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Лук’янов В. І. Дослідження умов розвитку транспортної галузі в регіонах України
Зазначено, що транспорт є одним із базових видів діяльності національної економіки країни. За рахунок транспорту створюються умови для 
успішного збалансованого та пропорційного розвитку економіки регіонів. Але сьогодні рівень транспортної системи та транспортного забез-
печення як фактора функціонування господарств регіонів та системи їх транспортно-економічних зв’язків знаходиться не в найкращому стані 
та потребує змін як в організації управління у сфері транспортної діяльності, так і в оновленні основних засобів. Проведено аналіз питомої ваги 
регіонів України щодо обсягів транспортних послуг. Визначено, що протягом 2014–2018 рр. серед регіонів України найбільшу питому вагу в об-
сягах транспортних послуг займали м. Київ (у середньому 122,2%, спостерігається чітка тенденція до збільшення показника: з 21,9% у 2014 р. до 
23,0% у 2018 р.) та Одеська область (у середньому 12,7%, відмічено зростання показника: зі 11,0% у 2014 р. до 13,2% у 2018 р.). Найменшу питому 
вагу в обсягах транспортних послуг серед регіонів України займали Чернівецька (у середньому 0,76%) та Житомирська області (у середньому 
1,2%). Відзначено, що транспортна система є найважливішою складовою інтеграції світової економіки. Беручи до уваги дуже вдале географічне 
положення України та її потенційні можливості, постає необхідність у вдосконаленні інфраструктури, реалізації існуючих транспортних стра-
тегій і впровадженні нових, а також у підвищенні конкурентоспроможності на міжнародних ринках. У результаті дослідження умов розвитку 
транспортної галузі в регіонах України зроблено висновок, що значну увагу необхідно приділити впровадженню ділових стимулів НТП, заходам з 
підвищення конкурентоспроможності й одночасному зниженню собівартості запропонованих послуг. 
Ключові слова: дослідження, умови розвитку, регіон, транспортна галузь, управління, стратегія.
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Лукьянов В. И. Исследование условий развития транспортной 
отрасли в регионах Украины

Отмечено, что транспорт является одним из базовых видов деятель-
ности национальной экономики страны. За счет транспорта созда-
ются условия для успешного сбалансированного и пропорционально-
го развития экономики регионов. Но сегодня уровень транспортной 
системы и транспортного обеспечения как фактора функциониро-
вания хозяйств регионов и системы их транспортно-экономических 
связей находится не в лучшем состоянии и требует изменений как  
в организации управления в сфере транспортной деятельности, так 
и в обновлении основных средств. Проведен анализ удельного веса 
регионов Украины по объемам транспортных услуг. Определено, что  
в течение 2014–2018 гг. среди регионов Украины наибольший удельный 
вес в объемах транспортных услуг занимали г. Киев (в среднем 122,2%, 
наблюдается четкая тенденция к увеличению показателя: с 21,9%  
в 2014 г. до 23,0% в 2018 г.) и Одесская область (в среднем 12,7%, отме-
чен рост показателя: с 11,0% в 2014 г. до 13,2% в 2018 г.). Наименьший 
удельный вес в объемах транспортных услуг среди регионов Украины 
занимали Черновицкая (в среднем 0,76%) и Житомирская области  
(в среднем 1,2%). Отмечено, что транспортная система является 
важнейшей составляющей интеграции мировой экономики. Принимая 
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Lukyanov V. I. Researching the Conditions of Development of the Transport 
Industry in the Regions of Ukraine

It is noted that transport is one of the basic types of activities of the national 
economy of the country. Transport creates conditions for the successful bal-
anced and proportional development of the regional economy. But today the 
level of transport system and transport provision as a factor in the function-
ing of regional economies and the system of their transport-economic rela-
tions are not in their best condition and require changes in the organization 
of management both in the sphere of transport activities, and in renewal of 
fixed assets. An analysis of the proportion of Ukraine’s regions in terms of 
transport services has been carried out. It is defined that during 2014-2018 
among the regions of Ukraine, the largest proportion in the volume of trans-
port services was occupied by the city of Kyiv (on average 122,2%, there is a 
clear upward trend: from 21,9% in 2014 to 23,0% in 2018) and Odesa region 
(on average 12,7%, the indicator increased: 11,0% in 2014 to 13,2% in 2018). 
The smallest proportions in the volumes of transport services among the re-
gions of Ukraine were occupied by Chernivtsi region (on average 0,76%) and 
Zhytomyr region (on average 1,2%). It is noted that the transport system is 
an essential component of the integration of global economy. Taking account 
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во внимание очень удачное географическое положение Украины и её 
потенциальные возможности, возникает необходимость в совершен-
ствовании инфраструктуры, реализации существующих транспорт-
ных стратегий и внедрении новых, а также в повышении конкуренто-
способности на международных рынках. В результате исследования 
условий развития транспортной отрасли в регионах Украины сделан 
вывод, что значительное внимание необходимо уделить внедрению 
деловых стимулов НТП, мер по повышению конкурентоспособности и 
одновременному снижению себестоимости предоставляемых услуг.
Ключевые слова: исследование, условия развития, регион, транс-
портная отрасль, управление, стратегия.
Рис.: 2. Табл.: 1. Библ.: 12.
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of Ukraine’s very good geographical location and potentials, there is a need 
to improve infrastructure, implement existing transport strategies and intro-
duce new ones, as well as enhance competitiveness in international markets. 
As a result of the research of the conditions of development of the transport 
industry in the regions of Ukraine, it was concluded that significant attention 
should be paid to the introduction of business stimuli of NTP, measures to 
improve competitiveness and at the same time reduce the self-cost of the 
provided services.
Keywords: research, development conditions, region, transport industry, 
management, strategy.
Fig.: 2. Tabl.: 1. Bibl.: 12.
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Транспорт є одним із базових видів діяльнос-
ті національної економіки країни. Завдяки 
транспорту створюються умови для успішно-

го збалансованого та пропорційного розвитку еко-
номіки регіонів. Але сьогодні рівень транспортної 
системи та транспортного забезпечення, як фактора 
функціонування господарств регіонів та системи їх 
транспортно-економічних зв’язків, знаходиться не в 
найкращому стані та потребує змін як у плані органі-
зації управління у сфері транспортної діяльності, так 
і стосовно оновлення основних засобів.

На теперішній час функціонування на ринку 
транспортної сфери України має низку викликів та 
зауважень, і тільки їх вирішення забезпечить мож-
ливості досягнення нових горизонтів для зростання, 
створення додаткових і нових робочих місць і загаль-
ного розвитку економіки держави та її регіонів.

Питанням розвитку транспортної сфери на рів-
ні країни та її регіонів присвячено багато праць про-
відних учених і практиків. Серед них: М. Габрель [1], 
Р. Гудима [2], Д. Бурко [3], І. Мандрик [4], В. Павлов 
[5], Д. Прейгер [6], Є. Сич [7], І. Хорошилова [8] та ін. 
Але деякі питання щодо формування умов ефектив-
ного розвитку транспортної галузі в регіонах України 
залишаються недостатньо вивченими та потребують 
подальших досліджень.

Метою статті є дослідження умов розвитку 
транспортної галузі в регіонах України.

На сьогодні транспортна галузь України та її ре-
гіонів задовольняє лише основні потреби населення 
та підприємств у перевезеннях за обсягом, але не за 
якістю. Сучасний стан транспортної галузі не задо-
вольняє вимогам інтеграції національної транспорт-
ної сфери в трансєвропейську транспортну мережу.

Однією з причин критичного рівня розвитку 
галузі транспорту є системне недофінансування, не-
достатнє технічне обслуговування інфраструктури і 
транспорту та технічна відсталість, що загрожує со-
ціально-економічному розвитку регіонів і національ-
ній безпеці країни.

Для вирішення означених проблем необхідне 
збільшення ефективності та конкурентоспроможнос-
ті транспортного сектора економіки, вдосконалення 
дієвих механізмів державно-приватного партнерства 
в галузі транспорту, посилення взаємодії державного 
та приватного секторів транспортної сфери, органів 
державної влади та органів місцевого самоврядуван-
ня, проведення необхідних реформ у галузі.

Підґрунтям для цих процесів є Концепція роз-
витку транспортно-дорожнього комплексу України 
на середньостроковий період та до 2020 року [9]. На 
перспективу таким документом вважається Націо-
нальна транспортна стратегія України, яка враховує 
певні напрями розвитку на період до 2030 року [10], 
укладена Угода про асоціацію України з ЄС та всебіч-
на гармонізація стандартів та політики з правовими 
актами, чинними в ЄС. Оновлена Національна тран-
спортна стратегія враховує сильні та слабкі сторони 
даної галузі, можливості та загрози функціонування 
транспорту на макрорівні. Сильні сторони дають пе-
реваги, що забезпечують подальший розвиток галузі 
транспорту. Можливості виокремлюють перспекти-
ви розвитку, які Україна може використати для істот-
ного поліпшення роботи галузі.

Відповідно до Національної транспортної стра-
тегії виокремлюються основні вектори поліп-
шення якості існуючих транспортних послуг, 

прогнозується наближення їх рівня та вдосконалення 
інфраструктури до існуючих європейських стандар-
тів, що передбачає реагування на необхідність вдо-
сконалення системи управління, подальше прове-
дення адміністративної реформи та децентралізації 
повноважень органів виконавчої влади. Також постає 
необхідність: подальшого підвищення рівня безпеки 
та зниження шкідливого впливу на навколишнє се-
редовище завдяки впровадженню певних заходів, ін-
струментарію та контролю в межах антикорупційної 
політики, здійсненню ефективного корпоративного 
управління та соціальної відповідальності в держав-
ному секторі економіки.
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Натомість прийнята транспортна стратегія 
розвитку України до 2030 р. має на меті по-
зитивні моменти, щоб забезпечити всебічне 

спрощення процедурних моментів стосовно від-
криття бізнесу та ведення господарської діяльності 
через поширення існуючої практики електронного 
врядування. Також до 2030 р. планується не тільки 
зменшити ступінь зносу основних засобів до 40%, але 
й забезпечити їх оновлення на рівні 50% у таких ви-
дах економічної діяльності, як транспортні послуги, 
забезпечення складського господарства, поштові по-
слуги та кур’єрська діяльність. Цілі стратегії, що сто-
суються транспортної галузі: заохочувати подальший 
розвиток підприємств різних розмірів (мікро-, малих 
і середніх); сформувати ефективну організаційну інф-
раструктуру для підтримки підприємництва; збіль-
шувати кількість зайнятих співробітників на підпри-
ємствах, особливо у фізичних осіб – суб’єктів малого 
підприємництва; а також розвивати якісну, всебічно 
надійну, збалансовану та життєстійку транспортну 
інфраструктуру [10].

Відповідно до чинного законодавства України 
[10], необхідним є: 

 підвищення конкурентоспроможності тран-
спортної галузі та подальше збільшення її 
ефективності;

 вдосконалення інструментарію для більш ді-
євого функціонування правового механізму 
партнерства між державним і приватним сек-
торами;

 покращення взаємодії між державним і при-
ватним сектором, а також знищення бар’єрів 
між органами місцевого самоврядування та 
органами державної влади;

 впровадження та проведення контролю за 
здійсненням необхідних реформ;

 продовження подальшого запровадження де-
централізації, відповідним чином збалансо-
ваних і скоординованих ініціатив державної 
політики. 

Зазначені напрями зможуть забезпечити міц-
ний фундамент сталого розвитку транспортної скла-
дової національного розвитку та створити необхідні 
умови для вільного та конкурентного ринку в межах 
транспортної галузі.

Проведемо аналіз питомої ваги регіонів України 
щодо обсягів транспортних послуг (табл. 1).

Дані табл. 1 доводять, що протягом 2014–2018 рр.  
серед регіонів України найбільшу питому вагу в обся-
гах транспортних послуг займали м. Київ (у середньо-
му 122,2%, спостерігається чітка тенденція до збіль-
шення показника: з 21,9% у 2014 р. до 23,0% у 2018 р.),  
Одеська область (у середньому 12,7%, відмічено зрос-
тання показника: з 11,0% у 2014 р. до 13,2% у 2018 р.).  
Найменшу питому вагу в обсягах транспортних по-
слуг серед регіонів України займали Чернівецька  
(у середньому 0,76%) та Житомирська області (у се-
редньому 1,2%).

Транспортні потоки є однією з головних складо-
вих економіки України, вони займають значний від-
соток у структурі ВВП. Щоправда, за останній період 
цей внесок знижується (2012 р.– 7%, 2015 р. – 6,7%, 
2017 р. – 6,4%). 

У 2018 р. висвітлена кількість суб’єктів госпо-
дарювання в галузі транспорту складала 119 000 (6% 
від загальної кількості), з яких підприємства – 15,1 
тис. (12,7%), фізичні особи – підприємці – 103,9 тис. 
(87,3%). При аналізі даних, запропонованих Держ-
службою статистики України, помітно, що кількість 
перевезених пасажирів, зокрема в секторі, який 
нас цікавить, а саме: автомобільному транспорті, за 
останні 5 роки потроху знижується (рис. 1). 

Одночасно спостерігається, що обсяг перевезе-
них вантажів, відповідно автомобільним транспор-
том, за останні 4 роки помітно зростає на відміну від 
багатьох інших (рис. 2). За оприлюдненими даними 
Міністерства інфраструктури України виокремлено, 
що у структурі АТП транспортної галузі переважа-
ють малі підприємства – 14007 (92,5%), потім йдуть 
середні – 1109 (7,3%) та 32 (0,2%) є великими підпри-
ємствами [11].

За 2018 р. автомобільним транспортом (автобу-
сами) у міжміському сполученні перевезено 148 000 
тис. пасажирів із 225 000 тис. загальної чисельності та 
621 000 тис. пасажирів із 990 000 тис. – у приміському 
сполученні. Загальний пасажирооборот, здійснений 
автомобільним транспортом (автобусами), становив 
49 000 млн пас/км, що приблизно дорівнює 38% від 
усіх видів запропонованого транспорту.

В Україні сучасна транспортна система на те-
перішній час налічує в секторі автомобільної 
складової більше 9200 тис. транспортних за-

собів, у тому числі: 6900 тис. легкових автомобілів,  
250 000 автобусів, 1300 тис. автомобілів вантажних [11]. 

У цілому, розглянувши оприлюднені дані, мож-
на зробити висновок, що в сегменті ринку комерцій-
них перевезень на сьогодні підприємницьку діяль-
ність здійснюють понад 56 200 перевізників, які для 
своєї діяльності залучають понад 154 000 транспорт-
них засобів. 

Виокремимо деякі цікаві моменти стосовно 
України на теперішній час, а саме: нараховується 
близько 16 000 суб’єктів господарювання, які отрима-
ли ліцензію та мають право здійснювати міжнародні 
перевезення пасажирів. Логістична мережа України 
єднає її з 23 країнами світу та налічує понад 1 тис. ре-
гулярних маршрутів автобусами, які якісно обслугову-
ють близько 0,27 тис. автомобільних перевізників [11].

Основні засоби автопарку, відповідно до зазна-
чених даних Міністерства інфраструктури України,  
а саме: автобуси, призначені для здійснення міжнарод-
них перевезень, мають термін дії понад десять років 
(приблизно 80%), що негативно відбивається на ком-
фортності послуг. Дана проблема існує за відсутності 
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Таблиця 1

Питома вага регіонів України у обсягах транспортних послуг, %

Адміністративно-територіальні 
одиниці

Рік

2014 2015 2016 2017 2018

Вінницька 1,8 2,0 2,1 2,0 1,9

Волинська 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5

Дніпропетровська 7,5 7,4 7,6 7,3 7,5

Донецька 11,8 8,8 8,6 8,4 8,5

Житомирська 1,3 1,2 1,3 1,2 1,0

Закарпатська 1,6 1,7 1,7 1,7 1,5

Запорізька 2,0 2,1 2,0 2,1 2,0

Івано-Франківська 1,8 1,9 1,8 1,7 1,6

Київська 6,2 7,5 6,5 6,8 7,0

Кіровоградська 2,1 2,3 2,2 2,0 2,0

Луганська 2,0 0,7 0,8 0,7 0,7

Львівська 5,1 5,7 6,4 6,0 6,3

Миколаївська 2,8 3,5 3,1 3,2 3,1

Одеська 11,0 12,8 13,4 13,1 13,2

Полтавська 3,3 3,6 3,2 3,0 3,0

Рівненська 1,5 1,3 1,2 1,5 1,3

Сумська 1,5 1,2 1,0 1,0 1,1

Тернопільська 1,5 1,2 1,2 1,5 1,4

Харківська 5,8 6,2 5,9 6,0 6,4

Херсонська 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2

Хмельницька 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3

Черкаська 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7

Чернівецька 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8

Чернігівська 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0

м. Київ 21,9 21,2 22,5 22,5 23,0

Україна 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Джерело: складено за даними [11].
Примітка: без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення ООС.

вітчизняного виробника автотранспорту даної катего-
рії, а також високої ставки ввізного мита, що значно 
перешкоджає ввезенню нових одиниць техніки. 

Упродовж 2016–2018 рр. у сфері транспорту, 
складського господарства, поштової та кур’єрської 
діяльності працювали в середньому близько 990 000 
осіб, що приблизно складає 6% від загальної чисель-
ності усього зайнятого населення країни [11].

Транспортна система є найважливішою складо-
вою інтеграції світової економіки. Прийнявши 
до уваги дуже вдале географічне положення 

України та її потенційні можливості, необхідно вдо-
сконалювати інфраструктуру, реалізувати існуючі 
транспортні стратегії та впровадження нових, а та-
кож підвищувати конкурентоспроможність на між-
народних ринках. Однією з головних рис привабли-

вості для виробників і закордонних інвесторів націо-
нального ринку є транзитне положення країни.

Проаналізувавши дані Міністерства інфраструк-
тури України та Державної служби статистики Укра-
їни за останні роки, можна зробити висновок, що у 
транспортному сегменті постійно зростає конкурен-
ція. На це впливає багато факторів, але найвагомішим 
із них є збільшення кількості АТП (автотранспортних 
підприємств). 

У даній галузі для підприємств малого бізнесу, 
які постійно працюють у даному сегменті, виникає 
безліч проблем, які чинять безпосередній вплив на їх 
функціонування. Щоб раціональніше функціонувати 
та підвищувати ефективність своєї діяльності, орга-
нізація, перш за все, повинна бути конкурентоспро-
можною. Аби цього досягти, АТП малого бізнесу тре-
ба правильно визначити ринкову стратегію, провести 
аналіз ринку та аналіз ефективності діяльності на 
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0,0 500000,0 1000000,0 1500000,0 2000000,0 2500000,0 3000000,0 3500000,0

2014

2016

2018

2014 2015 2016 2017 2018
Авіаційний 6473,3 6302,7 8277,9 10555,6 12529,0
Автомобільний (автобуси) 2913318,1 2250345,3 2024892,9 2019324,9 1906852,1
Річковий 565,1 550,8 448,5 562,9 596,2
Морський 29,4 25,5 30,3 28,6 71,9
Залізничний 389305,5 389794,1 389057,6 164941,6 157962,4

Рис. 1. Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту, тис. пас.
Джерело: складено за даними [11].

 

0,0 200000,0 400000,0 600000,0 800000,0 1000000,0 1200000,0 1400000,0

2014

2016

2018

2014 2015 2016 2017 2018
Авіаційний 78,6 69,1 74,3 82,8 99,1
Автомобільний (автобуси) 1131312,7 1020604,0 1085663,4 1121673,6 1205530,8
Річковий 3144,8 3155,5 3641,8 3640,2 3698,0
Морський 2805,3 3291,6 3032,5 2253,1 1892,0
Залізничний 386276,5 349994,8 343433,5 339550,5

Рис. 2. Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту, тис. т
Джерело: складено за даними [11].

даному ринку, раціонально та бережливо використо-
вувати наявні ресурси та запаси, а також шукати нові, 
більш вигідні, для здобуття кращих фінансово-еконо-
мічних результатів [12].

Для покращення управління ефективністю ді-
яльності малих АТП у регіонах пропонується залучи-
ти один із основних економічних методів управління –  
ціноутворення. Оскільки в умовах зростаючої жор-
сткої конкуренції та формування непростих ринко-
вих взаємовідносин значною мірою зростає роль цін, 
постає необхідність визначення ефективності витрат 
і підвищення результатів господарської діяльності. 

Перевезення пасажирів автодорогами в регі-
онах Україні на сьогодні залишається пере-
важно в межах діяльності приватного біз-

несу, а держава лише регулює цю сферу покращення 
нашого життя через відповідні законодавчі акти та 
створення наглядових структур, які працюють не за-
вжди ефективно та підкреслюють розбіжності функ-
ціонування в єдиному правовому полі. Більше того, 
значна кількість організацій в даному секторі є посе-
редниками, які лише надають необхідну інформацію, 
тому вони не несуть відповідальності та нехтують 
якістю послуг.
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ВИСНОВКИ
Таким чином, у результаті дослідження умов 

розвитку транспортної галузі в регіонах України зро-
блено висновок, що значну увагу необхідно приділи-
ти впровадженню ділових стимулів НТП, заходам з 
підвищення конкурентоспроможності й одночасного 
зниження собівартості запропонованих послуг. Вод-
ночас не треба забувати, що ціноутворення, як один 
із методів управління будь-яким об’єктом, значною 
мірою залежить від впливу податкової системи.       
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