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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 
 

У статті проаналізовано сучасний стан транспортної структури України та окремих її складових. Виявлено роль 
транспортної галузі в розвитку економіки країни і його взаємозв'язок з основними макроекономічними показниками. Було 
проаналізовано динаміку показники використання транспортної інфраструктури. Були виявлені основні проблеми 
транспортної галузі в сучасній економіці: зношеність основних фондів, недостатнє фінансування, нерівномірне покриття 
території транспортними мережами, недотримання технічних норм і правил експлуатації. Обґрунтовано ключова роль 
розвитку транспорту та його вплив на окремі галузі економіки. Визначено найбільш перспективні напрямки розвитку 
транспортної інфраструктури, які будуть сприяти сталому економічному розвитку країни, поліпшенню 
євроінтеграційних процесів, поліпшення якості життя населення. 
Ключові слова: транспортна інфраструктура, макроекономічні показники, економічне зростання, автодорожнє 
будівництво, елементи інфраструктури, логістичні схеми. 

 
Постановка проблеми.  Для забезпечення 

сталого розвитку економіки необхідно 
ефективно використовувати транспортні 
можливості країни. Україна має  досить 
розгалужену транспортну систему, але зараз її 
потенціал не використовується повною мірю. 
Це призводить до зниження темпів 
економічного заростання, збільшення витрат 
на виробництво товарів та послуг. Галузь 
транспорту є важливою частиною економіки, 
вона забезпечує обслуговування як 
внутрішніх, так і експортних/імпортних та 
транзитних перевезень вантажів і пасажирів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми розвитку транспортної інфраструктури 
досліджувалися у роботах таких вчених як  
Іксарова Н.О.[1], Прейгер Д.К.[2], Антощишина 
Н.І.[3], Кудрицька Н.[4], Дульфан С.Б.[5] та 
інші. Проте аналіз наукових досліджень виявив, 
що питання особливостей розвитку окремих 
складових транспортної інфраструктури  
залишаються недостатньо дослідженими.  

Мета статті. Метою статті є аналіз 
тенденцій розвитку транспортної 
інфраструктури України та її окремих 
компонентів і виявлення їх впливу на 
економічне зростання країни.  

Основні результати дослідження.  
Інфраструктура є складовою територіальної 
структури національної економіки, яка 
формується системою транспорту, зв'язку, 
торгівлі, енергетики та водної системи, а також 
житлом, школами, об'єктами охорони здоров'я, 
культурою, спортом та іншими об'єктами[4]. 
Вважають, що транспортна інфраструктура – це 
регіональний капітал, що демонструє 
особливий соціальний характер, що 
виявляється у спроможності транспортної 

інфраструктури приносити в регіон не тільки 
економічні переваги, але і  враховуючі 
соціально - культурні особливості сприйняття 
формування синергетичного ефекту. 

Транспортна система України представлена 
різними видами транспорту: залізничним, 
автомобільним, морським, авіаційним, тощо. 
Частка транспортного сектору у валовому 
внутрішньому продукті України станом на 
01.01.2017 р. становила 6,7 %. Чисельність 
працівників галузі становить майже 7 % від 
загальної чисельності зайнятого населення [5]. 

Найбільш залежними від транспорту 
галузями є будівництво, торгівля, сільське 
господарство, зв'язок і поштові послуги. В 
останні роки обсяг транспортних послуг 
відповідав тенденції розвитку української 
економіки. Зростання ВВП у 2016 та 2017 рр., 
супроводжувалося відповідним ростом 
транспортної інфраструктури. Подальший 
розвиток економіки вимагатиме забезпечення 
фінансової підтримки транспортної галузі. 

Транспортна складова є одним з найважливі-
ших елементів інфраструктури в даний час. Вона 
сприяє розвитку зв'язків між регіонами всередині 
країни та між країнами, і, отже, підтримує форму-
вання взаємних економічних, соціальних, культур-
них зв’язків. Для оцінки результатів розвитку 
транспортної інфраструктури, насамперед, необ-
хідно визначити роль транспортної інфраструк-
тури у загальній системі транспорту та логістики. 
Такий підхід дозволяє визначити фактори та 
умови, що впливають на розвиток транспортної 
інфраструктури. 

Загалом вважається, що логістична інфрас-
труктура, що забезпечує ефективне виконання 
логістичних процесів, включає технічні засоби, 
способи їх обробки та системи їх використання 
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[6]. Транспортна інфраструктура в рамках цієї 
концепції як частини логістичної інфраструктур-
ри включає: повітряний транспорт, залізничний 
транспорт, автотранспорт, водний і внутрішній 
транспорт, трубопроводи тощо. 

Транспортна система України складається з 
різних видів транспорту. Кожна з них має свою 
специфіку. З метою забезпечення функціонування 
країни економіка та всі види транспорту повинні 
бути взаємопов'язаними і працювати гармонійно. 
Загальна транспортна мережа України становить 
21тис. кілометрів залізниці, 159,4 тис. км 
магістралей, 1,6 тис. км експлуатаційних, річкових, 
судноплавних маршрутів з доступом до 
Азовського і Чорного моря. 

Для оцінки діяльності транспорту України, 
ми використовуємо основні показники його 
продуктивності. Основними критеріями оцін-
ки ефективності транспорту є: обсяг переве-
зення вантажів, вантажообіг, співвідношення 
видів транспорту у вантажному транспорті, 
обсяг пасажирських перевезень, пасажирообіг,  
вартість перевезення, співвідношення 
пасажира і вантажний рух у економіці країни. 
Обсяг перевезення - це обсяг вантажу, що 
перевозяться тим чи іншим видом транспорту. 
У таблиці 1 наведена динаміка перевезення 
вантажів різними видами транспорту.  

  Вантажооборот  Обсяг перевезених вантажів 

  
млн.т км 

у  % до січня-березня 
2017р. 

млн.т 
у  % до січня-березня 

2017р. 

Транспорт  79219,3 96,2 150,0 97,3 

  залізничний 47261,0 98,4 79,1 95,6 

  автомобільний 9611,9 110,0 39,6 103,1 

  водний 681,8 79,2 0,7 92,7 

  трубопровідний 21602,0 87,6 30,6 94,7 

  авіаційний 62,6 121,9 0,02 114,3 

Табл. 1 Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів у січні-березні 2018 року[7] 
 
З даних, які наведені у таблиці 1 видно, що 

залізничний транспорт переважає над іншими 
видами транспорту. По показнику вантажооборот 
на другому місті труднопрохідний транспорт. Це 
пов’язано з тім, що цім видом транспорт вантажі 
постачаються на великі відстані.   По показнику 
обсяг перевезених вантажів на другому місті 

автомобільний транспорт,  яким переважно 
перевозяться вантажі не невеликі відстані. У 
той же час тенденції розвитку 
вантажоперевезень, транспорту не завжди 
відповідають лінійним змінам ВВП.  Динаміка 
пасажирообороту кількісті перевезених 
пасажирів наведена у Таблиці 2.  

  Пасажирооборот Кількість перевезених пасажирів 

  
млн. пас.км 

у  % до січня-березня 
2017р. 

Млн. осіб 
у  % до січня-березня 

2017р. 

Транспорт 22759,2 103,3 1120,9 97,4 

  залізничний 6152,0 104,5 36,7 96,0 

  автомобільний  8296,4 98,7 483,0 95,4 

  водний 0,7 28,9 0,001 27,3 

  авіаційний 4537,4 114,8 2,1 112,7 

  трамвайний 963,6 100,4 164,9 99,1 

  тролейбусний 1473,4 98,9 259,4 99,1 

  метрополітенівський 1335,7 99,4 174,8 99,5 

Табл. 2 Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів у січні-березні 2018 року[7] 
 
З таблиці 2 видно, що автомобільний 

транспорт переважає у пасажироперевезеннях  
і по показнику кількість перевезених 
пасажирів. Це свідчить про необхідність 
забезпечити підтримку автомобільного 
транспорту для подальшого розвитку.  

Транспортна інфраструктура є однією з 
найважливіших частин економічної 
інфраструктури. Транспортна діяльність - 
ключовий компонент економічного розвитку 

та добробуту людини - зростає в усьому світі, 
оскільки економіка зростає. Транспортування 
є віддзеркаленням економічної активності, 
оскільки продукція повинна бути переміщена 
на ринки. Хороша транспортна мережа має 
важливе значення для підтримки економічного 
успіху в сучасних країнах.  

У країнах, що розвиваються, інфраструктура в 
цілому та транспортна інфраструктура, зокрема, 
розглядаються як важлива передумова 
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економічного зростання. Ряд впливових 
тематичних досліджень продемонстрували сильну 
залежність економічного розвитку від якості 
транспортної інфраструктури, що відкриває 
ресурси відсталих регіонів, таких як земля та 
робоча сила, для їх ефективного використання. [8] 

Мережу автодоріг України складають дороги 
місцевого значення – 117,6 тис. км та 
державного значення – 52,0 тис. км. У 
теперішній час планується величезна 
реконструкція автомобільної інфраструктури 
країни, яка передбачає як ремонт і реконструкцію 
існуючих доріг, так і будівництво нових.  В 2017 
році з державного бюджету було виділено на 
розвиток автомобільної мережі більш ніж 12 
млрд. гривень. У 2018 році уряд планує виділити 

щонайменше вдвічі більше.  Проект державного 
бюджету-2018 передбачає фінансування 
дорожнього господарства понад 40 млрд. 
гривень.  

Висновки та пропозиції.  Транспортування 
має суттєвий прямий і непрямий вплив на 
економічну ефективність та економічне 
зростання. Транспортна інфраструктура має 
вирішальне значення для сталого 
економічного зростання країни. Існує 
взаємозв'язок між якістю транспортної 
інфраструктури та макроекономічними 
показниками країни. Розвиток транспортної 
інфраструктури буде сприяти розвитку 
економіки та забезпечить  певні переваги через 
макроекономічні фактори продуктивності.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ  

В статье проанализировано современное состояние транспортной структуры Украины и отдельных ее составляющих.  

Выявлена роль транспортной отрасли в развитии экономики страны и его взаимосвязь с основными макроэкономическими 

показателями. Была проанализирована динамика показатели использования транспортной инфраструктуры. Были выявлены 

основные проблемы транспортной отрасли в современной экономике: изношенность основных фондов, недостаточное 

финансирование, неравномерное покрытие территории транспортными сетями, несоблюдения технических норм и правил 

эксплуатации.  Обоснована ключевая роль развития транспорта и его влияние на отдельные отрасли экономики.  Определены 

наиболее перспективные направления развития транспортной инфраструктуры, которые будут способствовать устойчивому 

экономическому развитию страны, улучшению евроинтеграционных процессов, улучшению качества жизни населения.   

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, макроэкономические показатели, экономический рост, автодорожное 

строительство, элементы инфраструктуры, логистические схемы.   
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT NFRASTRUCTURE OF UKRAINE 

The article analyzes the current state of the transport structure of Ukraine and its components. The role of the transport industry in the 

development of the country's economy and its interrelation with the main macroeconomic indicators is revealed. The analysis revealed the 

main problems of the transport industry in the modern economy: depreciation of fixed assets, insufficient financing, uneven coverage of the 

territory by transport networks, non-compliance with technical norms and operating rules. The key role of the development of transport and 

its impact on individual sectors of the economy is substantiated. The most perspective directions of development of the transport 

infrastructure that will contribute to sustainable economic development of the country, strengthening of the European integration processes, 

improvement of the quality of life of the population was determined. 
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