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"Оптимізація регуляторних механізмів як умова
конкурентоспроможного транспортного комплексу"
У даний час для упевненого входження в Європейську транспортну
систему з її стандартами, технічними, організаційними і екологічними
нормами транспортний комплекс регіонів, а також всієї України загалом,
потребує постійного якісного оновлення. Низку важливих заходів у цьому
напрямі вже здійснено, в той же самий час для забезпечення ефективного використання міжнародних транспортних коридорів у нових умовах,
важливо досягти максимальної координації дій всіх гравців у цій галузі.
Складність і масштабність завдань, пов’язаних з модернізацією
управління транспортними системами, приводить до необхідності комплексного вирішення проблеми збалансованого розвитку транспорту,
транспортних систем, мультимодального транспорту як основного елементу розвитку внутрішнього потенціалу держави. Підтримка цих процесів повинна здійснюватися через розробку програм розвитку національного транспортної системи і регіональних програм розвитку в цьому
напрямі. Тому завданням дослідження є розробка рекомендацій та методичних підходів до питань реалізації вищезгаданих програм та стратегій
розвитку.
У статті позначені основні проблеми на шляху реалізації поставлених завдань, побудовані принципи, які лежать в основі їх виконання,
визначена законодавча база, яка представляє правовий механізм здійснення програм, представлені рекомендації, які дадуть можливість забезпечити динамічний збалансований розвиток транспортного комплексу
країни загалом, наблизити рівень життя до європейських стандартів і створити умови для посилення економічної активності у всіх регіонах країни,
що сприятиме поступовому пом’якшенню міжрегіональних диспропорцій,
зменшить ризик утворення депресивних територій і захистить суспільство від значних витрат на відновлення належних умов їх життєдіяльності.
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