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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

 

Актуальність теми. Транспортний комплекс регіону в умовах ринкових 

відносин відіграє особливо важливу роль, оскільки є основою 

формування соціально-економічної ефективності розвитку господарства території. 

Однак, транспортний комплекс України в цілому, а зокрема її регіонів, 

характеризується низкою проблем. Однією із них є диспропорції в розвитку 

транспортних комунікацій і виробничої та соціальної сфери. 

Про необхідність докорінного поліпшення транспортного обслуговування 

регіонів свідчать інтенсивний розвиток економіки країни, розширення 

міжнародних зв’язків, наявність великих промислових і культурних центрів, 

високий рівень рухливості населення. Транспортна галузь потребує стабілізації 

фінансово-економічного стану, нарощування обсягів перевезень, як вантажних, так 

і пасажирських, активізації інвестиційних процесів для повної інтеграції 

транспортного комплексу України в міждержавні транспортні потоки. 

Отже, дослідження впливу транспортного комплексу на соціально-

економічну ефективність розвитку господарства регіону та окреслення основних 

напрямів удосконалення його територіальної організації набуває в наш час 

особливої актуальності. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці вітчизняних 

та зарубіжних вчених з теорії суспільної географії та географії транспорту, зокрема, 

А. Андронова, С. Бернштейн-Когана, В. Бугроменка, Г. Вайта, О. Гладкого, 

Г. Гольца, В. Дорошенка, І. Дудника, М. Казанського, К. Коценко, І. Нікольського, 

Я. Олійника, О. Оре, Н. Пашинської, Ю. Пащенка, В. Пелиха, Г. Підгрушного, 

М. Пістуна, І. Смирнова, А. Степаненка, Е. Таафе, Л. Тарангул, С. Тархова, 

О. Топчієва, Л. Чернюк, О. Шаблія, Т. Швонена, С. Шліхтера та інших. 

Суспільно-географічний підхід до вивчення транспортного комплексу 

передбачає дослідження особливостей і закономірностей територіальної взаємодії, 

в процесі якої реалізуються інформаційні властивості території і формується 

територіальна структура. Техніко-економічні особливості транспорту є 

додатковими елементами, більше значення мають інфраструктурні компоненти, які 

відображають особливості території. У суспільно-географічних дослідженнях на 

перший план виходить вивчення територіальних особливостей транспортного 

комплексу, конфігурації транспортної мережі. 

Транспортний комплекс Полтавської області характеризується в науковій 

літературі (проте лише в контексті загального огляду регіону), у статистичних 

довідниках і виданнях органів державної влади. Разом з тим, сучасний стан 

транспортного комплексу регіону, особливості його територіальної структури 

досліджені недостатньо, тому потребують більш детального вивчення, наукового 

обґрунтування й суспільно-географічного аналізу. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота пов’язана з науково-дослідною роботою, що виконувалася на кафедрі 

економічної та соціальної географії географічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема «Просторові 

трансформації в Україні: моделі модернізації та планування міських територій» 

(номер державної реєстрації 0116U002636), а також з науковою темою «Соціальні, 

економічні і політичні трансформації сучасного суспільства» (номер державної 

реєстрації 0115U002238), що виконувалася у Полтавському національному 

педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (2015–2019 рр.).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження 

територіальної організації транспортного комплексу Полтавської області та 

обґрунтування напрямів її удосконалення. 

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

 розкрити сутність транспортного комплексу як цілісного суспільно-

географічного утворення; 

 обґрунтувати принципи формування транспортного комплексу регіону; 

 розробити методичні основи суспільно-географічного дослідження 

регіонального транспортного комплексу; 

 виявити систему чинників формування транспортного комплексу 

Полтавської області; 

 дослідити галузеву, територіальну та управлінську структуру транспортного 

комплексу Полтавської області; 

 проаналізувати вплив транспортних комунікацій на соціально-економічну 

ефективність розвитку господарства Полтавської області; 

  запропонувати основні напрями вдосконалення територіальної організації 

транспортного комплексу Полтавської області. 

Об’єктом дослідження було обрано транспортний комплекс Полтавської 

області. Предметом дослідження – особливості територіальної організації 

транспортного комплексу Полтавської області. 

Методика та методи дослідження. Теоретико-методологічною основою 

дисертаційної роботи є загальнонаукові та спеціальні методи дослідження 

суспільної географії, наукові праці вітчизняних та закордонних вчених із проблем 

географії транспорту. Зокрема, в роботі використано методи абстрагування, 

аналізу, синтезу, узагальнення, систематизації, порівняння (при обґрунтуванні 

теоретико-методичних засад суспільно-географічного дослідження транспортного 

комплексу регіону), історико-географічний, метод теорії графів, статистичний, 

картографічний (під час оцінки факторів формування транспортного комплексу 

Полтавської області та визначення його структурних особливостей), математико-

статистичний, прогнозування (при визначенні впливу транспортних комунікацій на 

соціально-економічну ефективність розвитку господарства та основних напрямів 

удосконалення територіальної організації транспортного комплексу Полтавської 

області). 

Інформаційною основою дисертаційного дослідження стали дані Головного 

управління статистики у Полтавській області, Державної служби статистики 
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України, офіційні схеми планування, стратегії розвитку Полтавської області та 

м. Полтави, нормативно-правові документи з питань транспорту, результати 

власних досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що автором: 

вперше: 

 проведено комплексне суспільно-географічне дослідження 

транспортного комплексу Полтавської області; 

 визначено рівень комунікативності міських поселень Полтавської 

області та його вплив на соціально-економічні процеси в регіоні; 

удосконалено:  

 методику суспільно-географічного дослідження регіонального 

транспортного комплексу; 

 формулу визначення індексу комунікативності території, зокрема 

враховано магістральні та регіональні трубопроводи; 

набуло подальшого розвитку:  

 оцінка факторів формування транспортного комплексу Полтавської 

області та визначення його структурних особливостей; 

 визначення напрямів удосконалення територіальної організації 

транспортного комплексу Полтавської області; 

 обґрунтування шляхів оптимізації соціально-економічного розвитку 

Полтавської області на основі впливу системи транспортних 

комунікацій. 

Практичне значення отриманих результатів. Теоретико-методологічні 

засади суспільно-географічного дослідження транспортного комплексу регіону 

можуть стати основою для вивчення транспортних комплексів інших регіонів. 

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані для 

стратегічного планування Управлінням інфраструктури та цифрової трансформації 

Полтавської обласної державної адміністрації, Міністерством інфраструктури 

України, Міністерством розвитку громад та територій України, а також при 

розробці заходів з модернізації туристичної інфраструктури Департаментом 

культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації. 

Основні положення дисертаційного дослідження були використані 

Управлінням інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної 

державної адміністрації під час розробки Стратегії регіонального розвитку 

Полтавської області на 2021–2027 рр. (довідка № 02.03-25/909 від 19.08.2020 р.). 

Теоретичні положення, відображені у дисертаційній роботі, використовуються 

у освітньому процесі Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка при вивченні дисциплін «Географія Полтавської області», 

«Економічна та соціальна географія України», «Суспільно-географічна 

регіоналізація України», «Організація транспортних подорожей і перевезень 

туристів» (довідка № 1681/01-55/02 від 23.05.2017 р.), Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського при вивченні 

дисциплін «Загальний курс транспорту», «Транспортне планування міст» (довідка 

№ 03-10/679 від 21.08.2020 р.).  
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

науковою працею автора, в якій висвітлено результати власних досліджень щодо 

комплексного суспільно-географічного вивчення транспортного комплексу 

Полтавської області. Теоретичні узагальнення, висновки та пропозиції, викладені в 

ній, є особистим здобутком автора. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї та положення, які є 

результатом власних досліджень здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, викладені у 

дисертаційній роботі, оприлюднено на: XIV Студентській науковій конференції 

історичного факультету (м. Полтава, квітень 2011 р.); VII Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Сучасні тенденції наукової парадигми економіко-

географічної освіти України» (м. Донецьк, 8 грудня 2011 р.); Всеукраїнській 

конференції молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів «Біосфера Землі 

ХХI століття» (м. Севастополь, 8–12 квітня 2013 р.); V Міжнародній студентській 

науково-практичній конференції СТІ «Студентський науковий пошук – науці та 

освіті XXI століття» (м. Рязань, 26 квітня 2013 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених «Потенціал сучасної географії у 

розв’язанні проблем розвитку регіонів», присвяченій 95-річчю Національної 

академії наук України (м. Київ, 3–5 жовтня 2013 р.); ХІІ Міжнародній науковій 

міждисциплінарній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна–2014» (м. Київ, 25–28 березня 2014 р.); IV Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Сучасні проблеми розвитку суспільної географії» 

(м. Київ, 16–18 жовтня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Регіон – 2014: стратегія оптимального розвитку», присвяченій 80-річчю кафедри 

соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, 6 листопада 2014 р.); ІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції з елементами школи-семінару для студентів, 

аспірантів і молодих учених «Сучасні проблеми географії і геології» (м. Томськ, 

11–12 листопада 2014 р.); Х Всеукраїнській науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Молоді науковці – географічній науці» 

(м. Київ, 20–21 листопада 2014 р.); ХІІІ Міжнародній науковій міждисциплінарній 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна–2015» 

(м. Київ, 2–3 квітня 2015 р.); Міжнародній молодіжній науково-практичній 

конференції «Регіональні проблеми екології і природокористування» (м. Псков, 

28 березня–8 квітня 2016 р.); V Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Сучасні проблеми розвитку географічної науки і освіти в Україні» (м. Київ, 26–28 

листопада 2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Освітні й 

наукові виміри географії», присвяченій 25-річчю спеціальності «Географія» та 15-

річчю кафедри географії та краєзнавства ПНПУ імені В.Г. Короленка (м. Полтава, 

25–26 квітня. 2016 р.); VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції (з 

міжнародною участю) «Географія та екологія: наука і освіта» (м. Умань, 19–

20 квітня 2018 р.); The international research and practical conference «The 

development of nature sciences: problems and solutions» (Brno, the Czech Republic, 

April 27–28, 2018);   ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з  
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міжнародною участю «Освітні й наукові виміри географії та туризму» (м. Полтава, 

26 квітня 2019 р.); ІV всеукраїнському пленері з питань природничих наук 

(м. Одеса, 19 червня 2020 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 24 наукові праці загальним 

обсягом 5,35 друкованих аркушів (у тому числі 5,05 друкованих аркушів належать 

автору особисто). Серед них 5 статей у наукових фахових виданнях загальним 

обсягом 2,05 друкованих аркушів (у тому числі 1 у науковому періодичному 

виданні іншої держави), 18 наукових праць, які засвідчують апробацію матеріалів 

дисертації та 1 стаття, що додатково відображає результати дисертаційного 

дослідження. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та 10 додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 229 сторінок, з них основного тексту – 169 сторінок. Робота 

містить 13 таблиць, 19 рисунків. Список використаних джерел налічує 217 

найменувань. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету та 

завдання, визначено об’єкт і предмет, охарактеризовано методичні основи 

дослідження, висвітлено наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів, наведено дані щодо апробації результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретико-методичні засади суспільно-географічного 

дослідження транспортного комплексу регіону» висвітлено концептуальні 

підходи до вивчення транспортного комплексу регіону, розкрито сутність 

транспортного комплексу як цілісного суспільно-географічного утворення. 

Транспортний комплекс характеризують за наявною транспортною 

інфраструктурою, транспортними засобами і роботою транспорту. Транспортний 

комплекс регіону, як об’єкт суспільно-географічного дослідження, є поєднанням 

усіх видів транспорту на певній території, які взаємовпливають, взаємодіють між 

собою та із зовнішнім середовищем, і сформувалися під впливом певних чинників.  

Транспортний комплекс задовольняє потреби господарського комплексу та 

населення в перевезеннях вантажів і пасажирів. Його можна охарактеризувати за 

галузевою, територіальною, функціональною та управлінською ознаками (рис. 1). 
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Рис.1. Структура транспортного комплексу, за методом кіл (діаграм) Ейлера 

 

У дослідженні обґрунтовано принципи формування транспортного комплексу 

регіону – територіальності, комплексності, історизму, синергетичності, 

перспективності, конкурентоспроможності регіону. Основними теоретико-

методологічними підходами дослідження є системний, історичний, синергетичний. 

Розроблено методичні основи суспільно-географічного дослідження 

регіонального транспортного комплексу, що передбачають виконання наступних 

етапів дослідження: теоретико-методологічного, що передбачає вивчення 

транспортного комплексу як цілісного утворення; вивчення чинників формування 

транспортного комплексу (історико-географічних особливостей, транспортно-

географічного положення населених пунктів регіону, впливу системи розселення 

населення як фактору територіальної організації транспортного комплексу, 

екологічних факторів розвитку транспортного комплексу регіону); системно-

структурного аналізу (передбачає аналіз галузевої, територіальної та управлінської 

структури регіонального транспортного комплексу); прогнозного, що передбачає 

аналіз впливу транспортних комунікацій на соціально-економічну ефективність 

розвитку господарства регіону, визначення основних напрямів удосконалення 

територіальної організації транспортного комплексу. 

У другому розділі «Фактори формування та структурні особливості 

транспортного комплексу Полтавської області» проаналізовано чинники 

формування транспортного комплексу Полтавської області, а саме, історико-

географічні особливості його формування, визначено транспортно-географічне 

положення населених пунктів Полтавської області, проаналізовано систему 

Транспортний комплекс 

ТС – територіальна 

структура 

ФС – функціональна 

структура 

УС – управлінська 

структура 
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розселення населення даного регіону як фактор територіальної організації 

транспортного комплексу, досліджено екологічні фактори його розвитку. 

Транспортний комплекс Полтавської області на сьогодні є досить розвинутим. 

Проте формувався він протягом тривалого часу. Першими і головними видами 

транспорту до появи залізниці на території Полтавщини були річковий та гужовий. 

Саме водний (річковий) транспорт розвивався паралельно із заселенням та 

господарським освоєнням території. 

Історія залізничного транспорту на Полтавщині розпочалася наприкінці 

ХIХ ст. Автомобільний транспорт сформувався у 1910–1930 рр. Повітряний 

транспорт виник на Полтавщині ще в 1920-х рр. Формування трубопровідного 

транспорту в регіоні можна прослідкувати починаючи із 1951 р., коли в області 

розпочався промисловий видобуток нафти, а із 1957 р. – газу.  

Полтавська область має вигідне транспортно-географічне положення (ТГП) – 

значний транзитний потенціал (через територію області проходить транспортний 

коридор «Європа–Азія», 2 автомобільні дороги міжнародного значення: Київ–

Харків–Довжанський (М–03) та Полтава–Олександрія (М–22), 2 національні 

автодороги – Бориспіль–Дніпро–Запоріжжя (Н–06), Суми–Полтава (Н–12), 

6 автошляхів регіонального значення, 4 залізничних магістралі – Лозова–

Полтава–Ромодан–Гребінка; Харків–Полтава–Кременчук; Бахмач–Ромодан– 

Кременчук з відгалуженням Лохвиця–Гадяч; Бахмач–Пирятин–Гребінка з 

відгалуженням Прилуки–Ніжин, газопроводи: Шебелинка–Полтава–Київ, 

Полтава–Кременчук, Єфремівка–Диканька–Київ–Тернопіль–Ужгород, Шебелинка–

Диканька–Київ, «Союз», Уренгой–Помари–Ужгород, Єлець–Курськ–Диканька, 

Єлець–Кременчук–Кривий Ріг, газопровід «Прогрес», нафтопроводи: Гнідинці–

Глинсько-Розбишiвська, Мала Павлівка–Глинсько-Розбишiвська, Глинсько-

Розбишiвська–Кременчук, Кременчук–Херсон, Снiгурiвка–Одеса, 

нафтопродуктопровід Кременчук–Лубни–Київ), вихід до Дніпра, межує із 

високорозвиненими регіонами (Київська, Харківська, Дніпропетровська області).  

 ТГП регіону визначено за допомогою методу графів, що оперує просторовими 

елементами точками, лініями, поверхнями та зв’язками між ними. Для кількісної 

оцінки відносної транспортної доступності центрів адміністративних одиниць 

проаналізовано матрицю найкоротших топологічних відстаней між ними. 

 Визначено міри центральності (доступності) – показники, які найчастіше 

моделюються графами – індекс оптимальної зв’язності (S) та показник ступеня 

центральності (Z) (табл. 1). Індекс оптимальної зв'язності (доступності) S, 

характеризує позиційне розташування і міру центральності поселень між собою. 

Показник ступеня центральності (Z) вказує на відносне положення вершини в 

ієрархічному ряді вершин. 
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Таблиця 1 
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 Мінімальне значення індексу оптимальної зв’язності, S (4,0–5,5) мають 

смт. Шишаки, Велика Багачка, Диканька, Котельва, м. Гадяч, Зіньків, Лубни, 

Миргород, Полтава, Решетилівка, Хорол. Чим нижче показник S – тим вище роль 

елемента графу серед населених пунктів. Центральним елементом є смт. Шишаки. 

 Міста Глобине, Кобеляки, Лохвиця, смт. Козельщина, Машівка, Нові Санжари, 

Оржиця, Чутове, Семенівка характеризуються середнім значенням показника 

доступності (5,6–7,0), тому потребують підвищення рівня комунікативності 

середовища. 

 Найвищі показники індексу оптимальної зв’язності (7,1–8,0), а отже елементи, 

що розташовані на периферії графу – це міста Гребінка, Карлівка, Кременчук, 

Пирятин і смт. Чорнухи. Проте, слід зазначити, що дані адміністративні одиниці 

сполучені транспортними комунікаціями із сусідніми областями. Тому необхідною 

є підтримка та подальший розвиток транспортної мережі саме у цих напрямках і до 

центру графу.  

  Найвищим показником ступеня центральності, Z (0−0,3) характеризуються 

смт. Велика Багачка, Котельва, Шишаки, міста Гадяч, 3іньків, Миргород, Полтава, 

Решетилівка, Хорол. Центром графу є смт. Шишаки (Z=0). Дані населені пункти 

мають вигідне транспортно-географічне положення. Вони максимально пов’язані з 

центром графу та іншими адміністративними одиницями області.  

 Міста Глобине, Кобеляки, Лубни, смт. Диканька, Козельщина, Нові Санжари, 

Оржиця, Чутове мають середнє значення показника центральності (0,31−0,6). Їх 

комунікаційні взаємозв’язки менш варіативні, проте не менш інтенсивні (м. Лубни, 

смт. Диканька). 

 Показники центральності від 0,61 до 1,0 характерні для міст Гребінка, 

Карлівка, Кременчук, Лохвиця, Пирятин, смт. Машівка, Семенівка, Чорнухи. 

Населені пункти значно віддалені від центра графу, розташовані у 
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низькокомунікативному середовищі, що знижує рівень їх транспортно-

географічного положення. 

Обґрунтовано, що системи автомобільного, залізничного, трубопровідного, 

повітряного та річкового транспорту утворюють єдиний транспортний комплекс 

Полтавської області, на розвиток якого впливає система розселення населення 

регіону. Полтавська область входить до складу Північно-Східної міжобласної 

системи розселення України і має дисперсно-груповий характер системи 

розселення. 

До властивостей системи розселення, які впливають на розвиток і розміщення 

транспортного комплексу Полтавської області, належать: наявність значної 

кількості населених пунктів, а серед них – високорозвинених і густонаселених міст 

(Полтава, Кременчук); невелика середня відстань між населеними пунктами, що 

сприяє збільшенню кількості поїздок; дисперсно-груповий характер системи 

розселення; висока внутрішньорайонна міграційна рухливість населення. 

Транспортний комплекс регіону здійснює негативний вплив на всі компоненти 

навколишнього середовища, найбільша частка – забруднення атмосферного 

повітря. Тому одним із пріоритетних напрямів модернізації транспортного 

комплексу є необхідність законодавчого закріплення й запровадження політики 

його екологізації шляхом зменшення транспортного навантаження на територію, 

вдосконалення транспортних засобів. 

Для розв’язання екологічних проблем автотранспорту необхідно забезпечити 

жорсткіші екологічні нормативи щодо конструкції нових моделей автомобілів та 

двигунів. На залізничному транспорті необхідно розробити вимоги до рухомого 

складу щодо дотримання екологічних нормативів. Розв’язання екологічних 

проблем водного транспорту передбачає розроблення програми розвитку його 

матеріально-технічної бази з впровадженням комплексу екологічно безпечних 

технологій; авіаційного – розробку принципів та методів захисту повітря від 

забруднення двигунами повітряних суден тощо. Одним із стратегічних напрямів 

роботи транспортної галузі в контексті загальносвітових тенденцій є досягнення 

Цілей Сталого Розвитку.  

У дослідженні проаналізовано компоненти галузевої структури транспортного 

комплексу Полтавщини, що формувався протягом тривалого часу і на сьогодні 

функціонують такі види транспорту: автомобільний, залізничний, трубопровідний, 

повітряний та річковий. 

Визначено, що тип транспортної мережі в Полтавській області змішаний – 

поліцентричний у центральній частині, лінійно-розгалужений уздовж 

транспортної магістралі Київ–Харків–Довжанський і моноцентричний 

віялоподібний на південному-заході області, вздовж річки Дніпро. 

Транспортний комплекс Полтавської області має в своєму складі 2 

полікомпонентні інтегральні транспортні вузли (м. Полтава, м. Кременчук), 

двокомпонентні інтегральні транспортні вузли (м. Пирятин, м. Гребінка), 

галузевий залізничний транспортний вузол (смт. Ромодан), 22 транспортних 

центри, 1629 транспортних пунктів (рис. 2). 
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Рис.2. Територіальна структура транспортного комплексу Полтавської області 
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У третьому розділі «Вплив транспортних комунікацій на соціально-

економічну ефективність розвитку господарства Полтавської області» 

визначено напрями удосконалення територіальної організації транспортного 

комплексу Полтавської області та обґрунтовано шляхи оптимізації соціально-

економічного розвитку даного регіону на основі впливу системи транспортних 

комунікацій. 

Визначено рівень комунікативності міських поселень Полтавської області та 

його вплив на соціально-економічні процеси в регіоні. Комунікативність 

середовища – властивість простору, що формується розвиненою мережею 

транспорту. Вона полягає у створенні специфічних економічно вигідних умов для 

розвитку різних видів людської діяльності.  

При визначенні індексу комунікативності території враховуються значимість 

лінійного чи точкового транспортного об’єкта. До кожного показника x, y, p, z, k, t 

введено поправочні коефіцієнти, які враховують характер та інтенсивність зв’язків, 

пропускну здатність шляхів сполучення і дають змогу врахувати вагу кожного з 

коефіцієнтів. Удосконалено формулу визначення індексу комунікативності 

території, зокрема враховано магістральні та регіональні трубопроводи. 

Найвищі показники індексу комунікативності продемонстрували м. Полтава та 

м. Кременчук. Головними факторами слід назвати вигідне транспортно-географічне 

положення, а також високий рівень розвитку промисловості. Крім того наприкінці 

2017 р. аеропорт «Полтава» отримав статус міжнародного, що вплинуло на 

підвищення індексу комунікативності міста Полтава.  

Індекс комунікативності сільських територій Полтавської області суттєво 

залежить від їх віддаленості від висококомунікативного середовища великих міст. 

Чим ближче вони розташовані, тим більше відчувається вплив урбанізованої 

території на розвиток комунікацій. 

Система транспортних комунікацій є одним із факторів, що впливає на 

розвиток сільських територій. Механізм взаємодії транспорту і розселення полягає 

в просторовому взаємовпливі. Поселенська мережа в значній мірі формується в 

залежності від мережі шляхів сполучення і навпаки, особливо для автодоріг 

місцевого значення. Між густотою мережі сільських поселень і щільністю мережі 

транспорту існують кореляційні зв’язки. Число населених пунктів визначає 

потенційну густоту транспортної мережі, що їх зв’язує; конкретна густота цієї 

мережі залежить від інтенсивності зв’язків між пунктами. Лубенська, Хорольська і 

Карлівська зони розселення населення мають більшу густоту сільського розселення 

(30–40 осіб/км
2
), ніж середня в регіоні (20–30 осіб/км

2
), і відповідно високу 

щільність автомобільних доріг. 

Відповідно до реформи децентралізації на території Полтавської області 

створено 60 об’єднаних територіальних громад (ОТГ) – 16 міських, 20 селищних і 

24 сільських. При чому частина сільських рад була включена до складу як 

селищних, так і міських ОТГ, а не лише сільських, що сприятиме підвищенню 

транспортної доступності. 

Опорний каркас Полтавської області має лінійно-вузлову (стрижневу) 

конфігурацію. Його можна визначити як двоцентрично-магістральний з 
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транзитними магістралями (за класифікацією В. Коломийчука). Опорний каркас 

території досліджуваного регіону складається з вузлових та лінійних елементів. 

Лінійними елементами є транзитні магістралі за напрямами Північний Захід–Схід, 

Схід–Південний Захід, Північ–Південь, що проходять через територію області. 

Вузлові елементи представлені містами Полтава, Кременчук і Лубни.  

Визначено основні напрями вдосконалення територіальної організації 

транспортного комплексу Полтавської області: зміна конфігурації залізничної 

мережі – будівництво додаткових залізничних шляхів біля залізничних вузлів і 

станцій – Полтава, Гребінка, Ромодан, Лубни, Карлівка, з метою підвищення 

пропускної спроможності і для проходження швидкісних пасажирських поїздів; 

прокладання об’їзних доріг біля м. Полтава, м. Кременчук, смт. Чутове та 

виведення транзитного транспорту, що рухається існуючими дорогами державного 

значення, за межі населеного пункту; побудова транспортної розв’язки біля 

м. Кобеляки; будівництво моста через Дніпро поблизу Горішніх Плавнів; розвиток 

транспортної сітки з акцентом на будівництві доріг до опорних шкіл; подальший 

розвиток інтермодальних перевезень, створення логістичних центрів 
(смт. Шишаки, Велика Багачка, Диканька, м. Решетилівка – як населені пункти з 

найвищим показником ступеня центральності); розвиток мережі газотранспортної 

системи шляхом будівництва газопроводів від потенційних для розробки родовищ 

газу; будівництво транспортного авіаційного хабу для повітряних суден між 

Європою і Азією на базі ПОКП «Аеропорт–Полтава»; проведення робіт з 

поглиблення дна р. Дніпро для роботи Кременчуцького річкового порту. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Транспортний комплекс регіону, як об’єкт суспільно-географічного 

дослідження, є поєднанням усіх видів транспорту на певній території, які 

взаємовпливають, взаємодіють між собою та із зовнішнім середовищем, і 

сформувалися під впливом певних чинників. Транспортний комплекс задовольняє 

потреби господарського комплексу та населення в перевезеннях вантажів і 

пасажирів. Його можна охарактеризувати за галузевою, територіальною, 

функціональною та управлінською ознаками. 

2. Принципами формування транспортного комплексу регіону є принцип 

територіальності, комплексності, історизму, синергетичності, перспективності, 

конкурентоспроможності регіону. Основними теоретико-методологічними 

підходами дослідження є системний, історичний, синергетичний. Використано 

методи абстрагування, аналізу, синтезу, узагальнення, систематизації, порівняння 

(при обґрунтуванні теоретико-методичних засад суспільно-географічного 

дослідження транспортного комплексу регіону), структурно-функціональний та 

комплексний підходи, історико-географічний, метод теорії графів, статистичний, 

картографічний (під час оцінки факторів формування транспортного комплексу 

Полтавської області та визначення його структурних особливостей), математико-

статистичний, моделювання, прогнозування (при визначенні впливу транспортних 
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комунікацій на соціально-економічну ефективність розвитку господарства та 

основних напрямів удосконалення територіальної організації транспортного 

комплексу Полтавської області). 

3. Методика дослідження регіонального транспортного комплексу складається 

із наступних етапів: теоретико-методологічний, що передбачає вивчення 

транспортного комплексу як цілісного утворення; вивчення чинників формування 

транспортного комплексу; системно-структурний аналіз – передбачає аналіз 

галузевої структури транспортного комплексу, дослідження територіальної 

структури регіонального транспортного комплексу – виявлення транспортних 

вузлів (інтегральних і спеціальних); прогнозний – передбачає аналіз впливу 

транспортних комунікацій на соціально-економічну ефективність розвитку 

господарства регіону, визначення основних напрямків удосконалення 

регіонального соціально-економічного розвитку регіону на основі впливу 

транспортного комплексу. 

4. Формування регіонального транспортного комплексу відбувалося під 

впливом взаємодії наступних факторів: історико-географічних особливостей, 

транспортно-географічного положення населених пунктів регіону, впливу системи 

розселення населення як фактору територіальної організації транспортного 

комплексу, екологічних факторів розвитку транспортного комплексу регіону. 

Полтавська область має вигідне транспортно-географічне положення – 

значний транзитний потенціал (через територію області проходить транспортний 

коридор «Європа–Азія», автомобільні дороги міжнародного значення: Київ–

Харків–Довжанський (М–03) та Полтава–Олександрія (М–22), 2 національні 

автодороги, 4 залізничних магістралі, нафто- і газопроводи), вихід до Дніпра, 

область межує із високорозвиненими регіонами (Київська, Харківська, 

Дніпропетровська області).  

5. Транспортний комплекс Полтавської області представлений наступними 

видами транспорту: автомобільний, залізничний, трубопровідний, повітряний та 

річковий. Полтавська область відіграє значну роль у структурі транспортного 

комплексу України. Тип транспортної мережі змішаний – поліцентричний у 

центральній частині, лінійно-розгалужений уздовж транспортної магістралі Київ–

Харків–Довжанський і моноцентричний віялоподібний на південному-заході 

області, вздовж річки Дніпро. 

Транспортний комплекс Полтавської області має в своєму складі 

2 полікомпонентні інтегральні транспортні вузли (м. Полтава, м. Кременчук), 

двокомпонентні інтегральні транспортні вузли (м. Пирятин, м. Гребінка), галузевий 

залізничний транспортний вузол (смт. Ромодан), 22 транспортних центри, 

1629 транспортних пунктів.  

6. Для визначення впливу транспортних комунікацій на соціально-економічну 

ефективність розвитку господарства Полтавської області використано індекс 

комунікативності. Удосконалено формулу визначення індексу комунікативності 

території, зокрема враховано магістральні та регіональні трубопроводи. 
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При визначенні даного показника враховуються значимість лінійного чи 

точкового транспортного об’єкта, характер та інтенсивність зв’язків, пропускна 

здатність шляхів сполучення. 

Найвищі показники індексу комунікативності продемонстрували м. Полтава та 

м. Кременчук. Головними факторами слід назвати вигідне транспортно-географічне 

положення, а також високий рівень розвитку промисловості. Крім того наприкінці 

2017 р. ПОКП «Аеропорт–Полтава» отримав статус міжнародного, що вплинуло на 

підвищення індексу комунікативності міста Полтава. 

Система транспортних комунікацій є одним із факторів, що впливає на 

розвиток сільських територій. Поселенська мережа в значній мірі формується в 

залежності від мережі шляхів сполучення і навпаки, особливо для автодоріг 

місцевого значення. Між густотою мережі сільських поселень і щільністю мережі 

транспорту існують кореляційні зв'язки. Число населених пунктів визначає 

потенційну густоту транспортної мережі, що їх зв’язує; конкретна густота цієї 

мережі залежить від інтенсивності зв'язків між пунктами. Лубенська, Хорольська і 

Карлівська зони розселення населення мають більшу густоту сільського розселення 

(30–40 осіб/км
2
), ніж середня в регіоні (20–30 осіб/км

2
), і відповідно високу 

щільність автомобільних доріг. 

Відповідно до реформи децентралізації на території Полтавської області 

створено 60 ОТГ – 16 міських, 20 селищних і 24 сільських. При чому частина 

сільських рад була включена до складу як селищних, так і міських ОТГ, а не лише 

сільських, що сприятиме підвищенню транспортної доступності. 

7. Основними напрямами вдосконалення територіальної організації 

транспортного комплексу Полтавської області є: зміна конфігурації залізничної 

мережі (будівництво додаткових залізничних шляхів біля залізничних вузлів і 

станцій – Полтава, Гребінка, Ромодан, Лубни, Карлівка) для підвищення 

пропускної спроможності і проходження швидкісних поїздів; прокладання об’їзних 

доріг біля м. Полтава, м. Кременчук, смт. Чутове та виведення транзитного 

транспорту за межі населеного пункту; побудова транспортної розв’язки біля 

м. Кобеляки; будівництво моста через Дніпро поблизу Горішніх Плавнів; розвиток 

транспортної сітки з акцентом на будівництві доріг до опорних шкіл; подальший 

розвиток інтермодальних перевезень, створення логістичних центрів 
(смт. Шишаки, Велика Багачка, Диканька, м. Решетилівка – як населені пункти з 

найвищим показником ступеня центральності); розвиток мережі газотранспортної 

системи шляхом будівництва газопроводів від потенційних для розробки родовищ 

газу; будівництво транспортного авіаційного хабу для повітряних суден між 

Європою і Азією на базі ПОКП «Аеропорт–Полтава»; проведення робіт з 

поглиблення дна р. Дніпро для роботи Кременчуцького річкового порту. 
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АНОТАЦІЯ 

Лимарь Т.В. Транспортний комплекс Полтавської області і основні 

напрями вдосконалення його територіальної організації. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія». – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2020. 

У дисертації проведено дослідження територіальної організації 

транспортного комплексу Полтавської області та здійснено обґрунтування 

напрямів її удосконалення. Проаналізовано теоретико-методичні засади суспільно-

географічного дослідження транспортного комплексу регіону, розкрито сутність 

транспортного комплексу як цілісного суспільно-географічного утворення. 
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Обґрунтовано принципи формування регіонального транспортного комплексу. 

Розроблено методику суспільно-географічного дослідження транспортного 

комплексу регіону. 

Виявлено систему чинників формування транспортного комплексу 

Полтавської області. Досліджено галузеву, територіальну та управлінську 

структуру транспортного комплексу регіону. Проаналізовано вплив транспортних 

комунікацій на соціально-економічну ефективність розвитку господарства. 

Визначено рівень комунікативності міських поселень Полтавської області та його 

вплив на соціально-економічні процеси в регіоні. Запропоновано основні напрями 

вдосконалення територіальної організації транспортного комплексу Полтавської 

області. 

Ключові слова: транспорт, транспортний комплекс регіону, територіальна 

організація, показники роботи транспорту, індекс комунікативності, напрями 

вдосконалення територіальної організації транспортного комплексу регіону, 

Полтавська область. 

 

АННОТАЦИЯ 

 Лымарь Т.В. Транспортный комплекс Полтавской области и основные 

направления совершенствования его территориальной организации. – 

Рукопись. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 11.00.02 «Экономическая и социальная география». – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2020. 

 В диссертации проведено исследование территориальной организации 

транспортного комплекса Полтавской области и осуществлено обоснование 

направлений ее совершенствования. Проанализированы теоретико-методические 

основы общественно-географического исследования транспортного комплекса 

региона, раскрыта сущность транспортного комплекса как целостного социально-

географического образования. Обоснованы принципы формирования 

регионального транспортного комплекса. Разработана методика общественно-

географического исследования транспортного комплекса региона. 

 Выявлено систему факторов формирования транспортного комплекса 

Полтавской области. Исследовано отраслевую, территориальную и 

управленческую структуру транспортного комплекса региона. Проанализировано 

влияние транспортных коммуникаций на социально-экономическую 

эффективность развития хозяйства. Определен уровень коммуникативности 

городских поселений Полтавской области и его влияние на социально-

экономические процессы в регионе. Предложены основные направления 

совершенствования территориальной организации транспортного комплекса 

Полтавской области. 

 Ключевые слова: транспорт, транспортный комплекс региона, 

территориальная организация, показатели работы транспорта, индекс 
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коммуникативности, направления совершенствования территориальной 

организации транспортного комплекса региона, Полтавская область. 

 

 

 

SUMMARY 

Lymar T. V. Transport complex of Poltava region and main directions of its 

territorial organization improving. – Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of geographical sciences in specialty 11.00.02 – 

Economic and social geography. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 

2020. 

The research of the territorial organization of the transport complex of Poltava 

region is carried out in the dissertation. The substantiation of the directions of its 

improvement is carried out. Theoretical and methodological principles of socio-

geographical research of the region transport complex are analyzed, the essence of the 

transport complex as a holistic socio-geographical formation is revealed. The principles 

of formation of the region transport complex are substantiated. 

Methodical bases of social and geographical research of the regional transport 

complex are developed, which provide for the implementation of the following stages of 

the research: theoretical and methodological, which involves the study of the transport 

complex as a holistic formation; study of factors of formation of a transport complex; 

system-structural analysis; forecast, which provides for the analysis of the impact of 

transport communications on the socio-economic efficiency of economic development of 

the region, the definition of the main areas of improvement of the territorial organization 

of the transport complex. 

The system of factors of formation of the transport complex of Poltava region is 

revealed, namely, historical and geographical features of its formation, the transport and 

geographical position of settlements of Poltava region is determined, the system of 

settlement of the population of this region as a factor of territorial organization of 

transport complex is analyzed. 

The transport-geographical position (TGP) of Poltava region is analyzed. The region 

has a favorable TGP – significant transit potential through the region passes the transport 

corridor "Europe-Asia", 2 roads of international importance: Kyiv–Kharkiv–Dovzhansky 

(M-03) and Poltava–Alexandria (M-22), 2 national roads, 4 railways, oil and gas 

pipelines), access to the Dnieper, borders with highly developed regions (Kyiv, Kharkiv, 

Dnipropetrovsk regions). The branch structure of the transport complex of Poltava region, 

which was formed for a long time and currently operates the following types of transport: 

road, rail, pipeline, air and river. The territorial structure of the transport complex of the 

region is analyzed. It was found that the type of transport network in Poltava region is 

mixed-polycentric in the central part, linearly branched along the Kyiv–Kharkiv–
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Dovzhansky highway and monocentric fan-shaped in the south-west of the region, along 

the Dnieper River. 

The transport complex of Poltava region consists of 2 multi-component integrated 

transport hubs (Poltava, Kremenchuk), two-component integrated transport hubs 

(Pyryatyn, Hrebinka), branch railway transport hub (Romodan), 22 transport centers. 

The main directions of improving the territorial organization of the transport 

complex of Poltava region (all its components – road, rail, air, river, pipeline transport) –  

change the configuration of the railway network of Poltava region - construction of 

additional railways near railway junctions and stations - Poltava, Grebinka, Romodan, 

Lubny, Karlivka, in order to increase capacity and for the passage of high-speed 

passenger trains; construction of bypass roads near Poltava, Kremenchuk, Chutove 

village and removal of transit vehicles moving on existing roads of state importance 

outside the settlement; construction of a transport interchange near the town of 

Kobeliaky; construction of a bridge across the Dnieper near Horishni Plavny; 

development of a transport network with an emphasis on the construction of roads to 

support schools; further development of intermodal transportation, creation of logistics 

centers (Shyshaky, Velyka Bagachka, Reshetylivka, Dykanka); development of the gas 

transmission system network through the construction of gas pipelines from potential gas 

fields for development; construction of a transport aviation hub for aircraft between 

Europe and Asia on the basis of PKP "Airport-Poltava"; carrying out works on deepening 

of the bottom of the Dnieper river for work of the Kremenchug river port. 

Key words: transport, region transport complex, territorial organization, transport 

work indicators, communicativeness index, improvement directions of the territorial 

organization of the region transport complex, Poltava region. 

 


