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РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ.  
МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Розглядаються основні питання регулювання світового ринку транспортних послуг в умовах глобалізації. Обґрунтована необ-
хідність адаптації ринку транспортних послуг України до вимог і стандартів Європейського співтовариства. Розглядається роль 
і місце глобалізації на транспортному ринку та її вплив на розвиток міжнародних перевезень. Досліджується діяльність міжна-
родних транспортних організацій (МТО). Розглядаючи етапи створення МТО, автор виділяє окремі з них та досліджує їхній вплив 
на розвиток міжнародного транспорту. Визначено роль і місце міжнародних транспортних організацій у регулюванні світового 
транспортного ринку.
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Постановка проблеми. Сучасні тенденції розви-
тку світової економіки визначаються постійним роз-
ширенням глобалізаційних процесів, пов’язаних із 
пошуком нових джерел відновлення світової еконо-
міки. При цьому необхідною умовою виходу України 
з фінансової і економічної кризи в умовах стрімкої 
глобалізації ринків є вирішення завдань щодо підви-
щення конкурентоспроможності національної еконо-
міки та її інтеграція в європейські і світові ринки.

У зв’язку з цим у дослідженнях українських еко-
номістів з’ясовуються сутність, закономірності та ру-
шійні сили глобалізації, характер участі в ній про-
відних галузей економіки, взаємовплив глобалізації 
та економічних криз у цих галузях, що у першу чер-
гу стосується транспортної галузі України.

Глобалізація, яка охопила багато областей світо-
вих господарських відносин, не могла не пошири-
тися на транскордонні перевезення, які є основою 
товарообігу. Разом із тим вплив глобалізації на між-
народний транспорт через деякі об’єктивні причини 
суттєво відрізняється від впливу на інші сфери між-
державного економічного співробітництва.

Транспорт належить до об’єктів підвищеної небез-
пеки для використання і навколишнього середовища. 
Розвиток засобів транспорту нерозривно пов’язано 
із забезпеченням безпеки для пасажирів і вантажів, 
а послуги в області транспорту, як зазначалося, є 
об’єктом страхування. Це зумовило зацікавленість 

світової спільноти в його впорядкуванні та координа-
ції діяльності на багатосторонньому рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням міжнародних перевезень приділяли увагу ба-
гато вчених-економістів, таких як Р.О. Заблоцька, 
О.О. Донченко, К.І. Плужников, Г.О. Анцелевич, 
В.О. Голубєва, Т.В. Злуніцина та ін. Особливо пи-
таннями правового регулювання міжнародних пере-
везень займалися Д.В. Авчинкін, М.А. Алахвердов, 
В.Н. Гречуха, В.Н. Дягтяренко, А.Н. Романович, 
К.І. Принилов, О.Н. Дозорець та ін.

Постановка завдання. Метою даної статті є дослі-
дження регулювання світового ринку транспортних 
послуг та діяльності міжнародних транспортних ор-
ганізацій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьо-
годні транспортна галузь має виключно важливе 
значення для розвитку економіки і зовнішньоеконо-
мічних зв’язків нашої країни. Окрім того, з одно-
го боку, транспорт – це ключовий інфраструктурний 
компонент зовнішньої торгівлі, а з іншого – велика 
і зростаюча стаття торгівлі послугами, яка забезпе-
чує більше 23% всього українського зовнішньотор-
говельного обороту у сфері послуг. Господарські опе-
рації по цій статті демонструють стійке позитивне 
сальдо (експорт більше, ніж у 1,5 рази перевищує по 
вартості імпорту), що вигідно відрізняє транспорт-
ну сферу від більшості інших видів послуг, за яки-
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ми Україна є великим нетто-імпортером. При цьому 
вкрай тривожною тенденцією є недостатня конку-
рентоспроможність транспортного комплексу Укра-
їни на зовнішньому ринку за цілим рядом позицій, 
що пов’язано з катастрофічним старінням основних 
фондів і в першу чергу їх активної частини, а також 
зі зростанням витрат у галузі.

Вирішення цієї проблеми сьогодні є вкрай акту-
альним. Підписану 27 липня 2014 року Угоду про 
асоціацію України з Європейським Союзом [1] було 
ратифіковано Верховною Радою України 16 верес-
ня 2014 року та прийнято закон «Про ратифіка-
цію Угоди про асоціацію між Україною та Європей-
ським Союзом» [2], який був підписаний в цей же 
день Президентом України. Це обумовлює необхід-
ність адаптації та модернізації економіки залізнич-
ного транспорту і всіх його технічних регламентів до 
стандартів Європейського Союзу, що, у свою чергу, 
потребує закупівлі сучасного рухомого складу і роз-
ширення законодавчої бази України по імплемента-
ції рішень Європейського Союзу у сфері залізничного 
транспорту.

Говорячи про історичну подію ратифікації Угоди 
про асоціацію України і Європейського Союзу необ-
хідно підкреслити, що ратифікація цієї Угоди в Пар-
ламенті України пішла синхронно з розглядом цього 
питання в Європарламенті, де за ратифікацію про-
голосувало 74% депутатів Європарламенту. Після 
цього рішення, у відповідності зі статтею 49 Угоди 
про асоціацію, Україна має європейську перспективу 
і може стати членом Європейського Союзу при умові, 
що буде дотримуватися принципів демократії, пова-
жати основні свободи, права людини, права меншос-
ті та забезпечувати верховенство права.

При цьому, щоб отримати погодження Європарла-
менту на приєднання до Євросоюзу, держава-заявник 
має задовольняти політичним і економічним умовам, 
які загальновідомі як Копенгагенські критерії [3] (на 
честь Саміту Європейського Союзу, який пройшов 
у Копенгагені у 1993 р.): стабільність установ, які 
гарантують демократію, верховенство права, дотри-
мання прав людини та захист прав меншин; дієва 
ринкова економіка; зобов’язання, що випливають із 
факту вступу до ЄС, зокрема визнання його політич-
них, економічних та монетарних цілей.

Згідно з Маастрихтським договором [4], кожна 
держава-член, а також Європарламент повинні при-
йти до згоди стосовно будь-якого рішення. Необхідно 
відмітити, що вступ до Європейського Союзу відбува-
ється у декілька етапів:

1. Підписання Угоди про асоціацію.
2. Включення в офіційну програму розширення 

Європейського Союзу.
3. Подача заяви про вступ.
4. Отримання статусу кандидата в Європейському 

Союзі.
5. Вступ до Європейського Союзу.
Сьогодні Україна знаходиться тільки на першо-

му етапі. На думку Президента України Петра Поро-
шенка, Україна тільки до 2025 р. може стати повно-
правним членом Європейського Союзу.

В умовах підписання між Україною та Європей-
ським Союзом Угоди про асоціацію набувають акту-
альності питання регулювання ринку транспортних 
послуг, оскільки адаптація до європейських вимог і 
стандартів вимагає більш детального аналізу і дослі-
дження світового досвіду. Історично Україна володіє 
сприятливими природно-географічними умовами для 
нарощування міжнародних транспортних операцій, 
що є важливою передумовою для отримання значно-

го економічного ефекту від цих операцій. Однак вар-
то відмітити, що вони не забезпечують у повній мірі 
міжнародну конкурентоспроможність транспортно-
го комплексу України. Тому для зміцнення позицій 
України на світовому ринку транспортних послуг не-
обхідне створення сучасної транспортної інфраструк-
тури і корінна організаційна і технологічна модифі-
кація усієї транспортної системи України.

Нова геополітична ситуація, яка складається у сві-
товій економіці, значною мірою визначає конструк-
цію трансконтинентальних транспортних комуніка-
цій України, адекватних можливостям і потребам 
основних планетарних гравців сучасної цивілізації. 
У сучасних умовах цілісність економічного просто-
ру країни, міцність зв’язків між її регіонами значно 
більше, ніж раніше, стали залежати від рівня роз-
витку транспортного комплексу. У той же час пози-
ціонування України в європейське співтовариство в 
якості сучасної держави висуває нові вимоги до місії 
її транспортного комплексу. При цьому, враховуючи  
місце ролі транспорту як інструменту для пасажиро-  
і вантажообміну, системоутворюючого каркасу для 
забезпечення цілісності держави виникає нова місія 
транспортно-комунікативних систем – бути інстру-
ментом для цілей гармонічного входження країни 
в європейське співтовариство і відстоювання націо-
нальних інтересів з позицій транспортної безпеки. 
Концептуальний економіко-політичний підхід визна-
чає ефективну транспортну систему, з одного боку, 
як основний елемент інфраструктури теперішнього 
і майбутнього зростання економіки, з іншого – як 
фактор міжнародних інтеграційних зв’язків країни.

У зв’язку з цим все більш важливим напрямом 
у підвищенні конкурентоспроможності транспорт-
ної системи України, передусім її Міжнародного 
сектору, в умовах інтеграції нашої країни в євро-
пейське господарство стає розвиток її транспортної 
інфраструктури. Крім того, регулювання міжнарод-
них транспортних послуг в Україні повинно відпо-
відати принципам Генеральної угоди про торгові 
послуги (ГАТС) [4], усієї існуючої світової системи 
регулювання. При цьому адміністративні методи по-
винні поступатися місцем економічним механізмам. 
Серед актуальних завдань – вивчення європейсько-
го законодавства та його застосування на практиці. 
Для пом’якшення глобальної конкуренції, що нарос-
тає, необхідні також розроблення та використання 
протекціоністських інструментів в больових точках 
українських транспортних послуг, що потребує ро-
зуміння логіки і реалій державного регулювання за 
кордоном.

При цьому дуже важливо враховувати, що приєд-
нання України до Світової Організації Торгівлі, ство-
рюючи можливості для розширення транспортних 
послуг, підвищення їх якості, полегшення доступу 
до європейських ринків, захисту від дискримінації, 
одночасно вимагатиме від українських перевізників 
і держави особливих зусиль для забезпечення необ-
хідного міжнародного конкурентного рівня галузі в 
умовах лібералізації важливих сегментів українсько-
го транспортного ринку. У зв’язку з цим вкрай ак-
туальним є проведення комплексного дослідження 
світового транспортного ринку з акцентом на його 
регулювання, оскільки на основі такого аналізу мож-
ливо уточнити шляхи і напрями удосконалення між-
народної транспортної політики України.

Глобалізація транспортної діяльності викликала 
суперечливі явища й процеси, спричинені поступо-
вим стиранням кордонів ринків, посиленням залеж-
ності національних економік від зовнішніх шоків, 
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ризиків тощо. В останні десятиліття серед транспорт-
них науковців відбувається зумовлена глобалізацією 
дискусія стосовно сутності, ролі та функцій держави 
у регулюванні ринку транспортних послуг. У зв’язку 
з цим необхідно підкреслити, що транспортні послу-
ги пов’язані з міжнародними економічними стосун-
ками подвійно. Це обумовлено тими обставинами, 
що перевезення вантажів і пасажирів, з одного боку, 
є самостійною сферою надання комерційних послуг 
на світовому ринку, а з іншого – це ключова посе-
редницька ланка, необхідна для багатьох видів цих 
відносин у формі купівлі-продажу товарів і надан-
ня послуг. Тому у світовій практиці регулювання 
транспортних перевезень має важливе значення для 
ефективності міжнародної торгівлі, а також для роз-
витку економічно вигідних маршрутів перевезень, 
окремих регіонів, країн і світового господарства, осо-
бливо у період глобалізації.

При цьому необхідно відмітити, що регулювання 
міжнародних перевезень поєднано зі значними труд-
нощами, які обумовлені не тільки значенням цих 
перевезень, але і швидким науково-технічним про-
гресом і структурними змінами на транспорті, поси-
ленням конкуренції і монополізації в галузі, а також 
значними розбіжностями в потенціалі та вартості пе-
ревезень в окремих транспортних галузях та іншими 
факторами, у тому числі далеко не в останню чергу 
специфікою організації і здійснення перевезень.

Найбільш важливу роль в регулюванні міжнарод-
них перевезень відіграють спеціалізовані міжнародні 
організації в області транспорту. Багатосторонні орга-
нізації в галузі транспорту або ті, які пов’язані з тран-
спортом і сприяють його розвитку, стали виникати в 
світі одними з перших – наприкінці XIX ст. і на по-
чатку XX ст. зі збільшенням міжнародних перевезень 
вантажів і пасажирів, що були у той час найважливі-
шою сферою зовнішньоекономічних послуг. Зокрема, 
у 1874 р. був створений Міжнародний союз морського 
страхування зі штаб-квартирою в Цюріху, у 1884 р. 
виникла Міжнародна асоціація залізничних конгресів 
в Лондоні, у 1897 р. був утворений Міжнародний мор-
ський комітет в Антверпені, у 1900 р. з’явилася По-
стійна міжнародна асоціація конгресів з судноплав-
ства у Брюсселі, у 1905 р. – Балтійська і міжнародна 
морська конференція в Копенгагені, у 1919 р. – Між-
народна асоціація повітряних перевізників у Гаазі, а у 
1934 р. засновано Міжнародний союз авіаційних стра-
ховиків у Лондоні.

Перелічені організації зазвичай охоплювали по-
рівняно вузькі сфери діяльності, що мали, однак, 
істотне значення для організації та розвитку між-
державних перевезень, оскільки таким шляхом вда-
валося спільно вирішувати питання, що вимагали 
узгодження. Наприклад, Міжнародний союз мор-
ського страхування дозволив розширити діяльність 
національних страхових компаній, що сприяли зрос-
танню вантажообігу небезпечного виду транспорту, 
який обслуговував зовнішньоторговельні перевезен-
ня в найбільших масштабах [5]. Через три десятиліт-
тя з початку транскордонних авіаперевезень потрібно 
було створення аналогічної організації для зниження 
ризиків при використанні повітряного транспорту.

У післявоєнний період число міжнародних орга-
нізацій в області транспорту збільшилася (але на по-
чатку 70-х років цей процес призупинився, досягнув-
ши, мабуть, достатнього рівня), розширилася сфера 
їх діяльності і підвищилася ефективність. Ці органі-
зації стали однією із найбільш представницьких га-
лузевих груп (див. табл. 1).

Серед основних міжнародних транспортних або 

сприяючих розвитку транспорту організацій є спе-
ціалізовані в окремих областях співробітництва (на-
приклад, як зазначалося, в області морського чи 
авіаційного страхування), в окремих секторах сфери 
послуг (портове господарство, власники танкерів, ав-
тодорожній холодильний транспорт), або які займа-
ються усіма питаннями певного виду транспорту – 
водного, авіаційного, автодорожнього.

Таблиця 1
Основні міжнародні транспортні організації, 

створені після Другої світової війни [6]

Найменування Абревіатура Рік

Місто 
створення 

штаб-
квартири

Міжнародна організація 
цивільної авіації ІКАО 1944 Монреаль

Міжнародна авіатран-
спортна організація ІАТА 1945 Монреаль

Міжнародний союз авто-
мобільного транспорту МСАТ 1947 Женева

Міжнародна палата суд-
ноплавства МПС 1948 Лондон

Міжнародний союз річ-
ного судноплавства ІЮІН 1952 Антвер-

пен

Центральна організація 
автодорожнього холдин-
гового транспорту

1955 Женева

Міжнародна асоціація 
портів і гаваней МАПГ 1955 Токіо

Міжнародна морська 
організація ІМО 1959 Лондон

Міжнародна асоціація 
цивільних авіапортів ІКАА 1962 Париж

Міжнародна асоціація 
незалежних власників 
танкерів

Інтертанко 1971 Осло

За кількістю міжнародних організацій виділяєть-
ся водний транспорт. Із 16 основних організацій на 
водний транспорт припадає 9, у тому числі 4 органі-
зації з 6 довоєнних і 5 організацій з 10 повоєнних. 
Це пов’язано з історією розвитку міжнародного тран-
спорту за допомогою освоєння морських шляхів ве-
ликим зовнішньоторговельним вантажообігом, який 
досі здійснюється водним транспортом, і з глобаліза-
цією плавання торговельних суден. Як справедливо 
відзначають російські експерти, морський транспорт 
«...є найважливішим для світових зв’язків і най-
більш міжнародним за своєю діяльністю» [7].

Серед міжнародних транспортних організацій, що 
займаються широким колом питань, можна виділи-
ти Міжнародну морську організацію та Міжнародну 
організацію цивільної авіації. Вони входять у якості 
спеціалізованих установ у систему ООН, функціону-
ють вже декілька десятиліть і, представляючи осно-
вні засоби перевезення зовнішньоторгових вантажів, 
добилися істотних практично корисних результатів.

Крім багатосторонніх транспортних організацій, 
істотне значення в регулюванні світового ринку по-
слуг мають і регіональні, причому деякі з них по-
ширюють свою діяльність у комплексі на ряд видів 
транспорту. Однією із найбільш важливих таких ор-
ганізацій є Європейська конференція міністрів тран-
спорту (ЄКМТ), створена у 1953 р. в Парижі групою 
міністрів цього континенту. У даний час повноправ-
ними членами Конференції є представники понад 30 
країн; крім того, асоційованими членами виступають 
США, Канада, Японія та ін. У сферу її компетенції 
входять залізничний, автодорожній і річковий тран-
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спорт.
ЄКМТ тісно пов’язана з ОЕСР. Зокрема, остання 

здійснює фінансування Конференції, комплектує її 
Секретаріат своїми фахівцями і «дала притулок» у 
своїй штаб-квартирі. Метою Конференції є розробка 
і проведення заходів, які сприяють оптимальному 
використанню внутрішньоєвропейського транспор-
ту, що має міжнародне значення. ЄКМТ виступає 
координатором діяльності інших транспортних ор-
ганізацій в Європі та сприяє їх роботі. Експерти 
Конференції ведуть дослідження у галузі економіки 
транспорту, прогнозують розвиток попиту і готують 
проекти міжнародних конвенцій.

Конференція розробляє основні напрями тран-
спортної політики, включаючи питання безпеки і 
правил дорожнього руху, інвестицій і застосування 
нових технологій. У 1972 р. за рішенням ЄКМТ по-
чала діяти система «Міжнародне співробітництво в 
галузі транспортної документації». У 1995 р. Рада 
міністрів Конференції прийняла рішення про розроб-
ку концепції всеєвропейської транспортної політики 
в умовах зростаючої перевантаженості доріг у Європі 
та про полегшення доступу на європейський тран-
спортний ринок шляхом гармонізації діючих норм, у 
тому числі перехідних (шляхом лібералізації та інте-
грації, встановлення єдиних правил для автобусного 
сполучення, приєднання до міжнародних угод Євро-
пейської економічної комісії ООН).

Серед найбільш важливих галузевих регіональ-
них транспортних організацій можна відзначити Єв-
ропейську конференцію цивільної авіації (ЕКАК). 
Створена у 1995 р. у Страсбурзі з ініціативи Євро-
пейської ради і за підтримки ІКАО, налічує понад  
30 членів. Займається координацією повітряних пе-
ревезень в Європі, а також питаннями більш ефектив-
ного використання та безпечного розвитку цивільної 
авіації. Експерти Конференції збирають і аналізують 
економічну і технічну інформацію про регулярні та 
нерегулярні перевезення; розробляють рекомендації 
і проекти угод для урядів. Користується послугами 
Секретаріату ІКАО.

Діяльність Конференції будується на трьох прин-
ципах: зацікавленості більшості країн у вирішен-
ні істотного питання, можливості його прийняття 
на взаємовигідній основі, специфічність проблеми 
для європейських країн і корисність врегулювання 
останньою для ІКАО. Оскільки літаки стають швид-
кісними, потенціал авіаперевезень все більше зале-
жить від механізму контролю за транспортними по-
токами, які наближаються до граничного насичення 
на певних трасах, і від стану інфраструктури аеро-
портів, оперативно обслуговуючих польоти, особливо 
у години пік. Останнім часом на подолання зазначе-
них рамок для розширення використання цивільної 
авіації націлені зусилля членів Конференції.

Зокрема, у 1988 р. в рамках ЕКАК було розробле-
но пропозицію про створення єдиного органу управ-
ління повітряним рухом в Європі. У 1990 р. прийня-
та стратегія Конференції на майбутнє десятиліття, 
яка орієнтує країни-члени на завершення гармоні-
зованої та інтегрованої системи аеронавігаційного 
контролю. Передбачена повна гармонізація служб 
контролю у 1995–1998 рр. і намічено здійснення їх 
інтеграції на початку XXI ст. [8].

Крім того, необхідно підкреслити, що регулюван-
ня світового ринку транспортних послуг формується 
під впливом трьох основних факторів: міжнародних 
економічних відносин, у тому числі змін у структурі 
товарообігу, торгівлі послугами по перевезенню ван-
тажів і пасажирів, включаючи обслуговування цих 

перевезень (впливає також різна частка вантажів і 
пасажирів у перевезеннях національними видами 
транспорту) і, власне, транспорту (у цілому і окре-
мих його конкурентних видів).

Ринок транспортних послуг теоретично сприй-
мається і аналізований як єдине ціле, на практиці 
сильно диференційований. Це відноситься не тільки 
до окремих видів транспорту – водного, залізнич-
ного, автодорожнього та авіаційного (вони розвива-
ються в різних умовах і управляються, як правило, 
самостійними державними структурами), але і до 
концентрації капіталу в них: при порівняно високій 
монополізації залізничного та повітряного транспор-
ту відносно вільна конкуренція існує в галузі водно-
го і особливо автодорожнього транспорту, де успішно 
знаходять свою «нішу» не тільки великі, а й середні 
і навіть малі компанії.

Міжнародні транспортні організації почали свою 
діяльність з налагодження постійної співпраці між 
національними компаніями, їх об’єднаннями та уря-
довими установами з метою усунення невиправданих 
технічних і правових відмінностей, які створювали 
бар’єри для транскордонних перевезень, обтяжува-
ли останні додатковими витратами, затримували до-
ставку пасажирів і вантажів. Ця діяльність здійсню-
ється і в даний час, але вона є далеко не єдиною і не 
визначальною.

Велика увага приділяється стандартизації та ра-
ціоналізації національних правил і вимог щодо екс-
плуатації транспортних засобів та інфраструктури, 
а також створенню оптимальних умов для трансгра-
ничного переміщення пасажирів і вантажів.

Формою лібералізації торгівлі транспортними 
послугами, що успішно розвивається, є активна ді-
яльність багатосторонніх організацій з гармонізації, 
уніфікації та спрощення транспортних і супутніх пе-
ревезень документів і процедур, тобто шляхом скоро-
чення й усунення технічних бар’єрів.

До особливостей регулювання світового ринку 
транспортних послуг можна віднести такі.

Більшість міжнародних організацій, незалежно 
від сфери їхньої діяльності і складу учасників, за-
ймаються питаннями безпеки, які розглядаються 
як інструмент сприяння розвитку транскордонних 
перевезень та світового ринку транспортних послуг.  
З тих же міркувань багато міжнародних організацій 
вважають пріоритетною сферою своєї діяльності вдо-
сконалення транспортних засобів та технічного осна-
щення портів.

У регулюванні ринку співіснують дві взаємоза-
лежні системи: двосторонні угоди між країнами, що 
визначають умови взаємного надання транспортних 
послуг, у тому числі преференційний режим по де-
яких операціях, і багатостороннє регулювання (осо-
бливо в області морських, повітряних та залізнич-
них перевезень), що передбачає правила експлуатації 
транспортних засобів і заходи з контролю за вико-
нанням прийнятих зобов’язань країнами-членами.

Існуюча система міжнародних організацій вклю-
чає дві принципово різні їх групи: меншу за кіль-
кістю, але найбільш авторитетну й представницьку 
за складом членів, утворюють організації, що вста-
новлюють фактично обов’язкові для всіх країн пра-
вила і вимоги, наприклад ІМО і ІКАО (міжурядові 
організації, що входять в ООН і налічують понад 100 
членів), а більшу за кількістю, але меншу за пред-
ставництвом (об’єднують переважно асоціації, союзи 
підприємців галузі та великі компанії) – організації, 
що сприяють діяльності їх членів і готують пропо-
зиції та рекомендації для національних урядів та ін-



35ауковий вісник Херсонського державного університетуН
ших міжнародних економічних організацій, у тому 
числі які входять у першу групу.

У розвитку регулювання національних ринків 
транспортних послуг можна виявити певний «поділ 
праці»: у торгово-політичному регулюванні, включа-
ючи часткову лібералізацію, домінують двосторонні 
угоди, а в організаційно-технічному – домовленості 
на багатосторонньому рівні. Останнє пов’язано з тим, 
що заходи у цій області представляють практичний 
інтерес для всього ділового світу і не пов’язані на-
пряму з допуском іноземців на внутрішній ринок.

У багатьох спеціалізованих міжнародних орга-
нізаціях створені підрозділи, що здійснюють збір, 
аналіз та розповсюдження інформації, що представ-
ляє практичний інтерес для їхніх членів. При цьому 
інформаційні «ніші» організацій диференційовані, 
охоплюючи, зокрема, стан кон’юнктури на ринку, 
проведення торгово-політичних заходів, випадки не-
добросовісної комерційної практики тощо.

При значній кількості міжнародних організацій 
загального характеру та галузевої спеціалізації не-
минуче дублювання діяльності. Але у цьому можна 
угледіти і раціональний елемент: створення умов для 
конкуренції та підвищення ефективності.

Висновки з проведеного дослідження. Регулюван-
ня світового ринку транспортних послуг є складним 
багатостороннім процесом пошуку рішень для забез-
печення функціонування транспортного комплексу 
в умовах глобалізації. Міжнародні транспорті орга-
нізації відіграють у цьому складному процесі най-
важливішу роль, сприяючи розвитку світового тран-
спортного комплексу.

Сучасне регулювання світового ринку транспортних 

послуг являє собою постійний пошук взаємоприйнят-
них рішень у вкрай складному комплексі торгово-по-
літичних, організаційно-технічних і правових проблем 
для забезпечення безпеки і економічності функціону-
вання цієї галузі відповідно до сучасних потреб про-
дуктивних сил і розвитку процесів глобалізації.
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