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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Глибокі системні зміни, які простежуються в сучасних 

процесах розвитку українського суспільства, охоплюють усі сфери соціального, 

у т. ч. правового, життя. Під впливом цих процесів не тільки здійснюється 

трансформація наявних правових явищ чи поява нових, але й виникає нагальна 

потреба у їх дослідженні, переосмисленні понять, категорій та конструкцій, 

зокрема тих, якими просякнута правова дійсність у сфері муніципального 

транспорту в Україні, з метою її покращення. Адже, за результатами 

проведеного нами у липні–жовтні 2016 р. анкетування, якість послуг 

пасажирських перевезень муніципальним транспортом в Україні 48,7 % 

опитаних оцінюють задовільно, а 26 % – незадовільно; ефективність роботи 

муніципальної влади вважають незадовільною 18 %, задовільною – 50 % 

громадян (доброю – 27,4 %); за цим показником державна виконавча влада була 

оцінена громадянами таким чином: незадовільно – 24,7 %, задовільно – 48,7 % 

(добре – 20,7 %). За даними профільного міністерства у сфері муніципального 

транспорту (нині Міністерства інфраструктури України), стан транспортних 

засобів та інших основних фондів громадського транспорту критичний, а саме: 

в Україні експлуатується 60 % трамвайних вагонів, що мають термін 

використання понад 30 років, і 51 % тролейбусів – понад 20 років (тоді як 

норматив експлуатації трамвая – 15 років, тролейбуса – 10 років). Такий стан та 

інші супутні проблеми актуалізують питання вдосконалення адміністративно-

правового регулювання відносин у сфері муніципального транспорту в Україні. 

Усі ці практичні питання актуалізують розроблення теоретичних положень 

адміністративно-правового регулювання у галузі вітчизняного муніципального 

транспорту як на рівні доктрини адміністративного права, так і у канві тих 

галузей правових досліджень, де глибоке вивчення проблем на транспорті 

відбувається десятиліттями і вже стало традицією для представників таких 

наук, зокрема для українських фахівців із транспортного, екологічного, 

земельного, господарського, цивільного права, а саме: Л. Боголепова, 

С. Братуся, І. Бригадир, І. Булгакової, О. Гайдуліна, Т. Гапотченко, 

Е. Демського, Ю. Драпайла, В. Іжевського, О. Клепікової, Ю. Корнєєва, 

Р. Кундрика, Д. Лученка, В. Міщук, О. Ониськіва, В. Семчика, Х. Шварца, 

М. Шелухіна та ін. Відомості про складники механізмів адміністративно-

правового регулювання містяться в численних роботах О. Бандурки, 

В. Бевзенка, Н. Губерської, С. Гусарова, Р. Калюжного, Т. Коломоєць, 

В. Колпакова, А. Комзюка, О. Кузьменко, В. Курила, Д. Лук’янця, Р. Мельника, 

О. Миколенка, М. Міхровської, Н. Нижник, Д. Приймаченка, С. Стеценка, 

М. Тищенка, А. Школика та інших вітчизняних учених-адміністративістів. 

Теорія адміністративно-правового регулювання в галузі транспорту розроблена 

також В. Бесчастним, Н. Бортник, В. Вайцманом, М. Гаєвець, В. Гриценком, 

Т. Гуржій, М. Долгополовою, О. Доценком, П. Корнієнком, А. Подолякою, 

А. Присяжнюк, В. Развадовським, О. Сапроновим, М. Стоцькою, 

Є. Федорчуком та ін. Низку питань, які стосуються організації роботи 

маршрутного пасажирського транспорту в містах й іншої специфіки 
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адміністративно-правового регулювання у сфері муніципального транспорту, 

розкрили О. Амоша, О. Будзяк, В. Волік, А. Говорун, Ф. Гончаренко, 

П. Горбачов, В. Грабельніков, Ю. Гутаревич, Д. Зеркалов, А. Корпач, 

О. Криворучко, С. Матійко, О. Пефтієв, М. Погребицький, Т. Чернявська та ін. 

Крім досліджень зазначених авторів, для створення теоретико-методологічної 

бази нашої дисертації були використані праці з теорії права (принципів, 

механізмів реалізації, правовідносин, юридичної відповідальності тощо): 

С. Алєксєєва, С. Гусарєва, О. Зайчука, Д. Керімова, М. Козюбри, А. Колодія, 

О. Копиленка, В. Лазарева, П. Недбайла, М. Оборотова, С. Погребняка, 

П. Рабіновича, О. Тихомирова та ін. Додатковими джерелами дослідження 

слугували праці з філософії науки та інших наук, правова публіцистика. 

Водночас системна і ґрунтовна робота з проблем адміністративно-правового 

регулювання у галузі муніципального транспорту в Україні, попри її велике 

значення для забезпечення належного правопорядку у сфері адміністративно-

правових відносин, у вітчизняній та зарубіжній адміністративно-правовій 

доктрині відсутня. Отже, тема дисертації актуальна для наукового дослідження. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в межах комплексного наукового проекту Запорізького національного 

університету «Дослідження основних напрямків реформування законодавства 

України в контексті глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 

0111U008532), Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженої 

Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810, Стратегії сталого 

розвитку «Україна–2020», схваленої Указом Президента України 12 січня 2015 

р. № 5, і Транспортної стратегії України на період до 2020 р., схваленої 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 2174-р. 

Крім цього, тема дисертації відповідає Державній цільовій науково-технічній та 

соціальній програмі «Наука в університетах» на 2008–2017 рр., затвердженій 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1155, 

Стратегії розвитку наукових досліджень НАПрН України на 2016–2020 рр., 

затвердженій Постановою Загальних зборів НАПрН України 03 березня 2016 р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних 

джерел визначити сутність адміністративно-правового регулювання у галузі 

муніципального транспорту в Україні, проблеми його нормативного визначення 

та практичної реалізації, сформулювати пропозиції щодо вдосконалення 

чинного законодавства в цій сфері і практики його застосування. Для 

досягнення вказаної мети у роботі поставлено й вирішено такі основні задачі: 

– окреслити історіографію дослідження проблем адміністративно-правового 

регулювання у галузі муніципального транспорту в Україні у вітчизняній 

правовій доктрині, а також його етапів із формулюванням специфічних рис 

кожного; 

– визначити сутність, основні ознаки поняття адміністративно-правового 

регулювання у галузі муніципального транспорту в Україні для з’ясування 

природи позначуваного ним феномену, формулювання відповідної юридичної 

дефініції та відмежування її від суміжних понять; 
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– охарактеризувати мету і завдання, об’єкти, принципи і функції як 

засадничі елементи механізму адміністративно-правового регулювання у галузі 

муніципального транспорту в Україні; 

– визначити поняття і систему суб’єктів адміністративно-правового 

регулювання в окресленій галузі;  

– виокремити форми і методи адміністративно-правового регулювання 

у галузі муніципального транспорту в Україні;  

– узагальнити зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання 

у галузі муніципального транспорту та виділити основні умови і пріоритети 

його запозичення в Україні; 

– сформулювати основні напрями вдосконалення адміністративно-

правового регулювання у галузі муніципального транспорту в Україні та 

пропозиції щодо їх законодавчої фіксації. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що пов’язані з 

адміністративно-правовим регулюванням у галузі муніципального транспорту в 

Україні. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання у галузі 

муніципального транспорту в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить система 

філософських, загально- і спеціально-наукових методів і прийомів, 

пізнавальний потенціал яких спрямований на досягнення мети дослідження. 

Діалектичний метод пізнання трансформації уявлень про адміністративно-

правове регулювання у галузі муніципального транспорту в Україні дав змогу 

розглянути феномен такого роду правового регулювання у вказаній галузі в 

його розвитку та взаємозв’язку з низкою суміжних понять в адміністративному 

праві, виявити усталені напрями і закономірності дії його механізмів. За 

допомогою методів формальної логіки (аналізу і синтезу, індукції та дедукції, 

узагальнення, абстрагування та ін.) визначено елементи механізмів 

адміністративно-правового регулювання у галузі муніципального транспорту в 

Україні та основні поняття за темою роботи, здійснено зіставлення останніх та 

сформульовано висновки. Застосування історико-правового методу в межах 

історичного підходу уможливило розкриття правових особливостей та 

закономірностей виникнення і становлення, сучасного стану та етапів розвитку 

уявлень про адміністративно-правове регулювання у галузі муніципального 

транспорту в Україні у вітчизняній і зарубіжній правовій доктрині 

(підрозділ 1.1). У рамках системного підходу використано системно-

структурний метод для з’ясування компонентів дефініції «адміністративно-

правове регулювання у галузі муніципального транспорту в Україні», а також 

структурно-функціональний метод – для визначення напрямів адміністративно-

правового регулювання в галузі муніципального транспорту в Україні 

(підрозділ 2.1). Міжгалузевий характер об’єкта, що досліджується, зумовив 

застосування інших наукових підходів: органічної єдності теорії й практики 

(розділи 2, 3), поєднання критичного і раціонального (розділи 1, 2, 3), єдності 

логічного та системного підходів. Логіко-семантичний метод використаний для 

формулювання дефініційних конструкцій (підрозділи 1.2, 2.1); порівняльно-
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правовий – для визначення специфіки адміністративно-правового регулювання 

саме у галузі муніципального транспорту, а також вивчення досвіду такого 

регулювання в зарубіжних країнах (розділ 2, підрозділ 3.1); метод моделювання 

– під час розроблення пропозицій з удосконалення законодавства з питань 

адміністративно-правового регулювання у галузі муніципального транспорту 

(підрозділ 3.2), герменевтичний і формально-догматичний – для інтерпретації 

думок учених і текстів законодавчих актів.  

Нормативну основу роботи становить чинне та перспективне законодавство 

України з питань адміністративно-правового регулювання у галузі 

муніципального транспорту в Україні. Для розроблення пропозицій з 

оптимізації адміністративно-правового регулювання у зазначеній галузі 

використано законодавство країн ЄС та колишніх радянських республік. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Міністерством інфраструктури України, дані, що містяться на офіційних 

електронних веб-сайтах суб’єктів публічної адміністрації в Україні, а також 

результати проведеного нами анкетування. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

першою у вітчизняній юридичній науці комплексною роботою з проблем 

адміністративно-правового регулювання у галузі муніципального транспорту в 

Україні, результатом якої є низка нових наукових положень і висновків, що 

виносяться на захист, а саме: 

уперше: 

– визначено історіографію розроблення проблем адміністративно-правового 

регулювання у галузі вітчизняного муніципального транспорту в українській 

адміністративно-правовій доктрині, у зв’язку з чим виділено три її етапи: 

перший – з 20-х рр. ХХ ст. до 1991 р., другий – з 1991 р. до березня 2014 р.; 

третій – з березня 2014 р. і дотепер. Кожен із цих етапів має свою специфіку, 

що дало змогу простежити тенденцію до спеціалізації доктринальних 

тематичних досліджень, яку варто посилити, одночасно враховуючи здобутки 

вітчизняної та зарубіжної правової науки; 

– сформульовано поняття «адміністративно-правове регулювання у галузі 

муніципального транспорту», а саме: це упорядкування публічно-правових 

відносин та встановлення за допомогою норм адміністративного права 

юридичних прав і обов’язків учасників правовідносин у галузі перевезення 

пасажирів і/або надання інших транспортних послуг комунальними 

підприємствами і/або особами приватного права на умовах організаційно-

господарських договорів з органом місцевого самоврядування в межах однієї 

адміністративно-територіальної одиниці, чим забезпечується просторова 

інтеграція населення і транзит; 

– внесено пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання у галузі муніципального транспорту в Україні за рахунок 

розроблення й ухвалення довгострокової стратегії розвитку цієї галузі мінімум 

на 20 років, а також єдиного кодифікованого законодавчого акта про 

муніципальний транспорт з урахуванням найкращих зарубіжних зразків 

адміністративно-правового регулювання у цій сфері; впровадження 
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інтермодальної системи роботи муніципального транспорту шляхом чіткого 

поєднання графіків руху усіх видів цього транспорту і створення чіткої системи 

взаємопов’язаних маршрутів; суттєвого підвищення адміністративної 

відповідальності за використання смуг для руху муніципального транспорту 

приватними автомобілями; встановлення адміністративної відповідальності за 

псування транспортних засобів муніципального транспорту; розширення 

публічно-приватного партнерства у вказаній галузі; детального визначення 

стандартів транспортного обслуговування засобами муніципального 

транспорту, синхронізації їх в усіх населених пунктах; забезпечення роботи 

муніципального транспорту в селах, селищах і між ними; впровадження 

великогабаритних автобусів із двигуном на природному газі і пристосованих 

для соціально вразливих громадян; підвищення вимог системи професійної 

атестації працівників муніципального транспорту і стимулювання виплати їм 

заробітної плати на прийнятному для відповідальних громадян рівні;   
удосконалено: 
– наукові положення про принципи адміністративно-правового регулювання 

у галузі муніципального транспорту в Україні: загальноправові; організаційні 

принципи побудови і функціонування; зумовлені специфікою управлінської 

роботи, перш за все, муніципальної влади – пріоритету інтересів територіальної 

громади стосовно державних інтересів у сфері муніципального транспорту; 

системність та цілеспрямованість, комплексне регулювання суспільних 

відносин; інформатизація адміністративно-правового регулювання; 

пріоритетність превентивних заходів і виконання профільних функції; економія 

ресурсів та соціальної орієнтованості; динаміка підвищення стандартів 

управління та захист прав споживачів послуг; підтримання зворотного зв’язку з 

територіальною громадою; публічно-приватне партнерство та чесна 

конкуренція на ринку; максимальне передбачення, визначеність змісту 

проблеми та прозорість дій з її вирішення; зумовлені специфікою відносин 

у галузі муніципального транспорту – забезпечення безпеки перевезень; 

доступність транспортних послуг для всіх; пріоритетність екологічності, 

енергозбереження й високих технологій на транспорті; стимулювання 

національних виробників засобів для муніципального транспорту, у т. ч. його 

інфраструктури; беззбиткова робота перевізників; оптимальне поєднання 

публічного і громадського управління; 

– визначення системи суб’єктів адміністративно-правового регулювання 

у галузі муніципального транспорту в Україні, форм і методів їхньої діяльності, 

в результаті чого сформульовано висновок про численність зазначених 

суб’єктів, серед яких присутні як публічні, так і непублічні інституції, з’ясовано 

роль кожної з них та зміст взаємозв’язків між ними, а також запропоновано 

шляхи покращення їх структури та діяльності; 

дістали подальшого розвитку: 
– загальні правові положення, які стосуються мети, завдань і функцій як 

основних елементів адміністративно-правового регулювання у галузі 

муніципального транспорту, а також множини складників об’єкта 

адміністративно-правового регулювання у зазначеній галузі, однотипність яких 
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зумовлена фізичними характеристиками транспортних засобів і змістом 

транспортних послуг, для надання яких вони використовуються, а саме: 

створення, підтримання у належному стані і розвиток дорожньої, пасажирської, 

вантажної та іншої транспортної інфраструктури, надання транспортних 

послуг, забезпечення безпеки під час надання і споживання цих послуг, 

фінансової самодостатності підприємств муніципального транспорту; 

– наукові положення, які стосуються узагальнення зарубіжного досвіду 

адміністративно-правового регулювання у галузі муніципального транспорту та 

визначення основних напрямів його запозичення в Україні; у зв’язку із цим 

встановлено, що відповідний досвід зарубіжних країн необхідно 

використовувати у вітчизняній практиці державно-правового будівництва 

виважено, відповідно до історії і правових традицій українського народу.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній діяльності – для розроблення теоретичних і практичних 

проблем адміністративно-правового регулювання у галузі муніципального 

транспорту в Україні; 

– правотворчій та правозастосовній діяльності – результати дослідження 

містять низку пропозицій щодо розроблення Транспортного кодексу України 

чи Кодексу муніципального транспорту, вдосконалення чинних законів із 

питань громадського транспорту і підвищення ефективності практичної 

діяльності публічної адміністрації у галузі муніципального транспорту (акт 

впровадження Запорізької обласної державної адміністрації від 19.12.2016); 

– навчальному процесі – під час підготовки навчально-методичних 

матеріалів, у проведенні лекційних та практичних занять із таких навчальних 

дисциплін, як «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність» 

(акти впровадження Університету митної справи та фінансів від 16.11.2016; 

Бердянського інституту державного та муніципального управління Класичного 

приватного університету від 18.11.2016; Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова від 21.12.2016). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 4 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Історія торгівлі, податків та мита» (м. Дніпро, 2016 р.); 

«Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» (м. Київ, 2016 р.); 

«Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних 

інтеграційних процесів» (м. Дніпро, 2016 р.); «Тенденції та пріоритети 

реформування законодавства України» (м. Херсон, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 6 

наукових статтях, з них 5 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 4 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять сім підрозділів, висновків і списку використаних джерел. 

7 
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Загальний обсяг роботи становить 253 сторінки, у т. ч. основного тексту – 205 

сторінок. Список використаних джерел налічує 315 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Історіографічні і теоретичні засади дослідження проблем 

адміністративно-правового регулювання у галузі муніципального 

транспорту в Україні» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Історіографія дослідження феномену адміністративно-
правового регулювання у галузі вітчизняного муніципального транспорту в 
українській правовій доктрині» проаналізовано роботи вчених із проблем 

публічно-правового адміністрування й регулювання у сфері муніципального 

транспорту в Україні та визначено особливості цих праць. 

Умовно виокремлено три етапи доктринального дослідження проблем 

адміністративно-правового регулювання у галузі муніципального транспорту в 

Україні, визначено специфіку кожного з них. Для першого етапу (з 20-х рр. 

ХХ ст. до 1991 р., з піком наукових робіт у 70–80-х рр. ХХ ст.) характерне те, 

що в роботах М. Вайнштока, Л. Голованенко, І. Єфремова, Г. Заблоцького, 

П. Кривошєєва, Е. Сафронова, А. Таранова та багатьох інших учених містяться 

засадничі положення про найрізноманітніші параметри громадського 

транспорту. Досліджень аналогічних питань у межах науки адміністративного 

права було суттєво менше (у працях В. Авер’янова, Г. Атаманчука, І. Бачила, 

А. Бикова, Ю. Козлова, Б. Лазарєва, В. Манохіна, Д. Половинчика, 

Ю. Тихомірова, В. Цвєткова та ін.), ніж у суміжних науках, де напрацьовані 

знання, які стали теоретичною підвалиною для їхньої подальшої трансформації 

й поглибленої імплементації у сферу адміністративного права. На практиці цей 

період характеризується тим, що регулярні пасажирські перевезення вперше 

вдалося організувати на вулицях великих міст у невеликих обсягах у 1925–

1928 рр. Другий етап починається після здобуття Україною незалежності, коли 

фундаментальні положення про механізми публічно-правового управління не 

тільки транспортом, але й усім суспільством почали кардинально змінюватися, 

що отримувало відповідні потужне доктринальне обґрунтування й законодавчу 

фіксацію. Його закінчення відзначається чітким і послідовним визначенням у 

березні 2014 р. вектору трансформації механізмів адміністративно-правового 

регулювання у галузі муніципального транспорту за високими європейськими 

стандартами. На другому етапі зусилля вчених-правників були спрямовані на 

створення мінімально необхідної юридичної основи для забезпечення 

наступництва життєздатних радянських досягнень у сфері громадського 

транспорту. Третій етап (з березня 2014 р. і дотепер) відзначається виключно 

послідовним втягненням перетворень адміністративно-правового регулювання 



8 

у галузі муніципального транспорту у загальний контекст європейських 

традицій права. Впродовж цього часу розпочали закладання основи 

доктринальної кристалізації специфічних рис відкритої, інноваційної й 

антроповимірної організації муніципального транспорту. 

У підрозділі 1.2 «Сутність, ознаки і поняття адміністративно-правового 
регулювання у галузі муніципального транспорту в Україні, його 
співвідношення із суміжними правовими поняттями» розкрито основні 

поняття, пов’язані з адміністративно-правовим регулюванням відносин у сфері 

муніципального транспорту в нашій країні. 

Серед ознак муніципального транспорту як предмета, з приводу яких 

громадяни вступають у правові відносини, що вимагають адміністративно-

правового втручання з боку органів публічної адміністрації насамперед на 

місцевому рівні, виокремлено юрисдикцію органів місцевого самоврядування, 

яка поширюється на учасників транспортних відносин у межах територіальної 

одиниці; зазначені відносини опосередковані використанням транспортних 

засобів з метою перевезення пасажирів й забезпечення просторової інтеграції 

шляхом надання інших транспортних послуг населенню; право власності на 

такі транспортні засоби належить територіальній громаді або вони залучаються 

на умовах адміністративно-господарських договорів з муніципальною владою.  

У визначенні «адміністративно-правове регулювання у галузі 

муніципального транспорту» зроблено акцент на тому, що це, по суті, 

управлінські дії, які опосередковані нормами адміністративного права. 

Доведено, що воно покликане сприяти нормальному перебігу суспільних 

відносин у сфері громадського транспорту за допомогою комбінації способів, у 

якій переважають зобов’язання й заборони, оптимально поєднані зі 

стимулюванням. 

Розділ 2 «Елементи механізму адміністративно-правового регулювання 

у галузі муніципального транспорту в Україні» містить три підрозділи. 

У підрозділі 2.1 «Мета і завдання, об’єкти, принципи та функції 
адміністративно-правового регулювання у галузі муніципального транспорту в 
Україні» визначено, що адміністративно-правове регулювання стає формою 

реалізації призначення публічної влади у галузі громадського транспорту.  

Метою публічно-правового управління у сфері обслуговування населення 

транспортом загального користування є задоволення попиту населення у 

якісних і безпечних послугах із перевезення. Зміст завдань визначається рисами 

кожного виду управлінських чи інших адміністративно-правових відносин у 

галузі муніципального транспорту. Об’єктом адміністративно-правового 

регулювання у цій галузі стає діяльність, спрямована на забезпечення потреб 

мешканців населених пунктів та юридичних осіб, що здійснюють свою 

діяльність у межах населеного пункту, у транспортних послугах – 

пасажирських і вантажних перевезеннях. Проаналізовано принципи 

адміністративно-правового регулювання в окресленій галузі діяльності. 

Класифіковано їх на вихідні засади розроблення теорії й реалізації цієї теорії на 

практиці (за сферою дії); організаційні принципи побудови і функціонування; 

спеціальні (за рівнем вичерпності змісту принципу права, специфікою змісту 
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адміністративно-правового регулювання у галузі муніципального транспорту в 

Україні). Визначено функції загального і профільного керівництва. Спеціальні 

функції полягають у забезпеченні безпеки руху, якісних транспортних послуг, 

впровадженні інформаційних систем та інших інновацій, створенні дорожньої 

інфраструктури, енергоефективності транспортних засобів, чесній конкуренції 

та ін. 

У підрозділі 2.2 «Система суб’єктів адміністративно-правового 

регулювання у сфері вітчизняного муніципального транспорту» визначено 

склад і взаємозв’язки, роль і значення системи цих суб’єктів. 

З’ясовано, що специфіка правових відносин у галузі муніципального 

транспорту як об’єкта управління, її складний характер, розмаїття форм 

зовнішнього прояву об’єктивно передбачають існування системи суб’єктів 

управління нею. Відповідні суб’єкти не просто існують самі по собі, а 

взаємодіють, завдяки чому доцільно вести мову саме про їх систему. 

Встановлено, що загальне адміністративно-правове регулювання у вказаній 

галузі здійснюють Верховна Рада України, Президент України та Кабінет 

Міністрів України. Особливий акцент зроблено на аналізі повноважень з 

управління цією галуззю спеціалізованих суб’єктів: 1) центрального органу 

публічної влади у сфері транспортних відносин; 2) муніципальних органів – 

виконавчих комітетів місцевих рад (їхніх підрозділів) і місцевих державних 

адміністрацій; 3) спеціально уповноважених державних органів, які діють у 

межах окремих напрямів відносин у сфері муніципального транспорту 

(забезпечують безпеку учасників дорожнього руху Державна інспекція України 

з безпеки на наземному транспорті, патрульна поліція); 4) відкритого 

суспільства та соціальних груп; 5) органів державної влади загальної 

компетенції: адміністративного спрямування – Міністерства фінансів України, 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України й ін.; правоохоронного 

спрямування і/або з адміністративно-юрисдикційними функціями – 

Антимонопольного комітету України, Державної фінансової інспекції України, 

Державної фіскальної служби України, Державної екологічної інспекції 

України та ін. Дисертант аналізує управлінську діяльність цих суб’єктів та їх 

територіальних органів.  

У підрозділі 2.3 «Форми і методи адміністративно-правового регулювання 
у галузі муніципального транспорту в Україні» на основі сучасної доктрини 

адміністративного права розкрито зміст цих елементів. 

На підставі аналізу філософських та галузевих правничих наукових, 

навчальних і нормативних джерел запропоновано авторські визначення форм і 

методів адміністративно-правового регулювання у галузі вітчизняного 

муніципального транспорту, обґрунтовано їх взаємозв’язок та неможливість 

ототожнення, численність та специфіка використання різними суб’єктами 

управління. Врахування особливостей суб’єктного і об’єктного складу 

механізму адміністративно-правового регулювання у вказаній галузі дало 

підстави встановити рівнозначну роль правових і неправових форм управління. 

Водночас для недержавних суб’єктів управління характерним є використання 

переважно неправових форм (публічне громадське обговорення, вивчення 
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громадської думки, здійснення статистичного обліку, проведення зборів, 

семінарів, розроблення прогнозів, програм та ін.). Обґрунтовано думку про те, 

що методи переконання, заохочення і примусу є найбільш ефективними і 

застосовуються рівномірно у здійсненні адміністративно-правового 

регулювання у досліджуваній галузі. Автором підкреслено велике значення 

спеціальних методів адміністративно-правового регулювання у досліджуваній 

галузі, які відображають специфіку виконання окремих функцій такого 

управління (щорічне проведення публічних закупівель послуг серед 

перевізників, ухвалення програм розвитку транспортної інфраструктури та ін.). 

Розділ 3 «Основні пріоритети розвитку механізмів адміністративно-

правового регулювання у галузі муніципального транспорту в Україні» 

складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід адміністративно-правового 

регулювання у галузі муніципального транспорту» вивчено теорію і практику 

адміністративно-правового регулювання у сфері муніципального транспорту за 

кордоном. 

Обґрунтовано доцільність використання в процесі вдосконалення засад 

адміністративно-правового регулювання у галузі муніципального транспорту в 

Україні відповідного зарубіжного досвіду з акцентом на його прийнятності для 

України. У дисертації детально аналізується досвід країн колишнього СРСР – 

Киргизької Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки 

Молдова, Республіки Таджикистан, Республіки Узбекистан, Російської 

Федерації; країн ЄС – Федеративної Республіки Німеччина, Фінляндської 

Республіки, Французької Республіки, Чеської Республіки, Швейцарської 

Конфедерації, Канади, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 

Ірландії, Сполучених Штатів Америки, Японії, Південної Кореї. Встановлено, 

що особливості адміністративно-правового регулювання у зазначеній галузі в 

цих країнах певною мірою зумовлені специфікою їх системи права (романо-

германської, англо-американської та ін.), територіального устрою і форми 

організації публічної влади. Зосереджено увагу на ступені втручання публічної 

влади у роботу муніципального транспорту, ролі перевізників у процесах 

регулювання пасажироперевезень, рівні децентралізації муніципальної влади у 

цій сфері. 

У підрозділі 3.2 «Напрями вдосконалення механізмів адміністративно-

правового регулювання у галузі муніципального транспорту в Україні» 

визначено ключові заходи розвитку перспективного та внесення змін і 

доповнень до чинного законодавства України з питань адміністративно-

правового регулювання у галузі муніципального транспорту (концептуального, 

засадничого, організаційного, в т. ч. соціально-економічного і контрольно-

наглядового, характеру). Дисертант обґрунтував доцільність комплексного 

підходу до вирішення відповідних питань з одночасним зосередженням 

спільних зусиль публічної влади, юристів-учених та юристів-практиків, а також 

представників громадських організацій. Критично проаналізовано чинне 

транспортне законодавство, що стосується досліджуваного різновиду 

адміністративно-правового регулювання, зокрема вказано на ігнорування у 
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чинній Транспортній стратегії України на період до 2020 р. проблем 

муніципального транспорту. Окреслено основні напрями його подальшого 

вдосконалення задля досягнення дієвого результату щодо засад і складників 

здійснення адміністративно-правового регулювання у досліджуваній галузі. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у виявлені та вдосконаленні теоретичних 

положень щодо змісту адміністративно-правового регулювання у галузі 

муніципального транспорту в Україні. За результатами дисертаційної роботи 

сформульовано такі основні висновки: 

1. Встановлено, що розвиток уявлень про адміністративно-правове 

регулювання у галузі муніципального транспорту в Україні на рівні доктрини, 

законодавства й практики пройшов такі етапи: перший (з 20-х рр. ХХ ст. до 

1991 р.) характеризується формуванням основ адміністративно-правового 

регулювання у галузі муніципального транспорту в Україні на тлі загальної 

теорії державного управління і правового регулювання у СРСР; другий (з 

1991 р. до березня 2014 р.) – доктринальною кристалізацією специфічних рис 

адміністративно-правового регулювання у зазначеній галузі; третій (з березня 

2014 р. і дотепер) – підписанням угод про асоціацію з ЄС і послідовним 

розробленням теорії адміністративно-правового регулювання у галузі 

муніципального транспорту України відповідно до цих угод. 

2. Доведено, що базовими елементами структури концепту 

«адміністративно-правове регулювання у галузі муніципального транспорту в 

Україні» стали: 1) нормативно-правова основа – адміністративно-правовий 

закон, що визначає строки вчинення дій, форму їх документальної фіксації, 

уповноважені органи держави (їх посадових осіб) та їхню компетенцію; 

2) характер адміністративно-правових відносин у галузі організації 

муніципальних перевезень; 3) сутнісна частина – безпека руху муніципального 

транспорту; документально зафіксовані обставини й умови роботи цього 

транспорту; правова кваліфікація дій суб’єктів адміністративних відносин у 

зазначеній галузі; 4) можливість фактичного застосування адміністративного 

примусу і стимулювання. Встановлено, що адміністративно-правове 

регулювання у галузі муніципального транспорту в Україні – це упорядкування 

публічно-правових відносин та встановлення за допомогою норм 

адміністративного права юридичних прав і обов’язків учасників правовідносин 

у галузі перевезення пасажирів і/або надання інших транспортних послуг у 

межах одного населеного пункту чи декількох суміжних територіальних 

одиниць за допомогою засобів, які належать територіальній громаді і/або 

підприємцям. 

3. Метою адміністративно-правового регулювання у галузі муніципального 

транспорту в Україні визнано забезпечення максимальної якості пасажирських 

та інших перевезень з оптимальним витрачанням ресурсів. Визначено такі 

завдання зазначеного адміністративно-правового регулювання: а) створення 
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згідно з найкращими європейськими стандартами транспортної 

інфраструктури, що відповідає потребам пасажирів і транспортних організацій; 

б) відшкодування збитків перевізників, що виникли в результаті застосування 

регульованих тарифів і малої інтенсивності пасажиропотоку; в) оптимізація 

системи органів і установ цієї галузі; г) розробка відповідної нормативно-

правової бази для управлінських рішень.  

Об’єктом адміністративно-правового регулювання відносин у вказаній сфері 

стали різнобічні суспільні відносини, однотипність яких зумовлена фізичними 

характеристиками транспортних засобів і змістом транспортних послуг, для 

надання яких вони використовуються. Виявлено, що узагальнюючим 

елементом усіх складників відносин із досліджуваних питань виступають 

вихідні ідеї, які спільно з іншими елементами визначають основні правила 

досліджуваного різновиду адміністративно-правового регулювання, його 

специфіку по відношенню до правового публічного адміністрування в інших 

галузях соціальної діяльності. Обґрунтовано положення про те, що функції у 

механізмі адміністративно-правового регулювання у галузі муніципального 

транспорту в Україні – це основні напрями впливу суб’єктів на об’єкти 

управління, що мають адміністративно-правовий характер і в яких 

відображається сутність, призначення і завдання такого впливу. Ці функції 

конкретизовано на тлі їх поділу на загальні, спеціальні, допоміжні.  

4. Визначено, що суб’єктом адміністративно-правового регулювання 

у галузі вітчизняного муніципального транспорту є органи муніципальної 

влади, а також органи державної влади, їхні посадові особи і підпорядковані їм 

організації, які здійснюють цілеспрямований організуючий вплив на суспільні 

відносини у вказаній галузі за допомогою правових та інших засобів 

адміністративного права з метою забезпечення прав і свобод фізичних та 

юридичних осіб. Запропоновано ширше використовувати в процесі 

адміністративно-правового регулювання в галузі вітчизняного муніципального 

транспорту досвід авторитетних українських та міжнародних громадських 

організацій відповідного профілю. 

5. Аргументовано положення про те, що в механізмі адміністративно-

правового регулювання у галузі муніципального транспорту в Україні форми – 

це зовнішній прояв управлінської діяльності органів публічної влади та 

недержавних організацій у сфері муніципальних перевезень, а методи – це 

сукупність виражених у правовій чи неправовій формі прийомів та засобів, за 

допомогою яких здійснюється відповідне адміністративно-правове 

регулювання. При цьому встановлено, що спеціальні методи відображають 

специфіку виконання окремих функцій управління, а прямі і непрямі методи, а 

також переконання, заохочення і примус є найпоширенішими методами 

адміністративно-правового регулювання у зазначеній галузі. 

6. Зроблено акцент на тому, що досвід публічно-правового адміністрування 

в галузі муніципального транспорту у країнах Європи прийнятний для 

наслідування Україною, а саме щодо: регулювання ринку цих послуг шляхом 

встановлення певного рівня дохідності на маршрутах муніципального 

транспорту; стимулювання скорочення витрат перевізників та збільшення 
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обсягу пропонованих населенню послуг, контролю якості перевезень; 

забезпечення відновлення трамвайних маршрутів і популяризації цього 

екологічного і досить швидкого виду транспорту; комплексності транспортної 

системи, за якої декілька видів міського транспорту чітко взаємодіють на 

взаємопов’язаних маршрутах і графіках руху, здійснюють переміщення 

пасажирів через єдину інформаційну мережу з використанням електронного 

обліку вартості проїзду і квитків, дотримуючись регулярних інтервалів між 

сполученнями транспортних засобів; стимулювання перевізників оновлювати 

рухомий склад; високих стандартів енергоефективності транспортних засобів 

для перевезення пасажирів. Державна влада цих країн делегує повноваження з 

урегулювання низки питань роботи місцевого громадського транспорту 

безпосередньо муніципальній владі, а перевізникам – відповідно до укладених 

із ними договорів. 

7. Підкреслено, що вивчений науковий і законодавчий матеріал слугує 

основою для вдосконалення законодавства з питань адміністративно-правового 

регулювання у галузі муніципального транспорту в Україні, та сформульовано 

такі пропозиції: 1) розробити й ухвалити стратегію реформування цього виду 

транспорту, Кодекс муніципального транспорту України; 2) створити єдину 

інноваційну інформаційну систему графіків руху транспорту на муніципальних 

маршрутах і централізовану мережу електронної оплати вартості проїзду. Узяті 

за основу для згаданого Кодексу положення чинних актів законодавства з 

питань транспорту повинні бути доповнені ґрунтовно розробленими 

основоположними поняттями, принципами верховенства права та іншими 

правовими засадами; регулятивними правилами. 

Кодекс муніципального транспорту уявляється за класичною пандектною 

системою таким: 1) перша книга: загальні положення – предмет, мета і 

принципи правового регулювання; визначення основних понять; 2) друга книга 

про пасажирів та їх багаж, вантаж: особливості проїзду дітей, вагітних жінок, 

людей похилого віку, іноземців, інвалідів (пільги, спеціальне облаштування, 

інформування та ін.), параметри тарифу на проїзд (провіз багажу, перевезення 

вантажу); 3) третя книга про стандарти, перевізників, транспортні засоби й 

інфраструктуру; технічні характеристики (енергоємність, екологічність), деталі 

доступного комфорту, формування кадрів (навчання, престижність та ін.); 

принципи логістики пасажирських та інших перевезень – регулярність, 

дотримання графіків руху; інформаційні системи та інші складники 

інтермодальної моделі руху; параметри безпеки; 4) четверта книга про публічне 

адміністрування: а) завдання і повноваження центральної і місцевої влади в 

населених пунктах; б) механізм ліцензування, технічного регулювання, безпеки 

дорожнього руху, страхування, тарифікації транспортних послуг; в) механізм 

здійснення контролю дотримання законів перевізниками та іншими учасниками 

відносин; г) правопорядок; д) ефективна відповідальність за пошкодження 

транспортних засобів, інфраструктури; е) міжнародне співробітництво. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Малишко Д. В. Адміністративно-правове регулювання у галузі 

муніципального транспорту в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017. 

У роботі вперше комплексно проаналізовано адміністративно-правове 

регулювання у галузі муніципального транспорту в Україні. Розкрито 

історіографію дослідження адміністративно-правового регулювання у галузі 

вітчизняного муніципального транспорту у правовій доктрині; визначено 

сутність, поняття і специфічні ознаки адміністративно-правового регулювання 

у зазначеній галузі; з’ясовано зміст мети, завдань, об’єктів, принципів і функцій 

як засадничих характеристик механізму адміністративно-правового 

регулювання у галузі муніципального транспорту в Україні із визначенням та 

детальним аналізом кожної з них; сформульовано поняття й окреслено 

повноваження суб’єктів, визначено зміст форм і методів адміністративно-

правового регулювання у галузі вітчизняного муніципального транспорту. 

Систематизовано та проаналізовано зарубіжний досвід адміністративно-

правового регулювання основних засад муніципального транспорту та 

сформульовані основні напрями його запозичення для нашої країни. Окреслено 

напрями вдосконалення адміністративно-правового регулювання у галузі 

муніципального транспорту в Україні на сучасному етапі розвитку українського 

суспільства. 

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, інфраструктура, 

кодекс, муніципальний транспорт, пасажирські перевезення, пільги, 
транспортна система, транспортне право, управління. 

 

Малышко Д. В. Административно-правовое регулирование в отрасли 

муниципального транспорта в Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2017. 

Работа является первым комплексным исследованием административно-

правового регулирования в отрасли муниципального транспорта в Украине. 

Выделены три этапа историографии исследования темы диссертации: первый – 

с 20-х гг. ХХ в. до 1991 г.; второй – с 1991 г. до марта 2014 г.; третий – с марта 

2014 г. и до сих пор. Установлено, что административно-правовое 

регулирование в области муниципального транспорта в Украине – это 

упорядочение публично-правовых отношений и установление с помощью норм 

административного права юридических прав и обязанностей участников 
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правоотношений в области перевозки пассажиров и/или предоставления других 

транспортных услуг в пределах одного населенного пункта или нескольких 

смежных административно-территориальных единиц с помощью транспортных 

средств, чем обеспечивается территориальное сообщение, транзит и/или 

пространственная интеграция населения. 

Аргументировано положение о том, что целью административно-правового 

регулирования в области муниципального транспорта в Украине является 

обеспечение максимального качества пассажирских и других перевозок с 

оптимальным расходованием ресурсов. Задачи, которые ставятся перед 

публичной администрацией, состоят в создании в соответствии с лучшими 

европейскими стандартами транспортной инфраструктуры, отвечающей 

потребностям пассажиров и транспортных организаций; возмещении убытков 

перевозчиков, возникших в результате применения регулируемых тарифов; 

оптимизации системы органов и учреждений, способных эффективно управлять 

в этой области; разработке соответствующей нормативно-правовой базы для 

управленческих решений, включая нормы административного принуждения и 

стимулирования в области муниципального транспортного обслуживания. 

Объектом административно-правового регулирования отношений в указанной 

сфере являются разносторонние общественные отношения, однотипность 

которых обусловлена физическими характеристиками транспортных средств и 

содержанием транспортных услуг, для предоставления которых они 

используются. Выявлено, что обобщающим элементом всех составляющих 

отношений по исследуемым вопросам выступают принципы административно-

правового регулирования в области муниципального транспорта в Украине. 

Обосновано положение о том, что функции в механизме административно-

правового регулирования в области муниципального транспорта в Украине – 

это основные направления воздействия субъектов на объекты управления, 

которые имеют административно-правовой характер и в которых отражается 

сущность, назначение и задачи такого влияния. Определено, что субъектом 

административно-правового регулирования в области отечественного 

муниципального транспорта являются органы муниципальной власти, а также 

органы государственной власти, их должностные лица и подчиненные им 

организации, осуществляющие целенаправленное организующее воздействие 

на общественные отношения в сфере муниципального транспорта с помощью 

правовых и других средств административного права в целях обеспечения прав 

и свобод физических и юридических лиц. Подчёркнуто, что в механизме 

административно-правового регулирования в области муниципального 

транспорта в Украине формы – это внешнее проявление управленческой 

деятельности органов публичной власти и негосударственных организаций в 

сфере муниципальных перевозок, а методы – это совокупность выраженных в 

правовой или неправовой форме приемов и средств, с помощью которых 

осуществляется соответствующее административно-правовое регулирование. 

Сделан акцент на том, что опыт публично-правового администрирования в 

области муниципального транспорта стран Европы приемлем для Украины, а 

именно: специализированное осуществление административно-правового 
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регулирования в области муниципального транспорта структурным 

подразделением муниципалитета или отдельным независимым органом, 

который по законодательству способен обеспечить интересы потребителей 

транспортных услуг перевозчиков; стимулирование сокращения расходов 

перевозчиков и увеличение объема предлагаемых населению услуг, контроля 

цен и качества перевозок; обеспечение восстановления трамвайных маршрутов; 

комплексность транспортной системы, при которой несколько видов 

транспорта четко взаимодействуют на взаимосвязанных маршрутах и графиках 

движения, осуществляют перемещение пассажиров по единому тарифу; 

административно-правовое нормирование высоких стандартов 

энергоэффективности транспортных средств для перевозки пассажиров. 

Сформулированы направления совершенствования законодательства по 

вопросам административно-правового регулирования в области 

муниципального транспорта в Украине, а именно: разработка и принятие 

стратегии реформирования этого вида транспорта, Кодекса муниципального 

транспорта Украины; создание единой инновационной информационной 

системы графиков движения транспорта на муниципальных маршрутах и сети 

электронной оплаты стоимости проезда и пр.  

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, 

инфраструктура, кодекс, муниципальный транспорт, пассажирские перевозки, 
льготы, транспортная система, транспортное право, управление. 

 

Malyshko D. V. Administrative and legal regulation in the sphere of 

municipal transport in Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2017. 

Dissertation is dedicated comprehensive to analyze the administrative and legal 

regulation in the sphere of municipal transport in Ukraine. Analyzed historiography 

research of administrative regulation of the municipal transport in legal doctrine; 

defines the essence, the concept and the specific features of administrative and legal 

regulation in this area; reveals the content goals, objectives, objects, principles and 

functions as the fundamental characteristics of the administrative and legal regulation 

mechanism in the field of municipal transport in Ukraine with determination and 

detailed analysis each of them; identify the concept of subjects administrative and 

legal regulation and outlines the powers of these actors; defines the content of forms 

and methods for administrative regulation of the domestic municipal transport. 

Systematized and analyzed the basic principles of international experience for 

administrative and legal regulation in the field of municipal transport and formulated 

the basic directions of its borrowing for Ukraine. Outlines directions of improving the 

administrative and legal regulation in the field of municipal transport in Ukraine at 

the present stage of Ukrainian society development. 

Key words: administrative and legal regulation, infrastructure, code, municipal 

transportation, passenger transportation, benefits, transport system, transport law, 
governance.
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