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Центр економічної стратегії – незалежний центр досліджень державної політики.
Завдання ЦЕС – підтримка реформ в Україні з метою досягнення стійкого економічного
зростання країни. Центр робить внесок у розробку стратегії економічного зростання
України, здійснює незалежний аналіз найбільш важливих аспектів державної політики, а
також працює над посиленням громадської підтримки реформ. Заснований у травні 2015
року.
Наші принципи:


Економічна свобода (лібералізація, дерегуляція, приватизація)



Вільна та чесна конкуренція



Менша роль держави за підвищення її ефективності



Інформаційна прозорість та свобода слова



Верховенство права та захист приватної власності



Здорові та стабільні державні фінанси



Економіка, що створена на засадах знань

Для більш детальної інформації про ЦЕС просимо звертатися до Андрія Федотова,
директора з комунікацій (тел.: (044) 492-7970, office@ces.org.ua).
Також запрошуємо відвідати наш сайт www.ces.org.ua та слідкувати за нами у соціальних
медіа facebook.com/cesukraine чи twitter.com/ces_ukraine.
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ГОЛОВНЕ
В Україні кошти, виділені на дороги, витрачають у 2-2,5 рази менш ефективно, ніж у Словаччині1.
Такого висновку ми дійшли на основі показника індексу ефективності витрат:
I =  якості доріг (річна) ÷ євро, витрачений на 1 км дороги, де:
I – індекс ефективності витрат, а  якості доріг – річна зміна індексу якості доріг. Індекс ефективності
витрат обчислюється в розрахунку на 1 євро витрат на 1 км автомобільних доріг.
Основна причина менш ефективного використання коштів – відсутність цільових показників, яких ми
прагнемо досягти, витративши кошти, а також невідповідність розподілу коштів на дороги
державного значення об’єктивним критеріям. У 2007-2017 рр. був наявний політичний розподіл
коштів на ремонтно-будівельні роботи на дорогах.
Крім того, частка капітального ремонту у дорожніх витратах є низькою. Цьому є декілька причин. Поперше, кошти, виділені міжнародними інституціями, не використовуються повністю. По-друге,
горизонт довгострокового планування в Україні вкрай низький: лише 5 років. У той же час у
Словаччині – 20. До того ж, конкуренція на тендерах з ремонтно-будівельних робіт в Україні є вкрай
низькою: в середньому 2 учасники тендеру. В той же час у Словаччині їх 4-5.
Останні 3 роки в Україні зростає фінансування доріг через Дорожній фонд. Постає питання, яким
чином використовувати це фінансування ефективно.
На нашу думку, в Україні слід:
1.

Запровадити вимірювані цільові критерії для відстеження ефективності дорожніх витрат. Зокрема
варто орієнтуватися на показник IRI (International roughness index) Світового банку. Також це
можуть бути показники колійності або повздовжньої нерівності, які є у банку дорожніх даних
Словаччини.

2.

Запровадити автоматизований збір даних про інтенсивність руху. Дані щодо інтенсивності руху,
колійності, повздовжньої нерівності та ін. показників доріг звести до єдиної публічної бази даних
(аналог банку дорожніх даних Словаччини). На основі цих даних комплексно приймати рішення
про розподіл коштів на дороги.

3.

Враховувати інтенсивність дорожнього руху при розподілі дорожньої субвенції. Наразі
враховується тільки протяжність доріг, що не є до кінця об’єктивною оцінкою.

4.

Запровадити довготермінове планування на 10 років уперед замість 5 років. Вчасно готувати
проєктну документацію доріг, аби можна було використати кошти міжнародних організацій на
капітальний ремонт повністю. Також це дасть змогу зекономити кошти на обслуговуванні боргу
перед міжнародними інституціями.

5.

Запровадити інструменти для планування транспортних коридорів. Автомагістралі Словаччини
формують транспортний коридор між основними містами (Братислава, Кошице тощо), за
винятком дрібної ділянки в горах. Ці коридори пришвидшують пересування між ними. Саме в
роки, коли прокладалися автомагістралі або швидкісні дороги в межах цих коридорів, найбільше
зростав індекс якості доріг від Світового економічного форуму.

6.

Створити умови для посилення конкуренції серед підрядників, що виконують проектні,
ремонтно-будівельні та інші роботи на українських дорогах. Зокрема слід максимально зняти

1

Медіанне значення індексу ефективності Словацької Республіки перевищує показник України в 1,84 рази, а середнє значення

– в 2,62 рази.
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бар’єри для участі в тендерах, а також приватизувати державні підприємства у підпорядкувані
Укравтодору, крім Укрдорінвесту. (деякі підприємства – ліквідувати)
Ми провели аналіз фактичних і запланованих на майбутнє видатків на дороги в Україні та у
Словаччині, встановили основні взаємозв’язки між різними складовими дорожніх витрат і
збільшенням якості доріг, визначили, від чого залежить розподіл витрат на дороги на основі
регресійного аналізу та експертних інтерв’ю. Також експертні інтерв’ю ми використовували для
глибшого аналізу стану справ у дорожній галузі в Україні та Словаччині.
Ця аналітична записка складається з пʹяти розділів. У першому розділі ми описуємо наш
методологічний підхід і пояснюємо основні терміни, які вживатимуться в тексті. Другий розділ
інформує про організацію дорожнього господарства України та Словаччини. В третьому розділі ми
розглядаємо проблему дискреційного бюджетного фінансування з точки зору його планування та
витрат. У четвертому розділі пропонуємо інтегральний показник для вимірювання ефективності
дорожніх витрат, розглядаємо вплив витрат на якість доріг. У п’ятому розділі розглядаємо проблему
обмеження (спотворення) конкуренції та її вплив на дорожні витрати. Наприкінці підбиваємо
підсумки і рекомендуємо шляхи підвищення ефективності дорожніх витрат.
Частина дослідження, що стосується Словацької Республіки, була проведена за підтримки Празького
центру громадянського суспільства у співпраці з аналітичним центром MESA 10.

1. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
Традиційно будівництво та утримання автомобільних доріг відбувається за рахунок держави
(центральних та/або місцевих органів влади). Кошти на фінансування доріг переважно формуються за
рахунок податкових (акцизи, місцеві податки), митних та інших (дорожні збори) платежів. У другій
половині ХХ століття перед країнами світу постали проблеми викидів автотранспорту та масових
заторів на дорогах. Для владнання таких проблем деякі країни почали будувати платні дороги та
збирати плату за проїзд з користувачів автотранспорту.
У цій аналітичній записці ми розглядаємо автомобільні дороги як суспільне благо 2, яке зазвичай
забезпечує (створює, утримує та фінансує) державна. З державним забезпеченням пов’язані декілька
проблем. Нижче наведені ті з них, що ми розглядаємо в нашій аналітичній записці:


Дискреційна бюджетна політика (коли кошти розподіляють за рішенням посадовців). У цій
аналітичній записці ми розглядаємо проблему дискреційних бюджетів, порівнюючи якість
планування дорожнього бюджету в Україні та Словаччині, визначаємо, чи має місце
неефективний розподіл коштів між видами робіт, типами доріг або різними регіонами, і
порівнюємо ступінь централізації витрат на дороги.



Оцінка якості продукту. Якщо товар торгується на ринку, то його якість оцінює ринок. Суспільні
блага не торгуються на ринку, тому цю величину має вимірювати держава. Ми розглядаємо процес
оцінювання якості продукту в Україні та Словаччині, порівнюючи дані обох країн.



Обмежена конкуренція. Цю проблему ми досліджуємо, порівнюючи обсяг державних закупівель
та обсяг послуг державних підприємств в Україні та Словаччині. Обмеження конкуренції може
виникати, якщо існують бар’єри для участі підприємств у державних закупівлях або державні
підприємства надають ті послуги, які могли би надавати приватні.

2

Суспільне благо – це те благо, доступ до якого споживачів не можна обмежити, а також за нього немає конкуренції серед

споживачів.
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Надмірна чисельність зайнятих у секторі. Аналізуємо проблему надмірної зайнятості,
порівнюючи організаційні структури системи управління дорогами в Україні та Словаччині, а
також функції кожного елемента організаційної структури. Надмірна чисельність зайнятих може
проявлятися в існуванні непотрібних елементів організаційної структури чи державних
підприємств.

У нашій роботі ми, головним чином, обмежуємося першими трьома пунктами. Проблему надмірної
зайнятості у секторі ми зачіпаємо побічно у контексті спотворення конкуренції державними
підприємствами. Якщо підприємство має бути приватизоване чи ліквідоване, то це означає, що існує
надмірна чисельність зайнятих у державному секторі. Проте ретельний аналіз чисельності
працівників і визначення величини, на яку може бути знижена надмірна зайнятість, потребує
окремого дослідження.
З точки зору ефективності3 дорожніх витрат держава має дбати про три речі:


ефективність видатків, що можна виміряти співвідношенням ресурсів (людський капітал,
основні засоби, матеріали), використаних державою для отримання продукту своєї діяльності;



результативність видатків, тобто те, наскільки державі вдається досягти її цілей та результатів;



оптимальність (value-for-money) видатків, що відображає ступінь досягнення державою її
цільових показників/результатів за рахунок витрачених коштів.
Рис. 1. Критерії оцінки державної політики в країнах ЄС

Джерело: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/ecp525_en.htm

З точки зору «продуктів», створених державою в дорожній галузі, можна говорити про:






будівництво доріг – це прокладення нових доріг за новими маршрутами або доріг іншої якості
(наприклад, автострад замість двосторонніх доріг) за наявними маршрутами;
капітальний ремонт доріг – це «запланований обсяг робіт без підвищення категорії дороги з
комплексного відновлення чи підвищення транспортно-експлуатаційних характеристик
автомобільних доріг» 4;
обслуговування доріг – це роботи з підтримки дороги у робочому стані, а також у належній
якості;
утримання доріг – це комплексна підтримка стану доріг, що передбачає обслуговування та
дрібні ремонти.

Такі види «продуктів» не є повністю взаємозамінними, але на етапі розробки кошторису робіт деякі із
них, наприклад, будівництво нової дороги та капітальний ремонт наявної, можуть розглядатися як

3

Більш детально про концепцію ефективності видатків див.

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/ecp525_en.htm
4

http://dbn.at.ua/_ld/10/1034__.1-218-182-201.pdf
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потенційні альтернативи. Далі ми будемо постійно використовувати зазначену вище термінологію
видів робіт, тому принципові відмінності між ними є важливими для розуміння тексту.
«Результати» роботи дорожньої галузі можуть бути набагато більш варіативними:


безпека руху. У випадку належного утримання доріг можна очікувати зниження аварійності на
дорогах. Як наслідок, скорочуватимуться показники смертності/ каліцтва в автопригодах, втрати
вантажів та сплачених в результаті цього неустойок/штрафів. Національна поліція України веде
cтатистику аварійності на дорогах. Єдина проблема – складність визначення впливу різних
чинників на результат, бо на безпеку руху також впливають поведінкові чинники (наприклад,
перевищення швидкості, технічна несправність авто, зловживання спиртними напоями тощо).
Отже, буде важко однозначно пов’язати динаміку зміни безпеки руху зі зміною стану доріг;



витрати на утримання автотранспорту. Тут йдеться передусім про витрати власників
транспорту на заміну запчастин, придбання палива та звернення на станції технічного
обслуговування. Як у випадку безпеки руху, ведеться загальна статистика за окремими
показниками, але виявити вплив (не)належного утримання доріг на такі показники можливо лише
на основі вибіркових досліджень;



витрати часу (затори, вимушені очікування, об’їзди) користувачів транспорту впливають на
швидкість руху. На жаль, такі показники не вимірюються на постійній основі. Інколи проводяться
дослідження швидкості, проте такі дані можуть містити суперечливу інформацію. Так, наприклад,
при проведенні дорожніх робіт потрібно перекрити декілька смуг руху. Внаслідок цього
виникають затори та зменшується швидкість руху дорогами;



екологічні витрати. Йдеться передусім про викиди СО2. Як і у випадку безпеки руху, виникає
проблема визначення зв’язку між зміною обсягів атмосферних викидів та дорожніми умовами
(затори через перевантаженість транспортом, відсутність об’їзних шляхів, переважання ділянок з
підйомами). Адже зміна атмосферних викидів також може бути зумовлена використанням більш
екологічних (електричних або менш енергоємних) авто;



інтенсивність руху транспорту вимірюється на основі даних спостережень. Зазвичай ми можемо
очікувати, що після ремонту/реконструкції користування дорогою зросте. Отже, одразу після
введення в експлуатацію ділянки інтенсивність, як, власне, і швидкість руху на ній, зростатиме.
Проте збільшення кількості транспорту на маршруті також може відбуватися через проблемність
альтернативних маршрутів (поганий стан покриття, наявність аварійних ділянок, завантаженість
пропускних пунктів), а не завдяки покращенню самої дороги;



дані інструментальних досліджень. Йдеться про рівність, колійність та руйнування дорожнього
покриття. Для таких вимірювань потрібні технічні пристрої, проте ці дані є більш точними,
надійними та свідчать про реальний стан дороги (її покращання чи погіршення);



якість стану доріг; наприклад, дані Navizor5 чи Всесвітнього економічного форуму6,
узагальнюють сприйняття /судження користувачів про стан доріг. По суті, такі дані є суб’єктивною
оцінкою та можуть відображати ставлення користувачів до розвитку дорожньої галузі загалом.

У нашому дослідженні ми пропонуємо альтернативний показник вимірювання ефективності дорожніх
витрат. Він інтегруватиме зміну оцінки якості доріг (стан доріг та протяжність) в розрахунку на 1 євро,
витрачене на 1 км дороги:
I =  якості доріг (річна) ÷ євро, витрачений на 1 км дороги, де:

5

Додаток Navisor пропонує оцінку якості дороги за шкалою від 1 до 5. Стан дороги оцінюється на дату проведення огляду на

окремих ділянках доріг. Динаміка зміни якості доріг не відстежується.
6

База даних Всесвітнього економічного форуму оцінює якість доріг та їхню протяжність (extensiveness) за шкалою від 1 до 7.

Дані оновлюються щорічно, проте оцінка доступна не для окремих дорожніх ділянок, а для країни загалом.
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I – індекс ефективності витрат, а  якості доріг – річна зміна індексу якості доріг згідно з даними
Всесвітнього економічного форуму.
Фактично індекс показує, наскільки 1 євро витрачене на кілометр дороги підвищує якість
доріг. Якщо індекс більший, значить гроші витрачаються ефективніше.

Більш детальна інформація про індекс наведена в Розділі 4.

2. ІНСТИТУЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ СФЕРИ
УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМИ ДОРОГАМИ
СЛОВАЧЧИНИ ТА УКРАЇНИ
2.1. СЛОВАЧЧИНА
Автомобільна мережа Словаччини, за винятком муніципальних доріг, складає 18057 км. Вона об’єднує
автостради, швидкісні дороги та дороги із двостороннім рухом. Дороги з двостороннім рухом
поділяються на 5 категорій.
Таблиця 1. Структура дорожньої мережі Словаччини
Тип доріг

Довжина, км

% в структурі

4089,5

9,2%

- автомагістралі та підʹїзні
шляхи

483,5

1,1%

- швидкісні дороги та під’їзні
шляхи

295,1

0,7%

- дороги І категорії

3310,9

7,4%

3 610,0

8,1%

Місцеві (муніципальні) дороги

36 810,6

82,7%

РАЗОМ

44 510,1

100,0%

Державні дороги:

Місцеві (регіональні) дороги

Джерело: https://www.mindop.sk/files/statistika_vud/dop_infra.htm

У Словаччині автомобільними дорогами управляють:


7

Національна автодорожня компанія (NDS, або Narodna dialnicna spolocnost) будує і утримує
автомагістралі та швидкісні автостради. Ця компанія закуповує державним коштом роботи з
«проєктування, викупу земельних ділянок, будівництва та технічного нагляду»7. Тобто NDS не
виконує самотужки будівельні роботи та капітальний ремонт доріг, а тільки проводить закупівлі у
цій сфері. Водночас компанія обслуговує та утримує дороги здебільшого власними силами і
залучає зовнішніх надавачів послуг. NDS є акціонерним товариством і належить Міністерству
транспорту Словаччини.

https://www-.ndsas.sk/en/company/company-profile
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Словацька дорожня адміністрація (SSC, або Slovenska sprava ciest)8 будує, обслуговує та утримує
державні дороги першої категорії.



Регіональні органи влади будують, обслуговують і утримують регіональні дороги (дороги 2-ї та
3-ї категорій).



Муніципалітети опікуються муніципальними дорогами. До таких доріг належать дороги
категорії 4 та 5, проте є винятки: міста Братислава та Кошице, в яких дорогами 1-ї, 2-ї і 3-ї
категорій опікуються міста, а 4-ї та 5-ї категорій – муніципальні ради.

Загальну суму витрат на фінансування автострад, швидкісних доріг і доріг 1-ї категорії щороку
затверджує Міністерство фінансів, водночас Міністерство транспорту їх розподіляє між органами, що
безпосередньо ними управляють. Витрати на утримання автомобільних доріг Словаччини планують
Національна автодорожня компанія, Словацька дорожня адміністрація, регіональні органи влади та
муніципалітети. В наступному розділі ми пояснимо, яким чином це відбувається.

2.2. УКРАЇНА
Автомобільна мережа доріг України становить 163033 км 9, з них 46640 км – дороги державного
значення10 та 116393 км – місцеві дороги.
Таблиця 2. Дороги України за категоріями 11
Тип доріг

Частка

1-ї категорії (інтенсивність – понад

1%

10000 транспортних засобів на добу)
2-ї категорії (від 3000 до 10000)

8%

3-ї категорії (від 1000 до 3000)

17%

4-ї категорії (від 150 до 1000)

63%

5-ї категорії (до 150)

11%

Джерело: Мережа доріг України та сучасні транспортні потоки, Вознюк А. Б.; ДБН В.2.3-4:2007 Автомобільні дороги,
розрахунки ЦЕС

В Україні управління автомобільними дорогами виконують:

8

http://www.ssc.sk/en/about-us.ssc

9

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/tz/tz_rik/tz_u/ts_u.htm

10

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2019-%D0%BF#n13

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

11

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/dim
_2014_14_18.pdf, Мережа доріг України та сучасні транспортні потоки, Вознюк А. Б.
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1. Державне агентство автомобільних доріг (Укравтодор), яке організовує будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання автомобільних доріг державного значення. Укравтодор має у своєму
підпорядкуванні вісім державних підприємств 12, які виконують ці роботи:


ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» будує та утримує дороги. Міністерство економічного
розвитку і торгівлі планує ліквідувати це держпідприємство13.



ДП «Укрдорінвест» реалізує проєкти міжнародних фінансових інституцій 14.



Державний дорожній науково-дослідний інститут досліджує роботу та напрями розвитку
дорожнього господарства15.



ДП «Укрдіпродор» проєктує об’єкти дорожнього господарства16.



ДП «Навчальний центр з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів» навчає
водіїв спеціальних транспортних засобів (екскаватор, бульдозер тощо) 17.



ДП «Укрдорзвʹязок» надає комунікаційні та інформаційні послуги дорожнім організаціям 18.



ДП «Науково-технічний центр «Дорожній контроль якості» досліджує матеріали, технології
будівництва в автодорожній галузі19.



ДП «Укрголовмістекспертиза» перевіряє стан експлуатації мостів 20.

2. Обласні державні адміністрації, які утримують та будують місцеві автомобільні дороги.
Щороку Міністерство фінансів України закладає в державний бюджет обсяги фінансування доріг.
Кошти розподіляються між основними розпорядниками коштів:


Укравтодор отримує 60% фінансування Державного дорожнього фонду на дороги державного
значення;



обласні адміністрації отримують 31,5% коштів фонду на дороги місцевого значення, Київська
міська держадміністрація – 3,5%;



Міністерство інфраструктури України – 5% коштів фонду на програми безпеки руху.21

2.3. ВИСНОВКИ


Загальна протяжність автомобільних доріг України в 3,8 рази перевищує протяжність
автомобільних доріг Словаччини. При цьому щільність автомобільних доріг в Україні майже
втричі нижча, ніж у Словаччині (280 км/тис. км2 проти 907 км/тис. км2).



Обидві країни мають співставну протяжність швидкісних доріг, тобто доріг першої категорії (1%
в Словаччині та 1,3% в Україні). Проте частка державних доріг в Україні є вищою: 31% проти 8% у
Словаччині.

12

http://ukravtodor.gov.ua/ukravtodor/pidporiadkovani_pidpryiemstva.html

http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=f9b47f2c-50ae-41b3-abea-117ff9c4fab8&title=PrezentatsiiniMateriali

13
14

http://roadprojects.gov.ua/about/

15

http://dorndi.org.ua/uk/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B4%D1%96/

16

https://www.diprodor.com/about-us/

https://www.n-centr.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE-

17

%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/
18

https://ukroadcom.group.ws/diyalnist/

19

https://clarity-project.info/entity/21476215

20

Статут ДП «Укрголовмістекспертиза»

21

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2017-%D0%BF
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Управління автомобільними дорогами в Словаччині максимально децентралізоване. Державні
органи влади (Національна автодорожня компанія, Словацька дорожня адміністрація, регіональні
органи влади та муніципалітети) закуповують послуги будівництва та проєктування доріг у
приватних підрядників. В Україні такі роботи значною мірою виконують державні підприємства.

3. (НЕ)ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ДОРОЖНІХ
ВИТРАТ В УКРАЇНІ ТА СЛОВАЧЧИНІ
У розділі 1 ми описали методологічний підхід до дослідження та обмежили коло досліджуваних
проблем до питань розподілу коштів на розсуд посадовців, впливу видатків на якість автомобільних
доріг та спотворення конкуренції. У цьому розділі ми розглянемо першу з перелічених проблем.
Ефективність рішень про розподіл коштів, що приймаються на розсуд посадовців, а не за чітко
визначеним правилом, є однією з головних проблем державного сектору. Через такий спосіб
прийняття рішень може знижуватися ефективність державних витрат. У сфері доріг це може
проявлятися через необґрунтований розподіл витрат між категоріями доріг, типами робіт або
регіонами, чи просто через неефективне планування.

3.1. СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
3.1.1. СЛОВАЧЧИНА
Дорожній (і не тільки дорожній) бюджет у Словаччині планують на середньострокову (3 роки)
перспективу. Витрати на будівництво автомагістралей і доріг першої категорії затверджує
Міністерство фінансів22. Аналогічною практикою користуються регіональні органи влади: для кожного
регіону визначені плани фінансування регіональних доріг (2-ї та 3-ї категорії) на 3 роки вперед.
Довгострокове планування бюджету існує лише для мережі автострад та швидкісних доріг. Його
здійснює NDS. Такий довготерміновий план NDS складає на перспективу понад 20 років. Наприклад,
до плану будівництва автомагістралей та автострад NDS включені дороги, які будуть збудовані після
2040 року.23
Джерела фінансування прямо впливають на процес бюджетного планування. Європейський Союз
активно співфінансує словацькі дороги. Зокрема, у 2010-2016 роках 85% витрат NDS на будівництво
автомагістралей та швидкісних автострад та SSC на будівництво доріг 1-ї категорії покрив
Європейський фонд регіонального розвитку (ЄФРР)24. Решта 15% надійшли зі словацького державного
бюджету у вигляді співфінансування. Деякі кошти Словаччина спрямовує в NDS поза рамками цих
програм, але у 2010-2016 роках вони не перевищували 3% її загальних витрат на дороги.

3.1.2. УКРАЇНА
Подібним є досвід планування дорожніх витрат в Україні. Так, відповідно до Порядку спрямування
коштів Державного дорожнього фонду25:

22

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6958

23

http://cesty.ineko.sk/mapa

24

https://www.mindop.sk/transparentnost/rozpocet/zaverecny-ucet-kapitoly-mdv-sr-224

25

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2017-%D0%BF#n13

Як підвищити ефективність витрат на утримання доріг? Уроки зі Cловаччини

11

• Міністерство фінансів України складає прогнозні обсяги надходжень Дорожнього фонду та
повідомляє про це розпорядників (Укравтодор, обласні держадміністрації та Міністерство
інфраструктури України);
• розпорядники бюджетних коштів (Укравтодор, обласні держадміністрації та Міністерство
інфраструктури України) розраховують необхідні обсяги фінансування за кожним напрямом;
• головний розпорядник (таким у 2019 році виступав Укравтодор)26 розподіляє кошти за
напрямами фінансування.
Окрім середньотермінового (3-річного) планування бюджетних коштів на дороги, Укравтодор
розробляє 5-річні програми і плани розвитку автомобільних доріг. Чинна програма та план охоплюють
2018-2022 роки27. Обидва документи містять перелік доріг із зазначенням ділянок, видів робіт, обсягів
та джерел фінансування.
Україна не отримує кошти структурних фондів, проте залучає кошти міжнародних організацій. Для
дорожніх проєктів це, зазвичай, кредити МБРР, ЄБРР або ЄІБ (див. Таблиця 3).
Таблиця 3. Фінансування українських доріг міжнародними фінансовими інституціями 28
МБРР

ЄБРР та ЄІБ

Загальна сума

1,4 млрд дол.

1,5 млрд євро

Використано

0,7 млрд дол.

1,1 млрд євро

Джерело: Державне агентство автомобільних доріг України

Однак кошти міжнародних фінансових організацій використовуються не повністю: на момент
підготовки аналітичної записки, за чинними угодами з МФО Україна фактично використала лише
64,5% коштів. Решта досі ще не використана. Експерти пояснюють недовикористання коштів МФО
тим, що їхні кошти, за умовами договорів, не спрямовуються на проєктування дорожніх об’єктів,
натомість Укравтодор не завжди виділяє на це кошти.

3.1.3. ВИСНОВКИ:
1. Словаччина та Україна мають практику підготовки середньотермінових (3-річних) бюджетних
програм.
2. Як Словаччина, так і Україна мають практику довготермінового планування дорожніх витрат.
Проте, на відміну від України, Словаччина має такі перспективні плани на період щонайменше 20
років, тоді як Україна обмежується п’ятьма роками.
3. Словаччина має доступ до фінансування розвитку доріг у вигляді коштів структурних (грантових)
фондів ЄС. Україна, окрім бюджетних коштів, залучає кредити МФО, проте не має доступу до
структурних фондів. Оскільки дорожні витрати в Україні включають обслуговування кредитів,
вартість фінансування доріг в Україні є вищою, ніж у Словаччині.

26

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/68/f479611n176.xls

27

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/derzhavna-cilova-ekonomichna-programa-rozvitku-avtomobilnih-dorig-zagalnogo-

koristuvannya-derzhavnogo-znachennya-na-2018-2022-roki
28

На даний момент Україна підписала чотири кредитні угоди з ЄБРР та ЄІБ (загалом на суму 1,475 млрд євро, з яких 1,1 млрд.

євро вже використано), а також три кредитні угоди з МБРР (загалом на суму 1,41 млрд дол. США, з яких вже викорис
тано 0,7 млрд дол.).
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3.2. РОЗПОДІЛ ЗА ВИДАМИ РОБІТ
У даному підрозділі ми розглядаємо залежність якості доріг в Словаччині та Україні від обсягів
фінансування окремих видів робіт. Для Словаччини ми брали такі показники:







капітальні інвестиції (включають капітальні видатки за всіма типами доріг);
витрати SSC на експлуатаційне утримування, будівництво та ремонт доріг 1-ї категорії;
адміністративні витрати SSC;
загальний фонд NDS (включає фінансування автострад);
фінансування ЄФРР будівництва швидкісних доріг;
фінансування поза програмами співфінансування NDS (кошти йдуть так само на будівництво
нових автострад29).

Для Словаччини ми використали дані звітів Міністерства транспорту Словаччини30. На основі цих
даних ми побудували графіки залежності якості доріг від дорожніх витрат (див. Рис. 2-8).
Для України графіки побудовані за даними Укравтодору (див. Рис. 9-13).
На наш погляд, вибірка даних не є достатньою, щоб робити висновки про вплив тих чи інших
складових дорожніх витрат на якість доріг. Проте наша мета – зрозуміти зв’язки та тенденції, пов’язані
із цим показником.

3.2.1. СЛОВАЧЧИНА
На рисунках 2-8 ми проілюстрували такі тенденції для Словаччини:


Витрати SSC не пов’язані з підвищенням якості доріг, тоді як витрати NDS мають такий
звʹязок (див. Рис. 3 та 5). Як зазначалося вище, NDS фінансує мережу автострад та швидкісних
доріг. Такі дороги є переважно державними, отже їх фінансування сприяє формуванню
транспортних коридорів, підвищенню швидкості руху транспорту. Як результат, такими дорогами
користується більша кількість транспорту та отримує більше переваг від покращення якості доріг.
Витрати NDS були високими у 2010 та 2015 роках, коли відбувалося найбільш істотне покращення
якості доріг31. У ці роки велика частина доріг 1-ї категорії були реконструйовані на швидкісні
автостради. Витрати на утримання доріг не мають чіткого впливу на якість доріг (див. Рис.
4). На нашу думку, це може бути пов’язане із тим, що якість доріг у нашому дослідженні
вимірюється суб’єктивними показниками (на підставі опитування). А користувачі доріг схильні
оцінювати вище якість тих доріг, на яких проведено капітальні роботи. У 2009-2017 роках
капітальні інвестиції фактично не становили менше 50%.



Є прямий звʹязок між якістю доріг та фінансуванням ЄС (наприклад, ЄФРР), а також
фінансуванням поза програмами співфінансування NDS (див. Рис. 6-7). Це свідчить про
спільні принципи розподілу та пріоритизації коштів як у межах ЄС, так і в межах Словаччини.

https://rokovania.gov.sk/download.dat?id=D00D1E63479E42C39650AF473677C270-8A34CC16F865AE1286519ED3FD812228

29
30

https://www.mindop.sk/transparentnost/rozpocet/zaverecny-ucet-kapitoly-mdv-sr-224
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Рисунок 2. Покращення індексу «Якість доріг»
і капітальні інвестиції у словацькі дороги

Рисунок 3. Покращення індексу «Якість доріг»
і витрати Словацької дорожньої адміністрації

Джерело: Міністерство транспорту Словаччини, Всесвітній

Джерело: Міністерство транспорту Словаччина, Всесвітній

економічний форум (ВЕФ)

економічний форум (ВЕФ)

Рисунок 4. Покращення індексу «Якість доріг»
і експлуатаційне утримування, будівництво та

Рисунок 5. Покращення індексу «Якість доріг»
і загальний фонд NDS (автомагістралі)

ремонт доріг 1-ї категорії у Словаччині

Джерело: Міністерство транспорту Словаччини, Всесвітній

Джерело: Міністерство транспорту Словаччини, Всесвітній

економічний форум (ВЕФ)

економічний форум (ВЕФ)
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Рисунок 6. Покращення індексу «Якість доріг»
і фінансування ЄФРР швидкісних автострад у
Словаччині

Рисунок 7. Покращення індексу «Якість доріг»
і

фінансування

поза

співфінансування

програмами
Національної

автодорожньої компанії Словаччини
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Джерело: Міністерство транспорту Словаччини, Всесвітній

Джерело: Міністерство транспорту Словаччини, Всесвітній

економічний форум (ВЕФ)

економічний форум (ВЕФ)

Рисунок 8. Частка капітальних інвестицій у загальних витратах на дороги у Словаччині
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Джерело: Міністерство транспорту Словацької Республіки, розрахунки ЦЕС
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3.2.2. УКРАЇНА
На рисунках 9-13 ми проілюстрували такі тенденції для України:


в Україні частка витрат на капітальні ремонти залишається вкрай низькою. Так, у період
2012-2017 років такі витрати не перевищували 10% витрат на дороги (див. Рис. 13). Навіть якщо
додати витрати на будівництво доріг, то частка витрат (4-33%) є набагато меншою за капітальні
видатки на дороги у Словаччині (більше 50%).



відсутній помітний вплив витрат на будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти на
якість доріг в Україні (див. Рис. 9 та 10). На нашу думку, це пов’язано із низькими обсягами
фінансування таких робіт.



в Україні спостерігається нечіткий звʹязок між якістю доріг та витратами на їхнє
утримання (див. Рис. 12). З іншими складовими витрат на дороги якість доріг не має зв’язку
взагалі. При цьому звʹязок між якістю доріг та сумарними витратами на дороги (Рис. 11) є більш
відчутним. Таким чином, можемо стверджувати, що в Україні немає ключової складової, яка
підвищує якість доріг, однак сумарні витрати із цим показником корелюють.
Рисунок 9. Покращення індексу «Якість доріг»
і витрати на будівництво та реконструкцію

Джерело: Укравтодор, ВЕФ
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Рисунок 13. Частка витрат на капітальний ремонт у загальних витратах на дороги (%)
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Джерело: Державне агентство автомобільних доріг України, власні розрахунки ЦЕС

3.2.3. ВИСНОВКИ:


Вплив капітальних видатків на якість доріг є вищим у Словаччині, ніж в Україні. Частка
капітальних видатків (капітальні ремонти, будівництво та реконструкція) у Словаччині становила
в середньому понад 50% загальних видатків на дороги. В Україні на такі видатки протягом 20122017 років припадало не більше 10% витрат на дороги.



В Україні якість доріг не залежить від певної категорії дорожніх витрат. До запровадження
Дорожнього фонду фінансування доріг бюджетним коштом відбувалося за «залишковим
принципом». Саме тому ми не спостерігаємо чіткої залежності між якістю доріг та будь-якою
категорією витрат бюджету (звʹязок між якістю доріг та витратами на утримання і поточні ремонти
залишається слабким). Разом із цим звʹязок між якістю доріг та сумарними витратами на дороги є
більш відчутним. Можемо зробити висновок, що в період 2007-2017 років на автомобільні дороги
в Україні спрямовувалося вкрай мало коштів.

4. ЯКІСТЬ ДОРІГ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИТРАТ НА
УТРИМАННЯ ДОРІГ У СЛОВАЧЧИНІ ТА УКРАЇНІ
Якість доріг можна вимірювати на основі обʹєктивних чи субʹєктивних показників. По-перше, можна
аналізувати об’єктивні показники, як-от колійність або повздовжня нерівність. Такі показники
зазвичай дають реальну картину стану доріг, проте база таких даних вимагає систематичного збору та
оновлення інформації. Такого підходу до збору та оприлюднення інформації в Україні немає. Подруге, існують суб’єктивні показники, як-от опитування громадської думки або опитування експертів.
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Такі дані легко збирати, однак вони говорять про сприйняття людьми якості доріг, яке не завжди
збігається з реальною їх якістю.
У

своїй

роботі

ми

використовуємо

компонент

якості

доріг

Індексу

глобальної

конкурентоспроможності. Такі дані регулярно збирає та оприлюднює Всесвітній економічний форум 32.
Якість доріг Індексу глобальної конкуренції є суб’єктивним показником, що будується на опитуванні
експертів, а не на результатах технічних обстежень доріг.
Більш об’єктивним показником якості доріг є Міжнародний індекс рівності IRI (International Roughness
Index)33, яким користуються технічні спеціалісти різних країн світу. Проте такі дані відсутні у вільному
доступі. Оскільки тенденції зміни індексів пов’язані один з одним, ми будемо використовувати в
роботі компонент якості доріг індексу Всесвітнього економічного форуму.
Протягом останніх 10 років як Україна, так і Словаччина покращили якість доріг. Проте у Словаччині
якість підвищилася на 0,52 пункти (за шкалою від 0 до 7), а в Україні – лише на 0,29 (за шкалою від 0
до 7). Таким чином, якість доріг України зростала вдвічі повільніше, ніж у Словаччині.
Рисунок 14. Динаміка якості доріг в Україні та Словаччині*
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Джерело: Всесвітній економічний форум
*Шкала від 0 до 7. Чим вищий показник, тим якісніші дороги.

Зміна індексу якості доріг (абсолютні величини) залежить від обсягу державних витрат на будівництво
та ремонт доріг. Аби виміряти ефективність витрат на дороги, ми обчислили індекс ефективності
витрат:
I =  якості доріг (річна) ÷ євро, витрачений на 1 км дороги, де:

32

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/downloads/

33

http://documents.worldbank.org/curated/en/326081468740204115/The-International-Road-Roughness-Experiment-IRRE-

establishing-correlation-and-a-calibration-standard-for-measurements
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I – індекс ефективності витрат, а  якості доріг – річна зміна індексу якості доріг. Індекс ефективності
витрат обчислюється в розрахунку на 1 євро витрат на 1 км автомобільних доріг. При розрахунку
індексу враховуються дорожні витрати в базовому році 34.
Для визначення середньорічного індексу ефективності витрат у Словаччині та Україні ми взяли два
показники середнього: арифметичне середнє та медіана (див. Рисунок 15)35. Порівнюючи обидва
середні значення, бачимо, що медіана індексу ефективності Словацької Республіки в 1,84 рази
перевищує показник України, а арифметичне середнє – в 2,62 рази.

Рисунок 15. Індекс ефективності поліпшення доріг у Словаччині та Україні
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Джерело: Всесвітній економічний форум, ОЕСР, Центральне розслідувальне управління, розрахунки ЦЕС

З огляду на такий істотний розрив середніх значень між обома країнами, досвід Словаччини у сфері
управління витратами на дороги буде корисним для України. У наступних розділах ми розглянемо
структуру витрат та відмінності у зовнішньому фінансуванні, і визначимо основні чинники
поліпшення індексу якості доріг.

4.1. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ВИТРАТАМИ ТА ЯКІСТЮ ДОРІГ
У даному розділі ми розглядаємо залежність витрат на дороги від об’єктивних факторів, які впливають
на розподіл фінансування.
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Джерело первинних даних: ОЕСР, стат.
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Для Словаччини ми користувалися даними інтерактивної мапи, оприлюдненої аналітичним центром
Ineko36. Для України ми не отримали детальних даних, отже не змогли виконати подібні розрахунки.
Тому у наших висновках і спостереженнях посилаємося на аналітичну записку «Cубвенція на
соціально-економічний розвиток: як зупинити політичний розподіл бюджетних коштів?» 37
Для України ми користувалися даними Укравтодору. Проте кількість спостережень і формат цих даних
не дозволяє побудувати модель. Отже, ми розглядали зв’язки між дорожніми витратами та іншими
об’єктивними чинниками, які могли вплинути на розмір фінансування. Залежною змінною слугували
субвенції на дороги.

4.1.1. СЛОВАЧЧИНА
Для Словаччини залежною змінною слугували витрати на 1 км доріг (як інвестиційні кошти, так і
витрати на будівництво)38. Як основну незалежну змінну ми розглядаємо показник «Актуальність
транспортної проблеми». Даний показник дозволяє оцінити, чи розподілялися кошти на ті дороги, які
цього справді потребували: враховується «перевантаженість» доріг (регулярність і розмір заторів на
даній дорозі), інтенсивність руху, кількість вантажного транспорту, частка ділянок дороги, що
проходять через міста і містечка, особливо через житлові райони, тощо. У Додатку 1 наведені
результати економетричного аналізу змінних.
Також ми проаналізували дані не тільки за дорогами у підпорядкуванні NDS, а й за дорогами у
підпорядкуванні SSC. Зокрема, порівняли витрати (за тендерами) на різні види дорожніх робіт із
різною протяжністю доріг та трафіком. (Додаток 2)
На основі проведених розрахунків ми встановили такі тенденції для Словаччини:


Витрати на дороги залежать від однакових об’єктивних факторів (актуальність транспортної
проблеми, ширина смуг, наявність мостів і тунелів, розрахункова інтенсивність руху, адекватність
рішення, розрахункова швидкість, рік (запланованих) відкритих державних закупівель). Така
залежність зберігається як для інвестиційних витрат, так і для витрат на будівництво доріг.



Інженерна складність дороги (більша кількість смуг та розрахункова інтенсивність,
наявність мостів і тунелів) зумовлюють більш високу вартість інвестиційних витрат та
будівництва. Такий взаємозв’язок є цілком очікуваним, оскільки:


для будівництва мостів потрібно встановити бетонні опори, а спорудження тунелів вимагає
застосування тунелепрохідницьких машин (ТПМ), що здорожує як капітальні витрати, так і
витрати на утримання таких споруд;



висока інтенсивність руху пов’язана із необхідністю спорудження більшої кількості смуг.
Більше смуг – більша площа дорожнього покриття, вищі капітальні та поточні витрати.



Адекватність рішення39 не справляє потужного (статистично значущого) впливу на розмір
дорожніх витрат. Це означає, що більш адекватне з технічної точки зору рішення має коштувати
менше: про це свідчить знак мінус перед коефіцієнтом «адекватність рішення» в Таблиці 4. Проте
в Словаччині технічна адекватність дорожніх рішень має слабший вплив на витрати.



Більш висока розрахункова швидкість руху пов’язана із меншими капітальними
(будівництво) та інвестиційними витратами на дороги. Більше того, такий звʹязок є потужним

36

http://cesty.ineko.sk/

37

https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/Subvention_web.pdf
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Інвестиційні витрати включають всі витрати за проектом, у тому числі затрати на проектну документацію тощо, а витрати

на будівництво – це практично витрати лише на будівництво дороги.
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(статистично значущим). Такий, на перший погляд, дивний результат можна пояснити тим, що
зазвичай у гірській місцевості очікувана швидкість менша, ніж в інших районах, а вартість
будівництва доріг у гірській місцевості – навпаки, більша.


Актуальність транспортної проблеми пов’язана з підвищенням витрат (як інвестиційних,
так і будівельних). Отже, витрати на дороги є обґрунтованими з точки зору нагальності
транспортної проблеми.

4.1.2. УКРАЇНА
При виборі потенційних чинників формування дорожніх витрат в Україні ми взяли за основу спільний
наказ Мінінфраструктури та Мінфіну №573/1019 від 21.09.2012 «Про затвердження Методики
визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних
доріг та нормативів витрат, пов’язаних з утриманням автомобільних доріг».40 На рисунках 16-19 нижче
ми розглядаємо залежності між розміром дорожніх субвенцій у 2016 та 2017 роках і показниками
протяжності доріг та інтенсивності дорожнього руху.
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Відповідно до положень спільного наказу, ми очікували, що обсяг дорожніх субвенцій має залежати
від двох основних показників: (1) протяжність автомобільних доріг в області та (2) інтенсивність
дорожнього руху. Проте, за прямої залежності розміру дорожніх субвенцій від обох чинників, ми не
можемо стверджувати, що кожен із них істотно41 впливає на обсяг фінансування (див. коефіцієнти
кореляції в Таблиці 5). Так, якщо у 2016 році дорожні субвенції на 58% залежали від показника
інтенсивності дорожнього руху, то у 2017 році ми спостерігаємо послаблення такого зв’язку до 47%.
Однією з можливих причин такого послаблення може бути несистематичний збір даних. За відсутності
автоматизованого обліку, дані про інтенсивність руху збирають вручну та лише на деяких ділянках
доріг загального значення. Інспектори реєструють кількість транспортних засобів протягом декількох
годин в одному чи декількох напрямках. На основі таких спостережень узагальнюють середньодобову
інтенсивність дорожнього руху. Оскільки програми таких досліджень у різні роки можуть
відрізнятися, то й звʹязок між розміром субвенції та дорожнім рухом може слабшати або
підсилюватися.
Ми бачимо, що у порівнянні із інтенсивністю руху протяжність доріг в області справляла слабший
вплив на розмір субвенції. Так, у 2016 та 2017 роках обсяг дорожніх субвенцій лише на 17% та 38%
залежав від протяжності доріг в області. Це означає, що протягом 2016-2017 років області отримували
дорожні субвенції без урахування розміру основних засобів (протяжності доріг), які вони мали
утримувати. Загалом ми спостерігаємо посилення зв’язку між розміром субвенції та кілометражем
доріг загального значення. Так, дані за 2018 рік42 засвідчують, що залежність між обсягом субвенцій та
протяжністю доріг сягнула 100%.

41

Істотним можна вважати вплив, якщо варіація одного з показників пояснює не менше 70% варіації іншої змінної.
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https://delo.ua/business/dorozhnyj-fond-334006/
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Таблиця 5. Коефіцієнти кореляції між розміром субвенції на дороги та характеристиками
автомобільних доріг
Коефіцієнт кореляції між розміром субвенції на
дороги та:

Коефіцієнти кореляції для
років:
2016

2017

протяжністю доріг в області

0,1651

0,3761

середньодобовою інтенсивністю руху

0,5757

0,4731

Джерело: розрахунки ЦЕС

Також варто зазначити, що на дорожніх витратах в Україні позначається політичний вплив. Про це
ЦЕС писав у аналітичній записці «Субвенція на соціально-економічний розвиток: як зупинити
політичний розподіл бюджетних коштів?»43. Зокрема, дослідження показало, що у 2007-2017 рр. ті
області, де при владі перебуває партія коаліції у Верховній Раді, отримували більше коштів на 1 км на
дорожні ремонтно-будівельні роботи, ніж інші області.
Як уже було зазначено вище, у 2018 році політичний розподіл послабився через те, що
запрацювали правила розподілу Дорожнього фонду на місцеві дороги (відповідно до
протяжності доріг). Проте розподіл коштів на дороги державного значення все одно
відбувається за рішенням посадовців. Розподілити кошти на дороги державного значення за
таким самим (пропорційним) принципом, як на дороги місцевого значення, звісно, не можна:
вони мають виділятися на ті дороги, ремонт яких дасть більший приріст якості доріг. Утім,
те, що коштів у Дорожньому фонді виділяється щороку більше, а зростання індексу якості
доріг слабке, спонукає нас припустити, що такий принцип не використовується.

4.1.3. ВИСНОВКИ:
1. Дорожні витрати в Словаччині пов’язані з об’єктивними факторами: актуальність
транспортної проблеми, ширина смуг, наявність мостів і тунелів, розрахункова інтенсивність та
швидкість руху, адекватність технічного рішення та рік проведення закупівель. З огляду на
обмеженість даних, говорити про об’єктивні чинники, що впливають на фінансування доріг в
Україні, не випадає.
2. Одним зі спільних чинників, що впливають на фінансування доріг в Україні та Словаччині,
є інтенсивність дорожнього руху. Це означає, що більше фінансування отримують
об’єкти/області з більш інтенсивним рухом транспорту.
Протяжність доріг у Словаччині справляє прямий вплив на фінансування доріг. В Україні до
2018 року такий звʹязок був слабким. Проте разом із запровадженням Дорожнього фонду ми
спостерігаємо пряму залежність між обсягами фінансування доріг та загальним кілометражем. Така
тенденція може свідчити про поступовий відхід від «політичного» розподілу коштів на місцеві дороги
і послаблення його загалом.
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5. СПОТВОРЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ
Теорія свідчить про те, що неефективність держзабезпечення в дорожній сфері може спотворити
конкуренцію на ринку. Це може відбуватися через держпідприємства, які будують, утримують та
надають інші послуги, або приватні компанії, що їх обирають за результатами неефективних
державних закупівель.

5.1.1. СЛОВАЧЧИНА
У Словаччині працює одне держпідприємство (NDS), яке відповідає за будівництво, ремонт та
утримання автомагістралей і швидкісних доріг. NDS має регіональні офіси, які повністю або частково
належать регіональним органам влади. 100% акцій NDS перебуває у державній власності. Проте
компанія не будує самотужки, а закуповує такі послуги у приватних компаній. Натомість утримування
доріг NDS здійснює своїми силами.
Попри мінімальне залучення у Словаччині держпідприємств, у дорожній сфері все-таки існує ризик
спотворення конкуренції на етапі тендерів. Зокрема, експерти критично оцінюють якість державних
закупівель та висловлюють припущення щодо можливостьі змови на ринку. Наприклад, у 2013 році в
Словаччині одночасно відбувалося кілька великих тендерів на будівництво автомагістралей та
швидкісних доріг. Імовірно, що компанії змогли домовитися. Звісно, довести це практично
неможливо. Після 2013 року наступний великий тендер відбувся аж у 2015 році.
Утім, була і успішна практика 2010-2012 років. Від 2007 по 2009 рік включно контрактні ціни на
тендерах становили 70-90% від очікуваної ціни, потім у 2010-2012 роках – 40-67%, а з другої половини
2012 року – 80-90% (за одним винятком – 60%). На думку експертів, зниження цін державних
закупівель у 2010-2012 роках відбулося через те, що тендери були відкриті й прозорі для потенційних
конкурентів44.
Якщо дивитися на усереднені показники для Словаччини, бачимо, що в кожному тендері бере участь
4-5 претендентів (див. Таблиця 6).
Таблиця 6. Статистика за тендерами NDS та SSC, 2017 рік 45 46
К-сть тендерів у вибірці

Середня к-сть учасників

Словацька дорожня
адміністрація (SSC)47

47

4,32

Національна
автодорожня компанія
(NDS )

34

4,62

Джерело: Управління державних закупівель Словаччини, розрахунки ЦЕС

Водночас чим більшою є кількість учасників у тендері, тим меншим є відношення фінальної ціни до
початкової. (Рисунок 20).

44

http://www.ineko.sk/file_download/1074/Dialnicne+sluby+politikov+a+realita.pdf

До розрахунку бралися тільки ті тендери, за якими на сайті Управління державних закупівель Словаччини була інформація

45

про початкову ціну, кінцеву ціну та кількість учасників.
46

https://www.uvo.gov.sk/46 https://ismcs.cdb.sk/portal/dopravneinzinierstvo/?extent=-320000,5260000,910000,5530000

47

Дані представлені без трьох «викидів», які випадають із тенденції.
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Рисунок 20. Звʹязок між кількістю учасників у тендері SSC та відношенням фінальної ціни до
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Джерело: Управління державних закупівель Словаччини, розрахунки ЦЕС

5.1.2. УКРАЇНА
На українському ринку доріг (будівництво та утримання) присутні держпідприємства, що спотворює
конкуренцію. Укравтодору підпорядковані вісім державних підприємств. Два з них будують і
утримують дороги:


ДП «Укрдорінвест» закуповує роботи для проєктів міжнародних фінансових організацій;



ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» будує та ремонтує дороги. Загалом за період 2007-2014
підприємство надало послуг з будівництва на суму 932 млн грн (надалі будівництво доріг державні
підприємства не виконували), а у 2007-2017 послуги з капітального ремонту склали 1028 млн грн.

Як видно з Рис. 21, в період 2007-2017 років частка держпідприємств у загальних обсягах будівництва
постійно зменшувалась. Так, якщо в 2007-2008 роках ця частка перевищувала 10%, то в наступних
роках обмежувалася 6%. А у 2015-2017 держпідприємства вже не надавали послуги будівництва.
На ринку капітальних ремонтів держпідприємства у середньому займали не менше 10% ринку.
Протягом 2016-2017 років їхня частка вже не перевищувала 2% ринку.
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Рисунок 21. Частка державних підприємств у загальних витратах на будівництво та ремонт доріг
(%)

Джерело: Укравтодор, розрахунки ЦЕС

Інші державні підприємства (Державний дорожній науково-дослідний інститут, ДП «Укрдіпродор»,
ДП «Навчальний центр з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів», ДП
«Укрдорзвʹязок»,

ДП

«Науково-технічний

центр

«Дорожній

контроль

якості»,

ДП

«Укрголовмістекспертиза»), навіть не займаючись безпосередньо будівництвом, ремонтом та
утриманням доріг, все одно спотворюють конкуренцію у дорожній галузі у сферах, дотичних до
будівництва і ремонту доріг.
Згідно з керівними положеннями ОЕСР48, «кінцева мета підприємств у державній власності має
полягати в тому, щоб максимально підвищити цінність для суспільства шляхом ефективного
розподілу ресурсів». Це означає, що державні підприємства потрібні лише в тих секторах, де приватні
підприємства не створюють соціальної цінності у достатньому обсязі. Власне, жодне зі згаданих вище
державних підприємств не створює жодної унікальної соціальної цінності, яку не можуть забезпечити
приватні підприємства. Відповідно, ці державні підприємства, як і ПАТ ДАК «Автомобільні дороги
України», мають бути приватизовані або ліквідовані згідно з планами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі.
Наприклад, МЕРТ планує приватизувати Укрголовмістекспертизу. Однак ДП входить у перелік
підприємств, які не підлягають приватизації. 49 Для того, щоб плани МЕРТу можна було реалізувати,
спершу треба скасувати згаданий перелік або виключити звідти ДП «Укрголовмістекспертиза», а потім
приватизувати підприємство.
В Україні існує проблема якості державних закупівель у сфері дорожнього господарства. Згідно з
даними системи Prozorro, у 2017 році в Україні відбувся 41 тендер на послуги з утримання,
реконструкції та ремонту доріг. У середньому в одному тендері взяли участь 2 претенденти.

48

https://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.htm

49

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/847-14
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На закупівлях Укравтодору спостерігається такий самий обернений звʹязок між кількістю учасників та
відношенням фінальної ціни закупівлі до початкової. (Рисунок 22).

Рисунок 22. Звʹязок між кількістю учасників у тендері Укравтодору та відношенням фінальної
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Джерело: Prozorro, розрахунки ЦЕС

Опитані експерти наголошують, що в Україні бюрократія створює перешкоди для участі компаній в
тендерах. Попри усі переваги системи Prozorro, досі існують можливості маніпулювати процесом та
його результатами. Зокрема, компанії часто дискваліфікують з формальних причин (наприклад, немає
печаток, відсканованого підпису, документи не завірені нотаріусом тощо). Це обмежує ринок, оскільки
міжнародні компанії не йдуть на український ринок: вони бачать ризики, які неможливо мінімізувати.

5.1.3. ВИСНОВКИ:


У порівнянні зі Словаччиною, кількість дорожніх держпідприємств в Україні залишається
високою. Така організація ринку створює обмеження для входу та залучення приватних
підприємств, наприклад, для виконання проєктних робіт.



До 2016 року в Україні держпідприємства домінували на ринку дорожніх робіт. Проте,
починаючи з 2016 року, на них припадає не більше 2% усього ринку.



В Україні середня кількість учасників тендерів залишається низькою. Попри зменшення
частки держпідприємств, вартість дорожніх робіт залишається неоптимальною.
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
У 2017 році на баланс обласних державних адміністрацій було передано 112,3 тисяч кілометрів доріг
загального значення. Разом із загальним процесом децентралізації в Україні місцеві органи влади
отримали повноваження впливати на планування та використання дорожніх коштів. Саме в цьому
контексті нам було цікаво дослідити досвід такої невеликої за розміром, проте достатньо ефективної
з точки зору витрат на дороги країни, як Словаччина.
Ми розуміємо, що порівнювати Україну зі Словаччиною не до кінця коректно з декількох міркувань.
По-перше, Словаччина є меншою за розміром та чисельністю населення. По-друге, як країна ЄС,
Словаччина має доступ до структурних фондів, які пропонують грантовий ресурс. Але попри ці
міркування, нам було цікаво побачити, яким чином Словаччина спромоглася досягти значних успіхів
у сфері управління дорожніми фінансами та якості доріг (за індексом ефективності витрат, згаданим
у записці).
На думку опитаних нами експертів, і в Україні, і в Словаччині поки що лишається можливість
політичного впливу на розподіл дорожніх видатків. Проте, у порівнянні з Україною, у Словаччині
такий вплив обмежується поодинокими випадками. Отже Україні буде цікаво запозичити для роботи
її Дорожнього фонду принципи планування, розподілу та використання дорожніх коштів.
Ми розглянули декілька аспектів, що впливають на дорожні витрати в обох країнах:


Дискреційність бюджетної політики тягне за собою відсутність (або слабке впровадження)
чітких принципів фінансування бюджетних витрат. У випадку автомобільних доріг і в Україні, і в
Словаччині існує практика розробки середньотермінових (трирічних) бюджетних програм. Однак
щодо довготермінового фінансування, то в Україні цей термін складає 5 років, тоді як у
Словаччині перспективне планування здійснюється на термін щонайменше 20 років. Також ми
бачимо, що у 2018 році Україна почала повільно відходити від «політичних» принципів розподілу
дорожніх коштів у бік більш обʹєктивних (наприклад, показники протяжності доріг області).



Вплив видатків на якість автомобільних доріг. У нашому досліджені ми розглядали вплив
фінансування на показник якості доріг, який оцінює Всесвітній економічний форум. На нашу
думку, такий показник є достатньо суб’єктивним, оскільки ґрунтується на вивченні суспільної
думки користувачів доріг у межах дослідження Індексу глобальної конкуренції. Саме тому ми
побачили стійку залежність цього індексу від обсягу капітальних видатків (капітальні ремонти,
будівництво). Словаччина має кращий доступ до фінансових ресурсів, наприклад, структурних
фондів ЄС. Це означає, що Словаччина може збільшити обсяги капітальних видатків та покращити
якість доріг. В Україні ми не спостерігаємо аналогічної залежності, оскільки дорожня галузь не
отримувала необхідних ресурсів у повному обсязі, а кошти МФО використовувалися повільно
(низька вибірка кредитів).



Спотворена конкуренція. Як у Словаччині, так і в Україні автомобільні дороги утримують
державні дорожні служби, а переважну більшість капітальних робіт та будівництва виконують
приватні компанії. Особливістю України є відносно висока частка тендерів на роботи за участю 23 компаній-виконавців. У Словаччині такі випадки залишаються поодинокими. Там у середньому
в тендері бере участь 4-5 компаній. І чим більше компаній бере участь у конкурсі, тим меншою є
фінальна ціна послуг відносно очікуваної ціни.

Виходячи з наших висновків, ЦЕС рекомендує Кабінету Міністрів України:


Запровадити вимірювані цільові критерії для відстеження ефективності дорожніх витрат.
Серед таких показників можуть бути рівність дорожнього покриття (International Roughtness
Index), що використовується Світовим банком, ефективність дорожніх витрат, яка
вимірюватиметься в обсягах фінансування на 1 км доріг або інтегрально (зміна показника якості
доріг у розрахунку на 1 гривню, витрачену на 1 км дороги). Також це можуть бути показники
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колійності або повздовжньої нерівності, які є у банку дорожніх даних Словаччини. Це дозволить
збільшити підзвітність дорожніх служб як перед платниками податків, так і перед Міністерством
фінансів України, яке виділяє фінансування Державному дорожньому фонду України.


Подовжити період довготермінового планування з 5 до 10 років. У межах п’ятирічного плану
фінансування неможливо передбачити достатньо коштів для будівництва та капітального ремонту
доріг. Подовження перспективи планування разом із підвищенням ефективності дорожніх витрат
дозволить забезпечити необхідний обсяг фінансування. Якщо капітальні ремонти будуть
послідовно сплановані на довгострокову перспективу, то кошти, витрачені на них, дійсно будуть
збільшувати якість доріг (як це спостерігається у Словаччині, але не спостерігається в Україні).



Змінити методологічні підходи до обліку інтенсивності дорожнього руху. Виходячи з
наявних даних, ми не бачимо стійкого зв’язку між обсягами дорожньої субвенції та кількістю
транспортних засобів, які користуються дорогами України, а також належної стійкості цих даних.
Це наштовхує на два можливих пояснення: або показник транспортної роботи, яким користується
Мінфін та КМУ для виділення коштів, справляє вкрай незначний вплив на розмір субвенцій, або
даний показник не дає співставних результатів вимірювання. З огляду на те, що дані інтенсивності
руху збираються вручну, ми вважаємо такі дані недостатньо об’єктивними.



Запровадити інструменти для планування транспортних коридорів. Україна має достатньо
розвинену мережу автомобільних доріг та повинна спрямувати свої зусилля на пріоритизацію
наявних ресурсів.
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ДОДАТОК 1. МОДЕЛЬ ПЛАНОВИХ ДОРОЖНІХ ВИТРАТ NDS
Для того щоб оцінити, чи заплановані дорожні витрати NDS виправдані реальними потребами, ми
взяли перехресні статистичні дані про дороги, які планується побудувати (або які перебувають у
процесі будівництва). За основну залежну змінну ми взяли витрати на 1 км дороги (як інвестиційні
витрати, так і витрати на будівництво). Показник «Актуальність транспортної проблеми» слугував
головною незалежною змінною, яку ми застосовували для визначення, чи фінансується будівництво
саме тих доріг, які справді потрібно будувати. Ця змінна заснована на оцінці Інеко, яка враховувала
«перевантаженість (регулярність і розмір заторів на даній дорозі), інтенсивність руху, кількість важких
транспортних засобів, частку ділянок дороги, що проходять через міста і містечка, особливо через
житлові райони, або ширину і колійність наявного маршруту».
Іншими незалежними змінними виступали ширина доріг, частка тунелів і частка мостів. Очікувалося,
що ці три змінні збільшують витрати на 1 км, оскільки такі роботи ускладнюють будівництво. Крім
того, ми враховували розрахункову інтенсивність трафіку і розрахункову швидкість (планова
швидкість руху на дорозі). Очікувалося, що ці два фактори також збільшують дорожні витрати на 1 км,
оскільки що інтенсивнішим є трафік і що вища швидкість, то кращої якості має бути будована дорога
(а отже, вона буде і більш дорогою). Ще одна пояснювальна змінна «Адекватність запропонованого
рішення» була побудована за допомогою оцінки Інеко, яка враховувала «чи пропоноване рішення
(нова автомагістраль чи швидкісна автострада) адекватно вирішує корінні першопричини
транспортної проблеми, які призвели до її виникнення». Більш глибоке пояснення природи змінної
можна сформулювати так: «Можливими причинами погіршення оцінки можуть бути невиправдано
дорогі технічні рішення замість більш ефективного використання існуючої інфраструктури
(наприклад, збільшення кількості поїздів до великих міст) або постійне надання переваги
автомагістралям, тимчасом як було б значно дешевше підвищити пропускну здатність доріг 1-ї
категорії (з незначною кількістю об’їзних шляхів)».
Очікувалося, що ця змінна негативно вплине на витрати на 1 км, тому що менш дорогі проекти
зазвичай мають більш адекватне рішення.
Крім того, ми включили в модель (заплановану) дату відкритих державних закупівель та розрахункову
швидкість на дорогах.
У змінних Інеко «Актуальність транспортної проблеми» і «Адекватність запропонованого рішення»
найкращим показником є 1, а найгіршим – 5. Щоб досягнути кращого інтуїтивного розуміння
результатів регресії, ми перевернули шкалу (для всіх оцінок) і тепер 5 – найкращий результат, а 1 –
найгірший.
Для побудови моделі використано метод найменших квадратів.
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Інвестиційні кошти (log)

Кошти на будівництво
(log)

Змінна

Коефіцієнт

Стандартна
похибка

Коефіцієнт

Стандартна
похибка

Актуальність
транспортної
проблеми

0,1516***

0,0507

0,1642***

0,0553

Ширина

0,019***

0,0066

0,0223***

0,0072

Частка мостів

0,0096***

0,0028

0,0094***

0,003

Частка тунелів

0,0161***

0,0018

0,0169***

0,002

Розрахункова
інтенсивність
трафіку (log)

0,1879***

0,0576

0,1742***

0,0628

Адекватність
запропонованого
рішення

-0,0488

0,0415

-0,0698

0,0453

Розрахункова
швидкість

-0,0132***

0,0027

-0,0141***

0,0029

Рік
(запланованих)
відкритих
державних
закупівель

0,0201***

0,0071

0,0179**

0,0078

Константа

-39,1536***

14,6652

-34,6776**

15,9942

R2

0,82

0,81

Кількість
спостережень

67

67

*** – статистично значуще на довірчому інтервалі 99%; ** – статистично значуще на довірчому інтервалі 95% .

Ми не можемо відкинути гіпотезу про наявність гетероскедастичності, оскільки тест Бройша-Пагана
дав значення p = 0,16 для моделі інвестиційних витрат і 0,12 для моделі витрат на будівництво.
Крім того, ми перевірили модель на мультиколінеарність. Не існує змінної з коефіцієнтом збільшення
дисперсії (variance inflation factor) більше 10. Максимальна кореляція між залежною і незалежною
змінними спостерігається з часткою тунелів (0,66). Якщо прибрати цю змінну з моделі, отримаємо R 2
=0,57 для обох регресій. Тому не можна сказати, що такий високий R2 спричинено високою кореляцією
залежної змінної лише з однією пояснювальною змінною.
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ДОДАТОК 2. ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ОСЯГАМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ НА
ДОРОГИ, ПРОТЯЖНІСТЮ ДОРІГ ТА ТРАФІКОМ НА НИХ У
СЛОВАЧЧИНІ
Рисунок 23. Звʹязок між витратами на дослідження і виготовлення проектної документації та
протяжністю доріг
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Джерело: Управління державних закупівель Словаччини, розрахунки ЦЕС
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Рисунок 24. Звʹязок між витратами на дослідження і виготовлення проектної документації та
трафіком на дорогах

Трафік, тис. транспортних засобів на
добу

7
6
5
4

3
2
1
0
0

200

400

600

800

1000

Витрати, тис. євро

Джерело: Управління державних закупівель Словаччини, база даних трафіку доріг 201550, розрахунки ЦЕС

Рисунок 25. Звʹязок між витратами на ремонтно-будівельні роботи та протяжністю доріг 51
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Джерело: Управління державних закупівель Словаччини, розрахунки ЦЕС

50 https://ismcs.cdb.sk/portal/dopravneinzinierstvo/?extent=-320000,5260000,910000,5530000
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Рисунок 26. Звʹязок між витратами на ремонтно-будівельні роботи та трафіком 52

Трафік, тис. транспортних засобів на
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Джерело: Управління державних закупівель Словаччини, база даних трафіку доріг 2015, розрахунки ЦЕС
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