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Анотація
Вступ. Постійне зростання автомобілізації населення та недофінансування поточних 

середніх та капітальних ремонтів автомобільних доріг, призвело до руйнування більшості 
автомобільних доріг, збільшення кількості ДТП, зниження ефективності перевезення вантажів 
та пасажирів, збільшення викидів в атмосферу та збільшення соціальної напруги. Для подолання 
цих наслідків, на усіх рівнях державної та місцевої влади, запроваджено програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування, реалізацію яких забезпечує підприємництво в 
дорожній галузі.

Проблематика. Постійний тиск умов договорів і контрактів, забезпечення виконання 
їх економічних показників, дотримання екологічних норм і нормативів, забезпечення 
постійного збільшення соціального капіталу це основні проблеми, що постійно виникають у 
процесі функціонування підприємництва в дорожній галузі. Їх розв’язком може бути лише рух 
підприємництва шляхом сталого розвитку.

Мета й завдання роботи. Метою статті є характеристика організаційно-економічних 
аспектів забезпечення сталого розвитку підприємництва через діяльність господарюючих суб’єктів 
у дорожній галузі України, а завданням є розкриття та характеристика основних організаційних            
та економічних аспектів, які є ключовими для сталого розвитку підприємництва.

Матеріали й методи. Під час написання статті було використано діалектичні методи 
пізнання, як аналіз і синтез у частині характеристик діяльності підприємництва та виконання 
основних завдань програм розвитку доріг, а також індукція, для розкриття організаційно-
економічних аспектів забезпечення сталого розвитку підприємництва.

Результати. У роботі розкрито показники фінансування підприємництва в дорожній галузі 
та охарактеризовано основні організаційно-економічні аспекти забезпечення їх сталого розвитку 
для подальшого покращення її економічного, соціального та екологічного стану.

Висновки. Функціонування підприємництва в дорожній галузі надає можливість 
забезпечити виконання програм розвитку автомобільних доріг загального користування. Таке 
підприємництво не має можливості повністю реалізувати усі принципи підприємництва та 
постійно працює за умовами, які прописані контрактами на будівництво, реконструкцію та 
ремонти автомобільних доріг загального користування. Вдале та ефективне функціонування 
підприємництва можливе при збільшенні його кількості на ринку послуг для створення 
конкуренції, що підвищить якість надання цих послуг, постійному нарощенні виробничого 
потенціалу та запровадження нових технологій, дотримання та підвищення екологічних норм і 
нормативів при виконанні робіт. Все це забезпечить сталий розвиток підприємництва в дорожній 
галузі, забезпечить економічне зростання, зменшення соціального невдоволення та забезпечення 
створення нових робочих місць і зменшить екологічне навантаження на навколишнє середовище.

Ключові слова: автомобільна дорога, дорожня галузь, організаційно-економічні аспекти, 
підприємництво, програма розвитку, розвиток. 
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Вступ

Швидке та комфортне пересування дорогами України, економічне та безпечне 
перевезення вантажів і пасажирів, забезпечення доступу до туристичних маршрутів і розвиток 
туризму та ряд інших вигід може надати користувачам автомобільних доріг загального 
користування підприємництво в дорожній галузі. Саме його сталий розвиток забезпечує 
повернення доріг до належних норм після нещадної експлуатації (навантаження на дорожній 
одяг розраховувалося за нормами, які діяли в Радянському союзі, а ремонт не проводили понад 
30 років [1]). Саме сталий розвиток підприємництва в дорожній галузі забезпечить подальший 
соціально-економічний розвиток держави та її інтеграцію до європейської спільноти.

Висвітленню деяких питань розвитку підприємництва в контексті їх діяльності в дорожній 
галузі приділяли увагу в своїх роботах  Деділова Т., Токар І. та Кобизєв В. в частині діагностики 
стратегічного середовища їх функціонування [2]; Oglu Feizullaev M. A., та Oglu Javadov R. J. (2018, 
October) — в частині проблем підприємництва, що займається будівництвом доріг, що виникають 
при визначенні рентабельності будівельно-монтажних робіт та економічно обґрунтованим 
розрахункам вартості інвестиційних проєктів на будівництво, реконструкцію та капітальний 
ремонт автомобільних доріг [3]; Childs W. R. (2017) — в частині історії співпраці підприємств різної 
форми власності на будівництві доріг [4]; Безуглий А. — в частині аналізу системи фінансування 
державних суб'єктів господарювання дорожньої галузі [5], але частина питань стосовно аспектів 
забезпечення сталого розвитку підприємництва що здійснюють свою діяльність у дорожній галузі 
залишилась не висвітлена.

Мета й завдання роботи. Метою статті є характеристика організаційно-економічних 
аспектів забезпечення сталого розвитку підприємництва через діяльність господарюючих суб’єктів 
у дорожній галузі України, а завданням є розкриття та характеристика основних організаційних та 
економічних аспектів, які є ключовими для сталого розвитку підприємництва.

Основна частина

Підприємництво за законодавством України ― це самостійна, ініціативна, систематична, 
на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання 
(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання 
прибутку [6]. Все підприємництво України в своїй господарській діяльності керується основними 
принципами підприємництва, а саме:

 – вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності;
 – самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і 

споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших 
видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та 
послуги відповідно до закону;

 – вільного найму підприємцем працівників;
 – комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;
 – вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати 

податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;
 – самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання 

підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.
Але не в усіх галузях економіки в своїй діяльності підприємці можуть дотримуватися цих 

основних принципів підприємництва. У дорожній галузі, підприємець втрачає один із головних 
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принципів ― самостійність. Це відбувається тому, що всі суб’єкти господарювання в дорожній 
галузі при виконанні робіт повинні чітко дотримуватися норм Державних цільових економічних 
програм розвитку автомобільних доріг, Регіональних програм розвитку автомобільних доріг 
та умов контракту, за яким виконуються дані роботи. Тобто, іншими словами, коли виконавець 
робіт – підприємницька структура дорожньої галузі, виконує роботи, то побудувати дорогу він 
може тільки у відведеному місці та за параметрами наведеними в технічній документації, крім 
цього потрібно працювати відповідно до встановлених строків із дотриманням технологій та 
використанням матеріалів, що відповідають національним стандартам.

У дорожній галузі за матеріалами Державної служби статистики працює біля                         
1 800 одиниць юридичних і фізичних осіб-підприємців, які можуть займатися будівництвом 
автомобільних доріг (рис. 1).

Рисунок 1 ― Кількість суб’єктів господарювання за видом економічної діяльності 
«42.11 — Будівництво доріг і автострад» [7]

Це дуже незначна кількість господарюючих суб’єктів, до загальній кількості вона 
становить лише 0,097 %. Цій малій кількості підприємців у дорожній галузі потрібно 
функціонувати в дуже жорстких умовах, що ускладнюють забезпечення сталого розвитку 
підприємництва. Крім цього, також вирішальним для цих підприємців є фінансування. 
За законодавством України автомобільні дороги загального користування поділяють на 
автомобільні дороги державного та місцевого значення [8]. Фінансування всіх робіт на дорогах 
державного значення відбувається у своїй більшості з державного бюджету України через 
Укравтодор, а робіт на дорогах місцевого значення ― за рахунок місцевих бюджетів та за участі 
місцевих адміністрацій. У законодавстві передбачено можливість залучення до фінансування 
інвесторів або міжнародні організації, але все одно під керівництвом державних структур.
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Розміри державного фінансування робіт у дорожній галузі поступово збільшуються                    
(рис. 2) про що свідчать показники Державних цільових економічних програм розвитку 
автомобільних доріг загального користування.

Рисунок 2 ― Планові та фактичні показники фінансування програм розвитку 
автомобільних доріг загального користування

Програми розвитку доріг у переліку завдань мають не тільки фінансування 
експлуатаційного утримання, поточного середнього та капітального ремонтів і нового              
будівництва, а ще ряд інших завдань. До них відносяться:

 – проєктно-вишукувальні роботи майбутніх років;
 – забезпечення інноваційного розвитку дорожнього господарства;
 – забезпечення контролю якості дорожніх робіт;
 – створення геоінформаційної системи керування станом автомобільних доріг та інших 

інформаційних систем;
 – здійснення соціальних заходів;
 – виконання зобов’язань за кредитами.

Крім того, зважаючи на стан доріг ― у зв’язку з обмеженим фінансуванням, біля 90 % 
автомобільних доріг загального користування не ремонтували понад 30 років, і за міцністю (39,2 %) 
та за рівністю (51,1 %) не відповідають сучасним вимогам [1]. Цей обсяг фінансування забезпечує 
виконання робіт на невеликій протяжності доріг (рис. 3).
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Рисунок 3 ― Планові та фактичні показники здійснення робіт за програми розвитку доріг 
загального користування

За час виконання програм розвитку автомобільних доріг загального користування роботи 
було здійснено лише на незначній протяжності. Максимальна протяжність в рік становила 
біл 1 тис. км. Але за нормативами строки експлуатації дорожнього одягу між капітальними 
ремонтами автомобільних доріг, залежно від категорії дороги, коливаються в межах 6–2 років 
(для асфальтобетонів) [9], а для поточного середнього ремонту ― від 3 до 6 років. Відповідно 
до зазначеного за останні 30 років на всіх дорогах повинні були зробити не менше трьох разів 
поточний середній ремонт та не менше двох разів капітальний ремонт. Тобто існує великий фронт 
робіт, враховуючи, що загальна протяжність автомобільних доріг державного значення становить 
біля 47 тис. км, [10] а місцевого ― приблизно 373 тис. км.

Зважаючи на зазначене, підприємництву в дорожній галузі потрібно постійно збільшувати 
свою кількість і нарощувати потенціал для здійснення робіт, так як все фінансування здійснюється 
через систему публічних закупівель Prozorro. Постійне нарощення технічної бази й застосування 
нових технологій і нового обладнання збільшить можливість отримати контракт на виконання 
робіт.

Крім цього головним балансоутримувачам доріг — обласним службам автомобільних доріг 
(якщо дороги державного значення) та профільним департаментам чи державним підприємствам 
обласних державних адміністрацій потрібно в умовах проведення тендеру допускати до торгів 
велику кількість учасників, що надасть можливість за рахунок конкуренції підвищити якість 
надання послуг.

Конкуренція у 2018 році призвела до того, що контракти із замовниками підписали 334 
нових представника підприємництва в дорожній галузі. З них майже 100 брали участь виключно у 
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відкритих торгах. Крім цього 5 найбільших підрядників отримали чверть усіх замовлень, при цьому 
у 2017 році цей показник був на рівні 40 % [11]. Тобто, збільшення кількості підприємництва на 
ринку послуг в дорожній галузі свідчить про зростання їх економічного потенціалу та 
забезпечення економічної складової сталого розвитку підприємництва в дорожній галузі. Так у 
2017 році було реалізовано продукції (товарів, послуг) підприємцями юридичними особами на 
суму біля 27,4 млрд грн, а у 2018 ― році ця сума становила біля 41,2 млрд грн. Фізичними особами-
підприємцями було реалізовано продукції (товари, послуги) на 1,1 млрд грн та 1,5 млрд грн 
відповідно [12].

Соціальна складова стійкого розвитку орієнтована на людину і спрямована на збереження 
стабільності соціальних і культурних систем, у тому числі, на скорочення числа руйнівних 
конфліктів між людьми. Відповідно до цього твердження, підприємництво в дорожній галузі, 
шляхом догляду за дорогами загального користування, впливає на:

 – зменшення небезпеки життю користувачів;
 – зменшення дорожньо-транспортних пригод;
 – зменшення соціальної напруги;
 – збільшення кількості перевезень вантажів і пасажирів;
 – підвищення економічного потенціалу регіону тощо.

З екологічної точки зору, сталий розвиток має забезпечувати цілісність біологічних і 
фізичних природних систем. Відповідно, підприємництво в дорожній галузі при здійсненні робіт 
із ремонтів доріг загального користування шляхом покращення експлуатаційних показників 
дорожнього одягу та дорожніх споруд зменшує шумове навантаження на навколишнє середовище, 
завдяки кращим умовам руху зменшуються викиди в атмосферу від руху автомобільного 
транспорту тощо.

Висновки

Функціонування підприємництва в дорожній галузі надає можливість забезпечити 
виконання програм розвитку автомобільних доріг загального користування. Проте таке 
підприємництво не має можливості повністю реалізувати всі свої принципи та постійно працює 
за умовами, які прописані контрактами на будівництво, реконструкцію та ремонти автомобільних 
доріг загального користування. Тому вдале та ефективне функціонування підприємництва 
можливо за збільшення його кількості на ринку послуг для створення конкуренції, що підвищить 
якість надання цих послуг, постійному нарощенні виробничого потенціалу та запровадження 
нових технологій, дотримання екологічних норм під час виконання робіт. 
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS 
OF SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT

Abstract
Introduction. Continuous growth of motorization of the population and under-financing of current 

medium and major repairs of highways have led to the destruction of most motorways, increased number 
of accidents, reduced efficiency of transportation of goods and passengers, increased emissions into the 
atmosphere and rapid growth of social tension. To overcome these consequences, at all levels of state 
and local government, programs for the development of public highways have been introduced, the 
implementation of which is provided by entrepreneurship in the road industry.

Problem Statement. Constant pressure of agreements and contracts, enforcement of economic 
performance, environmental compliance and standards, ensuring continuous growth of social capital are 
the main issues that constantly arise in the operation of business in the road sector. Their solution can only 



Збірник наукових праць «ДОРОГИ І МОСТИ» www.dorogimosti.org.ua
ISSN 2524-0994. Dorogi i mosti, 2020. Issue 21

ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ

36

be a movement of entrepreneurship through sustainable development.
Purpose. The purpose of the article is to characterize the organizational and economic aspects 

of ensuring the sustainable development of entrepreneurship through the activities of economic entities 
in the road industry of Ukraine, and the task is to identify and characterize the main organizational and 
economic aspects that are key to the sustainable development of entrepreneurship.

Materials and Methods. During the writing of the article, dialectical methods of cognition were 
used, such as analysis and synthesis in terms of the characteristics of business activity and the fulfillment 
of the main tasks of road development programs, as well as induction, to reveal the organizational and 
economic aspects of ensuring sustainable business development.

Results. The paper describes the indicators of financing entrepreneurship in the road sector and 
describes the main organizational and economic aspects of ensuring their sustainable development to 
further improve the economic, social and environmental condition.

Conclusion. The functioning of entrepreneurship in the road industry provides an opportunity 
to ensure the implementation of programs for the development of public roads. Such entrepreneurship 
does not have the ability to fully implement all the principles of entrepreneurship and constantly works 
under the conditions stipulated in contracts for construction, reconstruction and repair of public roads. 
The successful and efficient functioning of entrepreneurship is possible when increasing its number in 
the market of services to create competition, which will improve the quality of providing these services, 
the constant increase of production capacity and the introduction of new technologies, the observance 
and improvement of environmental norms and standards when performing works. All this will ensure the 
sustainable development of entrepreneurship in the road sector, ensure economic growth, reduce social 
discontent and create new jobs and reduce the environmental burden on the environment.

Keywords: road, road industry, organizational and economic aspects, entrepreneurship, road 
development program, development.


