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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено нормативно-правові акти, якими здій-

снюється регулювання діяльності щодо впровадження нових 
міських та приміських пасажирських маршрутів загального ко-
ристування суб’єктами господарської діяльності. Розглянуто 
питання щодо можливості виникнення правових суперечок між 
суб’єктами господарської діяльності – перевізниками після від-
криття нового маршруту та перерозподілу ринку пасажирських 
перевезень між перевізниками, а також питання забезпечення 
новоутвореного суб’єкту господарської діяльності, який має 
намір надавати послуги на пасажирських автобусних маршру-
тах загального користування.

Ключові слова: пасажирський маршрут, маршрут, конку-
ренція, недобросовісна конкуренція, організація перевезень 
пасажирів, економічна безпека, пасажир, закон.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы нормативно-правовые акты, кото-

рыми осуществляется регулирование деятельности по введе-
нию новых городских и пригородных пассажирских маршрутов 
общего пользования субъектами хозяйственной деятельности. 
Рассмотрены вопросы возможности возникновения правовых 
споров между субъектами хозяйственной деятельности – 
перевозчиками после открытия нового маршрута и перерас-
пределения рынка пассажирских перевозок между перевозчи-
ками, а также вопросы обеспечения субъекта хозяйственной 
деятельности, который намерен предоставлять услуги на пас-
сажирских автобусных маршрутах общего пользования.

Ключевые слова: пассажирский маршрут, маршрут, конку-
ренция, недобросовестная конкуренция, организация перевоз-
ок пассажиров, экономическая безопасность, пассажир, закон.

ANNOTATION
This article examines the normative-legal acts that regulates 

the activity carried out during the introduction of new urban and 
suburban passenger routes, general use for business entities. Ad-
dresses the questions about the possibility of legal disputes be-
tween economic entities and carriers, after the opening of a new 
route and the redistribution of passenger transportation business 
between the carriers. Considers the questions relating to the sub-
ject of economic activities, which intends to provide services on 
passenger bus routes for general use.

Keywords: passenger route, route, competition, unfair com-
petition, organization of transportations of passengers, economic 
security, passenger, law.

Мета статті полягає у вивченні нормативно-
правового забезпечення діяльності суб’єктів гос-
подарської діяльності з питань відкриття нових 
міських та приміських пасажирських марш-

рутів загального користування; дослідженні 
питання забезпечення зберігання економічних 
інтересів підприємств після введення на ринок 
перевезень новоутвореного маршруту; наданні 
рекомендацій щодо внесення доповнень у діючі 
нормативно-правові акти, направлених на уре-
гулювання можливих правових суперечок між 
перевізниками.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для реалізації економічної політики, вико-
нання цільових економічних та інших програм 
і програм економічного і соціального розвитку 
держава застосовує різноманітні засоби і меха-
нізми регулювання господарської діяльності.

Основними засобами регулюючого впливу 
держави на діяльність суб’єктів господарю-
вання є (у тому числі) ліцензування, патенту-
вання і квотування [1].

Умови, обсяги, сфери та порядок застосу-
вання окремих видів засобів державного регу-
лювання господарської діяльності визнача-
ються Цивільним кодексом України, іншими 
законодавчими актами, а також програмами 
економічного і соціального розвитку.

Цивільним кодексом зазначено, що обме-
ження щодо здійснення підприємницької діяль-
ності, а також перелік видів діяльності, в яких 
забороняється підприємництво, установлю-
ються Конституцією України та законом [2]. 

Загальні положення організації та діяльності 
автомобільного транспорту регулюються діючими 
законами України та підзаконними актами.

Законом України «Про автомобільний тран-
спорт» визначено засади організації та діяль-
ності автомобільного транспорту та встановлено, 
що органи місцевого самоврядування формують 
мережу міських автобусних маршрутів загаль-
ного користування і здійснюють у межах своїх 
повноважень контроль дотримання законодав-
ства у сфері автомобільного транспорту на від-
повідній території.

Забезпечення організації пасажирських 
перевезень на міських автобусних маршрутах ек

о
н

о
м

ік
а
 т

а
 у

п
р
а
в
л
ін

н
я
 н

а
ц

іо
н

а
л
ь
н

и
м

 г
о

С
п

о
д
а
р
С
тв

о
м



96

Випуск 9. 2016

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

загального користування покладається на вико-
навчий орган сільської, селищної, міської рад 
відповідного населеного пункту [3].

Наказом Міністерства інфраструктури Укра-
їни № 480 від 15.07.2013 р. «Про затвердження 
Порядку організації перевезень пасажирів та 
багажу автомобільним транспортом», зареєстро-
ваним у Міністерстві юстиції України 31 липня 
2013 р. за № 1282/23814, визначено механізм 
організації підготовки до відкриття автобусних 
маршрутів загального користування (крім між-
народних) [4]. 

Порядок [4] урегульовує й питання від-
криття міського, приміського, міжміського 
внутрішньообласного та міжобласного автобус-
них маршрутів.

Відповідно до вимог Закону України «Про 
автомобільний транспорт», документами, на 
підставі яких виконуються пасажирські пере-
везення для автомобільного перевізника є 
ліцензія, договір із органами виконавчої влади 
та органами місцевого самоврядування чи їх 
дозвіл, паспорт маршруту, документ, що засвід-
чує використання автобуса на законних підста-
вах, інші документи, передбачені законодав-
ством України [3].

Конституцією України визначено, що захист 
суверенітету і територіальної цілісності Укра-
їни, забезпечення її економічної та інформацій-
ної безпеки є найважливішими функціями дер-
жави, справою всього Українського народу [5].

Господарським кодексом України щодо кон-
куренції у сфері господарювання встановлено, 
що органи державної влади і органи місцевого 
самоврядування повинні здійснювати аналіз 
стану ринку і рівня конкуренції на ньому і 
вживати передбачених законом заходів щодо 
упорядкування конкуренції суб’єктів господа-
рювання [1].

Регулювання питань конкуренції знайшло 
своє відображення й в Законі України «Про 
основи національної безпеки України», яким 
визначено, що основним напрямом є забезпе-
чення умов для сталого економічного зростання 
та підвищення конкурентоспроможності наці-
ональної економіки. Цим же Законом зазна-
чено пріоритети національних інтересів, одним 
з яких є створення конкурентоспроможної, 
соціально орієнтованої ринкової економіки та 
забезпечення постійного зростання рівня життя 
і добробуту населення [6].

Законом України «Про захист від недобро-
совісної конкуренції» передбачено, що недо-
бросовісною конкуренцією є будь-які дії у кон-
куренції, що суперечать торговим та іншим 
чесним звичаям у господарській діяльності, а 
особи, яким завдано шкоду внаслідок вчинення 
дій, визначених цим Законом як недобросо-
вісна конкуренція, можуть звернутися до суду 
із позовом про її відшкодування [7]. 

Паризькою конвенцією про охорону промис-
лової власності передбачено, що країни Союзу 
зобов’язані забезпечити громадянам країн, що 

беруть участь у Союзі, ефективний захист від 
недобросовісної конкуренції. Актом недобро-
совісної конкуренції вважається будь-який акт 
конкуренції, що суперечить чесним звичаям у 
промислових і торговельних справах [8].

У свою чергу, Цивільним кодексом України 
«звичай» визначено, як правило поведінки, яке 
не встановлене актами цивільного законодав-
ства, але є усталеним у певній сфері цивільних 
відносин [2].

Відповідно до викладеного, органи держав-
ної влади мають забезпечувати економічну без-
пеку країни шляхом реалізації законів України 
«Про захист від недобросовісної конкуренції», 
«Про захист економічної конкуренції» [9] та 
Паризької конвенції про охорону промислової 
власності від 20 березня 1883 р. Також зазна-
чено, що органи місцевого самоврядування 
повинні здійснювати аналіз стану ринку і рівня 
конкуренції на ньому і вживати передбачених 
законом заходів щодо упорядкування конку-
ренції суб’єктів господарювання.

З викладеного можна зробити висновок, 
що виконання Порядку організації перевезень 
пасажирів та багажу автомобільним транспор-
том [4] з метою відкриття автобусних маршру-
тів загального користування може призвести до 
настання суперечностей щодо додержання вста-
новлених вимог іншими нормативно-правовими 
актами, якими регулюється питання економіч-
ної конкуренції.

На підставі вимог [5–9] маються ознаки 
можливості оскарження у судовому порядку 
відкриття міського, приміського, міжміського, 
внутрішньообласного та міжобласного автобус-
них маршрутів як такого, що суперечить згада-
ним вище вимогам та є не забезпеченням гаран-
тованих державою умов економічної безпеки та 
розвитку автомобільної галузі.

Водночас «звичай» визначено, як правило 
поведінки, яке не встановлене актами цивіль-
ного законодавства, але є усталеним у певній 
сфері цивільних відносин. Таке визначення не 
в повній мірі висвітлює порядок розуміння тер-
міну «звичай», адже це є правило поведінки, 
яке не встановлене актами цивільного законо-
давства, а отже, будь-яка поведінка не супер-
ечить актам цивільного законодавства.

На даний час в Україні стан виконання Поло-
ження про Державну службу України з безпеки 
на транспорті [10] призводить до унеможливлення 
відповідної ліцензії, передбаченої вимогами зако-
нів України [3; 11]. Це пов’язано із тим, що Дер-
жавна служба України з безпеки на транспорті є 
органом, який здійснює ліцензування відповідної 
господарської діяльності, фактично не функціо-
нує й не здійснює процес ліцензування.

Висновки. На даний час новоутворений 
суб’єкт господарської діяльності, який має 
намір надавати послуги на пасажирських авто-
бусних маршрутах загального користування, 
не має фактичної можливості в отриманні від-
повідних дозвільних документів, а існуючий 
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процес відкриття нового маршруту має ознаки 
невідповідності іншим нормативно-правовим 
актам, що гарантують безпеку підприємниць-
кої діяльності в Україні. З метою запобігання 
виникненню обставин, які можуть призвести 
до настання правових суперечностей між пере-
візниками, пропонується визначити термін 
«звичай» та забезпечити проведення конкурсу 
на право обслуговування новоутвореного марш-
руту одночасно із проведенням конкурсу на 
право обслуговування існуючих маршрутів.
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