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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. На початку ХХІ ст. світова транспортна 

система перетворилася на одне із найважливіших соціально-економічних явищ 

сучасності. Стаючи глобальним явищем, транспорт втягував у свою орбіту не 

тільки галузі господарства, що його обслуговують, а й науку, яка покликана 

аналізувати, організовувати та прогнозувати його розвиток. Бурхливий 

розвиток транспорту та велика кількість проблем, що пов’язані з цим, 

обумовили залучення вчених різних спеціальностей та міждисциплінарний 

характер таких досліджень. Транспорт як важлива та фундаментальна складова 

суспільного життя досліджується низкою наукових дисциплін, зокрема таких, 

як економічні, екологічні, технічні та географічні. З точки зору географії, 

транспорт – це складова території, що тісно пов’язана із конкретними 

природними та соціально-економічними умовами. На цьому тлі й сформувалася 

географія транспорту як окрема галузева суспільно-географічна дисципліна.  

За даними Державної служби статистики України, частка міського 

населення в країні зростає і на початок 2019 року складала 69,4%. Надзвичайно 

важливою складовою функціонування міст виступає їх транспортна 

інфраструктура, передусім – система громадського транспорту. Міські 

транспортні системи потребують підвищеної уваги як сполучні елементи, що 

впливають на ефективність функціонування міст в цілому та окремих районів. 

Громадський пасажирський транспорт великого міста, яким є столиця держави 

– м. Київ, є однією з галузей його життєзабезпечення, від функціонування якої 

залежить як розвиток господарського комплексу, так і спосіб життя населення. 

Актуальним аспектом дослідження системи міського громадського транспорту, 

що подекуди залишається поза увагою, є його територіальна організація.  

Вищезазначене зумовило вибір теми дисертаційної роботи, її мету та 

дослідницькі завдання щодо суспільно-географічного дослідження розвитку 

громадського транспорту міста Києва. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці 

вітчизняних та зарубіжних вчених з теорії суспільної географії, географії 

транспорту, урбаністичної географії, зокрема, В. Бугроменка, Г. Гольца, 

І. Гукалової, І. Дудника, К. Мезенцева, Л. Нємець, В. Нудельмана, Я. Олійника, 

Н. Пашинської, Г. Підгрушного, М. Пістуна, Ю. Пітюренка, І. Рудакевича, 

Л. Руденка, Д.-П. Родріго, І. Савчука, І. Смирнова, А. Степаненка, Е. Таафе, 

С. Тархова, О. Топчієва, Е. Ульмана, О. Шаблія та інших.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота пов’язана з науково-дослідною роботою, що виконувалася 

на географічному факультеті Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, зокрема НДР «Просторові трансформації в Україні: моделі 

модернізації та планування міських територій» (номер держреєстрації 

0116U002636), а також виконувалася у відповідності до Стратегії розвитку 

міста Києва до 2025 року (розд. 2.2. Транспорт та міська мобільність), 

Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки. 
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Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – виявити просторово-

часові особливості функціонування та розвитку громадського транспорту міста 

Києва, визначити ключові проблеми та шляхи їх розв’язання. Для досягнення 

поставленої мети виконувалися такі завдання: 

- на основі аналізу результатів попередніх досліджень узагальнити 

концептуальні засади суспільно-географічного дослідження громадського 

транспорту великого міста; 

- удосконалити методику суспільно-географічного дослідження міського 

громадського транспорту; 

- визначити та проаналізувати фактори розміщення, функціонування та 

розвитку громадського транспорту великого міста; 

- проаналізувати сучасний стан інфраструктури громадського транспорту 

м. Кивєа; 

- здійснити просторово-часовий аналіз розвиту громадського транспорту 

Києва за окремими видами транспорту та комплексно; 

- проаналізувати транспортні утворення Києва, провести їх класифікацію 

та ідентифікацію; 

- виявити сучасні проблеми територіального розвитку громадського 

транспорту м. Києва та обґрунтувати пріоритетні напрями його подальшого 

розвитку. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є громадський транспорт міста 

Києва. Предмет дослідження – просторові аспекти функціонування та 

розвитку громадського транспорту міста Києва. 

Методика та методи дослідження. Основними теоретико-

методологічними підходами дисертаційної роботи є географічний, 

геоінформаційний, історичний та системний. Для дослідження просторового 

розвитку громадського транспорту Києва використовувались світоглядно-

філософські, загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Зокрема, в 

роботі використано методи діалектичний, індукції та дедукції (для окреслення 

об’єктно-предметної області дослідження, з’ясування сутності основних 

термінів та понять), системно-структурного аналізу (для визначення елементів, 

функціональних зв’язків та територіально-ієрархічної організації системи 

громадського транспорту м. Києва), аналітико-статистичний та порівняльно-

географічний (для визначення та аналізу соціально-економічних показників і 

пріоритетів розвитку різних видів громадського транспорту в м. Києві, 

співставлення рівнів розвитку міського громадського транспорту в різних 

великих містах України і світу, співставлення показників розвитку різних видів 

міського громадського транспорту), історичного аналізу (для ретроспективного 

аналізу транспортно-географічних досліджень та аналізу ретроспективи 

розвитку громадського транспорту в м. Києві), картографічний (для аналізу 

картографічних джерел та синтезу отриманих результатів дослідження), 

методів теорії графів у поєднанні із методом історико-географічних зрізів (для 

аналізу територіальної структури міського громадського транспорту, еволюції 
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транспортно-географічної мережі), географічної типології (для ідентифікації 

внутрішньоміських транспортних утворень). 

Інформаційну базу дисертаційного дослідження становили результати 

наукових транспортно-географічних досліджень в Україні та світі, нормативно-

правові документи, дані Головного управління статистики в м. Києві, а також 

результати власних досліджень автора, здійснені у 2015-2019 рр. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що автором  

вперше: 
- виявлено просторово-часові особливості розвитку громадського 

транспорту м. Києва;  

- здійснено класифікацію та ідентифікацію внутрішньоміських 

транспортних утворень  м. Києва з урахуванням масштабів, функцій, обсягів 

пасажиропотоку та ступеня модальності;  

удосконалено: 

- методику суспільно-географічного дослідження міського громадського 

транспорту, зокрема щодо поєднання методів теорії графів, історико-

географічних зрізів та географічної типології; 

- підходи до оцінки факторів розміщення, функціонування та розвитку 

громадського транспорту великого міста; 

набуло подальшого розвитку: 

- узагальнення концептуальних засад суспільно-географічного 

дослідження громадського транспорту міста та систематизація зарубіжного 

досвіду транспортно-географічних досліджень; 

- виявлення особливостей сучасного стану інфраструктури громадського 

транспорту м. Києва; 

- визначення проблем та пріоритетних напрямів територіального розвитку 

громадського транспорту м. Києва. 

Практичне значення одержаних результатів  полягає в обґрунтуванні 

методики суспільно-географічного дослідження громадського транспорту 

міста, його функціонування та розвитку у м. Києві, ідентифікації транспортних 

утворень міста, обґрунтуванні заходів з удосконалення міського транспортного 

сполучення. Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані 

директоратами, департаментами та управліннями Міністерства інфраструктури 

України, Міністерства розвитку громад та територій України, департаментом 

транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено при виконанні 

держбюджетної науково-дослідної роботи «Просторові трансформації в 

Україні: моделі модернізації та планування міських територій» (довідка № 

50/771-30 від 08.11.2019) на географічному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено у навчальний процес 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка при вивченні 

курсів «Економічна та соціальна географія України», «Географія транспорту і 

торгівлі» та «Міський транспорт і комунікації» (довідка № 50/772-30 від 
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08.11.2019), Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова при 

вивченні курсів «Економічна та соціальна географія України», «Географія 

транспорту» та «Основи суспільної географії» (довідка № 136 від 24.05.2019), 

Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини при 

вивченні курсів «Основи теорії суспільної географії», «Економічна та соціальна 

географія України», «Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів 

України» (довідка № 164-1 від 14.05.2019), Льотної академії Національного 

авіаційного університету при вивченні курсу «Транспорт і транспортна 

інфраструктура» (довідка № 01-08/1154 від 06.05.2019). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

науковою працею автора, в якій висвітлено результати власних досліджень 

щодо суспільно-географічної оцінки факторів та виявлення просторово-часових 

особливостей розвитку громадського транспорту міста Києва. Наукові 

результати, викладені у дисертації, отримані автором особисто. Наукових 

праць, опублікованих у співавторстві, немає. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювалися на міжнародних, 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, з’їздах: Міжнародній 

міждисциплінарній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Шевченківська весна» (м. Київ, 2015, 2016), Всеукраїнській 

конференції з міжнародною участю «Молоді науковці – географічній науці» 

(м. Київ, 2015), Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих науковців «Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти» 

(м. Харків, 2016), Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні і 

прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» 

(м. Кропивницький, 2016), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Регіон - 2019: стратегія оптимального розвитку» (м. Харків, 2019), а також 

обговорювались на наукових семінарах кафедри економічної та соціальної 

географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено у 

12 наукових працях загальним обсягом 5,4 д.а. (всі належать особисто автору), з 

яких 5 статей у наукових фахових виданнях України та 1 стаття у науковому 

періодичному виданні іншої держави (обсягом 3,6 д.а.), 6 публікацій, які 

засвідчують апробацію матеріалів дисертації (обсягом 1,8 д.а.)  

Структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, 14 додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 227 сторінок, з них основного тексту – 167 сторінок. 

Робота містить 14 таблиць, 44 рисунки (з них 40 картосхем). Список 

використаних джерел нараховує 200 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, визначено 

об’єкт та предмет, сформульовано мету та завдання дослідження, 

охарактеризовано теоретичні та методичні основи дослідження, розкрито 

наукову новизну одержаних результатів, їх теоретичну і практичну цінність, 

охарактеризовано апробацію результатів дослідження, структуру роботи. 

У першому розділі «Теоретико-методичні основи суспільно-

географічного вивчення громадського транспорту міста» розкрито сутність 

громадського транспорту міста як об’єкту суспільно-географічного 

дослідження, розглянуто концепції розвитку сучасного міста і роль в них 

транспорту, проаналізовано сучасні напрями зарубіжних та вітчизняних 

суспільно-географічних досліджень міського громадського транспорту та 

охарактеризовано основні наукові школи географії транспорту, сформульовано 

методику суспільно-географічного дослідження громадського транспорту 

великого міста. 

У даному дослідженні транспорт розглядається як сукупність усіх видів 

шляхів сполучення, транспортних засобів та споруд на шляхах сполучення, що 

забезпечують процес переміщення людей та вантажів з одного місця в інше. 

Громадський транспорт – це пасажирський транспорт, доступний для широких 

верств населення, призначений для одночасного перевезення великої кількості 

пасажирів заздалегідь складеними маршрутами з обладнаними місцями для 

зупинок, відповідно до розкладу або попиту на перевезення. Він може бути  

виділений як частина громадського (публічного) сервісу, поряд із такими 

галузями як освіта, охорона здоров’я, охорона правопорядку, військова справа, 

соціальні служби тощо.  

З точки зору географії, транспорт – це складова території, що тісно 

пов’язана із конкретними природними та соціально-економічними умовами. 

Важливою складовою географії транспорту є географія міського громадського 

транспорту, яку можна визначити як науковий підрозділ географії транспорту, 

що вивчає територіальну організацію громадського транспорту міста, 

закономірності та особливості його розміщення, ступінь транспортної 

забезпеченості міста загалом, його окремих районів, приміської зони. Об’єктом 

географії міського громадського транспорту виступають просторові 

(територіальні) транспортні системи, які складаються з транспортних мереж 

міст (мереж транспортних комунікацій міст), територіальних транспортних 

утворень, транспортних потоків, а предметом – просторова взаємодія різних 

елементів територіальної транспортної системи міста, яка проявляється у 

вигляді транспортно-географічних відносин (транспортне тяжіння, просторова 

віддаленість, транспортно-географічне положення, транспортні доступність, 

зв'язність і проникність території).  

З кінця ХІХ століття відбувалося поступове формування національних 

шкіл географії транспорту – німецької, французької, згодом – англо-

американської, польської, радянської. Географічні дослідження транспорту 
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українських вчених розвивалися у руслі спершу німецької, а згодом – 

радянської школи. Сучасний етап розвитку географії транспорту 

характеризується виходом за межі національних шкіл та глобалізацією 

виробництва і перетоку знань. У пострадянські часи дослідницьке поле 

української географії транспорту значно розширилось. 

На перших етапах розвитку географії транспорту переважали економіко-

географічні аспекти досліджень. З 1980-1990 рр. відбувається гуманізація 

географії транспорту, зокрема як окрема дисципліна виникла соціальна 

географія транспорту. Особливий фокус досліджень сформувався на перетині 

географії транспорту та геоурбаністики і стосується міського масштабу 

досліджень транспортних систем.  

Серед сучасних концепцій розвитку міст найбільш поширеними є 

концепції нового урбанізму, «третього місця», «розумного міста», «зеленого 

міста» («еко-міста»), «креативного міста» тощо. З точки зору реалізації 

стратегічних пріоритетів максимально ефективного використання наявних 

ресурсів і при цьому забезпечення високої якості життя населення науковий 

інтерес становить концепція «розумного міста» («smart city»). Більшість 

дослідників вагомою частиною реалізації цієї концепції вважають розвиток 

саме транспортної системи міста, у першу чергу, системи міського 

громадського транспорту як противаги надмірній автомобілізації міста, що є 

надзвичайно актуальним для Києва. 

Методика суспільно-географічного дослідження міського громадського 

транспорту передбачає чотири послідовних етапи. На підготовчому етапі 

визначається соціальне замовлення на дослідження розвитку системи міського 

громадського транспорту та відповідно до цього розробляється концепція 

дослідження. На другому (концептуально-інформаційному) етапі розробляється 

суспільно-географічна модель міського громадського транспорту. Третій 

(аналітико-статистичний) етап дослідження присвячений аналізу 

територіальної організації громадського транспорту м. Києва. Завершальним 

етапом є виявлення проблем, розробка прогнозу розвитку та обґрунтування 

напрямів удосконалення системи громадського транспорту м. Києва.  

У другому розділі «Чинники розміщення, функціонування та розвитку 

громадського транспорту Києва» розглянуто історико-географічні аспекти 

розвитку громадського транспорту м. Києва, проаналізовано умови і фактори 

розміщення, функціонування та розвитку громадського транспорту столиці, 

охарактеризовано організаційно-управлінські чинники розвитку громадського 

транспорту Києва, виявлено особливості інфраструктури громадського 

транспорту міста.   

Історико-географічний аналіз розвитку громадського транспорту Києва 

здійснено з використанням загальноприйнятої періодизації з виділенням 

тенденцій та закономірностей, характерних для кожного періоду: 

1) дорадянський – становлення міста Києва та його розвиток за часів Київської 

Русі, місто у складі польсько-литовської держави, за часів козацтва та у складі 

Російської імперії; 2) радянський – Київ у часи формування української 
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державності, місто у складі СРСР; 3) пострадянський – Київ після 

проголошення незалежності України до нині. 

До початку ХХ ст. першим системно організованим видом громадського 

транспорту в Києві залишався міський трамвай, що виник наприкінці ХІХ ст. 

Другим було організовано фунікулер. Автобусне сполучення виникло в Києві у 

1925 р. і розвивалось швидкими темпами. Так, кількість перевезень пасажирів в 

1967 р. порівняно з 1947 р. збільшилась у 88 разів. На початку 1980-х рр. у місті 

діяло 8 автопарків. З поверненням Києву статусу столиці України постало 

питання впровадження нових видів громадського транспорту, в першу чергу, 

тролейбуса, який почав діяти у Києві з 1935 р. Найважливіше значення в 

громадському транспорті Києва з 1960-х років набув метрополітен.  

Фактори розміщення, функціонування та розвитку громадського 

транспорту Києва можна об’єднати у дві групи: локалізуючі та нелокалізуючі. 

Перші, у свою чергу, включають геоторіальні, фізико-географічні та 

інфраструктурні фактори. Другу групу формують економічні, організаційно-

управлінські, матеріально-побутові, соціально-психологічні, екологічні, часові, 

безпекові, інноваційні та фактори кадрового забезпечення. Такий поділ є 

певною мірою умовним, оскільки нелокалізуючі фактори також мають 

просторову складову.  

Організаційно-управлінську структуру системи міського громадського 

транспорту Києва можна вважати сформованою, відзначивши при цьому 

високий рівень централізації управління. Так, шість видів громадського 

транспорту повністю або частково заходяться у підпорядкуванні єдиного 

комунального підприємства – КП «Київпастранс» (міський автобусний, 

трамвайний, тролейбусний транспорт, фунікулер, частково міські маршрутні 

таксі та міська електричка). У розвитку таких видів транспорту як міські 

маршрутні таксі та міська електричка  КП «Київпастранс» співпрацює 

відповідно з приватними перевізниками та державним підприємством 

«Укрзалізниця». Підземний міський транспорт знаходиться у підпорядкуванні 

багатопрофільного комунального підприємства «Київський метрополітен». 

Розвитком всієї системи Київського міського громадського транспорту 

опікується Департамент транспортної інфраструктури Київської міської 

державної адміністрації. 

Протягом тривалого часу розвиток транспортної інфраструктури м. Києва 

характеризувався пріоритетністю розбудови нових транспортних шляхів, що 

суперечить сучасним урбаністичним уявленням. Недоліками такого підходу є 

нераціонально організована мережа громадського транспорту Києва, наявність 

заторів, хаотичність паркування тощо. Наразі Київ розвивається типовим 

автомобілецентричним шляхом та потребує зміни транспортної парадигми на 

користь розвитку сталої міської мобільності. Основні інфраструктурні 

проблеми сучасного розвитку громадського транспорту Києва – низька загальна 

площа проїзної частини міста, високий рівень завантаженості міських 

автодоріг, дисбаланс в системі розселення і можливостями працевлаштування 

між правобережною і лівобережною частинами міста, низька транспортна 
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ефективність мостових переходів через р. Дніпро, нерозвинена система 

рейкового транспорту, недостатня розвиненість та протяжність мережі 

метрополітену, низька ефективність використання міської електрички, 

недосконалість сучасної мережі нерейкового громадського транспорту, 

надмірне використання маршрутних таксі тощо. 

У третьому розділі «Просторово-часовий аналіз громадського 

транспорту Києва та проблеми і перспективи його функціонування і 

розвитку» наведено результати просторово-часового аналізу громадського 

транспорту м. Києва, здійснено ідентифікацію транспортних утворень міста, 

визначено проблеми територіальної організації та обґрунтовано перспективні 

напрями розвитку громадського транспорту столичного міста. 

Функціонально-галузева структура системи міського громадського 

транспорту – це склад, сукупність її функціональних компонентів – різних 

видів, форм і напрямків пасажирських переміщень у межах міста. Головними 

перевізниками пасажирів у Києві є метрополітен (майже 45% всіх перевезень), 

автобусне сполучення та маршрутні таксі (майже 28%), тролейбусний 

транспорт (понад 15%), трамвайний транспорт (майже 11%). Інші види 

громадського транспорту (міська електричка, фунікулер, річковий трамвай) 

відіграють другорядну роль. 

Функціонально-територіальна структура системи міського громадського 

транспорту – взаєморозташування та взаємозв’язки просторово виражених 

об’єктів його транспортної мережі. Проведене дослідження дає підстави 

визначити, що для аналізу розвитку структури транспортної мережі Києва у 

просторі та часі доцільно застосовувати методику, що поєднує використання 

методів теорії графів та історико-географічних зрізів. У якості вершин графів 

обрано сельбищні утворення (житлові масиви, мікрорайони) міста. Поділ міста 

на сельбищні утворення та основні історичні зрізи у розвитку мережі 

громадського транспорту Києва були здійснені на основі генеральних планів 

міста таз урахуванням результатів досліджень О. Драпіковського та І. Іванової. 

Динаміка розвитку мережі громадського транспорту Києва з використанням 

методів теорії графів від 1985 до 2016 р. представлена на рис. 1. 

У каркасі громадського транспорту м. Києва як радянського, так і 

сучасного періодів можна виділити три топологічні яруси. Але у 2016 р. усі 

яруси займали більшу площу, а цикл-петля другого топологічного рівня охопив 

декілька вершин графа на Лівому березі. Це дозволяє оцінювати граф каркасу 

громадського транспорту у 2016 р. як більш складний. Якщо оцінити покриття 

усіма доступними видами громадського транспорту сельбищних утворень міста 

у двох історичних зрізах, то можна спостерігати його зростання: у 1985 р. 

сельбищні утворення міста були забезпечені громадським транспортом на 94% 

(74 з 79), тоді як у 2016 р. – на 98% (86 з 88). При цьому можна побачити зміни 

у структурі графів окремих видів громадського транспорту. Так, у сучасний 

період можна спостерігати надшвидкий розвиток мережі маршрутних таксі, що 

з найменш розвиненої у 1985 р. стала найбільш розвиненою та складною у 

2016 р.  
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Рис. 1. Графи мереж громадського транспорту Києва у 1985 (а) та 2016 (б) 

роках з виділенням остову та топологічних рівнів 
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Граф мережі автобусного транспорту показує, що її розвиток відстає від 

розвитку міста. Ознаки деградації, а також розірваність характерні для 

трамвайної мережі Києва, частину якої було ліквідовано (табл. 1). Еволюція 

графу мережі тролейбусної мережі характеризується зростанням рівня 

зв’язності, збільшенням кількості топологічних рівнів та загальним 

ускладненням. Для каркасу мережі метрополітену характерне повільне, але 

стабільне зростання. 

 

Таблиця 1 

 Основні показники зміни графу трамвайної мережі міста Києва 

 

Важливим дослідницьким моментом є ідентифікація та класифікація 

внутрішньоміських транспортних утворень, яку було здійснено за чотирма 

класифікаційними ознаками: масштабом (внутрішньоміський транспортний 

вузол, центр, пункт),  функціями (утворення на основі об’єктів, що приймають 

зовнішні пасажиропотоки; утворення на основі об’єктів, що регулюють  

внутрішні пасажиропотоки; пересадочні пункти), обсягом пасажиропотоку 

(крупні, середні, малі) та ступенем модальності (дуже складні, складні, 

середньої складності, прості) (рис. 2). 

Внутрішньоміський транспортний вузол – це комплекс засобів сполучення 

у пункті стику декількох видів міського громадського транспорту, а також 

примикань одного або декількох видів зовнішнього пасажирського транспорту, 

що спільно виконують операції з обслуговування перевезень пасажирів у межах 

міста.  Внутрішньоміський транспортний центр – комплекс засобів сполучення 

у пункті стику двох-трьох ліній одного виду внутрішньоміського громадського 

транспорту та одного виду зовнішнього пасажирського транспорту з одним-

двома видами внутрішньоміського. Внутрішньоміський транспортний пункт – 

визначене та спеціально обладнане місце посадки та висадки пасажирів в 

обраний вид міського пасажирського транспорту у вигляді зупинок, платформ, 

терміналів тощо. 

Рік 

Всього 

точок 

(V) 

Задіяних 

вершин 

(V’) 

Кіль-

кість 

ребер 

(E) 

Діаметр 

(D) 

α-

індекс 

β-

індекс 

ϕ-

індекс 

μ -

індекс 

π-

індекс 

Забезпе-

ченість, 

% 

1900 14 10 10 5 0,043 0,714 0,278 1 2,000 71,43 

1913 18 14 18 7 0,161 1,000 0,375 5 2,571 77,78 

1936 45 25 27 10 0,035 0,600 0,209 3 2,700 55,56 

1947 45 20 21 12 0,024 0,467 0,163 2 1,750 44,44 

1964 67 34 35 13 0,016 0,522 0,179 2 2,692 50,75 

1985 79 37 38 15 0,013 0,481 0,165 2 2,533 46,84 

2016 88 33 32 12 0,006 0,364 0,124 1 2,667 37,50 

У т.ч.           

Правий 

берег 
65 19 19 12 0,008 0,292 0,101 1 1,583 29,23 

Лівий 

берег 
23 14 13 10 0,000 0,565 0,206 0 1,300 60,87 
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Рис. 2. Класифікація внутрішньоміських пасажирських транспортних утворень 

 

У результаті дослідження в Києві ідентифіковано 9 крупних (обслуговують 

пасажиропотік обсягом понад 40 тис. осіб на добу), 13 середніх (від 25,0 до 39,9 

тис. осіб на добу) та 18 малих внутрішньоміських транспортних вузлів (від 10,0 

до 24,9 тис. осіб на добу). До крупних віднесено Центральний залізничний 

вокзал, станції метрополітену Лісова, Академмістечко, Мінська, Лівобережна, 

Дарниця, Контрактова площа, вузли Почайна та Видубичі. Середніми та 

малими вузлами є виключно станції метрополітену. Як внутрішньоміські 

транспортні центри визначено 4 пасажирські транспортні утворення, що 

сформувалися на базі пересадкових станцій метрополітену, 8 безпересадкових 

станцій метрополітену, міжнародний аеропорт Київ, Центральний автовокзал, 9 

пасажирських залізничних зупинкових пунктів, 5 автостанцій, які не входять до 

складу транспортних вузлів, а також низку станцій швидкісного трамваю. 

За функціональною ознакою слід розрізняти три рівні пасажирських 

транспортних утворень: 1) транспортні утворення поблизу вокзалів, 

залізничних станцій, аеропортів, автостанцій, які приймають-відправляють 

зовнішні пасажиропотоки, спрямовані в місто (Центральний залізничний 

вокзал, залізничні станції Дарниця, Київ-Дніпровський, Почайна, Видубичі, 

Київ-Московський, Київ-Волинський, Борщагівка, Святошин, аеропорт Київ, 

Центральний автовокзал, автостанції Київ, Поділ, Видубичі, Дачна, Південна, 

Дарниця, Полісся та Теремки); 2) транспортні утворення, які переважно 

регулюють внутрішньоміські пасажиропотоки, передусім станції 

метрополітену, а також ряд зупинок швидкісного трамваю, деякі станції міської 

електрички (пасажирські залізничні зупинкові пункти Троєщина, Троєщина-2, 

Рубежівський, Лівобережна, Зеніт, Вишгородська, Сирець, Караваєви дачі, 

Лівий берег); 3) зупинкові пункти, платформи, термінали міського 

громадського транспорту (автобусу, тролейбусу, трамваю, міської електрички, 

маршрутних таксі), на яких здійснюється посадка-висадка пасажирів та 

пересадка з одного транспортного засобу на інший. 
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Класифікація за ступенем модальності (кількістю поєднаних у 

пасажирському транспортному утворенні видів транспорту) враховує як види 

транспорту зовнішнього пасажиропотоку (авіа, залізниця, автобус (маршрутка), 

електричка, Бориспільський експрес), так і види транспорту внутрішнього 

пасажиропотоку (метрополітен, трамвай (у т.ч. швидкісний), тролейбус, 

автобус, маршрутне таксі, міська електричка), які поєднуються в одному 

пасажирському транспортному утворенні. Найвищий ступінь модальності 

(дуже складний) характерний для Центрального залізничного вокзалу, 

складними є вузли Видубичі та Почайна, станція Дарниця, станція метро 

Берестейська.  

Проблеми розвитку системи громадського транспорту Києва слід 

вирішувати в комплексі з розвитком всієї транспортної системи столичного 

міста. Перспективи її розвитку спрямовані на підвищення ефективності 

функціонування, забезпечення потреб населення у відповідних послугах та 

мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище. 

Порівняльний аналіз двох підходів до розвитку громадського транспорту 

міста – «місто для автомобілів» та «місто, вільне від автомобілів» – свідчить, 

що найбільш дієвим є їх поєднання, при якому важливо створити ефективні 

пересадкові вузли, перехоплювальні паркувальні майданчики на в’їздах до 

міста у зв’язці з громадським транспортом. У пунктах перетину або примикань 

двох або декількох видів зовнішнього пасажирського транспорту та міського 

громадського транспорту мають формуватися вузлові пункти пасажирської 

транспортної системи міста, що забезпечують їх взаємодію та пересадку 

пасажирів. Такими вузловими пунктами міської пасажирської транспортної 

системи виступають транспортні утворення – вузли, центри, пункти.  

З географічної точки зору, втілення об’єднувальної концепції організації 

транспортного сполучення в Києві слід вирішувати через: розвиток 

внутрішньоміських транспортних вузлів у визначеному периметрі м. Києва, 

який слід розглядати як «зону смартизації» транспортної системи, а саме 

Видубичі – Теремки – кінцева станція швидкісного трамваю «Кільцева дорога» 

– Житомирська – Сирець – Героїв Дніпра – залізнична платформа Троєщина-2 – 

Лісова – Бориспільська – Осокорки (рис. 3); розбудову максимальної кількості 

мостових переходів через Дніпро для створення максимально можливої і 

швидкої комунікації між правобережною та лівобережною частинами міста; 

поступове втілення концепції «розумного міста» («smart city») в межах 

вищеозначеного периметру («зона смартизації» транспортної системи Києва) з 

пріоритетом міського громадського транспорту над особистими авто за всіма 

показниками. 

Реалізація запропонованого інноваційного проєкту «Розумний транспорт 

Києва (Kyiv Smart Transportation)» передбачає створення системи 

інтелектуальних транспортних і логістичних систем громадського 

пасажирського транспорту Києва, які забезпечують моніторинг і управління 

трафіком міського громадського транспорту, дозволяють контролювати рух 

транспорту, інтервал, його заповнюваність, реагувати на надзвичайні ситуації 
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(затори, аварії тощо), інтелектуалізувати паркування та сервіси оповіщення на 

зупинках громадського транспорту. 

 

 

Рис. 3. «Зона смартизації» транспортної системи Києва 

 

Основними напрямами розвитку системи громадського транспорту Києва є 

пріоритет громадського пасажирського транспорту у виконанні міських 

перевезень; розвиток швидкісних позавуличних видів громадського рейкового 

транспорту (метрополітену, швидкісного трамвая, міської залізниці); 

забезпечення швидкого, комфортного і безпечного транспортного сполучення 

між усіма функціональними зонами столиці на основі збільшення щільності 

вуличної мережі, будівництва транспортних переходів через р. Дніпро, 

ліквідації диспропорцій між їх пропускною спроможністю і необхідністю 

збільшення інтенсивності руху; створення системи комплексних пересадочних 

вузлів на станціях міської залізниці та лініях метрополітену; розвантаження 

міської вуличної мережі від транзитних транспортних потоків з створенням 

системи обхідних магістралей. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Важливою складовою географії транспорту як суспільно-географічної 

дисципліни є географія міського громадського транспорту, об’єктом 

дослідження якої є територіальні (просторові) транспортні системи, що 

складаються з транспортних мереж міста, територіальних транспортних 

утворень та транспортних потоків, а предметом – просторова взаємодія різних 

елементів територіальної транспортної системи міста, яка проявляється у 

вигляді транспортно-географічних відносин (транспортне тяжіння, просторова 

віддаленість, транспортно-географічне положення, транспортні доступність, 

зв’язність і проникність території). Формування національних шкіл географії 

транспорту розпочалося з кінця ХІХ століття. Географічні дослідження 

транспорту українських вчених розвивалися у руслі спершу німецької, а згодом 

радянської школи. Сучасний етап розвитку географії транспорту 

характеризується виходом за межі національних шкіл та глобалізацією 

виробництва і перетоку знань. Якщо на перших етапах переважали економіко-

географічні аспекти транспортно-географічних досліджень, то з кінця ХХ ст. 

відбувається їх гуманізація. Особливий фокус досліджень сформувався на 

перетині географії транспорту та геоурбінстики і стосується міського масштабу 

досліджень транспортних систем. З точки зору реалізації стратегічних 

пріоритетів максимально ефективного використання наявних ресурсів та 

забезпечення високої якості життя населення, науковий інтерес становить 

концепція «розумного міста», яка передбачає пріоритетний розвиток системи 

міського громадського транспорту як противаги надмірній автомобілізації 

міста. 

2. Методика суспільно-географічного дослідження громадського 

транспорту великого міста передбачає  чотири послідовних етапи: підготовчий 

(визначення соціального замовлення на дослідження розвитку системи міського 

громадського транспорту, аналіз попередніх досліджень, систематизація 

основних наукових підходів та розробка концептуальних засад дослідження, 

визначення джерел інформації та термінів проведення дослідження), 

концептуально-інформаційний (розробка суспільно-географічної моделі 

об’єкту дослідження – міського громадського транспорту), аналітико-

статистичний (оцінка факторів розміщення та розвиту, просторово-часовий 

аналіз територіальної організації громадського транспорту досліджуваного 

міста), завершальний (виявлення проблем та обґрунтування пріоритетних 

напрямків удосконалення системи громадського транспорту досліджуваного 

міста). Методика дослідження передбачає поєднання порівняльно-

географічного та аналітико-статистичного методів, а також методів теорії 

графів, історико-географічних зрізів та географічної типології.  

3. Фактори розміщення, функціонування та розвитку громадського 

транспорту міста включають дві групи: локалізуючі (геоторіальні, фізико-

географічні, інфраструктурні) та нелокалізуючі (економічні, організаційно-

управлінські, матеріально-побутові, соціально-психологічні, екологічні, часові, 
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безпекові, інноваційні, кадрового забезпечення). Організаційно-управлінська 

структура системи міського громадського транспорту Києва характеризується 

сформованістю, високим рівнем централізації управління та частковою 

адміністративною розосередженістю. Міський громадський транспорт як 

відкрита інтерактивна система схильна до впливу ззовні, тому через вплив 

(свідомий чи стихійний) на ті чи інші фактори можна забезпечити її 

цілеспрямований розвиток. 

4. Основними інфраструктурними проблемами сучасного розвитку 

громадського транспорту Києва є низька загальна площа проїзної частини 

міста, високий рівень завантаженості міських автодоріг, дисбаланс в системі 

розселення і можливостями працевлаштування між правобережною і 

лівобережною частинами міста, низька транспортна ефективність мостових 

переходів через р. Дніпро, нерозвинена система рейкового транспорту, 

недостатня розвиненість та протяжність мережі метрополітену, низька 

ефективність використання міської електрички, недосконалість сучасної мережі 

нерейкового громадського транспорту, надмірне використання маршрутних 

таксі. Подальший розвиток транспортної системи Києва потребує зміни 

автомобілецентричного підходу на користь розвитку сталої міської мобільності.  

5. Система громадського транспорту м. Києва характеризується 

нерівномірністю за структурою пасажироперевезень зі значним переважанням 

метрополітену (охоплює майже 45% всіх перевезень) та автомобільного 

транспорту (автобуси та маршрутні таксі – майже 28%), відносно значимою 

часткою тролейбусного (понад 15%) та трамвайного (майже 11%) транспорту та 

другорядною роллю решти видів громадського транспорту (міської електричка, 

фунікулеру, річкового трамваю). Порівняння територіальних каркасів мережі 

громадського транспорту м. Києва у радянський та сучасний періоди  свідчить 

про ускладнення структури графу внаслідок природнього розвитку міста. 

Водночас спостерігаються зміни у структурі графів окремих видів 

громадського транспорту: значне розширення мережі маршрутних таксі, 

відставання розвитку мережі автобусного транспорту від загального розвитку 

міста, деградація та розірваність мережі трамвайного транспорту, зростання 

рівня зв’язності, збільшення кількості топологічних рівнів та загальне 

ускладнення мережі тролейбусного транспорту, повільне та стабільне зростання 

мережі метрополітену. 

6. Головними класифікаційними ознаками внутрішньоміських 

транспортних утворень міста є масштаб (внутрішньоміські транспортні вузли, 

центри, пункти), функції (утворення на основі об’єктів, що приймають зовнішні 

пасажиропотоки, утворення на основі об’єктів, що регулюють  внутрішні 

пасажиропотоки та пересадочні пункти), обсяг пасажиропотоку (крупні, 

середні, малі внутрішньоміські транспортні утворення) та ступінь модальності 

(дуже складні, складні, середньої складності, прості). Проведений аналіз 

дозволив ідентифікувати 9 крупних (Центральний залізничний вокзал, станції 

метро Лісова, Академмістечко, Мінська, Лівобережна, Дарниця, Контрактова 

площа, вузли Почайна та Видубичі), 13 середніх та 18 малих 
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внутрішньоміських транспортних вузлів. За ступенем модальності дуже 

складним є Центральний залізничний вокзал, складними – вузли Видубичі та 

Почайна, станція Дарниця, станція метро Берестейська.  

7. Доцільною є організація «зони смартизації» транспортної системи Києва 

у межах периметру Видубичі – Теремки – кінцева станція швидкісного трамваю 

«Кільцева дорога» – Житомирська – Сирець – Героїв Дніпра – залізнична 

платформа Троєщина-2 – Лісова – Бориспільська – Осокорки. Інноваційний 

проєкт «Розумний транспорт Києва (Kyiv Smart Transportation)» передбачає 

створення системи інтелектуальних транспортних і логістичних систем 

громадського пасажирського транспорту міста, які забезпечують моніторинг і 

управління рухом міського громадського транспорту, аналізувати його 

заповнюваність, реагувати на надзвичайні ситуації тощо. Основними 

напрямами подальшого розвитку системи громадського транспорту Києва 

визначено: пріоритет громадського пасажирського транспорту у виконанні 

міських перевезень; розвиток швидкісних позавуличних видів громадського 

рейкового транспорту (метрополітену, швидкісного трамвая, міської залізниці); 

забезпечення швидкого, комфортного і безпечного транспортного сполучення 

між усіма функціональними зонами столиці на основі збільшення щільності 

вуличної мережі, будівництва транспортних переходів через р. Дніпро, 

ліквідації диспропорцій між їх пропускною спроможністю і необхідністю 

збільшення інтенсивності руху; створення системи комплексних пересадочних 

вузлів на станціях міської залізниці та метрополітену; розвантаження міської 

вуличної мережі від транзитних транспортних потоків з створенням системи 

обхідних магістралей. 
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АНОТАЦІЯ 

Колотуха І.О. Громадський транспорт міста Києва: суспільно-

географічне дослідження. – 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 суспільно-географічне дослідження громадського 

транспорту міста Києва. Визначено місце географії міського громадського 

транспорту в ієрархічній структурі географічних наук. Проаналізовано сучасні 

напрями зарубіжних та вітчизняних географічних досліджень громадського 

транспорту міста. Сформульовано методику суспільно-географічного 

дослідження міського громадського транспорту.  

Визначено та проаналізовано фактори розміщення, функціонування та 

розвитку громадського транспорту. Охарактеризовано організаційно-
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управлінські чинники та інфраструктуру міського громадського транспорту 

Києва. 

Проведено просторово-часовий аналіз системи міського громадського 

транспорту  Києва. Здійснено класифікацію та ідентифікацію транспортних 

утворень міста за масштабом, функціональною ознакою, обсягом 

пасажиропотоку, ступенем модальності. Визначено проблеми територіальної 

організації міста. Запропоновано створення «зони смартизації» транспортної 

системи Києва та реалізацію інноваційного проєкту «Розумний транспорт 

Києва». Визначено основні напрями подальшого розвитку системи 

громадського транспорту Києва.  

Ключові слова: громадський транспорт міста, просторово-часовий аналіз, 

територіальна організація, методи теорії графів, метод історико-географічних 

зрізів, внутрішньоміські транспортні утворення, розумне місто, Київ. 

 

АННОТАЦИЯ 

Колотуха И.А. Общественный транспорт Киева: общественно-

географическое исследование. – 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 общественно-географическое исследование 

общественного транспорта Киева. Определено место географии городского 

общественного транспорта в иерархической структуре географических наук. 

Проанализированы современные направления зарубежных и отечественных 

географических исследований общественного транспорта города. 

Сформулирована методика общественно-географического исследования 

городского общественного транспорта. 

Определены и проанализированы факторы размещения, 

функционирования и развития общественного транспорта. Охарактеризованы 

организационно-управленческие факторы и инфраструктура общественного 

транспорта Киева.  

Проведен пространственно-временной анализ системы городского 

общественного транспорта Киева. Осуществлены классификация и 

идентификация транспортных образований города по масштабу, 

функциональному признаку, объему пассажиропотока, уровню модальности. 

Определены проблемы территориальной организации города. Предложено 

создание «зоны смартизации» транспортной системы Киева и реализация 

инновационного проекта «Умный транспорт Киева». Определены основные 

направления развития системы городского транспорта Киева. 

Ключевые слова: общественный транспорт города, пространственно-

временной анализ, территориальная организация, методы теории графов, метод 

историко-географических срезов, внутригородские транспортные образования, 

умный город, Киев. 
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SUMMARY 

Kolotukha I.O. Public transport in Kyiv: socio-geographical study. – 

Manuscript. Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Geographical 

Sciences in specialty 11.00.02 – Economic and Social Geography. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2020. 

The thesis is devoted to the socio-geographical study of public transport in Kyiv. 

Based on the analysis of previous studies, the main research approaches of socio-

geographical study of urban public transport are systemized. The place of geography 

of urban public transport in the hierarchical structure of geographical sciences is 

determined. The current directions of foreign and Ukrainian geographical researches 

of urban public transport are analyzed, and the main scientific schools of transport 

geography are characterized. The methodology of socio-geographical study of urban 

public transport is formulated, which includes four consecutive stages. The 

expediency of using a set of research methods is substantiated.  

The factors of formation, functioning and development of public transport are 

identified and analyzed. The main factors are combined into two types: localizing 

factors (geo-territorial, physical-geographical, infrastructural) and non-localizing 

factors (economic, management, welfare, socio-psychological, ecological, temporal, 

security, innovative, and staffing). The organizational and managerial factors of the 

urban public transport system development are analyzed. The organizational and 

management structure of Kyiv's public transport system is considered. The 

peculiarities of transport infrastructure in Kyiv are identified. 

The space-time analysis of the city public transport system in Kyiv based on 

combination of the graph theory and historical-geographical sections methods was 

carried out. The functional and sectoral structure of the urban public transport system 

is analyzed. The development of urban road (city buses and city taxis), tram and 

trolleybus transport, subway, city train and Kyiv funicular is analyzed in detail. The 

classification and identification of intra-city transport formations by scale, functional 

feature, volume of passenger traffic, level of modality are carried out. The concepts 

of intra-urban transport hub (node), intra-urban transport center, and intra-urban 

transport point are elaborated. The analysis allowed to identify 9 large, 13 medium 

and 18 small-sized intra-urban transport hubs. 

The problems of the territorial organization of the city are determined. The 

creation of a “smartization zone” of the transport system of Kyiv and the 

implementation of the innovative project “Smart Transport of Kyiv” are proposed. It 

is proved that from the geographical point of view, the implementation of the 

integrated strategy of transport development in Kyiv should be solved through the 

development of intra-city transport nodes in a certain perimeter of the city 

(“smartization zone”), construction of the new bridges crossings of the Dnieper in 

order to provide quickest possible communication between right- and left-banks’ 

parts of the city, the gradual implementation of the smart city concept. It is exposed 

that the implementation of the innovative Kyiv Smart Transportation project will 

enable the development of the Kyiv public passenger transport system intensively.  
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The prognosis for the development of the territorial structure of the urban public 

transport system is related to the increase in the capacity of connections between the 

right-bank and left-bank parts of Kyiv, which will allow unloading the city from 

transit passengers and freight flows in favor of public transport. The main directions 

of development of the urban transport system in Kyiv are determined, in particular 

priority of public passenger transport, development of high-speed off-street types of 

public rail transport (subway, high-speed tram, city railway), providing fast, 

comfortable and safe transport connections between all functional zones of the capital 

city on the basis of increasing the density of the street network, etc. 

Keywords: urban public transportation, space-time analysis, graph theory 

methods, method of historical-geographical sections, intra-city transport formations, 

smart city, Kyiv. 
 

 




