації шляхом удосконалення 

механізмів розвитку дорожньої галузі в контексті 

реалізації інвестиційних інфраструктурних 

проектів. 

Послуги з управління проектом, 

включаючи управління процесом закупівель, 

управління реалізацією договорів, виконання 

моніторингу та оцінки надаються Укрдорінвест, 
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ДП Укравтодору, на підставі укладеного 

договору зі Укравтодором. Водночас, підписання 

всіх договорів, усі виплати та все управління 

фінансами здійснюються безпосередньо через 

Укравтодор, причому кошти через Укрдорінвест 

не проходять. Розподіл функцій та повноважень 

в рамках реалізації інвестиційного 

інфраструктурного проекту наведено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Розподіл функцій та повноважень при реалізації проекту 

 

Склад учасників проекту, їх ролі, розподіл 

функцій та відповідальності залежать від типу, 

виду, масштабу і складності проекту, а також від 

фаз життєвого циклу проекту. Крім них, у роботі 

над проектом можуть брати участь також 

інвестори (вкладники капіталу, спонсори 

проекту), власники земельних ділянок, фінансові 

організації (банки), різні консалтингові, 

інжинірингові, юридичні організації, місцеві 

органи влади і суспільні групи, зацікавлені в 

реалізації проекту. Особливе місце в реалізації 

проекту посідає керівник проекту (project 

manager). Структурна схема управління 

впровадженням інвестиційного інфраструк-

турного проекту наведена на рис. 2. 
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Директор ДП «Укрдоінвест» 

Заступник директора Головний інженер

Керівник Групи впровадження проекту, 

загальне керівництво. 

Відповідає за звя’зки з представниками Укравтодору, 

представниками Світового банку та усіма 
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проведення торгів та підписання 

контрактів. Організація та 

підготовка звітів 

Участь в організації процесу 

торгів, оцінці тендерних 

пропозицій, підготовці звітів 

Моніторинг дотримання заходів 

безпеки у сфері охорони 

навколишнього середовища та 

соціальних питань, зокрема, у 

процедурах придбання землі, 

надання відповідних ділянок, 

переселення тощо 

Спеціаліст з проектної 

справи

Спеціаліст з 

кошторисної справи

Робота з оригіналами 

конструкторських креслень. 

Приймання робіт  

Старший інженер-

дорожник 

Інженер-дорожник

Спеціаліст з проектної 

справи 

Спеціаліст з 

кошторисної справи

Моніторинг робіт 

підрядників 

Моніторинг робіт підрядників. 

Розгляд інформації підрядника 

про можливі відстрочення або 

припинення робіт 

Моніторинг дотримання 

відповідності виконання робіт 

підрядниками відповідно до умов 

контрактів (специфікацій та 

креслень) та вимог українських 

нормативних документів 

Перевірка проміжних 

платіжних сертифікатів 

підрядників, відповідність їх 

Відомостям обсягів робіт

Перевірка проміжних 

платіжних сертифікатів 

підрядників 

Рис. 2. Структурна схема управління впровадженням 

інвестиційного інфраструктурного проекту
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Виконання будівельно-монтажних робіт, 

отримання послуг при реалізації інвестиційного 

інфраструктурного проекту мають відбуватися за 

такою процедурою, рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Процедура реалізації інвестиційного інфраструктурного проекту 

 

Укравтодор, за допомогою Групи 

впровадження проектів, складає консолідовані 

звіти на основі облікової інформації та подає їх 

до Світового банку.  

Заявки на зняття коштів складаються 

Укравтодором, за допомогою Групи 

впровадження проектів, на основі місячних 

бюджетних даних і прогнозів платежів, 

отриманих від бенефіціарів. Заявки на зняття 

коштів до подання до Світового банку 

затверджує Укравтодор та Мінфін [5]. 

 

 

 

До сильних позицій Укравтодору належить 

забезпеченість обладнанням, дорожньо-

будівельною спецтехнікою, технічне оснащення, 

компетентність керівництва, частка ринку та 

репутація на ринку. Водночас рівень кваліфікації 

персоналу (недостатній рівень обізнаності 

працівників із правилами та процедурами 

закупівель, що застосовуються Світовим банком), 

недостатність фінансових ресурсів – це слабкі 

місця. 

БАНК

Погашення 

кредиту 

Кредит 

Укравтодор Генеральна проектувальна 

організація 
 

Розробка проектної 

документації 

Контролюючі органи 

Погодження та 

резолюції 

Генеральний підрядник 

ДП «Укрдорінвест» 

Постачання матеріально-

технічних ресурсів, 

обладнання 

Укладання договорів з 

постачальниками 

Управління проектом, 

закупівлями та договорами, 

виконання моніторингу та оцінки 

Субпідрядники 
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Таблиця 1  

Аналіз внутрішнього середовища підприємства Украавтодор 

Найменування стратегічної позиції 
Якісна оцінка позиції 

Сильна Нейтральна Слабка

Стратегія розвитку  +  

Рівень маркетингу +  

Управління договорами +  

Управління закупівлями +  

Фінансові ресурси:    

- можливості фінансування з власних коштів +

- наявність оборотних коштів +

Матеріально-технічні ресурси:  

- сировина та матеріали +  

- обладнання та технічне оснащення +  

- наявність дорожньої-будівельної спецтехніки +  

Трудові ресурси:  

- компетентність керівництва +  

- кваліфікація персоналу   + 

Організаційна культура  +  

Система управління: планування, організація, 

контроль, стимулювання праці персоналу 
 +  

Частка ринку +  

Репутація на ринку +  

Джерело: складено за [6] 

 

До 2015 року Бюджетний кодекс України 

та закони про державний бюджет передбачали 

накопичення у спеціальному фонді Державного 

бюджету України відповідних зборів, податків і 

платежів. В подальшому ці доходи передавалися 

до Державного дорожнього фонду, із якого 

здійснювалися видатки на будівництво, 

реконструкцію, ремонт та обслуговування доріг. 

З 2015 року відбулися радикальні зміни в 

підходах до бюджетного фінансування, за якими 

Укравтодор фінансується безпосередньо з 

загального фонду державного бюджету без 

закріплення податків та зборів з користувачів за 

спеціальним фондом. Без чітко вираженої 

політики фінансування дорожньої галузі це 

призвело до складнощів у плануванні поліпшень 

та утримання мережі доріг через відсутність 

інформації про ймовірні обсяги фінансування [1]. 

Високий рівень витрат на обслуговування 

доріг безпосередньо пов'язаний зі шкодою, якої 

завдають перевантажені вантажівки. За 

неофіційними оцінками більш ніж 80% усіх 

вантажних автомобілів в Україні рухаються з 

перевищенням максимально допустимої маси. 

Належне застосування систем контролю на 

кшталт систем зважування в русі, що 

супроводжуватиметься ефективними заходами 

та переконливими штрафами, потенційно може 

забезпечити суттєве зниження витрат на 

експлуатацію. 

Іншою суттєвою проблемою, яка ускладнює 

процес планування є відсутність достовірної та 

актуальної інформації про стан доріг - надійної 

системи управління якістю дорожнього 

покриття.  

Для зниження витрат загальної суми 

витрат необхідно впроваджувати ефективну 

конкуренцію при укладанні договорів як на 

виконання робіт на замовлення інститутів 

Укравтодору, так і з обласними дорожніми 

службами. Для цього необхідно змінити 

середовище укладання договорів в сторону 

централізації або укрупнення учасників процесу 

закупівлі (об’єднання кількох лінійних 

підрозділів з експлуатації доріг у територіальні 

об’єднання, укладання договорів на збільшені 

території на кілька років, централізована 

закупівля у формі невеликої кількості лотів, 
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кожний із яких охоплював би по кілька 

областей). 

Альтернативним джерелом фінансування 

утримання доріг та поліпшення фінансового 

стану дорожньої галузі може бути електронне 

справляння плати за користування дорогами.  

Електронне справляння плати за 

користування дорогами  у формі дистанційного 

справляння плати, головним чином, із 

вантажного автотранспорту, розглядається як 

розумний і справедливий спосіб розподілу 

витрат між користувачами доріг. Розвиток 

технологій споживчого  ринку та транспорту 

забезпечує засобами зв’язку і транспорт, і 

людей, створюючи тим самим нові шляхи для 

оплати послуг та подальшого зниження витрат 

[1].  

При впровадженні електронного 

справляння плати за користування дорогами є 

кілька проблем, здатних ослабити чи 

унеможливити впровадження даної системи: 

1. Види транспортних засобів. Виділяють 

дві цільових групи користувачів, які 

подорожують у різних обсягах, різною 

інтенсивністю, мають різні потреби, очікування 

та спроможності до внесення плати: вантажні 

транспортні засоби, дозволена маса яких 

перевищує 3,5 т. та решта автомобілів (головним 

чином легкові). 

2. Мережа доріг. Необхідно визначити 

прийнятний рівень охоплення платою мережі 

доріг: деякі магістралі чи всі дороги 

загальнодержавного значення. Оскільки, рівень 

охоплення платою доріг не тільки впливає на 

надходження й видатки, але й справляє вплив 

на інтенсивність руху, на стан доріг, тягне за 

собою соціально-економічні наслідки, впливає 

на утримання парку транспортних засобів. 

3. Технологія справляння плати. 

Для справляння плати за користування 

дорогами необхідно внести чимало змін до 

законодавства. Інституційна структура має 

забезпечувати ефективну взаємодію різних 

організацій, юридичних осіб публічного та 

приватного права. 

Висновки. Реалізації інвестиційних 

інфраструктурних проектів має бути 

підпорядкована завданням структурної 

перебудови галузі транспорту, спрямована на 

забезпечення збалансованого і гармонійного 

розвитку всіх ланок комплексу, на оновлення 

виробничого потенціалу, підвищення 

ефективності його використання. Для 

подальшого розвитку галузі транспорту 

необхідно концентрувати інвестування на 

впровадження високопродуктивних та новітніх 

інноваційних та інформаційних технологій, 

оновлення й модернізації основних фондів та 

об’єктів інфраструктури. Забезпечення 

сприятливого інвестиційного клімату 

залишається питання стратегічної важливості, 

від реалізації якого залежить ефективність 

реалізації заходів економічного зростання 

економіки України, ефективність реалізації 

інвестиційних проектів, можливість модернізації 

галузі транспорту. Формування сприятливого 

інвестиційного клімату повинно відбуватися як 

на макро-, так і на регіональному рівні, 

оптимізації цілої сукупності політичних, 

правових, економічних, соціальних, екологічних, 

організаційних, інформаційних, галузево- та 

регіонально-специфічних факторів. 
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CONCEPTUALIZATION OF THE STATE OF FUNCTIONING OF IT ENTERPRISES OF UKRAINE 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

В статті виявлено динаміку позиції України у системі міжнародних рейтингів країн з надання 
послуг аутсорсингу. Розраховано структуру зайнятості працівників за суб’єктами господарювання 
і видом економічної діяльності «Інформація та телекомунікації». Також в статі виявлено досвід 
найбільших ІТ-підприємств України в забезпеченні зайнятості за видом економічної діяльності 
«Інформація та телекомунікації». 

 
The article reveals the dynamics of Ukraine's position in the system of international ratings of 

countries for the provision of outsourcing services. The structure of employment of employees by 
business entities and the type of economic activity "Information and telecommunications" has been 
calculated. The article also systematizes the experience of the largest IT companies in Ukraine in 
providing employment by type of economic activity "Information and Telecommunications". 
_______________________________________________________________________________________________ 
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