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Історія багатьох країн є прикладом, коли транспорт „ставив на ноги” 

зруйновану економіку, забезпечуючи цілеспрямований та інтенсивний розвиток 

її базових галузей. Будуючи автомобільні заводи, США долали кризу Великої 

депресії. Завдяки розвитку транспорту, на базі нових технологій та будівництва 

автодоріг, відновлювалась Німеччина та Японія після другої світової війни [1]. 

Транспортно-дорожній комплекс може бути основою для відновлення та 

розвитку вітчизняної економіки. Зокрема, вигідне географічне розташування 



країни може бути перетворено на геополітичний капітал. Це узгоджується зі 

стратегічними цілями перетворення України на економічно розвинену державу, 

яка прагне забезпечити високий рівень своїм громадянам 

Найбільш важливими умовами розвитку та ефективного функціонування 

транспортно-комунікаційної системи (ТКС) є збалансованість його складових 

та самодостатність. Оскільки самодостатність визначається як спроможність 

країни забезпечити сталість обраної траєкторії свого розвитку на основі 

оптимального залучення внутрішніх та зовнішніх ресурсів та механізмів 

розвитку, постає необхідним формування такої моделі самодостатності, яка б 

сприяла розвитку ТКС. 

Самодостатня транспортно-комунікаційна система є складовою 

транспортної безпеки зокрема і національної безпеки взагалі. Транспортна 

безпека з управлінської точки зору – це здатність системи до ефективного 

управління наявними ризиками та потенційними загрозами  в транспортно-

комунікаційній сфері. Інформаційна безпека виступає важливою складовою та 

умовою досягнення національної транспортної безпеки. Тому актуальним є 

формування економіко-управлінського механізму створення 

повнофункціональної інформаційної інфраструктури транспортно-

комунікаційної системи та забезпечення захисту її критичних елементів. 

У зв`язку з постійним розвитком економічних, суспільно-політичних, 

культурних процесів в ході розбудови інформаційного суспільства набуває 

актуальності та особливої значущості дослідження  значно ширшого об`єкту 

дослідження – транспортно-комунікаційної системи як цілісної системи, 

уточнення її ролі, функціонального призначення, специфічних регіональних 

ознак та факторів-умов, що їх визначають. Адже транспорт і зв'язок можуть 

бути і взаємозамінні, і взаємодоповнюючі. Хоча заміна досить розвиненим 

зв'язком транспортної послуги теоретично є можливою (замість особистого 

візиту можна було б відправити телеграму, зателефонувати, відправити факс, 

електронне повідомлення). Але ми наголошуємо, що способи комунікації в 

процесі транспортної діяльності в реальності породжують більше взаємодії, 



включаючи особисті. Функціонування та подальший розвиток транспортної 

сфери був би неможливий без зв'язку, який життєво необхідний для сучасних 

транспортних систем - від залізниць у разі необхідності двостороннього руху по 

одній колії до керування польотами, при якому необхідне знання про 

місцезнаходження повітряного судна в небі. Очевидно, що розвиток в одній 

сфері веде до зростання ефективності іншої. Таким чином, в широкому 

розумінні термін „комунікативна” виступає як автономний економічний 

параметр самодостатньої ТКС країни [2]. 

Більше того, інформаційна складова є необхідним підґрунтям забезпечення 

транспортної безпеки країни та її регіонів, від чого в свою чергу безпосередньо 

залежить економічна, зовнішньополітична, військова, екологічна, енергетична 

та інші складники національної безпеки України. 

Сучасна вразливість національної економіки - результат власних, 

внутрішніх проблем функціонування соціально-економічної системи, 

виявлення яких і представляє основний інтерес в аспекті як розуміння причин 

економічної небезпеки, так і визначення шляхів її уникнення та набуття 

самодостатності. В силу значущості ТКС в економіці народного господарства, 

аналіз інформаційної складової самодостатнього розвитку цього сектору має 

великий науковий та практичний інтерес [3]. 

Характер майбутньої стратегії розвитку ТКС країни має визначати 

необхідність включення до складу організаційної моделі управління її 

реалізацією спеціальних механізмів і засобів управління самодостатнім 

розвитком, що базуються на сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологіях (ІКТ). Сучасний рівень інформатизації Міністерства 

інфраструктури України та його підвідомчих службах (Укрзалізниці, 

Державіаслужбі, Укрморрічінспекції, Укртрансінспекції, Укравтодорі) можна 

охарактеризувати як початковий, пов'язаний лише з накопиченням досвіду 

застосування інформаційних технологій. Відсутність в даний час в Міністерстві 

інфраструктури України сучасної автоматизованої системи управління 

транспортно-комунікативної системи (АСУ ТКС), яка змогла б забезпечувати 



ефективну організацію стандартизованого інформаційного обміну між 

учасниками транспортного процесу, є суттєвою проблемою. Наявність цієї 

проблеми знижує результативність державного управління транспортною 

галуззю в цілому. Розвиток інформаційного забезпечення вітчизняної 

транспортно-комунікативної системи повинно здійснюватися за рахунок 

створення єдиного інформаційного середовища ТКС та аналітичних 

інформаційних систем для підтримки управління розвитком і регулювання 

процесів функціонування в транспортній сфері країни.  

Таким чином, створення АСУ ТКС повинно змінити існуючі процеси 

управління транспортним комплексом в плані підвищення їх  ефективності та 

якості. Найважливішими факторами вдосконалення управління ТКС є наступні: 

1) Створення єдиного інформаційного простору ТКС. Транспорт країни - 

єдина система, ефективність і самодостатність якої залежить від ступеня 

централізації управління, визначається можливостями взаємодії 

різних видів транспорту. Створення єдиного інформаційного простору 

транспортно-комунікативної системи є необхідною умовою централізованого 

управління, реалізації ефективної взаємодії видів транспорту. 

2) Створення системи збору та зберігання інформації. Якість рішень по 

управлінню транспортом залежить від рівня інформаційної підтримки процесів 

прийняття рішень, своєчасності, достовірності, повноти, безпеки, 

доступності інформації, використовуваної при ухваленні рішень. 

Забезпечити необхідні властивості інформації можна тільки шляхом 

створення автоматизованої системи збору та зберігання інформації, 

побудованої на основі сучасних ІКТ. 

3) Впровадження технологій аналітичної обробки даних і систем підтримки 

прийняття рішень, що забезпечуватимуть можливості знаходження 

оптимальних рішень для широкого кола управлінських завдань. 

4) Автоматизація управління робочими процесами збору та обробки інформації 

(в тому числі, процесів документообігу). 



5) Створення сучасної системи управління ІТ-ресурсами органів управління 

ТКС, що забезпечуватимуть необхідну якість інформаційних послуг, необхідну 

доступність і безпека інформаційних ресурсів. 

 «Клаптева» інформатизація, що характеризує сучасний стан використання 

інформаційних технологій в Міністерстві інфраструктури України та в його 

підвідомчих службах, не перспективна ні з точки зору забезпечення необхідної 

якості управління галуззю, ні з точки зору необхідних витрат на експлуатацію 

інформаційних систем. Таким чином, необхідність створення в інтересах 

Міністерства інфраструктури України системи автоматизованого управління 

ТКС є очевидною для підвищення керованості і контрольованості розвитку 

транспортної галузі на основі принципового поліпшення інформаційного 

забезпечення та підняття ступеня автоматизації управлінських завдань на 

рівень органів управління транспортно-комунікативної системи країни. 
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