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ВСТУП
Розвиток країн і регіонів нерозривно пов'язаний з

функціонуванням транспорту. Саме транспорт виступає
тією міжгалузевою системою, що забезпечує цілісність
території, швидку оборотність факторів виробництва,
поліпшення умов життєдіяльності. Транспортний фактор
залишається одним з вирішальних при розміщенні про-
мислових підприємств. У економіці транспортування про-
дукції, як і раніше, істотне місце займають транспортні
витрати. У витратах на виробництво продукції частка ос-
танніх коливається від 4,2% у харчовій промисловості до
40,8% у виробництві будівельних матеріалів [1, с.139]. У
цьому зв'язку транспорт — незамінна ланка регіональ-
них відтворювальних процесів. В успішно розвиненому
регіоні він стає галуззю спеціалізації, що веде до зрос-
тання прибутковості й бюджетних надходжень. Одночас-
но у транспорті як складній системі, що діє на ринковій
основі господарювання, накопичився ряд проблем.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Регіональним проблемам розвитку транспорту при-

свячений ряд фундаментальних робіт регіоналістів [1; 4;
8]. При цьому основну проблему — високих витрат на
транспортування товарів — дослідники вирішували че-
рез побудову моделей мінімізації переміщень. Раніше П.
Хаггетом була розкрита тенденція, що частково вирішує
цю проблему. Відповідно до автора, технічний прогрес,
поява дешевих видів палива та зростаючі обсяги переве-
зень знижують частку транспорту в загальних виробни-
чих витратах [2, с. 204]. Одночасно, як вказує Я.Б. Олій-
ник і інші дослідники, транспортні витрати продовжують
ураховуватися в загальних витратах двічі: на стадії про-
цесу виробництва й процесу обороту — при доставці го-
тової продукції споживачеві [3, с. 107]. До кінця ХХ ст.
ряд дослідницьких проблем виник при аналізі територі-
альної організації транспорту (ТОТ). Вітчизняні регіона-
лісти частково вирішили цю проблематику, запровадив-
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ши в науковий оборот трифакторну концепцію. Відпові-
дно до цієї концепції, ТОТ залежить від трьох факторів:
регіональної комплементарності, транспортабельності
продукції й альтернативних можливостей. Останнє, за
визначенням О.Г. Топчієва, є не що інше, як варіанти взає-
мної заміни ресурсів і транзиту [4, с. 520].

Крім теоретичних робіт, що досліджують територі-
альну організацію транспорту й закономірності розвит-
ку комунікацій, в останнє десятиріччя здійснюються пред-
метні дослідження транспорту окремих регіонів. Це, на-
самперед, змістовне видання Л.Г. Чернюка й Д.В. Кли-
нового, присвячене економіці й розвитку регіонів Украї-
ни [5]. Авторами при розкритті специфіки розвитку транс-
порту в регіонах України усе ж таки не вдалося відійти
від традиційного описового підходу. Більш конструктив-
ним варто визнати погляди на транспорт, як на комплек-
сне утворення. Найбільш предметним дослідженням тут
варто визнати роботу В.І. Лишиленко, у якій транспорт-
ний комплекс визначається як система шляхів сполучен-
ня, технічних засобів перевезення, які забезпечують ус-
пішне функціонування економіки [6, с. 256]. Проведений
аналіз літератури дає підставу говорити про багатоаспек-
тне дослідження проблем розвитку національного й рег-
іонального транспорту.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Все більше число робіт зв'язує систему транспорту з

геостратегічними параметрами й реалізацією транзитно-
го потенціалу регіонів України. Тим часом роботи, пов'я-
зані з аналізом транспортних проблем регіонів, зустрі-
чаються переважно в навчальних виданнях та тезах нау-
кових конференцій і характеризуються традиційним
підходом — аналізом недосконалості його продуктивних
сил. Однак питання предметного аналізу розвитку транс-
порту регіонів варто зв'язувати з подальшим розширен-
ням дослідження його проблематики на комплексній ос-
нові.
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Поставлена нами мета — розкрити основні пробле-
ми транспорту на основі макрорегіоналізації — має мож-
ливість реалізуватися тільки на підставі об'єднання тео-
ретичного й конструктивного підходів. Для реалізації
такої мети необхідне рішення трьох завдань: 1) уточнити
сформовані подання про регіональну транспортну сис-
тему; 2) визначити фактори, що впливають на таку систе-
му; 3) провести порівняльний аналіз діяльності й проблем,
що виникають у макрорегіональних транспортних систем
України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Уявлення про транспорт як складну територіальну си-

стему сформувалося до середини минулого століття й по-
в'язане з розвитком теорій розміщення, в основу яких
покладені моделі мінімізації переміщень. Геометричні за-
лежності у видах діяльності пов'язуються традиційно із
транспортними витратами, саме вони підштовхнули до
створення другого типу моделей — моделей зміни ме-
реж. Подальше дослідження сфер впливу міст, хінтер-
ландів портів й ін. видів взаємодії між центром і перифе-
рією зумовили появу гравітаційних моделей. Вони були
покликані пояснити скорочення обсягу перевезень з
відстанню [7, с. 51]. Саме на їхній основі побудована те-
орія транспортних систем. Типологія ж транспортних си-
стем, на наш погляд, повинна враховувати наступне.

В основі функціонування транспортної, як і іншої те-
риторіальної системи, лежить територіальна близькість
взаємозалежних елементів [2, з 278]. У плановій еко-
номіці була сформована й діяла єдина ТС, це дозволило
встановити тарифи на перевезення з метою доцільного
використання всіх видів транспорту. Функціонування ТС
будь-якого рівня в ринковому середовищі пов'язано з: а)
організацією перевезень на комерційній основі; б) кон-
куренцією функціонуючих видів транспорту. Тому роз-
вивати судження про транспортний комплекс на цій ос-
нові проблематично. ТС на стані свого розвитку й адмін-
істративного впливу здобувають таку властивість, як
ієрархічність. Крім глобальної, у світі з різним ступенем
активності й успішності розвиваються національні, регі-
ональні й локальні ТС.

Вищою ланкою регіональної системи виступає мак-
рорегіональна ТС. Вона являє собою систему, що скла-
дається із взаємозалежних підсистем.

Насамперед, це підсистема інженерних споруджень.
Вона включає шляхи сполучення й засоби пересування.
Складність їхньої експлуатації перебуває в різній відом-
чій і адміністративній підпорядкованості, а також фон-
донасиченісті, що ускладнююче впливає на систему інве-
стування. Цей елемент ТС формує геотехнічні системи,
які виступають не тільки як особливий об'єкт досліджен-
ня, але і як об'єкт проектування [7, с. 78]. Разом з вузло-
вими лінійні елементи ТС формують під впливом ряду
факторів неповторний "малюнок" господарства, що зна-
ходить прояв у територіальній структурі. Для макрорегі-
онів країни характерний: а) поліцентричний басейновий
(Донбас); б) лінійний (Придніпров'я); в) приморсько-фа-
садний (Причорномор'я) види ТС. Для більшості аграр-
но-промислових макрорегіонів характерний концентрич-
ний тип структури з явно вираженим домінантним цент-
ром. У цілому, головна функціональна мета першої підси-
стеми — оптимальне з'єднання центрів економічного
розвитку. Ємність такої підсистеми визначається показ-
никами грузо- і пасажиронапруженості комунікацій.

Друга — технолого-управлінська підсистема — уві-
брала в себе органи управління та служби організації

руху. Їхні методи керування й діяльність забезпечують
безперебійну й безаварійну діяльність всіх видів ТС. Ре-
зультатом підвищення швидкості пересувань у межах ТС
стало "стискання" простору, більша доступність ринків
збуту.

Обслуговуючий персонал як третя підсистема здійс-
нює комплекс операцій щодо доставки вантажів і паса-
жирів. У регіонах він представлений перевізниками, екс-
педиторами й організаторами транспортного процесу.
Проектування процесу доставки й координації учасників
ТС будується на принципах логістики (оптимальності,
оптимізації, інтеграції). У цілому, логістичні особливості
формування й керування регіональними ТС слід віднес-
ти до числа маловивчених.

Споживачі транспортних послуг можуть бути визна-
чені як четверта, або клієнтська підсистема ТС. Мета
клієнтури (доставка в строк, мінімум транспортних ви-
датків і т.п.) доповнюється специфічними завданнями й
має прояву в проектуванні систем постачання вантажів і
перевезення пасажирів. Коло споживачів у складі ТС по-
ширюється за рахунок туристських прибувань і транзит-
них пересувань.

Взаємодія зазначених підсистем здійснюється в ме-
жах спеціального ринку, який пов'язаний з національним
і міжнародним ринками транспортних послуг. Такий ри-
нок варто визначити як сферу здійснення перевезень
вантажів і пасажирів, технічного обслуговування коштів,
транспортно-експедиторських, митно-складських,
підсобних й інших послуг, які зв'язані з перевезенням [8,
с. 111].

При реалізації другого завдання дослідження ми ви-
ходили з необхідності розробки концепції сталого роз-
витку ТС, що вимагає, перш за все, акцентувати увагу на
збалансованості регіонального попиту та пропозиції на
всі види ресурсів. Такий баланс значною мірою впливає
на транспортний баланс всіх рівнів. Виявлення кола сис-
темоутворювальних факторів, що впливають на сталий
розвиток ТС доцільно робити на основі обліку загально-
регіональної тенденції: дивергенції більшості регіонів
внаслідок територіального поділу праці. Варто врахува-
ти присутність і певної конвергенції в чинність рішення
загальних соціально-економічних та екологічних завдань,
а також посилення зовнішньоекономічної відкритості
регіонів через вигоди розташування та переваги ресурс-
ної бази. Як наслідок, в більшості регіонів спостерігаєть-
ся ускладнення транспортної діяльності при відносній
стабільності транспортної мережі.

Переходячи до аналізу ТС макрорегіонів, вкажемо
на лідируючі позиції столичного ареалу. ТС Центрально-
го регіону розвивається, в першу чергу, під впливом сто-
личного центру. Наслідком цього є чітко виражена цент-
рально-радіальна система всіх наземних комунікацій.
Специфіка балансу виробництва й споживання продукції
збільшила у вивозі частку машин і устаткування; у ввізних
потоках переважає паливо. Місце розташування району
на перетині важливих магістралей підсилює його тран-
зитний потенціал. Регіон займає лідируюче місце за па-
сажироперевезеннями.

Анклавний характер положення Поліського регіону
ускладнює його транспортні функції. Прикордонне й
транзитне положення території району дало можливість
зміцніти міжрегіональне й міждержавне співробітництво
на основі створення спеціальних транспортних зон. На
ринки інших регіонів за допомогою ТС здійснюється по-
стачання продукції харчової, машинобудівної промисло-
вості, ПБМ. За обсягом пасажироперевезень район по-
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сідає шосте місце.
ТС індустріальних районів

України відрізняється ускладне-
ним характером мережі, підви-
щеною щільністю комунікацій.
Близькість джерел сировини й
ринків збуту, розвинена багато-
галузева промисловість ставлять
райони Придніпров'я, Сходу й
Донбасу в число лідерів за пе-
ревезеннями вантажів. По ме-
режі автошляхів цих регіонів
щорічно переміщається близько
780 млн т продукції обробної
промисловості. ТС даних регі-
онів активно залучена в міжрег-
іональне й міждержавне співро-
бітництво в рамках СНД. Трубо-
провідна система регіонів транспортує транзитну вугле-
водну сировину. Високі обсяги (1630 млн пасажирів у рік)
пасажироперевезеннь визначимо як наслідок високої
людності й підвищеної міграційної рухливості. Головни-
ми проблемами ТС варто визнати зношеність рухомого
складу Донецької і Придніпровської залізниць, а також
слабку залученість їхніх систем у мережу міжнародних
транспортних коридорів.

ТС Подільського й особливо Карпатського регіону
формувалася на основі переваг географічного положен-
ня (розташування на перетинанні шляхів сполучення із
Заходу на Схід), а також індустріально-аграрної й рек-
реаційної структури господарства. Регіони мають досить
густу розвинену мережу наземного транспорту. Її магі-
стральні комунікації виходять на західні кордони краї-
ни. Магістральна нафтогазопровідна система має стику-
вання із західноєвропейською, забезпечуючи вуглевод-
нем європейські країни. Залізницею перевозяться пере-
важно вантажі сировинного напрямі.

Економічний розвиток Причорноморського (Півден-
ного) регіону споконвічно був пов'язаний із транспорт-
ним будівництвом. Цьому сприяло вигідне положення на
стику морських шляхів Азово-Чорноморського басейну.
Транзитний потенціал регіону реалізується через розви-
нену інфраструктуру морського транспорту. Із загально-
го вантажообігу морських портів України 55% доводить-
ся на Одеський, Іллічевський і "Південний", де діють по-
тужні контейнерні термінали. Функціонування паромних
переправ підсилює приморські зв'язки з причорноморсь-
кими державами. Будівництво судноплавного шляху "Ду-
най — Чорне море" активізує транспортну діяльність 7-
го міжнародного транспортного коридору, а в майбутнь-
ому — стикування з коридором "Європа — Кавказ —
Азія". Основною проблемою розвитку транспорту райо-
ну виступає непогодженість роботи його водних і сухо-
путних елементів.

ВИСНОВКИ
1. Транспорт, як і раніше, залишається найважливі-

шим системоутворювальним інфраструктурним сектором
економіки. Рівень його функціонування визначає рівень
і динаміку соціально-економічного розвитку будь-якого
регіону, країни в цілому. У цьому зв'язку в основу транс-
портної роботи на регіональному рівні повинні бути по-
кладені два пріоритети: економічне зростання та підви-
щення якості життя через пасажирообслуговування.

2. Оскільки на собівартість перевезень постійно впли-
ває технологічний рівень ТС, її модернізація на регіо-

нальному рівні вимагає реалізації стратегії розвитку
транспорту і її тісний зв'язок з іншими регіональними
стратегіями розвитку.

3. До загальних проблем ТС регіонів варто віднести:
а) розширення реконструкції дорожньої мережі на ос-
нові залучення іноземних інвестицій; б) зношеність транс-
портних засобів, особливо залізничного сполучення; в)
повільну модернізацію портового господарства, що галь-
мує розширення пропускної здатності торговельних
портів. Важливою проблемою залишається узгодження
відомчих і загальнодержавних інтересів у регіональних
ТС. Від вирішення зазначених проблем залежить ефек-
тивне формування як регіональних ТС, так і єдиної транс-
портної системи України.

Подальші дослідження ТС регіонів будуть спрямовані
на пошук шляхів підвищення ефективності їхньої робо-
ти, що знайде прояв у оптимізації транспортних потоків і
мінімізації витрат і часу на переміщення вантажів і паса-
жирів.
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Регіони 

Перевезення 

вантажів 

автотранспортом, 

млн тон 

Перевезення 

пасажирів 

автотранспортом, 

млн чол. 

Перевезення 

пасажирів 

залізничним 

транспортом,  

млн чол. 

Столичний  82,1 702,1 84,9 

Донецький 210,8 790,0 61,7 

Придніпровський 404,6 450,5 59,3 

Східний 163,8 391,3 77,3 

Поліський 82,9 366,5 37,5 

Карпатський 57,4 367,2 47,7 

Подільський 77,2 289,7 33,1 

Південний 98,6 458,2 49,6 
 

Таблиця 1. Показники розвитку ТС макрорегіонів України

(дані таблиці розраховані на основі джерела [9])


