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Стаття присвячена вивченню сучасного 
стану та особливостей фінансування роз-
витку дорожньої галузі України. Автором 
проаналізовано порядок здійснення видат-
ків на будівництво, реконструкцію, ремонт 
і утримання автомобільних доріг України 
за рахунок коштів державного дорожнього 
фонду. Досліджено сутність та особливості 
проведення експерименту з фінансового 
забезпечення здійснення заходів із розвитку 
автомобільних доріг країни.
ключові слова: дорожня галузь України, 
державний дорожній фонд, експеримент із 
фінансового забезпечення здійснення заходів 
з розвитку автомобільних доріг України.

Статья посвящена изучению современного 
состояния и особенностей финансирова-
ния развития дорожной отрасли Украины. 
Автором проанализирован порядок осу-
ществления расходов на строительство, 
реконструкцию, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог Украины за счет средств 

государственного дорожного фонда. Иссле-
дована сущность и особенности проведения 
эксперимента по финансовому обеспечению 
осуществления мероприятий по развитию 
автомобильных дорог страны. 
ключевые слова: дорожная отрасль Укра-
ины, государственный дорожный фонд, 
эксперимент по финансовому обеспечению 
осуществления мероприятий по развитию 
автомобильных дорог Украины.

The article is devoted to exploring of current con-
ditions and features of Ukrainian road industry 
development financing. The author analyzed the 
order of expenditures on the construction, recon-
struction, repair and maintenance of Ukrainian 
highways from the sources of the state road fund. 
It is researched the essence and peculiarities of 
conducting of the experiment about the financial 
support of Ukrainian highways development.
Key words: the road sector of Ukraine, the state 
road fund, the experiment about financial support 
of Ukrainian highways development.

Постановка проблеми. Мережа автомобіль-
них доріг загального користування протяжністю 
169,5 тис. км (з них 49,2 тис. км автомобільних 
доріг державного значення) та щільністю 281 км 
на 1 тис. кв. км в основному відповідає темпам 
розвитку національної економіки. Проте тран-
спортно-експлуатаційний стан більшості автомо-
більних доріг є незадовільним, зокрема, 97% від 
усіх автомобільних доріг характеризуються висо-
ким ступенем зносу та потребують капітального 
або поточного ремонту.

За оцінками експертів Світового економічного 
форуму, Україна посідає 132 місце у світі за рівнем 
розвитку автомобільних доріг. Окрім того, понад 
9,6 тис. мостів за технічними параметрами не від-
повідають вимогам сучасних норм і фактичному 
навантаженню, 1923 мости потребують терміно-
вого ремонту, а 86 – перебувають в аварійному 
стані.

Такий стан автомобільних доріг загального 
користування і мостів не забезпечує повною мірою 
швидке, комфортне, економне та безпечне пере-
везення пасажирів і вантажів, розвиток транзитних 
перевезень, створює соціальну напругу в суспіль-
стві, знижує конкурентоздатність вітчизняної еко-
номіки, ставить під загрозу подальший соціально-
економічний розвиток держави та її інтеграцію до 
європейської спільноти [1].

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань покращення стану й розвитку 
автомобільних доріг України присвячені праці бага-
тьох вітчизняних науковців, таких як А.В. Базилюк, 
А.О. Безуглий, І.В. Гудима, І.Г. Канцур, В.В. Кон-

цева, Д.К. Прейгер, Н.П. Теслюк, С.М. Шкарлет, 
І.О. Хоменко та інші вчені. 

виділення недосліджених частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на значну кількість 
публікацій і досліджень із цієї тематики, у зв’язку 
зі створенням державного дорожнього фонду у 
2018 році частина питань щодо фінансування роз-
витку автомобільних доріг України залишається 
нерозкритою.

метою статті є здійснення оцінки фінансового 
забезпечення покращення стану та розвитку авто-
мобільних доріг України. 

виклад основного матеріалу. У державному 
бюджеті України щорічно передбачаються видатки 
на фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомо-
більних доріг загального користування. Для цих 
цілей починаючи з 2018 року у складі спеціального 
фонду державного бюджету формується держав-
ний дорожній фонд [2; 3; 4].

Окрім цього, з 1 вересня 2015 року до 1 січня 
2019 року запроваджено експеримент із фінансо-
вого забезпечення реалізації заходів із розвитку 
автомобільних доріг загального користування у 
всіх областях та місті Києві [5].

Відповідно до ст. 242 та 29 Бюджетного кодексу 
України та Закону України «Про джерела фінансу-
вання дорожнього господарства України», джере-
лами державного дорожнього фонду є:

1) акцизний податок з вироблених в Україні 
пального і транспортних засобів;

2) акцизний податок зі ввезених на митну тери-
торію України пального і транспортних засобів;
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3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні 
засоби та шини до них;

4) плата за проїзд автомобільними дорогами 
транспортних засобів та інших самохідних машин 
і механізмів, вагові або габаритні параметри яких 
перевищують нормативні;

5) плата за проїзд платними автомобільними 
дорогами загального користування державного 
значення;

6) державні запозичення, залучені для реалі-
зації інвестиційних проектів на розвиток мережі та 
утримання автомобільних доріг загального корис-
тування;

7) концесійні платежі – у разі передачі новозбу-
дованої автомобільної дороги загального користу-
вання державного значення у концесію;

8) інші надходження, визначені законом про 
Державний бюджет України [4; 6].

З метою вивчення основних джерел фінансу-
вання державного дорожнього фонду предста-
вимо динаміку планових обсягів надходжень до 
нього у 2018–2019 рр. (рис. 1). 

Виходячи з даних рис. 1, можна стверджу-
вати, що основним джерелом формування дер-

жавного дорожнього фонду у 2018–2019 рр. є 
акцизний податок із ввезених на територію Укра-
їни пального і транспортних засобів, обсяг якого 
за аналізований період має збільшитися з 24 до 
36 млрд грн відповідно. Також значні обсяги над-
ходжень до державного дорожнього фонду здій-
снюються за рахунок акцизного податку з виро-
блених в Україні пального і транспортних засобів 
(5,7 млрд грн у 2018 р., 8,5 млрд грн у 2019 р.), 
ввізного мита на нафтопродукти і транспортні 
засоби та шини до них (3,3 млрд грн у 2018 р. та 
5,9 млрд грн у 2019 р.) і кредитів міжнародних 
фінансових організацій (5,4 млрд грн у 2018 р. та 
4,5 млрд грн у 2015 р.). Водночас концесійні пла-
тежі та плата за проїзд платними автомобільними 
дорогами все ще залишаються потенційними 
джерелами формування державного дорожнього 
фонду, оскільки їх значення протягом досліджува-
ного періоду знаходяться на нульовому рівні.

Згідно з п. 41 Прикінцевих та перехідних поло-
жень Бюджетного кодексу України, надходження 
від акцизного податку з вироблених в Україні паль-
ного і транспортних засобів, акцизного податку зі 
ввезених на митну територію України пального і 
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рис. 1. динаміка планових обсягів надходжень до державного дорожнього фонду в 2018–2019 рр.

Джерело: розраховано автором на основі даних Державної казначейської служби України [7] та проекту Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2019 рік» [8]
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транспортних засобів, мита на нафтопродукти, 
транспортні засоби та шини до них зараховуються 
до спеціального фонду у 2018 році розміром 50%, 
у 2019 році – 75%, у 2020 році – 100% [4].

Водночас передбачено, що плата за проїзд 
автомобільними дорогами транспортних засобів 
та інших самохідних машин і механізмів, вагові 
або габаритні параметри яких перевищують нор-
мативні, буде перераховуватися до державного 
дорожнього фонду розміром 100% [9].

Враховуючи зазначене, основна причина 
запланованого збільшення зазначених видів 
податків полягає в тому, що в 2019 році до спеці-
ального фонду Державного бюджету зараховува-
тиметься 75% від загального обсягу надходжень.

Для вивчення стану виконання індикативних 
показників формування джерел фінансування 
державного дорожнього фонду проаналізуємо від-
повідні дані за січень-вересень 2018 року (рис. 2).

Загальний рівень виконання за надходженнями 
до державного дорожнього фонду за січень-вере-
сень 2018 року становить 59%. Найвищий рівень 
виконання за січень-вересень 2018 року спо-
стерігається за обома видами акцизних податків 
(72–74%) та ввізним митом на нафтопродукти і 
транспортні засоби (63%). 

Значне перевиконання запланованих на 
2018 рік надходжень до дорожнього фонду спо-
стерігається за платою за проїзд автомобільними 
дорогами транспортних засобів та інших само-
хідних машин і механізмів, вагові або габаритні 
параметри яких перевищують нормативні, – 262%, 

що свідчить про недостатньо якісне планування 
бюджетних надходжень. Однак через те, що її 
частка в загальному обсязі фінансування незна-
чна, таке перевиконання майже не вплинуло на 
загальний стан фінансового забезпечення дорож-
нього фонду в січні-вересні 2018 року. 

Важливим у дослідженні сучасного стану фінан-
сування розвитку вітчизняної дорожньої галузі є 
вивчення основних напрямів розподілу та викорис-
тання коштів державного дорожнього фонду.

Відповідно до українського законодавства у кіль-
кісному співвідношенні кошти державного дорож-
нього фонду розподіляються таким чином (табл. 1).

Склад і структура видатків державного дорож-
нього фонду в 2018 році наведена в табл. 2. 

Найбільші обсяги коштів державного дорож-
нього фонду в 2018 році передбачено витратити 
на автомобільні дороги загального користування 
державного значення – 16 млрд грн (39% від 
загального обсягу фінансування). У розрізі доріг 
загального користування державного значення 
окремо виділено кошти на покращення стану 
таких об’єктів:

– автомобільної дороги «Дніпро – Царичанка – 
Кобеляки – Решетилівка» – 2 млрд грн (4,9% від 
загального обсягу виділених коштів);

– автомобільної дороги «Харків – Охтирка» – 
2 млрд грн (4,9% від загального обсягу фінансування);

– автомобільної дороги «Житомир – Чернівці» – 
1 млрд грн (2,4% від обсягу фінансування).

На покращення стану автомобільних доріг міс-
цевого значення передбачено субвенцію з дер-
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рис. 2. Прогнозовані обсяги та стан фінансування державного дорожнього фонду  
за січень-вересень 2018 року

Джерело: складено автором на основі даних Державного агентства автомобільних доріг України
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Таблиця 1
напрями розподілу коштів державного дорожнього фонду

частка 
коштів, % напрям розподілу

60

Фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг 
загального користування державного значення
Виконання боргових зобов’язань за запозиченнями для розвитку мережі та утримання автомобільних 
доріг загального користування державного значення

35

Фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених 
пунктах (у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам)
Виконання боргових зобов’язань за запозиченнями для розвитку мережі та утримання автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення

5 Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних 
програм

Джерело: складено автором на основі даних [2]

Таблиця 2
напрями використання коштів державного дорожнього фонду в 2018 році

№ 
з/п

найменування згідно з програмною класифікацією видатків  
та кредитування бюджету

План на 2018 рік 
з урахуванням 
внесених змін, 

млрд грн

відносна 
частка 

(план 2018), 
%

1 Фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху 
відповідно до державних програм 2,6 6,3

2 Усього за автомобільними дорогами загального користування 
державного значення, у т. ч.: 16 39

2.1 Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального 
користування державного значення 11 27

2.2 Покращення стану автомобільної дороги «Дніпро– Царичанка – 
Кобеляки – Решетилівка» 2 4,9

2.3 Покращення стану автомобільної дороги «Харків – Охтирка» 2 4,9
2.4 Покращення стану автомобільної дороги «Житомир – Чернівці» 1 2,4

3
Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими 
державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних 
доріг загального користування

6 14,6

4

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту й утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

12 29,3

5 Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору  
за рахунок коштів МФО 5,2 13

Усього 41 100

Джерело: складено автором на основі даних Державної казначейської служби та Державного агентства автомобільних 
доріг України 

жавного бюджету місцевим бюджетам розміром 
12 млрд грн, що становить 29,3% від коштів, виді-
лених з державного дорожнього фонду. 

Варто відмітити, що частки видатків дорож-
нього фонду на покращення стану автомобільних 
доріг державного та місцевого значення 39 і 29,3% 
відповідно є нижчими за норми, визначені вище. 
Однак, враховуючи те, що ці показники представ-
лені без обсягу виконаних зобов’язань, сумарна 
частка яких становила 27,6% у січні-вересні 
2018 року, можна стверджувати про дотримання 
законодавчо встановлених норм.

Фінансування заходів із забезпечення безпеки 
дорожнього руху відповідно до державних програм 
заплановано на рівні 2,6 млрд грн. Однак частка 

цих коштів у загальній структурі видатків держав-
ного дорожнього фонду (6,3%) є дещо вищою за 
законодавчо встановлену (5%) [2].

За результатами дослідження фактичних обся-
гів видатків державного дорожнього фонду за 
січень-серпень 2018 року можна стверджувати, 
що в цілому рівень освоєння коштів за аналізова-
ний період становив 38%. У розрізі різних напря-
мів видатків державного дорожнього фонду рівень 
освоєння коштів був нерівномірним (рис. 3). 

Як свідчать дані рис. 3, найвищі рівні осво-
єння коштів спостерігаються за такими видами 
видатків:

– на розвиток мережі та утримання автомобіль-
них доріг державного значення (65%);
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– субвенція місцевим бюджетам для розвитку 
автомобільних доріг місцевого значення (62%).

Рівень освоєння коштів на покращення стану 
автомобільних доріг державного значення, виділе-
них як окремі об’єкти, коливався в межах 28–36%. 

За січень-серпень 2018 року зовсім не здій-
снено видатків на фінансування заходів із забез-
печення безпеки дорожнього руху відповідно до 
державних програм. Імовірною причиною такої 
ситуації стало затвердження Державної програми 
підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Укра-
їні на період до 2020 року в квітні 2018 року, що 
призвело до затягування строків затвердження 
відповідних програм на обласних рівнях [10; 11].

Нижче наведено склад і структуру основних 
видатків державного дорожнього фонду відпо-

відно до проекту Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2019 рік» (табл. 3).

На основі даних табл. 3 можна стверджувати, 
що найбільший обсяг видатків державного дорож-
нього фонду припадає на розвиток та покращення 
стану автомобільних доріг державного значення – 
22 млрд грн. Частку цих витрат у загальному обсязі 
фінансування фонду заплановано залишити на 
рівні 2018 року – 40%. Також значні обсяги видат-
ків державного дорожнього фонду передбачено 
спрямувати на розвиток доріг місцевого зна-
чення – 18 млрд грн (33% від загального обсягу 
коштів), що на 6 млрд грн більше за аналогічний 
показник 2018 року. Водночас передбачено збіль-
шити обсяг видатків на обслуговування борго-
вих зобов'язань за запозиченнями для розвитку 
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рис. 3. рівень освоєння коштів державного дорожнього фонду у січні-серпні 2018 року

Джерело: складено автором на основі даних Державної казначейської служби України [7]

Таблиця 3
Прогнозний склад і структура видатків державного дорожнього фонду в 2019 році

№ 
з/п

найменування згідно з програмною класифікацією видатків  
та кредитування бюджету

обсяг 
видатків, 
млрд грн

відносна 
частка, 

%

1. Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху 
відповідно до державних програм 2,5 4,5

2. Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування 
державного значення, у т.ч.: 22 40

2.1. «Львів – Тернопіль – Умань»; «Біла Церква – Одеса – Миколаїв – Херсон» 4 7,3
2.2. «Одеса – Рені» 1,5 2,7
2.3. «Харків – Лозова – Павлоград» 1 1,8
2.4. «Запоріжжя – Маріуполь» 1 1,8
2.5. «Миколаїв – Кропивницький» 1 1,8
2.6. На облаштування Північного об’їзду м. Рівного 0,2 0,4

3 Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під 
державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування 8,5 15

4

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах

18 33

5 Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору за рахунок кредитів МФО 4,5 8,2
Усього 55 100
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мережі автомобільних доріг загального користу-
вання на 2,5 млрд грн. Обсяг витрат на заходи із 
забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно 
до державних програм у 2019 році передбачено 
зменшити на 0,1 млрд грн до 2,5 млрд грн. Загаль-
ний обсяг фінансування державного дорожнього 
фонду в 2019 році збільшиться за рахунок прак-
тично всіх видів видатків.

Як зазначалося вище, з метою додаткового 
фінансування розвитку автомобільних доріг Укра-
їни з 1 вересня 2015 року до 1 січня 2019 року 
запроваджено експеримент із фінансового забез-
печення реалізації цих заходів.

Джерелами фінансового забезпечення заходів 
з розвитку автомобільних доріг для виконання екс-
перименту є щомісячні надходження від:

– мита;
– акцизного податку з ввезених на митну тери-

торію України підакцизних товарів (продукції);
– податку на додану вартість з ввезених на 

митну територію України товарів (продукції).
Відповідно до законодавства, 50% від величини 

перевиконання планових щомісячних показників 
зараховується до спеціальних фондів обласних 
бюджетів та бюджету м. Києва в обсязі, пропорцій-
ному до суми перевищення індикативних значень 
на відповідній території.

У разі отримання обласними бюджетами та 
бюджетом міста Києва загалом по Україні за 
рахунок експерименту коштів обсягом менше 
1,5 млрд грн протягом І кварталу, 3 млрд грн – І пів-
річчя, 4,5 млрд грн – дев’яти місяців та 6 млрд грн – 
за 2018 рік здійснюється поквартальна компенса-
ція з державного дорожнього фонду [5]. 

Спочатку експеримент із фінансового забезпе-
чення здійснення заходів з розвитку автомобільних 
доріг загального користування було запроваджено 
лише на території чотирьох областей – Волин-
ської, Львівської, Одеської та Чер-
нівецької [5].

Згідно із змінами, внесеними 
до відповідної Постанови Кабінету 
Міністрів України, дію експери-
менту було поширено на територію 
м. Києва. Починаючи з 2017 року, 
до експерименту залучено всі 
області та виокремлено Енерге-
тичну митницю ДФС у м. Києві [12].

Обсяг коштів, визначений для 
Енергетичної митниці, має зали-
шатися в загальному фонді дер-
жавного бюджету.

У січні-серпні 2018 року майже 
всі області, окрім Вінницької та 
Енергетичної митниці м. Києва, 
отримали кошти від перевиконання 
планових обсягів надходжень від 
митних платежів. Загальний обсяг 

коштів, спрямованих до місцевих бюджетів від пере-
виконання індикативних показників митних надход-
жень за вказаний період, становив 1,8 млрд грн. 
Водночас розподіл цих коштів у розрізі областей 
був нерівномірним, що зумовлено розміром отри-
маних надходжень від митних платежів (рис. 4). 

Виходячи з даних рис. 4, можна стверджувати, 
що областями-лідерами за обсягами отриманих 
до місцевого бюджету коштів від перевиконання 
плану за митними платежами були:

– Одеська – 276 млн грн (15%);
– Київська – 272 млн грн (15%);
– Дніпропетровська – 245 млн грн (14%);
– Запорізька – 233 млн грн (13%);
– м. Київ (Київська міська) – 157 млн грн (9%).
Як зазначалося вище, у разі отримання місце-

вими бюджетами від перевиконання індикативних 
показників за надходженнями митних платежів у 
результаті експерименту коштів менше за гра-
нично встановлену суму загалом по країні, то здій-
снюється поквартальна компенсація з державного 
дорожнього фонду [12]. При цьому варто зазна-
чити, що компенсація з дорожнього фонду здій-
снюється лише з 2018 року [13].

Загальний обсяг щоквартальної компенсації за 
І квартал 2018 року склав 77,2 млн грн. Станом на 
01.09.2018 року компенсація з державного дорож-
нього фонду здійснювалася лише за І квартал до 
місцевих бюджетів 11 областей (рис. 5).

Як свідчать дані рис. 5, найбільші обсяги ком-
пенсації отримали ті області, до яких перера-
ховувалися кошти від перевиконання планових 
значень за надходженнями митних платежів. 
Винятком стали Дніпропетровська область та 
м. Київ, оскільки визначення обсягу бюджетних 
коштів від перевиконання індикативних показни-
ків здійснюється на основі щомісячної інформації, 
а суми компенсації – за результатами кварталу. 

рис. 4. розподіл коштів, спрямованих до місцевих бюджетів,  
у розрізі областей за січень-серпень 2018 року

Джерело: розраховано автором на основі даних Комітету з питань бюджету 
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У січні 2018 року Дніпропетровська область та  
м. Київ суттєво перевиконали план за надходжен-
нями митних платежів на 447 та 207 млн грн від-
повідно. Однак за результатами І кварталу сума 
перевищення фактичних значень над плановими 
становила лише 5,2 млн грн, а в м. Київ взагалі 
спостерігалося недовиконання за індикативними 
показниками на 613 млн грн.

Частка митних платежів, спрямованих на роз-
виток автомобільних доріг загального користу-
вання згідно з експериментом, загалом по країні 
в січні-серпні 2018 року становила 1,3%. Відпо-
відна інформація в розрізі областей наведена  
на рис. 6.

Відповідно до даних рис. 6, найбільша частка 
митних платежів, спрямованих на розвиток авто-
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рис. 5. розподіл щоквартальної компенсації в розрізі областей у квітні 2018 року

Джерело: розраховано автором на основі даних Комітету з питань бюджету Верховної Ради України

рис. 6. частка митних платежів, спрямованих на розвиток автомобільних доріг  
загального користування в січні-серпні 2018 року

Джерело: розрахунки автора за даними, наданими Комітетом ВРУ з питань бюджету
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мобільних доріг, була в Донецькій (8,1%), Запо-
різькій (6,6%), Закарпатській (5%), Волинській 
(3,2%) та Одеській (3,1%) областях. Решта облас-
тей, у тому числі місцевий бюджет м. Києва, спря-
мовували від 0 до 2,8% від загального обсягу над-
ходжень митних платежів. 

висновки з проведеного дослідження.  
Отже, з метою покращення стану фінансування 
та використання коштів на розвиток українських 
автомобільних доріг загального користування, 
у 2018 році було створено державний дорож-
ній фонд. Основними джерелами фінансового 
забезпечення цього фонду є акцизний податок 
з вироблених та ввезених на територію України 
транспортних засобів і пального. Загальний обсяг 
фінансування державного дорожнього фонду в 
2018 році передбачено розміром 41 млрд грн, 
у 2019 році – 55 млрд грн. Збільшення обсягів 
фінансування державного дорожнього фонду 
заплановано забезпечити за рахунок зростання 
частки відрахувань акцизного податку з виробле-
них та ввезених на територію України транспорт-
них засобів і пального та мита у 2019–2020 pp. до 
спеціального фонду державного бюджету. 

Загалом рівень виконання за надходженнями 
до державного дорожнього фонду за січень-вере-
сень 2018 року становить 59%. Враховуючи те, що 
дані представлено за дев’ять місяців, і сезонний 
характер проведення дорожніх робіт, цей показник 
не можна оцінити як високий рівень фінансування 
дорожнього фонду. 

Окрім коштів державного дорожнього фонду, 
додатковим джерелом фінансового забезпечення 
розвитку автомобільних доріг України є обсяги 
перевиконання планових показників за митними 
платежами та здійснення щоквартальних ком-
пенсацій. При цьому загальний обсяг коштів, 
спрямованих до місцевих бюджетів від переви-
конання індикативних показників митних надход-
жень за вісім місяців поточного року, становив 
1,8 млрд грн., а величина щоквартальної компен-
сації за І квартал – 77,2 млн грн.

Таким чином, законодавчо створено всі переду-
мови для покращення стану вітчизняних автомо-
більних доріг загального користування. Водночас 
значна увага виконавчих органів, що реалізують 
державну політику у сфері дорожнього господар-
ства, має приділятися повному та ефективному 
використанню коштів на розвиток автомобільних 
доріг України.
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THE CURRENT STATE AND THE FEATURES OF FINANCING OF UKRAINIAN ROAD SECTOR 

The network of Ukrainian public highways basically corresponds to the pace of the national economy deve-
lopment. However, the transport and operational condition of most highways is unsatisfactory. Particularly, 
97% of all highways are very worn out and need rebuilding or current repair.

Such condition of public highways and bridges does not fully ensure fast, comfortable, economical and safe 
transportation of passengers and goods, development of transit traffic. It also creates social tension in society, 
reduces the competitiveness of the domestic economy, prevents further socio-economic development of the 
state and its integration into the European community.

In 2018 a state road fund was created. It was done in order to improve the state of financing and using of 
funds for the development of Ukrainian public roads. The main financial sources of this fund are the excise 
taxes from vehicles and fuel produced and imported into Ukraine. In 2018 the total amount of the state road 
fund financing is estimated at 41 billion UAH. In 2019 it is 55 billion UAH. The growth of the state road financing 
is planned to be ensured by increasing the share of excise taxes from vehicles, fuel and customs payments 
into the special fund of the state budget in 2019–2020. 

On the whole, in January-September 2018, the level of the state road fund real financing was 59%. Taking 
to attention nine months data and the seasonal nature of road works, this figure cannot be estimated as a high 
level of the road fund financing.

An additional financial source of Ukrainian highways development is the amount of the over-fulfilment of 
planned indicators for customs payments and the implementation of quarterly compensations. At the same 
time, the total amount of funds directed to the local budgets from over-fulfillment of the planned customs  
revenues for eight months of 2018 is UAH 1.8 billion, while the amount of quarterly compensation for the 
1Q2018 is UAH 77.2 million.

Thus, all the prerequisites for the improvement of Ukrainian highways condition have been legislatively estab-
lished. At the same time, the considerable attention of the executive bodies, which implement the state policy in 
the road sector, should be given to the full and effective use of funds for Ukrainian highways development.


