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Авторське резюме
У статті досліджуються основні особливості реформування державного управ-

ління автомобільними перевезеннями в Україні у 1990-2000-х рр. Проаналізовано 
особ ливості правового регулювання здійснення державного контролю органами вла-
ди в Україні. В основу аналізу на різних етапах розвитку українського суспільства 
покладено вивчення: системи контрольних органів, їх форм і методів діяльності; ме-
ханізмів координації та взаємодії у сфері такого контролю на автомобільному тран-
спорті загального користування. Розкрито порядок становлення системи органів 
державного контролю у сфері функціонування автомобільного транспорту в Україні 
з перших днів оголошення незалежності. Аналіз структурно-функціональних основ 
упровадження державної політики у сфері автомобільного транспорту свідчить про 
те, що всі гілки влади на всіх її рівнях мають відношення до державного управління 
та контролю. Розвиток законодавства України про державний контроль на автомо-
більному транспорті розглянуто у контексті становлення системи законодавства у цій 
галузі господарства.

Ключові слова: транспорт, державний контроль, управління, безпека, автомо-
більні перевезення, ліцензування, дорожньо-транспортні пригоди, модель управлін-
ня.
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Abstract
This article explores the main features of Governance reforming of road transport 

in Ukraine in the years of 1990-2000. Peculiarities of legal regulation of state control 
authorities in Ukraine are analyzed. The basis of the analysis at different stages of devel-
opment of Ukrainian society assigned studying: system monitoring bodies, their forms 
and methods of operation; mechanisms for coordination and cooperation in such control 
in road transport. Reveals the order of system of state control in the operation of road 
transport in Ukraine since the early days of independence ads. Analysis of the structural 
and functional basis of implementation of the state policy in the field of road transport 
indicates that all branches of government at all levels related to governance and control.

Developing legislation of Ukraine on state control in road transport was considered in 
the context of a system of legislation in this industry sector.
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Постановка проблеми. Моделі управ-
ління галуззю автомобільного тран-
спорту постійно змінювались протягом 
усього періоду її становлення шляхом 
створення, реорганізації або ліквідації 
державних органів контролю. Події по-
чатку 90-х рр., зміна державного ладу та 
остаточний перехід до ринкової економі-
ки зумовили закріплення вектора на де-
централізацію управління автомобільни-
ми перевезеннями.

Прискорення соціально-економічно-
го розвитку, зростання суспільного ви-
робництва на основі його інтенсифікації, 
збільшення ефективності використання 
ресурсів неможливі без надійного тран-
спортного забезпечення економіки та 
населення країни. Постійному зростан-
ню автомобільних перевезень сприяє по-
ліпшення дорожніх умов, технічне вдо-
сконалення конструкцій транспортних 
засобів, широке впровадження сучасних 
методів управління і контролю за дорож-
нім рухом.

Проте варто зазначити,, що відсут-
ність єдиного комплексного системного 
підходу до управління галуззю автомо-
більних перевезень у довгостроковій пер-
спективі призведе до кризового стану та 
невиконання в повному обсязі відповід-
них зобов’язань України як європейської 
держави.

Аналіз досліджень і публікацій. В 
Україні діє єдина транспортна система, 
що повинна відповідати вимогам суспіль-
ного виробництва і національної безпеки, 
мати розгалужену інфраструктуру, забез-
печувати зовнішньоекономічні зв’язки 
України.

Ці питання розглядалися з ураху-
ванням теоретичного доробку таких уче-
них, як: В.Б. Авер’янов, С.С. Алексєєв,  
Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, П.П. Вол-
ков, В.М. Гаращук, В.К. Гіжевський,  
Т.О. Гуржій, Е.Ф. Демський, Є.В. Додін, 
С.В. Ківалов, Л.В. Коваль, В.К. Колпа-
ков, О.В. Кузьменко, Д.М. Лук’янець, 
В.П. Могила, А.М. Редзюк та ін. Разом з 
тим, цілий ряд питань хоча і поставлено, 
але потребує подальшого вивчення.

Метою дослідження є аналіз 
основ них особливостей реформуван-
ня державного управління автомо-

більними перевезеннями в Україні у 1990 –  
2000-х рр.

Виклад основного матеріалу. Ринкові 
перетворення, що мали місце впродовж 
1991 – 2000-х рр. в Україні, перехід від 
державно-планової до ринкової економі-
ки відбувалися у складних суспільно-по-
літичних та економічних умовах. Цей пе-
ріод характеризується значними темпами 
економічного спаду, головними чинни-
ками якого були радикальні інституцій-
ні зміни в державі, розрив економічних 
зв’язків з колишніми республіками Ра-
дянського Союзу, неготовність економіки 
України до ринкових умов, зміни в по-
питі на транспортні послуги, неефектив-
ність технологій тощо. Кризові явища 
торкнулися й транспортної галузі.

Після розпаду СРСР в Україні як не-
залежній державі Указом Президента 
України від 26 листопада 1992 р. № 581 
було створено Міністерство транспорту 
України та визначено його основні за-
вдання відносно всіх видів транспорту. 
Для їх виконання було передбачено ство-
рення в його структурі департаментів, зо-
крема й автомобільного транспорту, з пе-
редаванням функцій органів управління, 
в тому числі й від Української державної 
корпорації автомобільного транспорту 
«Укравтотранс» [5]. Указом було вста-
новлено, що Мінтранс не втручається в 
господарську діяльність підприємств і ор-
ганізацій.

В Україні станом на 1 січня 1997 р. 
налічувалось близько 900 тис. вантажних 
автомобілів, 146 тис. автобусів та більше 
15 тис. легкових таксомоторів, які нале-
жали до різних форм власності. До того 
часу, коли почали відбуватись проце-
си приватизації, всі транспортні засоби, 
крім легкових автомобілів, належали до 
державної або корпоративної власності і 
в основному були зосереджені в автопід-
приємствах різної підпорядкованості. Ав-
тотранспортні підприємства керувались 
єдиними в Україні нормативними доку-
ментами щодо організації перевезень та 
здійснення технічного обслуговування і 
ремонту вузлів та агрегатів автомобілів, 
що впливають на безпеку руху та еколо-
гію.

Тривалий час територіальним орга-
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ном управління у сфері автотранспор-
ту загального користування залиша-
лись обласні територіально-виробничі 
об’єднання автомобільного транспорту, 
що були створені ще з часів Мінтрансу 
УРСР. Постановою Кабінету Міністрів 
України від 04 грудня 1998 року № 1913 
«Про автотранспортні управління Мініс-
терства транспорту» територіально-ви-
робничі об’єднання були реорганізовані в 
автотранспортні управління в АР Крим, 
областях та місті Севастополі [12].

Рис. 1. Структурно-функціональна 
схема управління безпекою руху авто-
транспорту.

Відповідно до затвердженого поло-
ження основним завданням цих тери-
торіальних органів було забезпечення 
державного регулювання діяльності авто-
транспорту та здійснення контролю за до-
триманням суб’єктами підприємницької 
діяльності усіх форм власності, що вико-
нують перевезення пасажирів і вантажів 
автотранспортом, вимог нормативних ак-
тів, стандартів і норм, які регулюють ці 
перевезення. Проте вони не мали визна-
ченого статусу, як це передбачалось при 
їхньому створенні.

У 2000 р. постановою уряду у складі 
Міністерства транспорту було створено 
Державний департамент автомобільного 
транспорту на базі Державної адміністра-
ції автомобільного транспорту з затверд-
женням оновленого положення про цей 

урядовий орган державного управління 
у галузі автотранспорту (Укравтотранс). 
Для розроблення основних напрямків 
розвитку автомобільного транспорту, ви-
рішення найважливіших питань діяль-
ності утворюється колегія Укравтотран-
су.

Статтею 7 Закону України «Про авто-
мобільний транспорт» (першої редакції 
від 5 квітня 2001 р.) було встановлено, 
що центральний орган виконавчої влади 
в галузі транспорту (Мінтранс України) 
забезпечує проведення державної політи-
ки на автомобільному транспорті через 
свої територіальні органи (тоді – авто-
транспортні управління), службу міжна-
родних автомобільних перевезень (тоді – 
УДП «Укрінтеравтосервіс») та урядовий 
орган державного управління на автомо-
більному транспорті (Укравтотранс) [2].

Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 29 січня 2003 р. № 143 «Про за-
твердження Порядку здійснення дер-
жавного контролю на автомобільному 
транспорті загального користування» 
Укравтотранс та автотранспортні управ-
ління Мінтрансзв’язку в Автономній Рес-
публіці Крим та областях були визначені 
органами державного контролю. У квітні 
2003 р. у структурі Укравтотрансу було 
створено відділ державного контролю та 
нагляду за безпекою автомобільних пере-
везень. Основні завдання Укравтотрансу 
як урядового органу Мінтрансу виплива-
ють з п’яти пріоритетних напрямків ді-
яльності:

1. участь у реалізації державної полі-
тики у сфері перевезень пасажирів і ван-
тажів автомобільним транспортом;

2. здійснення в установленому поряд-
ку управління в галузі автотранспорту;

3. виконання відповідно до законо-
давства контрольно-наглядових функцій 
у цій галузі;

4. здійснення відповідно до законо-
давства регулятивних та дозвільно-реє-
страційних функцій;

5. додержання вимог законодавства 
щодо забезпечення безпеки дорожнього 
руху. У період інтенсивного формування 
ринкових відносин відбувається подріб-
нення автопідприємств за рахунок при-
ватизації, різке збільшення кількості ін-
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дивідуальних власників, які володіли 1-2 
автотранспортними засобами і не мали 
потрібної для управління транспортними 
технологічними процесами кваліфікації, 
не знали діючих нормативних докумен-
тів, не платили податків і ухилялись від 
відповідальності за це, а управлінські 
структури, що раніше здійснювали дер-
жавне регулювання транспортним про-
цесом, перестали функціонувати. Такий 
стан справ викликав тенденцію до зрос-
тання некерованих процесів, що прояв-
лялись в ігноруванні недобросовісними 
перевізниками вимог транспортного, по-
даткового, митного законодавства та від-
повідних міжнародних угод. У цих умо-
вах попередження розвитку зазначених 
негативних процесів, створення переду-
мов для координації транспортного комп-
лексу України, формування як внутріш-
нього, так і міжнародного цивілізованого 
ринку автотранспортних послуг можливе 
тільки через механізм державного регу-
лювання. Питання щодо створення ав-
тотранспортної інспекції порушувалось 
протягом 6 років на всіх всеукраїнських 
нарадах працівників автомобільного 
транспорту. Мінтранс підтримував цю 
ідею і двічі вносив Кабінету Міністрів 
України пропозицію щодо необхідності 
створення такого інституту. Вперше 1998 
р. – при реорганізації територіальних 
виробничих об’єднань автотранспорту 
(постанова Кабінету Міністрів України 
від 04 грудня 1998 р. № 1913 «Про ав-
тотранспортні управління Міністерства 
транспорту» [12]). Однак такі управління 
не було наділено статусом територіаль-
ного державного органу, що призвело до 
численних колізій норм законодавства. 
Повторно пропозицію було внесено че-
рез два роки, але її знову не прийняли. 
Зокрема, передбачалось утворення ав-
тотранспортної інспекції у складі Дер-
жавного департаменту автомобільного 
транспорту України (Укравтотрансу) Мі-
ністерства транспорту України. Основни-
ми функціями повинні були стати:

- здійснення контролю за додержан-
ням транспортного законодавства, ви-
конанням умов ліцензування суб’єктами 
підприємництва незалежно від форм 
власності;

- державне регулювання та координа-
ція автотранспортної діяльності;

- ліцензування внутрішніх та міжна-
родних перевезень пасажирів і вантажів 
автомобільним транспортом і надання по-
слуг по обслуговуванню і ремонту тран-
спортних засобів.

Фінансування автотранспортної ін-
спекції планувалось здійснювати за ра-
хунок ліцензійної діяльності. Проте, за 
різними оцінками, існували два моти-
ви відмови. Відомо, що проекти рішень 
Уряду обов’язково проходять процедуру 
погодження із заінтересованими мініс-
терствами. Сталося так, що окремі з них 
вбачали дублювання функцій проекту 
автотранспортної інспекції з функціями 
діючих структур, наприклад, з Держав-
тоінспекцією. Тобто спрацювала гра сло-
ва «інспекція» у поєднанні з дефіцитом 
кош тів на утримання державних струк-
тур.

Другий мотив – хибна оцінка тенден-
ції дорожньо-транспортного травматизму 
в країні в період 1996 – 2000 рр., якій 
було притаманне щорічне скорочення 
кількості дорожньо-транспортних при-
год, а також відсутність автобусних ката-
строф із тяжкими наслідками. Проте пи-
томі показники аварійності (на кількість 
автомобілів, пробіг, витрачене паливо) та 
й сама кількість дорожньо-транспортних 
пригод, загиблих і поранених порівняно 
з іншими країнами не давали підстав для 
позитивної тенденції щодо дорожнього 
травматизму. Подальша лібералізація 
ринку надання автотранспортних послуг 
із появою надмірної кількості перевізни-
ків, особливо приватних, зростання мо-
більності населення, обсягів перевезень, 
різке збільшення приватних легкових 
автомобілів в умовах вкрай недостатньої 
адекватності контролю та впливу на си-
туацію призвели, починаючи з 2001 р., 
до стрімкого зростання дорожньо-тран-
спортного травматизму.

Процес роздержавлення галузі авто-
мобільного транспорту створив надзви-
чайно складну ситуацію з безпеки пе-
ревезень на автомобільному транспорті 
загального користування. Вихід на ринок 
автотранспортних послуг десятків тисяч 
перевізників, які не мають необхідної 
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кваліфікації та досвіду роботи, достат-
ньої матеріально-технічної бази, належ-
них умов для проведення контролю тех-
нічного стану транспортних засобів перед 
виїздом на лінію, медичного контролю 
стану водіїв транспортних засобів, їх ін-
структажу та стажування, забезпечення 
їхніх умов праці та відпочинку – усе при-
звело до численних порушень правил пе-
ревезень пасажирів і дорожнього руху, і 
як результат – до виникнення дорожньо-
транспортних пригод [23, С. 7].

На автопідприємствах припинили 
діяльність підрозділи безпеки руху, не 
проводився передрейсовий медогляд во-
діїв, не здійснювалась перевірка техніч-
ного стану автобусів. Власники автобусів 
практично перебували поза контролем, 
працюючи по 12 і більше годин без відпо-
чинку, піддаючи життя пасажирів смер-
тельній загрозі [21, С. 1].

Удосконалення нормативно-право-
вої бази є дуже важливим, особливо при 
введенні жорсткіших норм відповідаль-
ності перевізників. Це – відповідальність 
за життя людей, що перевозяться. Однак 
ця база вирішує 10 % проблеми. Ніхто не 
може гарантувати, що сьогодні чи завтра 
не станеться дорожньо-транспортна по-
дія при перевезенні пасажирів, оскільки 
транспортна дисципліна вкрай низька. 
На 90% успіх може бути досягнутий за 
суворого дотримання як чинного, так і 
завтрашнього законодавства. Тому конт-
роль набував дуже високої актуальності у 
справі гарантування безпеки перевезень.

Ліквідація обласних автоуправлінь 
призвела до своєрідного вакууму в за-
безпеченні механізмів діяльності авто-
мобільного транспорту в регіонах. Так, 
повноваження щодо відкриття маршру-
тів та проведення тендерів перейшли до 
обласних адміністрацій, які далеко не 
завжди мали можливість забезпечити ви-
конання цих завдань на належному рівні. 
Те ж саме можна сказати і про контроль-
ні функції.

На виконання Указу Президента 
України від 20 травня 2004 р. № 570 
«Про заходи щодо посилення безпеки па-
сажирських перевезень автомобільним 
транспортом» у складі Міністерства тран-
спорту була створена Головна державна 

інспекція на автомобільному транспорті 
(Головавтотрансінспекція) з територі-
альними органами в кожній області, АР 
Крим, містах Києві та Севастополі [9].

У липні 2004 р. Указом Президента 
України Міністерство транспорту Украї-
ни і Державний комітет зв’язку та інфор-
матизації України були реорганізовані у 
Міністерство транспорту та зв’язку Укра-
їни. 

Рис. 2. Блок-схема організаційної 
структури управління автомобільним 
транспортом загального користування.

Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 8 вересня 2004 р. № 1190 «Про 
утворення Головної державної інспекції 
на автомобільному транспорті» було за-
тверджено положення новоствореного ор-
гану контролю [13].

Однією з основних функцій, які пе-
редавались Головавтотрансінспекції та 
її територіальним органам від Укравто-
трансу та автотранспортних управлінь, 
стала функція здійснення державного 
контролю на автотранспорті та конт-
ролю за дотриманням ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності 
з надання послуг з перевезень автотран-
спортом, а також державний нагляд за 
забезпеченням суб’єктами господарю-
вання безпеки автоперевезень [25, С. 3].

За Укравтотрансом залишилися 
основ ні функції: розробка транспортної 
політики у галузі автотранспорту, роз-
робка загальних програм і концепцій роз-
витку галузі, нормативно-правова робота, 
функціонування та розвиток міжнарод-
них перевезень автотранспортом.

Також Головавтотрансінспекції були 
надані функції здійснення ліцензуван-
ня господарської діяльності з надання 
послуг з перевезення пасажирів і ван-
тажів, організації роботи з проведення 
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сертифікації послуг пасажирського авто-
транспорту, що у поєднанні з функцією 
державного контролю дозволило більш 
ефективно досягти необхідного рівня без-
пеки перевезень.

У період реформування галузі держа-
ва втратила контроль за станом функціо-
нування та розвитку автотранспорту за-
гального користування, особливо у сфері 
надання послуг пасажирського автотран-
спорту. Створення державного органу 
контролю на автомобільному транспорті 
– Головавтотрансінспекції та її територі-
альних органів, що фінансуватимуться за 
рахунок коштів держбюджету, матимуть 
чіткі права та повноваження, було на-
правлено на упорядкування колізій норм 
законодавства, що виникли в результаті 
невизначеності статусу автотранспортних 
управлінь Мінтрансу. Це також дозволи-
ло побудувати управлінську вертикаль, 
що сприяло становленню системи органів 
державного управління на автомобільно-
му транспорті, виконанню ними повно-
важень державного контролю за дотри-
манням суб’єктами господарювання всіх 
форм власності законодавства про авто-
мобільний транспорт та державного на-
гляду за дотриманням вимог гарантуван-
ня безпеки перевезень.

У грудні 2005 р. було внесено зміни 
до постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 4 березня 1997 р. № 204 «Про 
затверд ження Порядку здійснення на-
гляду за забезпеченням безпеки руху на 
транспорті», відповідно до яких Голо-
вавтотрансінспекцію визначено органом, 
що здійснює нагляд за безпекою руху на 
автомобільному транспорті. Усі зміни пе-
редбачали створення чіткої системи дер-
жавного регулювання [14].

У 2006 р. постановою Кабінету Міні-
стрів України затверджено Порядок здій-
снення державного контролю на автомо-
більному транспорті [15]. По суті – це був 
сценарій правового здійснення функції 
контролю і нагляду, тобто проведення 
аудиту безпеки перевезень. У Порядку 
вперше введено 15 термінів та вказані їх 
визначення, що дало змогу досягти пра-
вового розуміння між інспекторами і пе-
ревізниками. Крім того, конкретизова-
но механізми планових, позапланових 

та рейдових перевірок, надаються фор-
ми і зміст необхідної документації при 
оформленні результатів контролю, на-
ведено порядок розгляду справ у випад-
ку порушення законодавства та порядок 
оскарження і скасування постанов про 
застосування штрафних санкцій, викла-
дено права та обов’язки посадових осіб 
державного контролю та суб’єктів госпо-
дарювання під час проведення перевірки.

Утворення в Україні Головавтотран-
сінспекції стало важливим кроком упе-
ред у питанні гарантування безпеки 
руху на автошляхах. Адже сама тільки 
наявність у державі такої структури є 
серйозним підґрунтям для наведення по-
рядку на автошляхах та приведення ав-
томобільних перевезень у межі, установ-
лені діючим законодавством.

Водночас практично в усіх держав-
сусідів, а також у країнах-членах Євро-
пейської Спільноти – подібні структу-
ри діють уже протягом тривалого часу 
і встигли довести свою ефективність у 
забезпеченні додержання транспортно-
го законодавства автоперевізниками на 
шляхах. Процес інтеграції транспортної 
системи України до європейської, збіль-
шення обсягу міжнародних автомобіль-
них перевезень пасажирів і вантажів 
потребує адаптації вітчизняного законо-
давства до законодавства Європейсько-
го Союзу. З метою оптимізації системи 
цент ральних органів виконавчої влади, 
усунення дублювання їх повноважень, 
забезпечення скорочення чисельності 
управлінського апарату та витрат на його 
утримання, підвищення ефективнос-
ті державного управління та відповідно 
до пункту 15 частини першої статті 106 
Конституції України Указом Президен-
та України від 9 грудня 2010 р. № 1085 
«Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади» в процесі ре-
організації Міністерства транспорту та 
зв’язку України створюється Державна 
автотранспортна служба [6]. Одним із за-
ходів з оптимізації системи стала ліквіда-
ція Головної державної інспекції на авто-
мобільному транспорті.

Згодом Указом Президента Украї-
ни від 6 квітня 2011 р. № 370 «Питання 
оптимізації системи центральних ор-
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ганів виконавчої влади» було додатко-
во оптимізовано систему центральних 
органів виконавчої влади України [7]. 
Зокрема, замість Державної автотран-
спортної служби було створено Державну 
інспекцію України з безпеки на назем-
ному транспорті, положення про яку за-
тверджено Указом Президента України 
від 6 квітня 2011 р. № 387. Натомість 
Міністерство транспорту та зв’язку Укра-
їни реорганізовується у Міністерство 
інфраструктури України, у складі якого 
створюється департамент автомобільного 
транспорту [8].

На сьогодні Державна інспекція 
України з безпеки на наземному тран-
спорті (Укртрансінспекція) – новостворе-
ний центральний орган виконавчої влади 
входить до системи органів виконавчої 
влади й забезпечує реалізацію державної 
політики в питаннях безпеки на автомо-
більному транспорті загального користу-
вання, міському електричному, залізнич-
ному транспорті та веденні дорожнього 
господарства.

За ідеологією, втіленою завдяки 
функціям, що закріплені в положенні 
про Укртрансінспекцію, остання увібра-
ла в себе повноваження Державної адмі-
ністрації автомобільного транспорту та 
Головавтотрансінспекції. У переважній 
більшості саме функції цих двох уря-
дових органів склали перелік функцій 
Укртрансінспекції, проте також вклю-
чено додаткові функції у сфері міського 
електричного, залізничного транспорту 
та дорожнього господарства. Відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 29 лютого 2012 р. № 153 утворені 
територіальні органи Укртрансінспекції 
в областях, АР Крим, містах Києві та Се-
вастополі [17].

У період становлення Укртрансін-
спекції забезпечувалася стабільна робота 
щодо виконання функцій ліцензування 
та державного контролю на автомобіль-
ному транспорті. Зокрема, у сфері ліцен-
зування продовжувалася безперебійна 
видача суб’єктам господарювання ліцен-
зій та забезпечувалося проведення пе-
ревірок додержання ліцензіатами Лі-
цензійних умов, а у сфері державного 
контролю проводилися систематичні пе-

ревірки транспортних засобів на марш-
рутах руху та за місцем знаходження 
суб’єктів господарювання.

Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 29 серпня 2012 р. № 628 
«Питання Державної інспекції з безпе-
ки на наземному транспорті» фактично 
Укртрансінспекцією розпочато вико-
нання своїх функцій та повноважень в 
повному обсязі [11]. Із 1 вересня 2012 р. 
Укртранс інспекцією розпочато видачу 
дозволів іноземних держав для україн-
ських перевізників у 14 регіонах країни 
на 16 пунктах видачі дозволів.

Законом України від 20 листопада 
2012 р. № 5502 повноваження Укртранс-
інспекції в сфері здійснення контрольних 
заходів значно розширилися, зокрема 
в частині надання права зупинки тран-
спортного засобу та складання адмінп-
ротоколів, проведенні габаритно-вагово-
го контролю на автомобільних дорогах 
України [4].

Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 20 травня 2013 р. № 422 «Деякі 
питання автомобільних перевезень паса-
жирів та вантажів» затверджено поря-
док зупинення транспортного засобу, що 
здійснює автомобільні перевезення паса-
жирів та вантажів, посадовими особами 
Укртрансінспекції та її територіальних 
органів [18].

Проте варто зазначити, що Законом 
України від 31 липня 2014 р. № 1622 
«Про внесення змін до Закону Украї-
ни «Про Державний бюджет України на 
2014 рік» установлено, що перевірки під-
приємств, установ та організацій, фізич-
них осіб - підприємців контролюючими 
органами (крім Державної фіскальної 
служби України) здійснюються протягом 
серпня - грудня 2014 р. виключно з до-
зволу Кабінету Міністрів України або за 
заявкою суб’єкта господарювання щодо 
його перевірки [3].

Наприкінці 2014 р. розпочалось чер-
гове реформування системи центральних 
органів виконавчої влади, наділених пов-
новаженнями у сфері контролю, основ-
ною метою якого стало забезпечення 
ефективної системи контролю, зниження 
тиску на бізнес та зменшення рівня ко-
рупції.
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Створення цільової моделі системи 
центральних органів виконавчої влади є 
одним з етапів перерозподілу функцій, 
усунення їх дублювання, передачу дея-
ких функцій на рівень органів місцевого 
самоврядування, усунення функціональ-
них конфліктів, оптимізацію чисельності 
працюючих, ліквідацію певних централь-
них органів виконавчої влади тощо.

Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про 
оптимізацію системи центральних орга-
нів виконавчої влади» утворена Держав-
на служба України з безпеки на тран-
спорті, реорганізувавши шляхом злиття 
Державну інспекцію з безпеки на мор-
ському та річковому транспорті, Дер-
жавну інспекцію з безпеки на наземному 
транспорті та підпорядкувавши Службі, 
що утворюється, Державну спеціальну 
службу транспорту [16]. Процедуру реор-
ганізації Укртрансінспекції розпочато у 
відповідності до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. 
№ 1033 [10].

Формування сучасних правових норм 
повинно бути спрямоване на покращен-
ня стану безпеки перевезень, створення 
ефективних ринкових відносин на авто-
мобільному транспорті, оновлення парку 
транспортних засобів, розвиток міжна-
родних автомобільних перевезень паса-
жирів та вантажів, чітке врегулювання 
відносин замовників послуг автомобіль-
ного транспорту та перевізників, створен-
ня сприятливих умов для добросовісної 
конкуренції на ринку послуг і встанов-
лення відповідальності щодо забезпечен-
ня безпеки автомобільних перевезень.

Інколи поняття «свобода» сприйма-
ється як вседозволеність. Проте демокра-
тія, в першу чергу, передбачає суворе до-
держання вимог чинного законодавства. 
Головне завдання – усунення різниці між 
де-юре вимогами до перевізників і де-
факто станом виконання їх на практиці. 
При цьому важливо пам’ятати, що основ-
ною метою зазначених заходів є безпека 
здоров’я та життя людей, як найвищої 
соціальної цінності, в умовах організації 
та здійсненні перевезень на наземному 
транспорті.

Висновок. У новітній історії рефор-

мування автомобільного транспорту за-
гального користування відбувся стрибок 
від монополії до поліполії – стану, коли 
на ринку функціонують багато автомо-
більних перевізників. В Україні протя-
гом певного періоду існуюча організація 
нагляду та контролю за дотриманням 
правил перевезення пасажирів та ванта-
жів автомобільним транспортом вияви-
лася малоефективною в умовах стрімкого 
зростання мережі недержавних автопід-
приємств, комерційних структур та при-
ватних перевізників, якими надаються 
послуги в зазначеній сфері, що стало 
причиною низки резонансних дорожньо-
транспортних пригод.

Дійсно функцію державного конт-
ролю на автомобільному транспорті 
було надто принижено. У колишніх ав-
тотранспортних управліннях існували 
контрольні підрозділи. По суті, це були 
залишки застарілого механізму контр-
олю з часів планової економіки в умовах 
державної власності. В роботі інституції 
цих контролерів була відсутня система, 
яку сьогодні називають «аудитом безпеки 
перевезень». Перехід до засад ринкової 
економіки та роздержавлення власності 
багато чого змінили в механізмах регу-
лювання всіх складових інфраструктури 
автотранспорту загального користуван-
ня. Але контроль як функція державно-
го регулювання залишився. Без нього 
неможливо здійснювати управління з 
метою досягнення кінцевих результатів 
щодо якості перевезень та її головного 
показника – рівня дорожньо-транспорт-
ного травматизму.

Європейська інтеграція є стратегіч-
ною метою українського суспільства, ви-
щим пріоритетом нашої держави. З цією 
метою в Україні здійснюються різнопла-
нові заходи, такі, як прийняття нових 
законів та внесення змін до вже наявних 
з метою гармонізації вітчизняної зако-
нодавчої бази до практики Євросоюзу, 
реформування системи державних конт-
рольних органів. Галузь автотранспорту 
загального користування знову перебу-
ває у перехідному періоді – зміна органів 
управління та їхніх функцій. При цьому 
основною метою є впровадження єдиної 
транспортної політики.
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