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Метою нашого дослідження є обґрунту-
вання методичних підходів до визначення 
ефективності національної автотран-
спортної системи України. Нами встанов-
лено, що для системної комплексної оцінки 
національної автотранспортної системи 
слід всі показники групувати за трьома скла-
довими: економічною, соціальною та еколо-
гічною. Проведені дослідження доводять, що 
одним з найбільш важливих аспектів оцінки 
ефективності національної автотран-
спортної системи є пошук вимірювачів роз-
витку цього сегменту економіки, які повинні 
в повній мірі відповідати цілям і завданням 
системи управління розвитком автотран-
спортної галузі в системі державного управ-
ління України. Використання запропонованої 
системи показників дозволить аналізувати 
інформацію про рівень розвитку національ-
ної автотранспортної системи та її вплив 
на соціально-економічний розвиток держави 
і відповідно даватимуть інформацію для 
прийняття виважених рішень.
Ключові слова: ефективність, національна 
автотранспортна система, соціально-еко-
номічний розвиток, управління автотран-
спортною галуззю, групи показників.

Целью нашего исследования является обо-
снование методических подходов к опре-
делению эффективности национальной 
автотранспортной системы Украины. 
Нами установлено, что для системной ком-
плексной оценки национальной автотран-
спортной системы следует все показатели 
группировать по трем составляющим: эко-
номической, социальной и экологической. 
Проведенные исследования доказывают, 
что одним из наиболее важных аспектов 
оценки эффективности национальной 
автотранспортной системы является 
поиск измерителей развития этого сег-
мента экономики, которые должны в полной 

мере соответствовать целям и задачам 
системы управления развитием автотран-
спортной отрасли в системе государ-
ственного управления Украины. Использо-
вание предлагаемой системы показателей 
позволит анализировать информацию об 
уровне развития национальной автотран-
спортной системы и ее влияние на соци-
ально-экономическое развитие государства 
и соответственно давать информацию для 
принятия правильных решений.
Ключевые слова: эффективность, нацио-
нальная автотранспортная система, соци-
ально-экономическое развитие, управление 
автотранспортной отраслью, группы пока-
зателей.

The purpose of our research is to substantiate 
the methodological approaches to determining 
the effectiveness of the national motor transport 
system of Ukraine. The peculiarity of the road 
haulage market is the absence of a public sector 
in the economy. Only private carriers are operat-
ing. Thus, the main function of the Ministry of 
Infrastructure of Ukraine is to form and ensure 
the implementation of state policy in this area, 
the definition of "rules of the game", ensuring 
the sustainable functioning of passenger and 
freight road transport. We have found that for 
systematic comprehensive assessment of the 
national transport system, all indicators should 
be grouped according to three components: 
economic, social and ecological. Using the pro-
posed system of indicators will allow analyzing 
information on the level of development of the 
national motor vehicle system and its impact on 
the socio-economic development of the state 
and, accordingly, will provide information for 
making informed decisions.
Key words: efficiency, national motor transport 
system, social and economic development, man-
agement of motor transport industry, groups of 
indicators.

Постановка проблеми. Ефективність авто-
транспортної системи є особливо актуальним 
питанням для економіки України, адже в умовах 
євроінтеграційних прагнень держави цей ком-
понент національної економіки набуває особли-
вого значення. Адже Україна володіє найбільшим 
показником транзитності в Європі, оскільки її 
територією проходить чотири Критських міжнарод-
них транспортних коридори (Пан-європейський 
№ 3, Пан-європейський № 5, Пан-європейський 
№ 7 Дунайський (водний), Пан-європейський 
№ 9), а також коридор Гданськ-Одеса (Балтійське 

море – Чорне море), коридор Європа-Кавказ-Азія 
(TRACECA). Транзитний потенціал автотранспорт-
ної системи України є однією з складових, здатних 
забезпечити вагоме місце країни в системі міжна-
родних зв'язків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В сучасних наукових дослідженнях автотранспорт-
ній системі приділяється недостатньо уваги, пере-
важна кількість досліджень транспортної сфери 
стосується залізничного, морського та авіаційного 
транспорту. Проблемами дослідження функціону-
вання автотранспортної системи займаються такі 
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вітчизняні вчені як: Вовк О., Захарова О., Зерка-
лов Д., Ємельянова О., Корнійко Я., Прейгер Д., 
Савчук О., Стройко Т., Собкевич О. та інші. Тому 
виникає потреба в аналізі методичних підходів до 
визначення ефективності національної автотран-
спортної системи України.

Метою статті є обґрунтування методичних під-
ходів до визначення ефективності національної 
автотранспортної системи України.

Виклад основного матеріалу. Транспортна 
система країни представляє собою сукупність 
усіх видів магістрального транспорту, що зайнята 
обслуговуванням національного господарства. До 
її складу належать залізничний, морський, річко-
вий, автомобільний, повітряний, трубопровідний 
види транспорту [1, с. 502]. Кожен з них відіграє 
значну роль в національному економіці, а також 
доповнює інші види транспорту. Системний та 
комплексний розвиток усіх видів транспорту і від-
повідної єдиної транспортної системи створює 
можливість раціонального використання всіх видів 
ресурсів в різних галузях національної економіки.

Автомобільний транспорт за рахунок високої 
мобільності, великої різноманітності транспорт-
них засобів за вантажопідйомністю, грузоємкістю, 
призначенням, конструктивним і економічними 
характеристиками має велике значення для пере-
везення на короткі відстані. Від якості роботи 
автомобільного транспорту залежить життєдіяль-
ність міст та селищ. В Україні функціонує близько 
170 тис. км автомобільних доріг, що створює необ-
хідні передумови для ефективного використання 
Україною її транзитного потенціалу. Згідно офіцій-
ної статистики частка відправлень (перевезень) 
пасажирів автомобільним транспортом (автобуси) 
у порівнянні з іншими становить близько 50 %, для 
вантажів – біля 68% [2].

Сучасна світова економіка розвивається коло-
сальними темпами, економічні відносини стають 
більш комплексними багатошаровими і багатосту-
пінчатими. У забезпеченні сталого розвитку цих 
відносин важливу роль відіграє автомобільний 
транспорт. Серед основних завдань стосовно при-
ведення нормативних актів, які регулюють міжна-
родні автомобільні перевезення пасажирів та ванта-
жів є розробка нових редакцій наказу Міністерства 
транспорту України від 20.08.2004 № 757 «Про впо-
рядкування системи оформлення, видачі, викорис-
тання та обліку дозволів на міжнародні перевезення 
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
31.08.2004 за № 1075/9674, та від 09.02.2004 № 
75 «Про затвердження Порядку організації регу-
лярних, нерегулярних і маятникових перевезень 
пасажирів автомобільним транспортом у міжнарод-
ному сполученні», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 22.06.2004 за № 759/9358. Цими 
наказами визначаються:

• порядок видачі дозволів на вантажні пере-
везення та нерегулярні перевезення пасажирів;

• порядок проведення конкурсу на розпо-
діл дозволів Європейської Конференції Міністрів 
Транспорту (ЄКМТ);

• порядок відкриття маршрутів регулярних 
пасажирських перевезень.

У 2018 році зміни стосуватимуться питань авто-
матизації процесів видачі дозволів на вантажні 
перевезення та нерегулярні перевезення паса-
жирів, а також проведення конкурсу з розподілу 
дозволів ЄКМТ та удосконалення основних засад 
організації міжнародних перевезень пасажирів.

Розподіл дозволів ЄКМТ на 2018 рік був мак-
симально прозорим та таким, що унеможливив 
будь-які прояви корупційних ознак в організації 
даного процесу. Кожен крок розподілу проводився 
з висвітленням на сайті міністерства переліку всіх 
заявників та процесів розподілу [3].

Згідно із офіційною статистикою Держстату за 
2017 рік частка перевезень пасажирів автомобіль-
ним транспортом становить понад 43%, міський 
електричний транспорт близько 53%. У порівнянні 
з аналогічним періодом 2016 року обсяги переве-
зень пасажирів автотранспортом зменшились на 
0,3%, а в міському електричному транспорті є тен-
денція збільшення пасажироперевезень на 0,7%. 
Особливістю ринку автомобільних перевезень є 
відсутність на ньому державного сектору еконо-
міки. Діють лише приватні автоперевізники. Таким 
чином, головною функцією Міністерства є фор-
мування та забезпечення реалізації державної 
політики у даній сфері, визначення «правил гри», 
забезпечення сталого функціонування пасажир-
ських та вантажних автомобільних перевезень [3].

Незважаючи на те, що в автотранспортній 
сфері більшість суб’єктів є приватними компа-
ніями питання обґрунтування підходів до оцінки 
ефективності їх роботи, а особливо комплексного 
та всебічного аналізу автортранспортної діяль-
ності залишаються особливо важливими. 

Сучасний світовий транспорт керується двома 
принципами: забезпечити повний цикл переміщення 
за схемою «від дверей до дверей» (from door to door) 
та «точно в строк» (just in time). Тобто, вантажі пови-
нні бути перевезені від дверей складу виробника 
або власника вантажу до дверей складу споживача 
або вантажоодержувача. При цьому ні власник ван-
тажу, ні вантажоодержувач можуть не брати участь 
в організації процесу перевезення. Вони тільки опла-
чують всі витрати [4]. Ми поставили за мету проа-
налізувати існуючі підходи до оцінки ефективності 
автотранспортних систем та по можливості, обґрун-
тувати авторську систему показників.

На сьогодні ефективності автотранспортної 
системи залежить насамперед від її стійкості та 
ринкових аспектів розвитку взаємовідносин пере-
візника і споживача транспортних послуг. В свою 
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чергу дослідник О.М. Вовк пропонує ефективність 
транспортного забезпечення класифікувати за 
такими ознаками: 

1. За наслідками – економічна, соціальна та 
екологічна.

2. За місцем отримання ефекту – локальна, 
національна, міжнародна.

3. За ступенем збільшення – первинна і муль-
типлікаційна.

4. За метою визначення – абсолютна і порів-
няльна. 

При цьому методологія оцінювання ефектив-
ності ґрунтується на трьох загальноприйнятих під-
ходах: 

Таблиця 1
Показники розвитку національної автотранспортної системи

Показник Характеристика
Економічна складова

Вантажооборот в цілому по державі* Розраховується в млрд. ткм
Частка автотранспорту в загальній структурі вантажоо-
бороту*

Розраховується у %

Пасажирооборот, що здійснюється автомобільним 
транспортом* 

Розраховується в млрд. пас. км

Коефіцієнт Енгеля
Ke

L

SH
=

Коефіцієнт Успенського
Ky

L

SHQ
=

3

Щільність транспортної мережі в розрахунку на 1000 
господарюючих суб’єктів в розрізі регіонів

Співвідношення приведеної довжини транспортних 
ліній (х1000) до загальної кількості підприємств по кра-
їні та в розрізі регіонів

Показник рівня транспортного обслуговування струк-
турних галузей національної економіки

Співвідношення сумарного вантажообороту т-км до 
обсягу відвантажених товарів власного виробництва в 
розрізі галузей економіки

Розвиток міжрегіонального співробітництва Співвідношення сумарного обсягу ввезеної та вивезе-
ної продукції регіону (держави) до чисельності насе-
лення регіону (держави) 

Капітальні інвестиції у розвиток національної автотран-
спортної системи України*

Розраховується в млн. грн

Фінансові результати (чистий прибуток) підприємств 
автотранспортної галузі*

Розраховується в млн. грн

Показники рентабельності підприємств національної 
транспортної системи*

Розраховується у %

Соціальна складова
Обсяги перевезення пасажирів автомобільним тран-
спортом за типам сполучення*

Розраховується в млн. пас. км

Кількість ДТП, в тому числі зі смертельним наслідком* Розраховується кількість випадків на 1000 жителів
Кількість поїздок у розрахунку на одну особу наявного 
населення у середньому за рік за допомогою автомо-
більного транспорту*
Індекси споживчих цін (тарифів) на пасажирські пере-
везення автомобільним транспортом*
Транспортна мобільність населення Співвідношення сумарного паса жирообігу в пас. км до 

кількості населення
Транспортна дискримінація населення Співвідношення чисельності жителів населених пунктів, 

транспортна доступність яких до центрів послуг соці-
ально-гарантованого мінімуму перевищує норму на 10% 

Екологічна складова
Частка автотранспортних засобів, що використовують 
традиційні види пального
Обсяг викидів парникових газів в атмосферне повітря 
від автомобільного транспорту
Сумарний обсяг викидів в атмосферне повітря забруд-
нюючих речовин від пересувних джерел, умовно при-
ведений до оксиду вуглецю з урахуванням відносної 
агресивності основних забруднювачів

*повна характеристика розрахунку загальновідомих показників не наводиться
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1. Ресурсний: економічний результат зіставля-
ється з економічною оцінкою ресурсів, які застосо-
вуються під час виробництва.

2. Витратний: економічний результат порівню-
ється з поточними витратами, що безпосередньо 
пов'язані з його досягненням.

3. Ресурсно-витратний: являє собою певний 
компроміс між двома попередніми. 

При визначенні чисельника в процесі оціню-
вання ефективності виділяють три найзагальніші 
підходи: 

– за ефект приймається валова вартість ство-
реного за певний період продукту;

– ефектом є отриманий прибуток;
– за результат береться сума прибутку та амор-

тизації [5].
У роботі H. Terelius [6] запропонована методика 

визначення ефективності транспортної мережі 
на основі нового критерію, який спрямований на 
управління парком транспортних засобів.

Дослідники Т.В. Стройко та В.В. Бондар для 
оцінки діяльності транспорту України, пропону-
ють використовувати наступні основні показники 
його роботи в якості критеріїв: обсяг перевезень 
вантажів, вантажооборот, співвідношення видів 
транспорту в вантажних перевезеннях, обсяг 
перевезень пасажирів, пасажирооборот, вар-
тість перевезень, співвідношення пасажирських 
та вантажних перевезень в економіці країни. 
[7, с. 147].

Деякі автори вважають, що адекватно оцінити 
ступінь забезпеченості автомобільними та заліз-
ничними шляхами території, необхідно викорис-
товувати коефіцієнти Енгеля (КЕ) та Успенського 
(КУ). Коефіцієнт Енгеля визначається за наступ-
ною формулою: 

Ke
L

SH
=                            (1)

де L – протяжність шляхів загального користу-
вання з твердим покриттям на кінець року, км; 

S – площа території, км2; 
H – чисельність населення, оцінка на кінець 

року, осіб [8, с. 80].
Більш привабливим є коефіцієнт Успенського, 

бо він враховує не тільки наявність транспортної 
мережі, але й її використання за рахунок показ-
ника обсягу перевезення вантажів, тобто він вра-
ховує фактичні, а не потенційні можливості тран-
спортної галузі країни (регіону). 

Коефіцієнт Успенського для оцінки виробничої 
забезпеченості України транспортними мережами 
розраховується по формулі:

Ky
L

SHQ
=

3
                         (2)

де L – протяжність шляхів загального користу-
вання з твердим покриттям на кінець року, км; 

S – площа території, км2; 

H – чисельність населення, оцінка на кінець 
року, осіб; 

Q – обсяги перевезених вантажів, ткм. [8, с. 82].
Ми вважаємо, що для системної комплексної 

оцінки національної автотранспортної системи 
слід всі показники групувати за трьома складо-
вими: економічною, соціальною та екологічною 
(табл. 1). 

Зважаючи на той факт, що більшість суб’єктів 
працюючих в цій сфері мають приватну форму 
власності економічна складова залишиться прі-
оритетною. Але автотранспортна галузь досить 
серйозно впливає на стан навколишнього серед-
овища і на соціальні аспекти життя населення. 

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведені дослідження доводять, що одним з найбільш 
важливих аспектів оцінки ефективності національної 
автотранспортної системи є пошук вимірювачів роз-
витку цього сегменту економіки, які повинні в повній 
мірі відповідати цілям і завданням системи управ-
ління розвитком автотранспортної галузі в системі 
державного управління України. 

Використання запропонованої системи показ-
ників дозволить аналізувати інформацію про 
рівень розвитку національної автотранспортної 
системи та її вплив на соціально-економічний роз-
виток держави і відповідно даватимуть інформа-
цію для прийняття виважених рішень.
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