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АНОТАЦІЯ 

Лимарь Т. В. Транспортний комплекс Полтавської області і основні 

напрями вдосконалення його територіальної організації. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

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, здійснено обґрунтування 

напрямів її удосконалення. Висвітлено концептуальні підходи до вивчення 

транспортного комплексу регіону, проаналізовано теоретико-методичні засади 

суспільно-географічного дослідження транспортного комплексу, розкрито 

сутність транспортного комплексу як цілісного суспільно-географічного 

утворення.  

У роботі 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 
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транспортних комунікацій на соціально-економічну ефективність розвитку 

господарства регіону, визначення основних напрямів удосконалення 

територіальної організації транспортного комплексу. 

Виявлено систему чинників формування транспортного комплексу 

Полтавської області, а саме, історико-географічні особливості його 

формування, визначено транспортно-географічне положення населених пунктів 

Полтавської області, проаналізовано систему 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.  

Проаналізовано транспортно-географічне положення (ТГП) Полтавської 

області. Регіон має вигідне 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, 

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

високорозвиненими регіонами (Київська, Харківська, Дніпропетровська 

області).  

Визначено вплив системи розселення населення регіону на розвиток його 

транспортного комплексу. Полтавська область входить до складу Північно-
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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.  

Досліджено галузеву структуру транспортного комплексу Полтавської 

області, що формувався протягом тривалого часу і на сьогодні функціонують 

такі види транспорту: автомобільний, залізничний, трубопровідний, повітряний 

та річковий. 
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Проаналізовано територіальну структуру транспортного комплексу 

регіону. Виявлено, 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. 

Територію області перетинають транспортний коридор «Європа–Азія», 

автомобільні дороги міжнародного значення: Київ–Харків–Довжанський      

(М–03) та Полтава–Олександрія (М–22), національні автодороги Бориспіль–

Дніпро–Запоріжжя (Н–06), Суми–Полтава (Н–12), 6 автошляхів регіонального 

значення, залізничних магістралі Лозова–Полтава–Ромодан–Гребінка; Харків–

Полтава–Кременчук; Бахмач–Ромодан–Кременчук з відгалуженням Лохвиця–

Гадяч; Бахмач–Пирятин–Гребінка з відгалуженням Прилуки–Ніжин, 

магістральні нафто- і газопроводи. 

Проаналізовано вплив транспортних комунікацій на соціально-

економічну ефективність розвитку господарства Полтавської області. 

Визначено рівень комунікативності міських поселень Полтавської області та 

його вплив на соціально-економічні процеси в регіоні. 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. 

Удосконалено формулу визначення індексу комунікативності території, 

зокрема враховано магістральні та регіональні трубопроводи. 
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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. 

Досліджено систему транспортних комунікацій як чинник розвитку 

сільських територій Полтавщини. 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 зв'язує їх транспортної мережі; 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. 

Проведено оцінку конфігурації опорного каркасу регіону. Опорний 

каркас Полтавської області має лінійно-вузлову (стрижневу) конфігурацію. 

Його можна визначити як двоцентрично-магістральний з транзитними 

магістралями (за класифікацією В. Коломийчука). 

Опорний каркас території Полтавської області 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.  

Запропоновано основні напрями вдосконалення територіальної 

організації транспортного комплексу Полтавської області (усіх його складових 
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– автомобільного, залізничного, повітряного, річкового, трубопровідного 

транспорту) – зміна конфігурації залізничної мережі Полтавської області – 

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. 

Ключові слова: транспорт, транспортний комплекс регіону, 

територіальна організація, показники роботи транспорту, індекс 

комунікативності, напрями вдосконалення територіальної організації 

транспортного комплексу регіону, Полтавська область. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

SUMMARY 

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

territorial organization improving. – Qualifying scientific work as a 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. Conceptual approaches to the study of the transport 

complex of the region are highlighted, the theoretical and methodological principles 

of socio-geographical research of the transport complex are analyzed, the essence of 

the transport complex as an integral socio-geographical formation is revealed. 

The principles of the transport complex formation in region are substantiated in 

the work – territoriality, complexity, historicism, synergetic, perspectives, 

competitiveness of the region. The main theoretical and methodological approaches 

to the study are systemic, historical, synergetic. 

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 (historical and geographical features, transport and geographical position of 

settlements of region, influence of system of settlement of the population as a factor 

of the territorial organization of a transport complex, ecological factors of 

development of a transport complex of region); system-structural analysis (provides 

analysis of the sectoral, territorial and administrative structure of the regional 

transport complex); 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. 
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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 complex of Poltava region today is quite developed. However, it 

was formed over a long period of time. The first and main modes of transport before 

the railway in the Poltava region were river and cart. It is water (river) transport 

developed in parallel with the settlement and economic development of the territory. 

The history of railway transport in Poltava region began in the late nineteenth 

century. Road transport appeared in 1910-1930. Air transport appeared in Poltava 

region in the 1920s. The formation of pipeline transport in the region can be traced 

back to 1951, when industrial production of oil began in the region, and from 1957 – 

gas. 

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–Olexandria (M-22), 2 national roads, 

4 railways, oil and gas pipelines), access to the Dnipro, borders with highly 

developed regions (Kyiv, Kharkiv, Dnipropetrovsk regions). 

The influence of the settlement system of the region's population on the 

development of its transport complex is determined. Poltava region is part of the 

North-Eastern interregional settlement system of Ukraine and has a dispersed group 

nature of the settlement system. 

The properties of the settlement system that affect the development and location 

of the transport complex of Poltava region include: the presence of a significant 

number of settlements, and among them – highly developed and densely populated 

cities (Poltava, Kremenchuk); small average distance between settlements, which 

contributes to an increase in the number of trips; disperse-group nature of the 

settlement system; high intra-district migration mobility of the population. 
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The transport complex of the region has a negative impact on all components of 

the environment, the largest share – air pollution. Therefore, one of the priority areas 

of modernization of the transport complex is the need to legislate and implement a 

policy of greening it by reducing the transport load on the territory, improving 

vehicles. 

To solve the environmental problems of vehicles, it is necessary to ensure 

stricter environmental standards for the design of new models of cars and engines. In 

railway transport, it is necessary to develop requirements for rolling stock to comply 

with environmental regulations. The solution of ecological problems of water 

transport provides development of the program of development of its material and 

technical base with introduction of a complex of ecologically safe technologies; 

aviation – development of principles and methods of air protection against aircraft 

engine pollution, etc. One of the strategic directions of the transport industry in the 

context of global trends is to achieve the Sustainable Development Goals. 

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–Dovzhansky highway and 

monocentric fan-shaped in the south-west of the region, along the Dnipro River. 

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

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

hubs (Pyriatyn, Hrebinka), branch railway transport hub (Romodan), 22 transport 

centers, and 1629 transport points. 

The territory of the region is crossed by the transport corridor "Europe–Asia", 

highways of international importance: Kyiv–Kharkiv–Dovzhansky (M-03) and 

Poltava–Olexandria (M-22), national highways Boryspil–Dnipro–Zaporizhzhya (N-

06), Sumy–Poltava (H-12), 6 highways of regional significance, railways Lozova–

Poltava–Romodan–Hrebinka; Kharkiv–Poltava–Kremenchuk; Bakhmach–Romodan–
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Kremenchuk with the branch Lokhvytsia–Gadyach; Bakhmach–Pyriatyn–Hrebinka 

with a branch of Pryluky–Nizhyn, main oil and gas pipelines. 

The influence of transport communications on the socio-economic efficiency of 

economic development of Poltava region is analyzed. The level of 

communicativeness of urban settlements of Poltava region and its influence on socio-

economic processes in the region are determined. The highest indicators of the 

communicativeness index were demonstrated by Poltava and Kremenchuk. The main 

factors are the favorable transport and geographical location, as well as the high level 

of industrial development. In addition, at the end of 2017, Poltava Airport received 

international status, which affected the increase in the index of communicativeness of 

the city of Poltava. The formula for determining the index of communicativeness of 

the territory has been improved, in particular, the main and regional pipelines have 

been taken into account. 

The index of communicativeness of rural areas of Poltava region significantly 

depends on their distance from the highly communicative environment of large cities. 

The closer they are located, the greater the impact of urban areas on the development 

of communications. 

The system of transport communications as a factor of development of rural 

territories of Poltava region is investigated. The mechanism of interaction between 

transport and settlement is spatial interaction. The settlement network is largely 

formed depending on the network of roads and vice versa, especially for local roads. 

There are correlations between the density of the network of rural settlements and the 

density of the transport network. The number of settlements determines the potential 

density of their transport network; the specific density of this network depends on the 

intensity of connections between points. 

Lubny, Khorol and Karliv settlements have a higher density of rural settlements 

(30–40 people/km2) than the average in the region (20–30 people/km2), and, 

accordingly, a high density of roads. 

In accordance with the decentralization reform in the Poltava region, 60 OTGs 

were created – 16 cities, 20 towns and 24 rural. Moreover, some village councils 
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were included in both town and city OTGs, and not only rural ones, which will 

increase transport accessibility. 

The configuration of the support frame of the region was assessed. The 

supporting frame of Poltava region has a linear-nodal (rod) configuration. It can be 

defined as a two-centric highway with transit highways (according to the 

classification of V. Kolomiychuk). 

The supporting frame of the territory of Poltava region consists of nodal and 

linear elements. The linear elements are transit highways in the directions North-

West-East, East-South, North-South, passing through the territory of the region. 

Nodal elements are represented by the cities of Poltava, Kremenchuk and Lubny. 

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, 

Hrebinka, 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 and removal of transit vehicles moving on existing roads of 

state importance outside the settlement; construction of a transport interchange near 

Kobeliaky; construction of a bridge across the Dnipro near Horishni Plavni; 

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 PRMC "Airport–Poltava"; carrying 

out works on deepening of the bottom of the Dnipro river for work of the 

Kremenchuk river port. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. 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. 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. 

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» (№ державної реєстрації 0116U002636), а також з науковою 

темою «Соціальні, економічні і політичні трансформації сучасного 
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суспільства» (№ державної реєстрації 0115U002238), що виконувалася у 

Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка 

(2015-2019 рр.).  

Мета та 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 
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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 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; 
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 обґрунтування шляхів оптимізації соціально-економічного розвитку 

Полтавської області на основі впливу системи транспортних 

комунікацій. 

Практичне значення отриманих результатів. 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 року). 

Теоретичні положення, відображені у дисертаційній роботі, 

використовуються у освітньому процесі Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка (довідка № 1681/01-55/02 від 

23.05.2017 року), Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського (довідка № 03-10/679 від 21.08.2020 року).  

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 
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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, 8 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 ім. 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 міжнародною 

участю «Освітні й наукові виміри географії та туризму» (м. Полтава, 26 квітня 
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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 та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та  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. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОГОКОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ 

 

1.1. Транспортний комплекс регіону як об’єкт суспільно-

географічного дослідження 

 

 

Наявність розвинутого транспортного комплексу є важливим фактором 

функціонування регіону, тому вивчення його як об’єкта суспільно-

географічного дослідження є актуальним завданням у наукових розвідках.  

У науковій літературі поняття «транспортний комплекс» і «транспортна 

система» в більшості використовуються як синоніми. Деякі вчені у дослідженні 

теоретичних засад транспорту чи під час його регіонального аналізу вживають 

лише один термін: або «транспортний комплекс», або «транспортна система». 

Вважаємо, що неможна ототожнювати ці поняття, оскільки вони мають різне 

значення. 

Так Л. Ю. Яцківський і Д. В. Зеркалов дають визначення, що «транспорт 

– це комплекс, що складається з окремих видів: залізничного, морського, 

річкового, автомобільного, трубопровідного та повітряного. Вони взаємодіють 

між собою і становлять транспортну систему» [198, с.37]. 

Вперше термін «комплекс» (виробничо-територіальне поєднання) ввів і 

обґрунтував професор М. М. Колосовський. Він вказував, що виробничим 

комплексом називається таке економічне (взаємообумовлене) поєднання 

підприємств в одній промисловій точці або в цілому районі, при якому 

досягається певний економічний ефект за рахунок вдалого (планового) підбору 

підприємств у відповідності з природними і економічними умовами району, з 

його транспортним та економіко-географічним положенням [55, с.18]. 

Е. Б. Алаєв [1] обґрунтував поняття «комплекс», «комплексність». Він 

вказував, що комплекс економічного району це сукупність суспільних і 
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природних продуктивних сил, які забезпечують процес розширеного 

відтворення на території регіону і знаходяться в тісному взаємозв’язку. 

У свою чергу Т. А. Калашникова [51] наголошувала, що під комплексом 

розуміється певне взаємообумовлене і взаємопідпорядковане сполучення 

елементів продуктивних сил, при якому досягається найбільший економічний 

ефект для господарства країни в цілому. Ефект цей досягається за рахунок 

доцільного використання природних і економічних ресурсів, транспортного і 

економіко-географічного положення. 

Щодо диференціації комплексів і систем, то між ними існує принципова 

відмінність, яка полягає в наступному. Головною ознакою у визначені 

комплексу є територіальна. До нього входять всі підприємства певної галузі, які 

знаходяться на даній території, головним у визначенні системи є прямі 

виробничі зв’язки підприємств. Тому до таких систем входять, як правило лише 

частина виробництв, розташованих на даній території. У той же час ряд обсягів 

комплексу може знаходиться за межами його території, тобто основною 

ознакою є функціональні зв’язки. 

За С. І. Іщуком «усі види транспорту є складовими єдиного транспортно-

комунікаційного комплексу – територіального поєднання взаємопов’язаних 

видів транспорту, зв’язку й комунікацій, які, взаємодіючи один з одним та із  

зовнішнім середовищем, найповніше задовольняють потреби господарського 

комплексу та населення в перевезеннях вантажів і пасажирів, обміні 

інформаційними повідомленнями тощо» [106, с.273]. 

Таким чином, 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. 

Географія транспорту сформувалась в середині ХІХ ст., її методологічні й 

методичні засади розроблені недостатньо. Фундаментальні основи географії 

транспорту закладені С.В. Бернштейн-Коганом, М. М. Галицьким, 

Г. Г. Ситниковим та І. В. Нікольським. Чітке врахування територіальної 
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диференціації господарства і одночасно інтеграційних процесів, всебічна 

оцінка місцевих економічних і природних умов, регіональна взаємодія між 

природою, виробництвом і транспортом притаманні працям І. І. Білоусова, 

В.С. Харламова, М.X. Ганкіна, М. М. Казанського, П. С. Семенова та інших. 

У працях І. В. Нікольського вперше була обґрунтована концепція 

транспортно-економічного районування, запропонована типізація транспортних 

вузлів. Однак найбільша кількість робіт була присвячена географії окремих 

видів транспорту, транспортно-економічним системам окремих регіонів [113]. 

Інтенсивно географія транспорту почала розвиватися, починаючи з 1970-х 

років, після утворення однойменного відділу в Секторі географії АН УРСР. 

Працівники цього відділу В.П. Пелих, М.В. Григорович, К.Ф. Коценко та ін. 

виконали ряд фундаментальних досліджень залізничних станцій і вузлів 

Південно-Західного району (К. Ф. Коценко), розвитку і розміщення 

автомобільного і річкового транспорту України. Функціональна структура 

транспортних систем Донецько-Придніпровського і Південного районів 

досліджена Г.Л. Градовим, М.В. Багровим, С.А. Булгаковим, Ф. Н. Сухопарою і 

В.І. Удодом. 

Теоретичним питанням формування і розвитку транспортних комплексів, 

в тому числі і залізничних, приділили увагу в своїх роботах В.Н. Бугроменко, 

Г.А. Гольц, В.І. Дорошенко, К.Ф. Коценко, І.В. Нікольський, Ю.Є. Пащенко, 

В.Я. Савенко, С.А. Тархов, А.Г. Топчієв, Л.Г. Чернюк та інші вчені. Крім того, 

безпосередньо історію залізничного транспорту вивчали І.В. Агієнко, 

С.С. Богатчук, С.В. Верховський, Л.Л. Головачов, В.Н. Дімітрюк, Г.Н. Кирпа, 

С.В. Кульчицький, А.Г. Напорко, Р.О. Пономаренко, О.М. Пшинько, 

А.М. Соловйова, О.А. Шаригіна. Проблемам сучасного стану залізничного 

транспорту України присвячені роботи І.М. Аксьонова, Н.І. Богомолової, 

Л.Н. Гаєвської, І.М. Гойхман, В.П. Гудкова, Ю.Ф. Кулаєва, М.В. Макаренко, 

О.М. Сича, Ю.М. Цветова, І.Р. Юхновського та інших вчених. 

Будівництво залізниці по території Полтавської області та розвиток її 

залізничної мережі охарактеризували в контексті історії Полтавщини 
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дослідники-краєзнавці: А.А. Білоусько, А.П. Єрмак, П.В. Киридон, 

Т.П. Пустовіт, В.Я. Ревегук. Деякі відомості зустрічаються в різних 

періодичних виданнях. Тому питання історії формування залізничного 

транспортного комплексу Полтавської області вимагає більш детального 

вивчення. 

Дослідження А.П. Неживенко присвячене розробці наукових засад 

формування і розвитку регіонального транспортного комплексу та 

обґрунтуванню практичних рекомендацій по удосконаленню його системної 

організації. Акцент зроблено саме на економічних механізмах управління ТК, а 

не територіальних аспектах [109]. У даній роботі поняття «транспортна 

система» віднесене до макрорівня і його слід розглядати як цілісну інтегровану 

галузь національного господарства держави, до складу якої входить 

транспортна мережа всіх видів транспорту загального та відомчого 

користування, рухомий склад, кадрове забезпечення, система управління усіма 

видами транспорту, а під поняттям «транспортний комплекс» – транспортну 

діяльність на рівні регіону за умови, що концептуальні пріоритети його 

функціонування мають підпорядковуватися визначальним інтересам 

транспортної системи країни. Транспортна система поняття масштабне, 

комплексне, складне за структурою і може визначитись на основі різних 

критеріїв. 

Основними факторами, що впливають на розвиток транспортного 

комплексу та формування ринку транспортних послуг, зокрема, є: 

геоекономічне положення країни, наявність природних ресурсів та трудового 

потенціалу, обсяги і структура виробництва, обсяги зовнішньої торгівлі, рівень 

соціально-економічного розвитку, особливості територіальної структури 

господарства і її просторова організація, рівень розвитку ринку транспортних 

послуг. 

Важливу роль у організації транспортної діяльності відіграють 

транспортно-логістичні центри (ТЛЦ), які можуть розвиватися в межах 

транспортних коридорів, магістралей, прикордонних вузлів, вільних 
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економічних зон. ТЛЦ, координуючи використання різних видів транспорту, 

виконуючи вантажно-розвантажувальні роботи, забезпечуючи зберігання 

вантажів, вантажопереробку, надаючи повний комплекс сервісних і 

комерційно-ділових послуг, повинні в подальшому  набути широкого розвитку 

[168]. 

У праці О.Г. Гуменюк проведено комплексне дослідження механізмів 

формування та розвитку конкурентного середовища транспортної системи 

регіону та обґрунтування напрямів посилення конкурентного потенціалу 

транспорту [31]. 

Я.В. Шевчук здійснив обґрунтування теоретико-методологічних основ 

дослідження стану, особливостей розвитку і прогнозування автотранспортної 

інфраструктури України та її регіонів [193;194]. 

Завдяки обслуговуванню різних форм суспільної організації виробництва 

(спеціалізація, концентрація, кооперування й комбінування) транспорт впливає 

на підвищення ефективності розміщення різних галузей виробництва. 

Транспортно-географічне положення зумовлює розміщення окремих галузей 

виробництва (наприклад,  у портових містах розвивається рибна промисловість, 

суднобудування й судноремонт, металургійні комбінати, які орієнтуються на 

імпорт сировини й палива). 

Внаслідок вантажо- й пасажироперевезень між окремими видами 

транспорту формується територіальне поєднання шляхів, технічних засобів 

транспорту й служб перевезень, яке об’єднує всі види транспорту, що 

взаємодіють, у транспортний комплекс. 

Основними факторами, що впливають на процес формування 

транспортного комплексу є соціально-економічні, природні, історичні та інші. 

Передусім галузевий склад транспорту, густота транспортних шляхів 

зумовлюються рівнем розвитку господарського комплексу і спеціалізацією 

території. Залежить транспорт і від економіко-географічного положення району 

(центрального в країні чи прикордонного). Важливу роль у формуванні 

транспортного комплексу відіграє густота населення, людність населених 



31 
 

пунктів, маятникові міграції. З природних умов найбільше впливає рельєф і 

клімат. Особливо залежить від клімату авіаційний транспорт, менше – водний і 

сухопутний. Вплив природних умов з розвитком науково технічного прогресу 

поступово зменшується [37; 60]. 

Деякі географи намагалися пояснити розміщення транспортної мережі 

розподілом ландшафтних зон на земній кулі. Гумбольдт, виходячи із 

зональності географічних явищ, встановлює переважання меридіональних 

напрямків у транспортній мережі. Ратцель, навпаки, вважав, що сполучення 

уздовж паралелей повинні переважати над меридіональними [166]. 

Природні умови можуть впливати на розміщення транспортної мережі, 

проте головним і вирішальним фактором, що визначає загальні закономірності 

в розміщенні транспортних шляхів, є розвиток і розміщення виробничих сил і 

транспортні зв’язки між окремими районами [12]. 

Між транспортом і виробництвом існує складна взаємодія: з одного боку, 

транспорт визначається виробництвом, з іншої – часто виступає в ролі фактору 

розвитку і розміщення виробництва. Транспорт є загальною умовою 

матеріального виробництва. З його розвитком створюються умови для 

зростання виробництва у всіх галузях господарства, для освоєння нових 

районів та родовищ корисних копалин. Транспорт – галузь, що споживає 

продукцію чорної металургії, автомобілебудування, електроенергії, паливної, 

хімічної і лісової промисловості, приладобудування, локомотивобудування, 

суднобудування та ін. Однак на відміну від промисловості транспорт як галузь 

матеріального виробництва не використовує сировини і не виробляє нової 

продукції. Предметами праці на транспорті є вантажі, які перевозяться, але 

вони не служать сировиною для транспорту і транспорт не оплачує їх вартості. 

У зв’язку з цим резерви на транспорті можуть створюватися лише у вигляді 

шляхів сполучення, технічних засобів і провізної здатності. У промисловості 

можна і при невеликих запасах виробничих потужностей поступово 

накопичити значні обсяги тієї чи іншої продукції і за допомогою транспортних 

засобів направити її в будь-який район країни, де виникає необхідність в ній. 
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Можливості транспорту в маневруванні резервами провізної здатності 

обмежені. 

Розвиток транспорту виявився необхідною умовою виникнення і 

поглиблення територіального поділу праці. Сам процес територіального поділу 

праці можливий при тісному обміні  товарами між територіями, які беруть в 

ньому участь. Такий обмін може бути реалізований тільки за допомогою 

транспорту. Найважливішою передумовою територіального поділу праці є той 

факт, що ціна товару на місці її виробництва і ціна на місці його збуту повинні 

знаходитись між собою в такому відношенні, щоб різниці між ними вистачило 

на покриття витрат по переміщенню або на покриття транспортних витрат 

[130]. 

Поглиблення територіального поділу праці та його форм 

(внутрішньорайонної, міжрайонної і міжнародної) в значній мірі залежить від 

розвитку транспорту, його технічної оснащеності та економічної доцільності. 

По мірі розвитку транспорту, вдосконалення його техніко-економічних 

характеристик знижуються господарські витрати на перевезення продукції від 

виробника до споживача. За інших рівних умов розширюється економічна 

раціональна зона споживання продукції, тобто стає можливою участь в 

територіальному поділі праці все більш віддалених одна від одної територій 

[109]. Так, у першій половині XIX ст. витрати на перевезення донецького 

вугілля на відстань 50-75 км в 2 рази перевищували собівартість його 

видобутку. 

Галузева структура транспортного комплексу регіону визначається 

техніко-економічними особливостями кожного виду транспорту, які значною 

мірою зумовлюють сфери раціонального застосування кожного з них. Висока 

провізна і пропускна спроможність залізниць, можливість здійснення масових 

перевезень вантажів у поєднанні з дешевизною, висока швидкість руху 

залізничного транспорту забезпечують його провідну роль у реалізації 

вантажних перевезень на далекі відстані. Велика маневреність і висока 

рухливість автомобільного транспорту – його головні особливості, які 
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полягають у можливості перевезення вантажів автомобілями з пункту 

виробництва до складу споживача без перевантажних робіт, а також висока 

швидкість доставки вантажів та інші переваги вивели вантажні автомобільні 

перевезення на перше місце. Найнижча собівартість перевезень нафти і 

нафтопродуктів трубопровідним транспортом зумовлює високі темпи його 

розвитку [13]. 

Окремі види транспорту є складними галузевими системами. Кожна з них 

виділяється своїми особливостями територіальної організації. Проте в 

теперішній час в процесі реалізації потреб у перевезеннях спостерігається їх 

взаємозамінність, яка добре простежується на пасажирському транспорті. На 

вантажному цей факт часто опосередковано служить причиною виникнення 

нераціональних перевезень. Ними є короткі перевезення на залізничному 

транспорті, залізничні перевезення нафтових вантажів та ін. [19]. 

Формування вантажних і пасажирських перевезень відбувається під 

впливом різних факторів. Це дві функції транспортного комплексу країни або 

кожного конкретного регіону. Тому в залежності від потреб господарства у 

вантажних чи пасажирських перевезеннях формується функціональна 

структура транспортного комплексу [37].  

Однією з важливих особливостей транспорту на відміну від інших 

галузей виробництва є лінійний тип його розміщення. У той же час транспорту, 

як і промисловості, властиве і точкове розміщення. Тому територіальна 

структура транспортної системи – це її внутрішня територіальна будова, що 

відображає поєднання лінійних і точкових елементів.  
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Рис.1.1. Структура транспортного комплексу, за методом кіл (діаграм) Ейлера 

(складено автором) 

 

Транспортний комплекс характеризують за наявною транспортною 

інфраструктурою, транспортними засобами (автопарки, рухомий склад 

залізниць, портовий флот та ін.) і роботою транспорту. Розглядаються системи 

галузевого транспорту – автомобільного, залізничного, морського, річкового, 

авіаційного, трубопровідного, а також їх поєднання та взаємодія на локальному 

і регіональному рівнях [169].  

У географії транспорту виділяють 4 рівні територіальної організації (ТО) 

елементів транспортної інфраструктури: лінійні (транспортні шляхи), точкові 

(станції, зупинки, стоянки), вузлові (транспортні вузли, перетини шляхів), 

ареальні (транспортні райони). Магістральні транспортні лінії поділяються на 

власне магістралі, бімагістралі та полімагістралі. Транспортні вузли бувають 

двох видів: спеціальні та інтегральні. Крім того, магістральні та немагістральні 

(прості) типи вузлів. До ареальних елементів територіальної організації 

належать транспортно-інфраструктурні райони. Кожен з них являє собою 

поєднання об’єктів транспортної інфраструктури на певній території із 

своєрідною взаємодією і функціями різних видів транспорту [37]. 

Транспортна інфраструктура регіону представлена транспортними 
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магістралями, вокзалами і станціями, ремонтними підприємствами і депо. 

Розрізняють автомобільні дороги загального користування: 1)державні; 

2) територіальні; 3)районні. Залізниці систематизують за колійністю – 

одноколійні, двоколійні, та за їх електрифікованістю постійним чи змінним 

струмом. Залізничні станції за своїми функціями можуть бути: 

а)пасажирськими; б)сортувальними; в)дільничими; г)вантажними; д)вузловими. 

За обсягами роботи та технічним обладнанням залізничні станції можуть бути: 

а) позакласними; б) І класу; в) інші (ІІ – ІІІ класів). 

Рухомий склад залізниць представлений локомотивами, серед яких 

магістральні і маневрові тепловози і електровози, а також пасажирськими і 

вантажними вагонами різних типів і класів. Автомобільний парк поділяють за 

типами машин на вантажний, автобусний, легковий, спеціальний [21]. 

Мережа шляхів сполучення – це сукупність усіх шляхів, що зв’язують 

населені пункти країни чи окремого регіону. Транспортна мережа є одним із 

найважливіших елементів кожного виду транспорту, що характеризує рівень 

потенційної транспортної забезпеченості держави або окремої її території. 

Густота мережі, її конфігурація, пропускна і провізна спроможність окремих 

напрямів визначають значною мірою обсяг транспортної роботи. Формування 

транспортної мережі, її видова структура, густота шляхів сполучення як 

загалом, так і окремих видів транспорту, проходження основних магістралей 

визначаються галузевою структурою господарства, його виробничою 

спеціалізацією, територіальною організацією, густотою населених пунктів, 

особливостями історичного розвитку, природними умовами, а також 

економіко-географічним положенням території країни або її регіонів. 

Інтегрування України в європейську транспорту систему вимагає 

відповідності міжнародним стандартам технічної, правової, технологічної, 

організаційної, економічної та інформаційної бази. Успішність роботи 

національних транспортних підприємств в інтегрованій транспортній системі 

залежить від їх конкурентоздатності, яка, за інших рівних умов, визначається 

рівнем підготовки кадрів [136]. 
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Розрізняють, кілька основних типів транспортної мережі за її 

конфігурацією: радіальна, в якій основні магістралі розходяться 

променеподібно від одного або кількох головних вузлів; мережі з 

переважанням більш-менш паралельних магістралей, широтних, 

меридіональних,  або тих і тих – ортогональна; деревоподібної конфігурації, що 

нагадує рисунок річкової мережі.  

За видами сполучень, і xapактером обслуговування розрізняють, 

міжнародні та внутрішньодержавні сполучення. Внутрішньодержавні бувають 

міжрайонні, внутрішньорайонні, місцеві, міжміські, приміські та 

внутрішньоміські [181].  

Під впливом розвитку інновацій відбуваються структурні зрушення в 

розвитку й розміщенні транспорту. Виникають трубопроводи для сипких 

вантажів, що перекачують у суміші з водою або нафтою (пульпопроводи), 

підвісні монорейкові дороги, водний і наземний транспорт на повітряній 

подушці, пневматичні трубопроводи, стрічкові транспортери, гіперлуп. 

Транспортні системи за своїм технічним рівнем, масштабами, організаційними 

формами і якістю транспортного освоєння  пасажирських і вантажних потоків 

адаптуються до нових вимог. 

На перший план виходить якість транспортного обслуговування, в той 

час як затрати відходять на другий план. Ці нові вимоги пов’язані з посиленням 

диференціації відправлень, розширенням спільного будівництва виробничих 

об’єктів, намаганням підвищити ефективність перевезень через зростання 

транспортних затрат, з необхідністю пристосування до зміни структури 

економічних зв’язків, забезпеченням регулярності й ритмічності пасажирських 

і вантажних перевезень, підвищенням рівня збереження і швидкості 

доставлення вантажів, необхідністю забезпечення безпеки руху при збільшенні 

його інтенсивності в умовах подальшої територіальної концентрації населення 

й виробництва в районах транспортних вузлів і вздовж основних транспортних 

шляхів, з необхідністю врахування екологічного аспекту розвитку транспорту, 

а також зниження енергоємності транспорту [183].  
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Головними показниками роботи транспорту є обсяги перевезення 

вантажів і пасажирів протягом року, серед них: перевезення (відправлення) 

вантажів – тон (т); вантажооборот (вантажообіг) – тонно-кілометр (т-км); 

перевезення (відправлення) пасажирів – осіб, пасажирів (пас.); пасажирооборот 

(пасажирообіг) – пасажиро-кілометр (пас-км).  

Структуру вантажообороту характеризують для різних видів транспорту 

за співвідношенням (млн. т-км, %) основних вантажів відправлення та 

прибуття. Вантажооборот транспортного вузла чи регіону в цілому може бути 

активним в разі перевищення обсягів вантажів відправлення над їх прибуттям 

чи пасивним, коли вантажів прибуває більше, ніж відправляється. 

Об’єктами дослідження в географії транспорту можуть бути транспортні 

комплекси регіонів, країн, світового господарства, головні напрями 

переміщень пасажирів і вантажів, вивчення окремих транспортних підприємств 

у складі господарства міст і регіонів, аналіз особливостей конфігурації 

транспортних мереж у різних природно-економічних умовах, визначення 

загальних закономірностей розвитку транспортних комунікацій і комплексів.  

За головними напрямами і маршрутами пасажирських і вантажних 

переміщень аналізують їх техніко-економічний стан, пропускну здатність, 

обсяги пасажиро- і вантажопотоків. Транспортні мережі у суспільній географії 

розглядають як каркаси (кістяки) територіальної організації розселення та 

господарства. За взаємним розміщенням головних економічних центрів та 

транспортних магістралей та їх конфігурацією визначають типи територіальної 

організації господарських комплексів – типи їх територіальних структур [49].  

Географія традиційно розглядала транспорт за його основними галузями: 

залізничний, автомобільний, морський, річковий, трубопровідний. Такий підхід 

певною мірою зберігається і нині. Але на світовому ринку транспортних послуг 

утверджується так званий функціональний підхід: клієнт замовляє перевезення 

вантажів (людей) від одного пункту до іншого; його цікавлять час і ціна і 

менше цікавлять технології виконання цього замовлення. Транспортні фірми 

все частіше об’єднують і комбінують різні види транспорту для цільових 
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перевезень «від воріт до воріт». Функціональний підхід – це забезпечення 

економічно вигідних і зручних перевезень пасажирів і вантажів за цільовими 

маршрутами (наприклад, міжнародними транспортними коридорами) за 

допомогою ефективних поєднань різних видів транспорту в єдині технологічні 

ланцюги [114].  

Класифікацію видів транспорту здійснюють за різними ознаками. 

Залежно від ролі виконуваної роботи виділяють транспорт загального й 

незагального користування. До транспорту загального користування належать: 

залізничний, морський, річковий, автомобільний, трубопровідний і повітряний 

види транспорту. Він сполучає окремі регіони і країни світу, забезпечує 

економічні зв’язки між виробниками й споживачами та пасажирські 

перевезення. Транспорт незагального користування здійснює переміщення 

сировини, матеріалів та інших видів продукції всередині підприємств 

промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі. Крім цього, 

виділяють транспорт особистого користування (легкові автомобілі, мотоцикли, 

велосипеди, яхти тощо) [60]. 

Різні види транспорту розрізняються за характером обслуговуваних ними 

зв’язків. Наприклад, морський і повітряний транспорт відіграє найважливішу 

роль у міжнародних економічних і пасажирських зв’язках, інші види 

транспорту обслуговують переважно внутрішні зв’язки  окремої країни.  

Види транспорту розрізняються за характером перевезень, їхньою 

дальністю, потужністю, кількістю спожитої електроенергії тощо. Залежно від 

розвитку й розміщення транспорт поділяється на суходільний (залізничний, 

автомобільний, трубопровідний), водний (морський, річковий), повітряний 

[113].  

У складі укрупнених галузей виділяють прості галузі та підгалузі. 

Наприклад, транспорт загального користування як укрупнена (комплексна) 

галузь має такий галузевий склад: залізничний, морський, річковий, 

автомобільний, авіаційний транспорт, міський електротранспорт. У складі 

трубопровідного транспорту окремими галузями розглядають нафтопровідний, 
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газопровідний, продуктопровідний та водогінний транспорт і т. д. Такий підхід 

значною мірою зберігається в організаційно-економічній та управлінській 

структурі транспорту [49]. 

Транспорт виконує важливу економічну, оборонну, соціально-політичну, 

культурну функції. 

Соціально-політичні функції транспорту виявляються в його здатності 

здійснювати обмін матеріальними й духовними цінностями між районами, 

містами, територіями і цим сприяє їх об’єднанню в єдину державу. Транспорт 

забезпечує вантажні, побутові і туристичні поїздки, а також медичне 

обслуговування людей, полегшує фізичну працю. 

Різноманітне і важливе культурне значення транспорту, перш за все, 

полягає в тому, що він забезпечує спілкування між континентами, країнами, 

містами й людьми, та сприяє задоволенню їх естетичних потреб і культурному 

обміну. 

Оборонна роль транспорту полягає в забезпеченні обороноздатності 

держави. Його функціями є перекидання військ і озброєнь, забезпечення 

об’єктів тилу і військового виробництва. Він є також важливою частиною 

багатьох видів військової зброї. 

Повне і якісне задоволення потреб країни в перевезенні може бути 

досягнуте тільки в тому випадку, коли всі транспортні засоби будуть 

функціонувати і розвиватись у взаємозв’язку, як єдиний органічний елемент 

усього господарства. 
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1.2. Принципи та підходи дослідження транспортного комплексу 

регіону 

 

Для вивчення регіонального транспортного комплексу та розробки 

основних напрямів удосконалення його територіальної організації необхідно 

провести суспільно-географічний аналіз, що передбачає використання певної 

методики, набору методів дослідження. Однак, насамперед необхідно 

визначити принципи дослідження транспортного комплексу регіону, що 

ґрунтуються на дослідженні методологічних принципів суспільної географії. 

Зокрема, такі принципи як: територіальності, комплексності, історизму, 

регіональної цілісності, синергізму, перспективності. 

Принцип територіальності полягає у вивченні типу просторового 

групування об’єктів, зокрема у дослідженні територіальної організації 

транспортного комплексу. Принцип комплексності полягає у всебічному 

комплексному дослідженні транспортного комплексу регіону із врахуванням 

усіх чинників, що впливають на його формування. Принцип історизму дає 

змогу дослідити виникнення регіонального транспортного комплексу у 

хронологічній послідовності з метою виявлення певних закономірностей. 

Синергетичний принцип передбачає врахування зв’язків різних рівнів і 

форм між елементами транспортного комплексу, розвиток яких посилює його 

цілісність та ефективність загалом. Принцип перспективності полягає в 

дослідженні регіонального транспортного комплексу для визначення його 

розвитку у майбутньому та прогнозування на конкретний період.  

Основними теоретико-методологічними підходами дослідження є 

системний, історичний, синергетичний. З точки зору системного аналізу об’єкт 

суспільно-географічного дослідження слід розглядати як систему, яка 

функціонує у певному середовищі і взаємодіє з ним. Системний підхід 

розглядає транспортний комплекс як систему, в якій всі галузі транспорту 

взаємодіють і впливають одна на одну. Історичний підхід полягає в 

дослідженні виникнення, формування та розвитку транспортного комплексу 
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регіону. Синергетичний підхід передбачає розгляд внутрішньої взаємодії між 

елементами транспортного комплексу, внутрішніх ресурсів і механізмів, які 

зумовлюють його еволюційний потенціал, при цьому враховує якомога більшу 

кількість діючих факторів. 

Основними принципами формування транспортного комплексу регіону є 

принцип загальної ефективності, принцип концентрації, принцип комплексної 

оптимізації, принцип відкритого росту елементів і підсистем, принцип 

дальності перспективи [45]. 

Розвинена мережа транспорту формує своєрідну властивість простору – 

комунікативність середовища. Вона полягає у створенні специфічних 

економічно вигідних умов для розвитку різних видів людської діяльності, що 

виникають на основі зростання функціональної зв’язаності, контактності, 

консолідованості, модульності, емерджентності, конгломеративності, взаємної 

проникності та доповнюваності різних елементів соціальних систем.  

У висококомунікативних точках простору виникають і формуються 

складні форми територіальної організації суспільства – вузли, агломерації, 

метрополітенські ареали, мегалополіси та ін. Для них характерні високий 

рівень розвитку соціального середовища, глибока перетвореність ландшафту, 

підвищені показники ефективності різних видів людської діяльності та високий 

ступінь їх інноваційності, піонерності, прогресивності, репрезентативності, 

ринкової спрямованості, міжнародної орієнтованості, модульності. Це все 

визначає індекс комунікативності території. Він також визначає характер 

розвитку промислового комплексу території, його інтегрованість, зв’язаність, 

відкритість зовнішнім факторам, рівень інформатизації та модульності [106]. 

 Одним із пріоритетних напрямів транспортної стратегії України, і 

відповідно її регіонів, є формування висококомунікативного середовища. Тому 

трансформація територіальної організації транспортного комплексу регіону 

потребує аналізу просторових властивостей транспортної мережі. 

Для суспільно-географічного аналізу транспортного комплексу 

використовують наступні методи дослідження: 
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– системний аналіз, який застосовується для вирішення складних 

проблем у різних галузях людської діяльності, у тому числі і у практиці 

перевезень. Суть системного аналізу полягає в методології дослідження 

ситуації, що готується до прийняття складних рішень і базується на описі цієї 

ситуації у вигляді деякої системи. Головною ланкою системного аналізу є 

поняття системи. Під системою слід розуміти сукупність елементів пов’язаних 

між собою вхідними і вихідними даними, які виконують визначені функції із 

досягненням єдиної мети; 

– структурний аналіз використовують при виділенні окремих структур, 

що дозволяє всебічно вивчити об’єкт дослідження (у даному випадку 

транспорт) із такими основними структурами як компонентно-функціональна, 

територіально-функціональна, організаційно-управлінська; 

– порівняльний метод притаманний усім географічним наукам. Він 

покликаний знайти найбільш істотні риси подібності та відмінності у 

господарському використанні територій певних регіонів світу, у географічних 

типах господарства і розселення, в їх взаємозв’язку, у показниках 

експлуатаційної роботи різних видів транспорту в регіоні; 

– статистичні методи використовуються для аналізу сили впливу 

факторів територіальної організації транспорту, виявлення просторово-часових 

закономірностей, визначення та кількісної оцінки статистичних залежностей. 

Серед цієї групи методів особливо виділяють кореляційний та регресійний 

аналіз. Кореляційній аналіз дозволяє виявити наявність і ступінь взаємозв’язку 

між декількома параметрами, що змінюються вибірковим чином. Основними 

числовими характеристиками є коефіцієнт кореляції та кореляційні відношення, 

що розраховуються за спеціальними формулами. Кореляційний аналіз є 

потужним інструментом аналізу взаємозв’язку між різного роду параметрами 

функціонування у транспортних комплексах. Якщо кореляційний аналіз 

дозволяє виявити сам факт наявності залежності між параметрами, то 

регресійний аналіз дозволяє встановити вид цієї залежності. 
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Для вдосконалення територіальної організації транспорту, обстеження 

транспортних потреб населення, вивчення попиту застосовуються методи 

отримання первинної статистичної інформації, зокрема такі, як табличний, 

анкетний, квитковий, візуальний методи обстеження пасажиропотоків і 

кореспонденції. Обстеження може бути суцільне – на всіх видах транспорту або 

тільки на одному з видів транспорту, або вибіркове – на окремих маршрутах 

або групі маршрутів. 

Для обробки й аналізу статистичних даних широко використовують 

метод групування, за яким досліджувану сукупність явищ поділяють за 

найістотнішими ознаками на якісно типові групи та підгрупи (групування 

регіонів за обсягами перевезень пасажирів та вантажів, показниками 

пасажирообороту, вантажообороту тощо). 

Для розв’язання транспортно-експлуатаційних задач (вибір експресних, 

швидкісних і скорочених маршрутів, побудова графіків руху) використовують 

математичні методи, зокрема методи лінійного програмування. Одним із них є 

матричний метод, який дає змогу розрахувати різні показники (кількість 

виконаних пасажиро-кілометрів, середню дальність поїздки пасажирів на 

маршруті, щільність пасажиропотоків на перегонах, чисельність перевезених 

пасажирів по маршруту, коефіцієнт нерівності пасажирських перевезень у часі); 

– моделювання – це дослідження складних для усвідомлення об’єктів 

пізнання (транспортних комплексів) на моделях. Воно ґрунтується на принципі 

аналогії та дає змогу вивчати об’єкт не безпосередньо, а через розгляд іншого, 

подібного й одночасно доступнішого об’єкта – моделі. Модель – це спрощене 

відтворення реальності, що відбиває в узагальненій формі її істотні властивості 

та є логічним або математичним описом компонентів і функцій модельованого 

об’єкта або процесу. Виділяють такі основні типи моделей: фізичні, аналогові, 

функціональні, економічні, математичні, імітаційні тощо; 

– суспільно-географічне прогнозування – це науково обґрунтована 

розробка системи уявлень про майбутні властивості та стан територіальних 

систем (у даному випадку – транспортної системи), спрямованості та ступеня 
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майбутніх змін, що викликані як випадковими факторами, так і 

цілеспрямованою діяльністю людини. 

Головними завданнями суспільно-географічного прогнозування є: 

науковий аналіз територіальних суспільних процесів та явищ; оцінка 

можливостей розвитку соціально-економічних (транспортних) територіальних 

комплексів; інформаційне забезпечення проектів соціально-економічного 

розвитку територій; виявлення просторово-часових закономірностей 

функціонування та розвитку соціально-економічних (транспортних) 

територіальних комплексів; 

– регіональний аналіз – економіко-географічний аналіз факторів 

регіонального розвитку для пізнання закономірностей та особливостей 

формування і функціонування транспортних комплексів; 

– історико-географічний метод застосовується в усіх суспільних та 

природничих науках. Своєрідність його використання полягає у тісному 

поєднанні з аналізом і просторовими аспектами соціально-економічного 

розвитку. Тобто історичний метод у суспільній географії розглядає еволюцію 

природно-суспільних відносин в економічному аспекті. Знання історичної 

географії необхідне для розуміння сучасної географії, а також для 

прогнозування змін. 

Його суть полягає в дослідженні змін у транспортному комплексі певної 

території, які відбувалися на історичних етапах його розвитку. Він дозволяє 

виявити, як відбувалося виникнення, становлення, і накреслити шляхи його 

подальшого розвитку; 

– локалізаційний аналіз – економіко-географічний аналіз факторів 

локалізації окремих елементів транспортних комплексів для пізнання 

закономірностей та особливостей їхньої територіальної структури та 

визначення оптимальних шляхів розвитку; 

– методи систематизації географічної інформації: класифікація – 

групування елементів системи за кількісними показниками; типізація – 

групування елементів системи за якісними показниками; районування – 
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складний процес просторового впорядкування інформації, що дозволяє глибше 

зрозуміти особливості розміщення досліджуваних об’єктів і явищ та їхню 

територіальну організацію в цілому. У географії транспорту широко 

використовують транспортно-географічне районування. Метод районування 

сприяє виявленню взаємопов’язаних у соціально-економічному аспекті частин 

території за певною ознакою. Базуючись на вченні про економічні райони, 

потребує обробки різноманітної економічної та соціальної інформації. За 

допомогою даного методу здійснюють виділення районів у межах певного 

транспортного комплексу. 

Поняття район і районування мають міжпредметне значення, хоча 

найповніше осмислені географічною наукою. Районування є методом 

наукового аналізу і синтезу складних явищ і об’єктів, їх прогнозування, 

планування і управління ними. Це складний процес просторового 

впорядкування інформації, вид географічної таксономізації (поряд із 

зонуванням і ареалоутворенням), що дозволяє глибше зрозуміти особливості 

розміщення досліджуваних явищ і об’єктів та їх територіальної організації в 

цілому). 

Районування, за М. Колосовським, – це розкриття процесу формування 

просторових систем. Мета вивчення цих систем – досягнення максимальної 

ефективності територіальної організації [55].  

Ступінь розробки вчення про райони свідчить про рівень розвитку тієї чи 

іншої галузі географічного знання. Однак поняття район відрізняється від 

звичайного ареалу. Ареал — це ділянка поверхні, територія, однорідна за 

певною ознакою, тобто гомогенна. Район завжди є територією з цілісною 

системою зв’язків, він внутрішньо неоднорідний, тобто має певну 

функціонально-територіальну структуру і внутрішню організацію. Кожен район 

повинен мати певні ознаки об’єктивності, специфіки і єдності (цілісності) своїх 

компонентів і елементів. Його визначають такі параметри, як міра 

компактності, центральності і типовості частин. 
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Конкретні результати процесу районування залежать від матеріально-

речовинного виразу тієї якості, яка районується. В міру пізнання цієї якості 

змінювався зміст категорії районування.  

Необхідність вирішення питань техніко-економічної політики, 

керівництва виробництвом вимагає вузькогалузевого господарського 

районування (промислового, транспортного, сільськогосподарського тощо). 

Галузеве районування поряд з міжгалузевим є обов’язковою аналітичною 

передумовою встановлення границь інтегральних суспільно-географічних 

районів. Галузевий суспільно-географічний район — це територія з 

підвищеною концентрацією виробництва продукції чи послуг відповідної 

галузі, що характеризується специфічними місцевими умовами і структурою, 

проблемами і перспективами розвитку, його територіальною організацією і 

положенням в системі міжгалузевого господарського комплексу. Галузеві 

райони в чистому вигляді не існують, але теоретично використовуються при 

поглибленому вивченні галузевого районування. Галузеві райони можуть бути 

загальногалузевими і внутрішньогалузевими (райони машинобудування, 

зернового господарства, культурно-побутового обслуговування тощо) [13]. 

Транспортно-географічного районування належить до галузевого 

районування і поділяється на такі види: визначення районів тяжіння до окремих 

транспортних шляхів і пунктів; районування і зонування перевезень: а) для 

мінімальної вартості продукту у споживача; б) за заданими розмірами 

виробництва та споживання. Перераховані вище види районування можна 

назвати спеціальним транспортно-географічним районуванням на відміну від 

районування комплексного – комплексне транспортно-географічне 

районування відображає всі основні транспортні, економічні та фізико-

географічні особливості місцевості і розглядає район як транспортний 

територіальний комплекс. 

Різновидом транспортно-географічного районування є визначення 

районів тяжіння до окремих транспортних шляхів і пунктів. Районом тяжіння 

даного шляху сполучення або транспортного пункту (станції, пристані) 



47 
 

називається територія, підприємства і поселення якої повністю або частково 

обслуговуються цим шляхом або пунктом. Райони тяжіння до шляху 

сполучення бувають місцеві, транзитні і загальні [13]. 

Місцевий район тяжіння охоплює економічні центри, які отримують або 

відправляють вантажі безпосередньо через точки, розташовані на даному 

шляху. На залізницях і водних шляхах всі вантажі прибувають або 

відправляються через станції або пристані, тому місцевий район тяжіння до цих 

шляхів складається з районів тяжіння до окремих залізничних станцій або 

пристаней. На безрейкових дорогах замість станцій беруться всі точки дороги, 

де автомобіль може зупинитися для завантаження і розвантаження, а також 

місця виходу на дорогу автомобільних під'їзних шляхів, що ведуть до окремих 

підприємств і населених пунктів [13]. 

Транзитний район тяжіння охоплює економічні центри, які тяжіють до 

транспортних пунктів, розташованих за межами даної ділянки шляху, але 

перевозять свої вантажі чи пасажирів через розглянуту ділянку без 

завантаження або вивантаження на її станціях чи пристанях. 

Загальний район тяжіння охоплює всі економічні центри, розташовані як 

в межах місцевого району тяжіння, так і за його межами (нерідко на великій 

відстані від даного шляху), які передають або отримують вантажі через станції 

або пристані даного шляху. 

Райони тяжіння всіх видів бувають: 1) існуючі, які виявляються при 

дослідженні існуючих економічних центрів і шляхів сполучення; 

2) перспективні, що встановлюються при проектних пошуках у зв'язку з 

будівництвом нових або реконструкцією старих шляхів з метою передбачити 

розміри вантажної і пасажирської роботи доріг і транспортних пунктів. 

Для правильного встановлення району тяжіння необхідне попереднє 

дослідження території значно більших розмірів, ніж та, що обслуговується 

досліджуваним шляхом. При комплексних транспортно-економічних 

дослідженнях економіко-географу доводиться виявляти райони тяжіння до всіх 

основних наявних і проектованих шляхів сполучення на території даного 
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району. Для кожного виду вантажу може існувати свій район тяжіння до того 

чи іншого шляху. Місцевий район тяжіння зазвичай встановлюють так, щоб він 

охоплював всі об'єкти, що створюють вантажі. При цьому райони тяжіння 

окремих шляхів можуть перекривати один одного, так як окремі економічні 

центри можуть бути пов'язані, наприклад, одночасно із залізницею і з водним 

шляхом. 

Правильне визначення району тяжіння вимагає всебічного аналізу 

економіко-географічних та фізико-географічних факторів. Точне його 

визначення можливе лише при транспортно-економічних дослідженнях з 

польовими економіко-географічними дослідженнями. Для цих цілей 

застосовується так званий аналітичний метод – вивчається: 

1) розміщення окремих підприємств і організацій та їх виробничі зв'язки; 

2) собівартість виробництва продукції; 

3) собівартість і умови транспортування; 

4) розміщення заготівельної і розподільної мережі; 

5) природні умови місцевості. 

Протягом тривалого часу для визначення меж місцевого району тяжіння 

застосовувалися спрощені графічні прийоми – спосіб бісектрис, при якому 

розташування станцій з вантажними операціями не враховується, і спосіб 

перпендикулярів, при якому береться до уваги розташування станцій. 

При способі бісектрис межа районів тяжіння визначається як геометричне 

місце точок, рівновіддалених від досліджуваних шляхів. Для цього напрямки 

доріг вирівнюються по ділянках таким чином, щоб відхилення спрямлених 

ділянок від дійсних були невеликі. Отримані  прямі відрізки продовжують до їх 

перетину; з точок перетину проводять бісектриси кутів, що утворилися; з 

відрізків бісектрис складається шукана межа. 

При способі перпендикулярів межа районів тяжіння визначається як 

геометричне місце точок, рівновіддалених від досліджуваних станцій 

(пристаней). Для цього кожна станція одного з шляхів сполучається прямими 

лініями зі станціями іншого шляху. З середин отриманих прямих відрізків 
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відновлюються перпендикуляри; з відрізків перпендикулярів складається 

шукана межа. 

Графічні способи не враховують розміщення економічних центрів, їх 

зв'язків, умов транспортування, витрат часу на перевезення, природних умов і 

т. п. Тому набув поширення графо-аналітичний метод, при якому спочатку в 

порядку першого наближення район тяжіння визначається графічним способом 

перпендикулярів, а потім межа його коригується аналітичним методом. 

В окремих випадках район тяжіння чітко обмежується природними 

рубежами, найчастіше гірськими хребтами і вододілами. Наприклад, Південний 

берег Криму обмежений Кримськими горами. Місцеві райони тяжіння до 

морських портів – так звані хінтерланди портів – бувають прості і складні. 

Простими хінтерландами називаються такі, у яких немає інших зручних 

шляхів, крім морських, для зв'язку між собою. Економічні центри в таких 

хінтерландах пов'язані з іншими районами тільки через свій порт. Складні 

хінтерланди мають для зв'язку між собою інші зручні шляхи, крім морських. 

Приклад – райони тяжіння до портів Причорномор’я. Визначення меж 

складних хінтерландів ускладнюється тим, що одні й ті ж економічні центри 

можуть обслуговуватися декількома портами, розташованими приблизно на 

рівній відстані від цих центрів. 

Методика визначення вантажообігу і районів тяжіння має свої 

особливості для окремих видів шляхів. 

Районування перевезень проводиться з метою усунути нераціональні 

перевезення та побудувати зони можливих перевезень основних видів 

продукції як за принципом мінімальної вартості її для споживача, так і за 

заданими розмірами виробництва і споживання.  

Встановлення зон розповсюдження продукції окремих виробництв 

потребує вивчення досить різноманітних економіко-географічних і 

транспортних умов. Окремі види продукції мають свої умови виробництва, 

споживання і транспортування, тому перевезення зонуються окремо по 

кожному виду або групі виробництв, практично –  по найбільш масових видах 
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міжрайонних вантажів, які мають велику питому вагу в роботі транспорту. 

Є.Д. Хануков [186] розрізняє поняття районування виробництва і 

районування перевезень, вважаючи їх тісно пов’язаними між собою: 

«Районування виробництва має на меті встановити найвигідніші розміри 

виробництва тієї чи іншої продукції за окремими джерелами або районами, 

коли відомі тільки можливі джерела продукції, а розміри її виробництва в 

кожному з джерел можуть бути встановлені в будь-яких практично необхідних 

розмірах. В цьому випадку встановлення найвигідніших зон розповсюдження 

продукції з окремих джерел, тобто власне районування перевезень, є лише 

одним із засобів для правильного районування виробництва. 

Районування перевезень має на меті встановити найвигідніші зони 

поширення продукції окремих джерел при тих умовах, коли за планом уже 

встановлені не тільки джерела продукції, а й розміри виробництва в кожному з 

них, і розміри споживання по районах і пунктах». 

При встановленні зон навіть на віддалену перспективу необхідно перш за 

все вивчити розміщення продуктивних сил в районах виробництва і 

споживання. Зони перевезень будь-якого виду продукції між різними 

джерелами можна встановити і без визначення розмірів їх виробництва і 

споживання, а виходячи з вартості продукції цих джерел, її якості, умов її 

використання і вартості транспортування. Ці зони дозволять правильніше 

встановити темпи розвитку тих чи інших джерел, виходячи з розміщення 

районів раціональних перевезень. Зони перевезень змінюються з відкриттям 

нових джерел продукції цього ж виду, зі зміною в собівартості її виробництва і 

перевезення, з появою нових, більш ефективних видів транспорту. 

При встановленні зон перевезень продукції з метою мінімальної вартості 

її у споживача зазвичай виходять із  вартості виробництва та вартості 

перевезень. При цьому показники вартості продукції повинні бути 

порівнюваними. Наприклад, для вугілля слід враховувати його калорійність у 

різних джерелах, витрати, пов’язані з умовами його транспортування, 

зберіганням і спалюванням. При еквівалентній вартості продукції в пунктах А і 
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             l1 

В і однаковій вартості 1 т-км межа між районами споживання (вантажоподіл) 

визначається рівністю Р1 + sl1= =Р2 + sl2 , де Р1 – вартість продукції в пункті А, 

Р2 – вартість її в пункті В, s – вартість перевезення. 

Розмежування зон перевезень продукції 

 з метою її мінімальної вартості для споживача 

 

 

 

 

                            l2 

 

Найістотніший недолік цієї методики полягає в тому, що зовсім не 

враховуються відмінності в капіталовкладеннях, потрібних для виробництва 

однорідної продукції в різних районах і на розвиток провізної здатності 

транспорту. 

У конкретних умовах планування перевезень на певний рік доводиться 

рахуватися із заданими розмірами виробництва і споживання в певних районах. 

Недостача дешевої продукції викликає необхідність завезення більш дорогої 

продукції з віддалених районів. 

Районування перевезень при заданих розмірах виробництва і споживання 

проводиться на основі порайонних балансів виробництва та споживання (з 

урахуванням експортно-імпортних операцій). Визначається кількість вантажів, 

що підлягають вивезенню та ввезенню, райони споживання прикріплюються до 

районів виробництва, визначаються розміри перевезень вантажів всіма видами 

транспорту. Таким чином, складаються порайонний матеріальний 

транспортний баланс і схема міжрайонного обміну вантажами. 

Найважливішою і найскладнішою частиною роботи з районування 

A 
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перевезень є пошук найвигіднішого варіанту прикріплення місць виробництва 

до місць споживання, а в зв’язку з цим розподіл перевезень за видами 

транспорту. Ця робота вимагає вдумливого і всебічного економіко-

географічного аналізу районів виробництва і районів споживання, а також 

повного вивчення умов транспортування. 

А.А. Мітаішвілі справедливо критикує механічні прийоми прикріплення 

районів виробництва до районів споживання на основі «найкоротших 

відстаней» або найменшого «сумарного кілометражу». Такі прийоми не 

враховують умов транспортування на різних шляхах і специфічних 

особливостей виробництва та споживання.  А.А. Мітаішвілі вважає, що 

необхідно порівнювати варіанти «не по відстанях і навіть не по сумі 

транспортних витрат, а по сумі вартості витрат виробництва, включаючи і 

вартість витрат транспорту як необхідної частини всього суспільного 

виробництва». При районуванні і зонуванні перевезень доводиться всебічно 

враховувати економіко-географічні і транспортні умови на основі порайонних 

балансів виробництва і споживання. 

Комплексне транспортно-географічне районування  

Деякі економіко-географи припускали, що транспортно-географічні 

райони повинні співпадати з економічними; відхилення можуть бути тільки 

незначні, тому що взаємозалежність між економікою і транспортом дуже тісна. 

Безперечно, що нерозривний зв'язок транспорту з іншими галузями 

господарства призводить в ряді районів до збігу економічних і транспортно-

географічних кордонів. Проте економіка транспорту має свої особливості, які 

дають підставу виділяти транспортно-географічні райони по транспортно-

економічних показниках [13]. 

Транспорт є необхідною ланкою у формуванні та розвитку виробничо-

територіальних комплексів економічних районів; в той же час для виконання 

своїх функцій він повинен мати особливі територіальні форми. Тому межі 

економічних і транспортно-географічних районів можуть і не збігатися [13]. 

Під транспортно-географічним районом ми розуміємо транспортно-
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територіальний комплекс з певною єдністю транспортної мережі, функціями 

окремих шляхів, зі спеціалізацією вантажної роботи відповідно до місцевих 

економічних та природних умов. 

Зважаючи на тісний зв'язок виробничо-територіальних комплексів з 

роботою транспорту кордони транспортно-географічних районів повинні 

проводитися по межах економічних районів. При цьому транспортно-

географічні райони можуть об'єднувати кілька економічних районів або з яким-

небудь з них збігатися, але, як правило, вони не повинні розділяти окремі 

економічні райони того ж рангу [13].  

Транспортно-географічне районування є процедурою структуризації 

транспортної системи за її найважливішими ознаками і властивостями, які 

виражаються в принципах, критеріях і показниках. 

До таких принципів належать: об’єктивна цілісність території, що 

базується на взаємопов’язаності всіх компонентів суспільства; перспективність 

діяльності людини, що дозволяє пов’язати інтереси району з державними; 

ефективна міжрайонна спеціалізація, що характеризується вигідними 

зовнішніми зв’язками; комплексно-пропорційний розвиток на основі 

внутрішніх зв’язків; єдність районування і політико-адміністративного устрою; 

соціальна та екологічна ефективність процесу життєдіяльності населення [13].  

Основними критеріями при виділенні і характеристиці транспортно-

географічних районів є:  

1) роль і взаємодія окремих видів транспорту в перевізній роботі районів; 

2) розміри і структура вантажообігу в залежності від економіко-

географічних умов районів;  

3) спеціалізація вантажних перевезень по окремих напрямах; 

4) особливості внутрішніх та зовнішніх основних транспортних зв'язків з 

найважливіших видів вантажів; 

5) вплив місцевих природних та економічних умов на конфігурацію 

шляхів, їх технічну оснащеність і на роботу транспорту [13]. 
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Недостатньо розробленою є система показників транспортно-

географічного районування, які повинні відображати перелічені принципи і 

критерії. Це повинні бути різні за змістом індекси рівнів спеціалізації, 

концентрації, комплексності й пропорційності діяльності людини; тісноти 

зв’язків між компонентами транспортного комплексу. При цьому слід 

використовувати також  показники  виробничого змісту, які добре розроблені 

економічною географією; соціальні показники — соціальною географією, а 

також показники інших видів діяльності людини — культурної, політичної, 

адміністративної тощо [13]. 

При детальному дослідженні всередині районів можуть бути виділені 

більш дрібні таксономічні одиниці транспортно-географічного районування – 

підрайони, мікрорайони і транспортні вузли. 

У кожному транспортно-географічному районі можуть бути свої 

специфічні проблеми розвитку транспорту, що випливають із особливостей 

господарського життя, шляхів сполучення та їх поєднання в транспортній 

роботі. 

 

– картографічний метод – використовується для виявлення просторових 

закономірностей, проте може бути і кінцевою метою слідження. Методами 

використання карт є: візуальний аналіз карти для виявлення закономірностей 

розміщення елементів транспортного комплексу та аналізу факторів їхньої 

територіальної диференціації; вимірювання відстаней; графічний аналіз карт 

для виявлення просторових закономірностей змін соціально-економічних явищ 

і процесів; математико-статистичний аналіз карт для зіставлення соціально-

економічних явищ, виявлення взаємозв’язків; 

– геоінформаційні методи, їх основа це ГІС – географічні інформаційні 

системи, що здійснюють збір, обробку, збереження, відображення й поширення 

географічних даних, а також даних непросторового характеру. За допомогою 

ГІС можна виявляти потреби та рівень забезпеченості населення й економіки 

регіонів транспортною мережею, розробляти стратегії фінансування 
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транспортної системи, оцінювати ефективність інвестиційних процесів, 

будувати прогноз на майбутнє тощо. ГІС забезпечує прийняття рішень щодо 

оптимального управління транспортним комплексом. Прикладом таких ГІС є 

MapInfo, ArcGIS, SURFER [37]. 

 У дослідженні використано такі загальнонаукові методи як абстрагування, 

аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, моделювання; методи економіко-

географічних досліджень: обробка вже накопиченої наукою географічної 

інформації – історико-географічний, географічного порівняння, 

картографічний, структурний аналіз, метод графів, статистичний. 

 За допомогою історико-географічного методу у роботі нами досліджено 

особливості формування і розвитку транспортного комплексу Полтавської 

області. Метод географічного порівняння  у роботі використано для порівняння 

статистичної інформації про показники діяльності транспорту в регіоні. 

Структурний аналіз у дослідженні використано під час вивчення компонентів 

транспортного комплексу регіону. Статистичний метод використано у 

дослідженні під час аналізу даних про транспортний комплекс Полтавської 

області. 

 

 

1.3. Методичні основи суспільно-географічного дослідження 

транспортного комплексу регіону 

 

Вивчення транспортних мереж малопоширений на даний час напрям 

досліджень. Разом з тим він відіграє виключно важливу роль у розумінні 

особливостей територіальної організації населення та господарства регіонів, 

оскільки транспортні комунікації виникають залежно від розселення населення 

та видів його господарської діяльності, з одного боку, і самі активно впливають 

на подальше розміщення населення та виробництва – з другого. 

Наявність розвинутого транспортного комплексу є важливим фактором 

функціонування економіки регіону, тому вирішення транспортної проблеми є 
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актуальним завданням у наукових дослідженнях. Для визначення рівня 

розвитку регіонального транспортного комплексу та розробки основних 

напрямів удосконалення його територіальної організації необхідно провести 

суспільно-географічний аналіз, що передбачає використання певної методики, 

набору методів дослідження. При цьому необхідно також враховувати 

відповідність рівня розвитку транспортних комунікацій регіону рівню його 

соціально-економічного розвитку. 

Сучасний суспільно-географічний підхід до вивчення транспортного 

комплексу передбачає насамперед дослідження особливостей і закономірностей 

територіальної взаємодії, в процесі якої реалізуються інформаційні властивості 

території і формується територіальна структура господарства. Техніко-

економічні особливості транспорту, його економічна статистика та інші 

галузеві розділи є додатковими елементами (а не визначальними) у 

географічному вивченні транспорту. Більше значення мають не транспортні 

засоби, а інфраструктурні компоненти, які відображають особливості території. 

Тобто у суспільно-географічних дослідженнях на перший план виходять 

завдання підвищення надійності та маневрування господарськими зв’язками за 

рахунок суто територіальних особливостей транспортних мереж (наприклад, їх 

конфігурації) [2]. 

Загалом у суспільно-географічних дослідженнях транспорту розрізняють 

такі головні напрями: 1) дослідження окремих транспортних підприємств та 

об’єктів (станції, порти, вузли); 2) аналіз транспортних комплексів; 3) вивчення 

транспортних мереж і комунікацій. 

Окремі транспортні об’єкти досліджують на локальному і регіональному 

рівнях. Такі дослідження мають на меті встановити роль і місце даного 

транспортного об’єкту у господарському комплексі міста, регіону, країни, 

визначити його економічні функції, вплив на довкілля, обґрунтувати напрямки і 

перспективи його подальшого розвитку, зокрема технологічної модернізації та 

реконструкції. 
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Дослідження транспортних комплексів міст, районів, областей, регіонів – 

це дослідження середнього масштабу. Вони мають на меті показати роль і місце 

транспортного комплексу в господарстві міста чи регіону. Зокрема встановити 

транспортні функції, які визначають спеціалізацію господарського комплексу. 

Також дослідження дозволяють проаналізувати характер транспортного 

обслуговування міста чи регіону, оцінити задовільність-незадовільність таких 

функцій тощо. 

Дослідження транспортних мереж має на меті показати, як природно-

географічні, історичні, соціально-економічні особливості території впливають 

на формування систем транспортних комунікацій і як наявні транспортні 

мережі зумовлюють територіальні відмінності в розселенні населення та у 

розміщенні господарства [17]. 

Таким чином вивчення транспортного комплексу регіону є дослідженням 

середнього масштабу. Суспільно-географічний аналіз регіонального 

транспортного комплексу проводять за допомогою певного оптимального 

набору методів. Метод дослідження – система прийомів, способів та операцій 

для досягнення поставленої мети при вивченні певного явища або процесу. 

Група вчених (В.В. Волошин, М.В. Григорович, К.Ф. Коценко) 

дослідження транспортного комплексу регіону здійснюють поетапно. По-

перше, необхідно виявити економіко-географічні особливості досліджуваного 

регіону, охарактеризувати природні умови і ресурси, визначити рівень 

економічного розвитку і структуру господарства. По-друге, доцільно 

проаналізувати галузеву структуру регіонального транспортного комплексу, 

розподіл вантажних перевезень між різними видами транспорту, їх динаміку та 

взаємодію в умовах досліджуваного регіону. 

У дослідженні елементів територіальної структури транспортного 

комплексу необхідно розглядати транспортні вузли як елементи територіальної 

концентрації взаємодії різних видів транспорту. Доцільно виділяти дві групи 

транспортних вузлів – інтегральні і спеціальні. Перша включає складні вузли, 

які формуються при поєднанні багатьох видів транспорту – автомобільного, 
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залізничного, морського, повітряного, річкового, і прості – зі 

слаборозгалудженою мережею шляхів сполучення і поєднанням окремих видів 

транспорту. 

Наступним етапом дослідження може бути аналіз особливостей розвитку 

кожного із видів транспорту регіону у територіальному і функціональному 

аспектах. Перший передбачає дослідження мережі шляхів сполучення із їх 

обладнанням, а також пунктів зосередження навантажувально-

розвантажувальних робіт і транспортних засобів. Техніко-економічні 

особливості кожної транспортної галузі визначають територіальний аспект 

дослідження. За допомогою функціонального аспекту визначається роль 

кожного виду транспорту у перевезеннях, що залежить від рівня розвитку і 

структури господарства регіону. На сьогодні, однією із важливих проблем є 

необхідність моніторингу взаємодії транспортного комплексу не тільки із 

галузями господарства, системами розселення, а і з геосистемами. Необхідно 

враховувати увесь механізм участі транспорту у природокористуванні [181]. 

Н.І. Коноваловою [57] запропоновано вивчати транспортний комплекс у 

такій послідовності: 

1. Значення транспорту в забезпеченні вантажних та пасажирських 

перевезень, у розвитку внутрішніх і зовнішніх економічних зв’язків. 

2. Історія формування транспортної мережі, етапи розвитку та роль кожного 

виду транспорту в господарстві району (регіону) на кожному з них. 

3. Транспортна система регіону, види транспорту, структура вантажо- та 

пасажирообігу. 

4. Географія шляхової мережі, умови та фактори її розвитку. 

5. Географія вантажо- й пасажироперевезень. 

6. Якісна характеристика транспорту: склад робочої сили, придатність і 

ступінь використання транспортних засобів і комунікацій. 

7. Екологічні аспекти транспортної проблеми. 



59 
 

Таким чином, проаналізувавши методичну базу дослідження 

регіонального транспортного комплексу, можна виділити наступні основні 

етапи його дослідження: 

I. Теоретико-методологічний, що передбачає вивчення транспортного 

комплексу як цілісного утворення. 

II. Вивчення чинників формування транспортного комплексу (історико-

географічних особливостей та встановлення етапів формування 

транспортного комплексу регіону, визначення транспортно-

географічного положення населених пунктів регіону, впливу системи 

розселення населення як фактору територіальної організації 

транспортного комплексу, екологічні фактори розвитку 

транспортного комплексу регіону). 

 ТГП (транспортно-географічне положення) Полтавської області 

визначено за допомогою методу графів. Для кількісної оцінки відносної 

транспортної доступності центрів адміністративних одиниць області 

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). 

Індекс оптимальної зв'язності (доступності) S, характеризує позиційне 

розташування і міру центральності поселень між собою і розраховується за 

формулою: 

Si= ∑ 𝑅𝑖𝑗𝑛
𝑗=1      (1.1) 

 

де Si – індекс доступності (оптимальної зв'язності), n – загальна кількість 

поселень, 𝑅𝑖𝑗 – найкоротша відстань між парами вершин і та ј. Чим нижче 

показник Si – тим вище роль елемента графу в системі поселень. Центральним 

являється елемент з мінімальним значенням індексу оптимальної зв'язності. 

Показник ступеня центральності (Z) вказує на відносне положення 

вершини Vi в ієрархічному ряді вершин G i визначається за формулою: 
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𝑍𝑖 =
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑚𝑎𝑥−𝑆𝑚𝑖𝑛
, 0 ≤ 𝑍𝑖 ≤ 1               (1.2) 

 

де 𝑍𝑖 – показник ступеня центральності, Si – індекс оптимальної зв'язності і 

вершини графу, Smin – мінімальне значення індексу оптимальної зв'язності, 

серед поселень, що включені в дослідження, Smax – максимальне значення 

індексу оптимальної зв'язності, серед поселень, що включені в дослідження. 

III. Системно-структурний аналіз (передбачає аналіз галузевої структури 

транспортного комплексу, дослідження територіальної структури 

регіонального транспортного комплексу – виявлення транспортних 

вузлів – інтегральних і спеціальних). 

IV. 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). 

 Для визначення показників комунікативності міських поселень 

Полтавської області розраховано індекс комунікативності 25 міст і смт за 

формулою: 

𝐼𝑘=∑ 0,05𝑥𝑛
𝑖=1 +0,1𝑥1 +0,2𝑥2+0,3𝑥3+0,1𝑦+0,2𝑦1+0,3𝑦2+0,5𝑦3+0,𝟐𝒑𝟏+0,𝟑𝒑𝟐+ 

+∑ 0,6𝑚
𝑗=1 𝑧1 + 1,0𝑧2+0,5𝑘1+1,0𝑘2++0,1t+0,2𝑡1+0,3𝑡2           (1.3) 

 

де  𝐼𝑘 – індекс комунікативності певного населеного пункту; і – лінійні 

транспортні об'єкти, n – загальна кількість, j – точкові транспортні об'єкти, m – 

загальна кількість, х – вузькоколійні залізниці, х1 – одноколійні залізниці, х2 – 

двоколійні залізниці, х3 – триколійні залізниці, y – місцеві автошляхи, y1 – 

територіальні автошляхи, y2 – регіональні автошляхи, y3 – магістральні 

автошляхи, p1 – регіональні трубопроводи, p2 – магістральні трубопроводи, z1 – 

річкові порти, z2 – морські порти, k1 – внутрішньодержавні аеропорти, k2 – 

міжнародні аеропорти, t – лінійні залізничні станції, t1 – вантажні, передаточні 
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та вузлові залізничні станції, t2 – пасажирські, сортувальні, дільничні залізничні 

станції. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Таким чином, 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 характеризується галузевою, територіальною, функціональною та 

управлінською структурою, задовольняє потреби господарського комплексу та 

населення в перевезеннях вантажів і пасажирів. 

2. У дослідженні обґрунтовано принципи формування транспортного 

комплексу регіону – територіальності, комплексності, історизму, 

синергетичності, перспективності, конкурентоспроможності регіону. 

Основними теоретико-методологічними підходами дослідження є системний, 

історичний, синергетичний. 

У роботі 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 

комунікацій на соціально-економічну ефективність розвитку господарства та 

основних напрямів удосконалення територіальної організації транспортного 

комплексу Полтавської області). 

3. У дослідженні регіонального транспортного комплексу можна виділити 

наступні етапи: 

I. Теоретико-методологічний, що передбачає вивчення транспортного 

комплексу як цілісного утворення. 

II. Вивчення чинників формування транспортного комплексу. 
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III. Системно-структурний аналіз – передбачає аналіз галузевої структури 

транспортного комплексу, дослідження територіальної структури 

регіонального транспортного комплексу – виявлення транспортних 

вузлів – інтегральних і спеціальних. 

IV. 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. 

 

 

 

Основні наукові результати розділу опубліковані автором у працях [77, 84]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

2.1. Історико-географічні особливості  

 

Транспортний комплекс певної території формується і розвивається під 

впливом багатьох факторів – природно-географічних, історичних, економічних, 

соціально-демографічних, екологічних та ін. На різних історичних етапах 

розвитку кожна його складова (галузь, вид транспорту) постійно зазнає змін. 

Досліджуючи ці зміни, можна визначити історико-географічні особливості 

розвитку транспортного комплексу. Це дозволить прослідкувати як відбувалося 

його виникнення і становлення та окреслити оптимальні шляхи подальшого 

функціонування, що є особливо актуальним. 

Полтавська область має вигідне транспортно-географічне положення, тому 

транспортний комплекс даного регіону 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. 

Ще у 1823 р. торгівельна і пасажирська пристані з’явилися у м. Кременчук. 

У 1850 р. була відкрита перша регулярна пасажирська лінія між 

Кременчуком і Пінськом. Уже на початку ХХ століття це була основна 

пристань великого аграрного регіону. Зараз провідну роль в організації роботи 

річкового транспорту в Полтавській області відіграє Публічне акціонерне 

товариство «Кременчуцький річковий порт». За часів економічної 

нестабільності на початку 1990-х рр. порт частково втратив свою силу. Проте 

зараз він функціонує і відновлює свої потужності. На сьогодні судноплавні 
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річки Полтавської області – Дніпро, Сула, Ворскла створюють необхідні умови 

для розвитку річкового транспорту [14]. 

Історія залізничного транспорту на Полтавщині розпочалася ще 

наприкінці ХIХ ст. Найбільш помітно на економічний розвиток губернії 

вплинуло саме будівництво залізниць, яке в Російській імперії велося досить 

інтенсивно.  

Через територію краю пролягли транзитні залізниці, що пов’язали 

Центральну Росію, а разом з тим і центральну частину України з азово-

чорноморськими портами та двома українськими промисловими областями – 

Донбасом і Криворіжжям.  

Перша залізниця, збудована в 1865 р. на українських землях під Росією 

(Одеса – Балта), була в 1868 р. продовжена до Єлисаветграда, потім у 1869 р. 

колію довели до Кременчука. Було відкрито першу в губернії залізничну 

дільницю, що з’єднала   Кременчук з Єлисаветградом (нинішнім Кіровоградом) 

і Балтою, а також станцію «Крюків-на-Дніпрі» з усім станційним 

господарством. Ця подія стала відправною точкою інтенсивного поступу 

цивілізації Полтавською землею [10, с.1-2]. 

У 1870 році було споруджено лінію Полтава-Кременчук, а наступного 

року почався рух поїздів від Полтави до Харкова, що відразу ж спростило 

сполучення й транспортування вантажів, дало можливість різко збільшити 

обсяги перевезень. Таким чином, на зміну старовинним чумацьким шляхам 

прийшла залізнична мережа –  новий, надійніший, зручніший  та ефективніший 

вид транспорту.  

У 1870-х рр. прибалтійський порт Лібава (тепер Лієпая) був з’єднаний 

залізницею з Ромнами, звідки у 1880-х рр. лінія через Ромодан була продовжена 

до Кременчука. У 1890-х рр. введено в дію залізницю Полтава – Київ. Таким 

чином, залізнична мережа в губернії склала 1500 км. (У 1893-1895 рр. 

будувалася також залізниця Лохвиця – Лебедин, але вона дійшла лише до 

Гадяча). Прокладенням лінії Полтава – Лозова наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. 

залізнична сітка губернії була фактично сформована. (Інші магістральні шляхи: 
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Москва – Курськ – Харків – Лозова – Олександрівськ – Севастополь та Москва 

– Курськ – Бахмач – Київ не торкалися території краю). Пізніше Харківсько-

Миколаївська залізниця, об’єднавшись із Курсько-Харківсько-

Севастопольською, стала найбільшою в Росії магістраллю, яку назвали 

Південною залізницею.  

Перед Полтавською губернією відкрились необмежені можливості для 

розвитку. Економіка України, що постійно нарощувала свій потенціал, 

спонукала залізничну мережу до збільшення вантажних і пасажирських 

перевезень. На державному рівні залізниці стали посідати провідні позиції, 

мали стратегічне значення в зміцненні обороноздатності [8].  

Провідну роль в організації роботи річкового транспорту відігравав 

Кременчуцький річковий порт, який було засновано у 1823 р. як пристань. У 

1850 р. була відкрита перша регулярна пасажирська лінія між Кременчуком і 

Пінськом [28, с.11]. 

Розвиток транспортного комплексу на початку ХХ століття розпочався з 

підвищення експлуатаційних показників за рахунок впровадження нових 

технологій на залізниці у 1910 році. 

Але виходячи з того, що залізнична мережа в Наддніпрянській Україні 

розбудовувалася під кутом потреб Російської імперії, українські залізниці в 

більшості були лише відтинками російських колій і спрямовувалися до 

позаукраїнських центрів у Росії й Прибалтиці. Найважливішим залізничним 

вузлом на підросійській Україні став Харків, де сходилися 6 ліній. До нього 

територією Полтавщини тяглися залізничні колії від Одеси і Києва. З ними 

була сполучена лінія Ромни – Мінськ – Лібава, що мала  метою вивіз 

українського збіжжя до портів Балтійського моря [6, с.174]. 

На 1913 р. товарний обмін Полтавської губернії характеризується 

перевищенням вивозу над ввозом: продуктів  землеробства, між якими (після 

хлібних продуктів) на першому місці кормові рослини, головним чином буряк 

(12485,3 тис. пудів); продуктів скотарства (худоба – 50329 голів, шкіра, 

шерсть) і птахівництва, а також  продуктів цукрового і крохмального 
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виробництва (75,5 тис. пудів). Інші продукти фабрично-заводської 

промисловості отримуються губернією ззовні, крім будівельних матеріалів, які 

прибувають водним шляхом, головним чином у Кременчук і Крюків, звідки 

залізницею розвозяться за межі губернії [56, с.176-180]. 

До Першої світової війни на українських землях в Російській імперії було 

збудовано 16000 км залізничних колій, тобто 2,9 км на 100 кв. км. (в Австро-

Угорській імперії відповідно 3700, 4,9 км).  

Географією залізниць досягалася мета зберегти однобічний товарообмін 

між Україною і Росією, за якого українські підприємства давали сировину для 

виготовлення продукції в промислових районах імперії. Регулюванням цін на 

перевезення вантажів залізницями царський уряд досягав такого становища, 

що вигідніше було вивозити продукцію поза межі України, ніж розвозити по її 

території.  

Залізниці стали своєрідними капіталістичними  підприємствами, на яких 

працювало 8 тис. робітників (найбільшими були залізничні майстерні в 

Крюкові й Полтаві). Розвиток залізниць ще тісніше пов’язав економіку краю з 

Російською імперією і водночас викликав занепад ярмарків і чумацтва [33]. 

На 1914 р. у Полтавській губернії було лише 5 автомобілів. Перший 

автомобільний гараж у Полтаві з’явився у 1930 році. Він знаходився на розі 

вулиць Гоголя і Жовтневої (нині площа перед театром ім. Гоголя). В автосекції 

спочатку було 3 вантажних автомобілі. З часом автопарк збільшувався, 

з’явились ремонтна майстерня, кузня. Було налагоджено перевезення вантажів 

і пасажирів легковими автомобілями і навіть автобусами [31]. 

Після проведеної більшовиками у 1918-1920 рр. націоналізації дрібної і 

середньої промисловості більшість підприємств Полтавщини припинили свою 

діяльність. Погано працював залізничний і водний транспорт. Після 

проголошення непу на Полтавщині почали здійснювати денаціоналізацію 

підприємств, робота транспорту  налагоджувалася. Довжина рейкових шляхів у 

Полтавській окрузі становила 391 км (367 верств), що обслуговувалися 30 

станціями [33]. 
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Наприкінці 30-х рр. поруч із промисловістю швидкими темпами 

розвивався і транспорт. Територією області проходило 890 км залізниць. 

Вантажообіг  у 1938 р. порівняно із 1913 р. зріс у 3,4 рази (вивіз) і 5 разів (ввіз). 

У 1940-х рр. на розвиток залізничного транспорту вплинула Друга світова 

війна. Велике значення для остаточного розгрому Німеччини та відбудови 

народного господарства у звільнених від ворога районах мало саме 

налагодження безперебійної роботи всіх видів транспорту. На відбудові мостів, 

залізниць, станційних споруд і будівель поряд з  воєнізованими формуваннями 

Hаркомату шляхів сполучення СРСР працювали тисячі мобілізованих  

робітників та селян Полтавщини. Так, у відбудові Полтавського залізничного 

вузла брали участь робітники 6-ої будівельно-відновлювальної дільниці та 

близько 2000 мобілізованих, головним чином жінок. Вже на четвертий день 

після вступу Червоної армії до Полтави на станцію Полтава – Південна прибув 

перший військово-технічний потяг. На початку жовтня 1943 р. було відновлено 

рух поїздів на дільниці Полтава – Дарниця.  

До відбудовних робіт на Кременчуцькому залізничному вузлі було 

залучено 1500 осіб. Всі роботи велися під вогнем німців, які з правого берега 

Дніпра обстрілювали місто. Робітники вручну розбирали зірвані корпуси, 

витягували з-під уламків устаткування і тут же його ремонтували. Протягом 

кількох днів робітники й мобілізовані відбудували водокачку, механічну 

майстерню, залізничні колії. Вже 4 листопада 1943 р. під артилерійським 

обстрілом противника машиніст Мироненко привів на станцію перший потяг з 

боєприпасами. Щоб уникнути прицільного вогню німецької артилерії, ешелони 

зі зброєю і боєприпасами розвантажували ночами.  

Відразу після визволення Кременчука почалося спорудження нового 

висоководного мосту через Дніпро. До його будівництва були залучені 

військові містобудівельні частини і близько 3000 тис. мобілізованих місцевих 

жителів. Працювали вони цілодобово, без перепочинку і вихідних. У результаті 

неймовірних зусиль міст вдалося ввести в експлуатацію 1 січня 1944 р. –  на 20 

днів раніше визначеного терміну. 
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У Полтаві 16 липня 1944 р. було відкрито міст через Ворсклу на 

магістралі Харків – Полтава – Київ, проходила відбудова Полтавського 

паровозоремонтного заводу. З метою забезпечення його кваліфікованими 

робітниками при управлінні відбудови ППР3 15 березня 1944 р. відкрилася 

школа фабрично-заводського навчання на 300 учнів.  

У березні 1946 р. Верховна Рада СРСР затвердила 5-річний план розвитку 

народного господарства на 1946-1950 рр.  Уже першого року 5-річки на терені 

області було відбудовано 3 залізничних вокзали, 8 залізничних мостів та колій 

загальною довжиною 973 тис. погонних метрів. 21 грудня 1949 р. в 

експлуатацію  було введено двоярусний сталевий міст  через Дніпро [4, с.220]. 

У 1950-х. рр. автомобільний транспорт мав дуже велике значення у 

внутрішньообласних зв’язках між районними центрами, радгоспами, 

колгоспами, промисловими підприємствами. Крім того, він обслуговував і 

доповнював залізничний і річковий транспорт – підвозив і відвозив вантажі до 

станцій і портів. Автомобільний транспорт в області на той час був добре 

розвинений.  

Шосейних шляхів  на території області до революції зовсім не було. А вже 

до кінця 1950-х рр. тут проходили і головні автомагістралі союзного значення. 

Так, через Полтаву, Решетилівку, Хорол, Лубни, Пирятин, тобто в широтному 

напрямі, проходила автострада Київ – Харків, яка і сьогодні має  велике 

значення.  

Серед місцевих шосейних шляхів найважливішим було так зване північне 

півкільце, що проходить через Полтаву, Диканьку, Опішню, Зіньків, Гадяч, 

Петрівку-Романську, Лохвицю, Чорнухи і Пирятин. Отже, цей шлях охоплював 

всю північну, північно-східну і північно-західну частини області.  

Південну частину області теж перетинали шосейні шляхи у всіх напрямах. 

Вони розходилися від Кременчука, як потужного залізничного вузла і 

головного порту області. Від Кременчука йшли такі шосейні шляхи: Кременчук 

– Полтава в північно-східному напрямі, Кременчук – Хорол у північному  і 

Кременчук – Золотоноша в західному напрямі, вздовж Дніпра.  
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 Всі шосейні шляхи південної частини області зв’язувало з північним 

півкільцем шосе Золотоноша – Пирятин. Отже, північне півкільце змикалося з 

південними шляхами, утворюючи кільцеву шосейну магістраль, що 

охоплювала всю територію області. Крім цих основних шляхів вже було багато 

доріг місцевого значення, що зв’язували міста і села, промислові підприємства, 

радгоспи й колгоспи. Отже, автомобільний транспорт здійснював перевезення в 

межах області, обслуговував залізничний і водний транспорт, підвозячи і 

відвозячи вантажі до станцій і портів, а також до міст і сіл, радгоспів й 

колгоспів.  

У 1958 р. відкрилась нова автомобільна магістраль Полтава – Кременчук, 

що проходить через Нові Санжари, Кобеляки, Козельщину. Тут пролягав 

старий ґрунтовий шлях. Нова магістраль на 20 км коротша (за рахунок 

випрямлення) [28].  

Формування трубопровідного транспорту  в Полтавській області можна 

прослідкувати починаючи із 1951 р., коли в області розпочався промисловий 

видобуток нафти, а із 1957 р. – газу. Першим освоєним нафтогазовим 

родовищем стало Радченківське. З уведенням у дію газопроводів Радченкове – 

Полтава (довжиною 68,5 км) та Радченкове – Миргород (14,5 км) розпочалася 

газифікація найбільших населених пунктів області. Впродовж короткого часу 

були газифіковані найбільші населені пункти регіону: Полтава, Кременчук, 

Лубни, Кобеляки, Карлівка. З’явився газопровід і в селах області [19, с.36-37]. 

До 30-40 рр. ХХ рр. водне господарство було екстенсивним: до природніх 

підстав людина додала дуже мало. Не лише не було каналів, але й не 

переведено регуляції рік. Хоча були сприятливі природні підстави – довгі роки 

майже не зверталося жодної уваги на водне господарство. Всю енергію 

повертали на будівництво залізниць. В часи революції водне господарство було 

зруйновано. Із 1925 р. розпочалася його відбудова для того, щоб розвантажити 

залізниці від перевозу таких товарів як вугілля і руди. Будували нашвидкоруч 

водні міжрайонні канали. Але річковий транспорт відігравав другорядну роль. 
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На нього припадало в порівнянні з перевозом залізницями лише 2-3% [10, 

с.490-491]. 

Уже наприкінці 1950-х рр. значну частину громіздких вантажів області 

перевозили водним транспортом, що поряд із залізничним мав велике значення. 

Водні перевезення в основному здійснювалися Дніпром. Основним портом 

області був Кременчук. Перевозили сільськогосподарські продукти, будівельні 

матеріали, ліс, метал, вугілля тощо. На окремих ділянках для 

внутрішньообласних перевезень вантажів використовували також Псел, Сулу, 

Ворсклу і Удай [28]. 

Повітряний транспорт виникає на Полтавщині ще в 20-х рр. ХХ століття. 

У 1923 році М.А. Комарницький організовує біля села Рибці під Полтавою 

перший аеродром. Саме тут  вперше в Україні створюють загони сільського і 

лісового господарств [34, с.4]. 

Наступним етапом розвитку транспортного комплексу Полтавщини є 

період 60-80-х рр. На початку 60-х рр. залізнична сітка на Полтавщині була вже 

досить густою (27,1 км на 1000 кв. км). Протяжність залізниць області 

становила 1467 км, більшість із них – у  центральних та північно-західних 

районах області. Таку густу мережу зумовило вигідне географічне положення 

області щодо ряду економічних районів країни, а також її транзитне 

значення.  

В економічному розвитку Полтавщини і її зв’язках з іншими областями 

УРСР та СРСР винятково важлива роль належала меридіональним і 

широтним залізничним магістралям, що зв’язували її з Донбасом, Білоруською 

РСР, прибалтійськими республіками і Центрально-Промисловим районом [5, 

с.258-259]. 

У широтному напрямі проходила залізнична магістраль Лозова – Полтава 

– Ромодан – Київ. Три залізничні магістралі перетинали область з півночі на 

південь, тобто в меридіональному напрямі. Це – Бахмач – Одеса через Пирятин 

– Гребінку – Черкаси, Бахмач – Ромодан – Кременчук, Харків – Полтава – 

Кременчук. На залізничній магістралі Бахмач – Ромодан – Кременчук від 
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Лохвиці вже була прокладена  залізнична колія до Гадяча. 

Для господарства області дуже велике значення на той час мала широтна 

залізниця Лозова – Полтава – Ромодан – Київ, що проходить через важливі 

промислові центри: Полтаву, Лубни, Миргород і багаті сировиною райони. 

Цією залізницею йшло вугілля і метал з Донбасу і Придніпров’я на Київ, у 

правобережні і західні райони УРСР, БРСР. Разом з тим вона перетинала всі 

меридіональні залізниці області і тим самим давала  вихід вантажам, що йдуть 

з заходу Білорусії і Прибалтики на Донбас.  

З меридіональних залізниць дуже важливою була лінія  Бахмач – Ромодан 

– Кременчук, що зв’язувала північну і південну частини області і мала велике 

транзитне значення. Нею перевозили в основному лісоматеріали в південні 

області України, а в зворотному напрямі – різні сільськогосподарські продукти. 

Ця залізниця зв’язувала центральні райони області з Дніпром і тим самим з 

Придніпров’ям і Білорусією й  давала вихід до моря.  

Магістраль Харків – Полтава – Кременчук обслуговувала східну і 

південно-східну частини області, зв’язувала їх з Центрально-Промисловим 

районом СРСР і Харковом. 

Залізничним транспортом вивозили з області борошно, цукор, спирт, 

м’ясо-молочні продукти та ін., а також промислове устаткування, будівельні 

матеріали та вироби легкої промисловості – текстильної і шкіряної. У довозі 

переважали вугілля, метал, ліс, складні машини, верстати та вироби 

текстильної промисловості [28]. Перевезення вантажів автомобільним 

транспортом у 80-ті рр. зросло на 2,7% [29, с.1]. 

На початку 60-х рр. був збудований газопровід Шебелинка – Полтава –  

Київ. Протяжність нафтопроводів у середині 1960-х рр. сягнула понад 300 км, 

газопроводів – близько 1 тис. Трансконтинентальний газопровід Уренгой – 

Помари – Ужгород, що проходить через територію області почали будувати у 

червні 1982 року, закінчили у серпні 1983 року. У 1984 році було введено в 

експлуатацію газопровід Єлець – Курськ – Диканька протяжністю 434 км [19, 

с.64-67]. 
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Сучасний стан розвитку транспортної системи Полтавської області  має 

певні  особливості.  Починаючи з 90-х рр. і до сьогодні, залізничний транспорт, 

відрізняючись великою пропускною і провідною спроможністю, регулярністю і 

високою швидкістю перевезень, відносно невисокою залежністю від 

несприятливих погодних умов, порівняно низькою собівартістю перевезень, є 

одним з провідних видів транспорту в області. Він займає друге місце в 

перевезенні вантажів і третє в перевезенні пасажирів.  

Експлуатаційна протяжність залізниць на території області залишається 

стабільною протягом останніх років і становить 853,4 км. Густота залізниць в 

розрахунку на 100 км
2
 –  2,96 км (Україна – 3,8 км). Залізниці  обслуговуються 

тепловозною тягою.  З  1994 р. введено в дію 19,1 км електровозної тяги.  

Територію області перетинає чотири залізничних магістралі: Лозова – 

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

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

Гребінка. 

Найбільш вантажонапруженою є магістраль Лозова – Полтава – Ромодан 

– Гребінка – Київ, якою іде транзитний потік кам’яного вугілля, хімічних 

вантажів, машин та промислового устаткування із Донбасу. Другою за 

вантажонапруженістю є магістраль Кременчук – Полтава – Харків, що 

забезпечує транзитний потік чорних металів, машин, промислового 

устаткування з Придніпров’я в інші райони України та за кордон.  

Залізнична мережа по території області розміщена рівномірно. 

Максимальна віддаленість населених пунктів від залізниці не перевищує 50 км. 

В територіальній структурі залізничної мережі організуючими елементами є 

залізничні вузли.  

Найбільший в області залізничний вузол – Полтавський. Більша частина 

його вантажообігу припадає  на долю транзитного руху. В режимі роботи цього 

вузла головне місце займає прибуття вантажів (кам’яне вугілля, мінерально-

будівельні матеріали та ін.). В структурі відправлення переважають машини та 

устаткування, продукція харчової промисловості, хлібопродукти. Кременчук – 
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другий за значенням залізничний вузол області. Його структура прибуття і 

відправлення вантажів аналогічна Полтавському вузлу.  

Значну функціональну роль у роботі залізничного транспорту області 

відіграють  залізничні станції Лубни,  Гребінка, Ромодан, Миргород. 

Полтавщина має «позитивний» баланс залізничних перевезень: 

відправлення  вантажів майже в 2,5 рази перевищує прибуття. Найбільшу 

питому вагу в структурі відправлених з області вантажів займають нафта і 

нафтопродукти, залізна руда, будівельні матеріали. В структурі прибулих 

вантажів – будівельні матеріали, нафта і нафтопродукти,  хлібні вантажі, чорні 

метали, кам’яне вугілля і кокс [45, с.178-181]. 

У липні 2002 року вперше в Україні на Південній залізниці почав 

курсувати швидкісний денний потяг Київ – Харків «Столичний експрес», 

більша частина маршруту цього потягу проходила саме Полтавщиною. На 

сьогодні вже повністю електрифікований залізничний хід від Гребінки до 

Полтави та продовжуються відповідні роботи в напрямку Харкова. Місто 

Полтава було обране для будівництва найбільшого в Україні терміналу для 

швидкісних поїздів Pendolino, які мали обслуговувати гостей і учасників 

футбольного Євро-2012. Проте даний проєкт не був реалізований [1, с.84-

87]. 

Очевидні переваги залізничного транспорту  для економічного розвитку 

регіону сприяли розбудові залізничних ліній, і вже на початку XX століття 

Полтавщина активно сполучалася з індустріальними центрами, мала 

сполучення з багатьма іншими регіонами та країнами. 

У 90-ті рр.(станом на 1995 рік)  автомобільний парк області складав вже 

більше 200 тис. автомобілів. З них близько 20% припадало на вантажні, понад 

70% – на легкові автомобілі, близько 10% – на автобуси і спецавтомобілі. 

Понад 95% легкових автомобілів знаходилися в індивідуальному користуванні.  

Автобусними перевезеннями обслуговувалось 1538 населених пунктів, на 

кінець 1995 р. діяло 354 автобусних маршрути. 

У територіально-виробниче об’єднання «Полтаваавтотранс» на 1995 рік 
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входило 20 автопідприємств, що виконували перевезення вантажів, пасажирів 

та надавали послуги населенню. З них 5 підприємств – вантажні, 4 – 

пасажирські, 11 – змішані (вантажні і пасажирські). З державною формою 

власності – 19 автопідприємств, одне – закрите акціонерне товариство.  

Загальна довжина автомобільних доріг  в області – 9188,2 км, з них  з  

твердим   покриттям – 8662,2 км (94,3%). Густота мережі автомобільних доріг з 

твердим покриттям в розрахунку на 100 км
2
 – 30,1 км. Густота автомобільних 

шляхів загального користування в Україні – 26,8 км. Найбільша густота 

автомобільних доріг – в Шишацькому районі (42,1 км). 

За типами покриття автодороги області розподіляються на 

цементобетонні, асфальтобетонні, чорне шосе, біле шосе, бруківка, оброблені 

чорними в’яжучими матеріалами, ґрунтові. Більша частина доріг Полтавщини – 

асфальтобетонні та чорне шосе. На автомобільних дорогах налічується 563 

мости загальною протяжністю 18962 погонних метри. 

По території області проходять важлива автомагістраль державного 

значення Київ – Харків – Ростов – на – Дону з відгалуженням Полтава – 

Красноград та автомагістраль Полтава – Кременчук – Олександрія [45, с.179-

181]. 

За період з 1990  по 1999 рік обсяг перевезення вантажів у Полтавський 

області знижувався (із 236,7 млн. т до 91,9 млн.т), а до 2000 року знову 

збільшився і становив 101,8 млн. т.  

 На сьогоднішній день до складу пасажирської автомобільної 

транспортної системи області входить близько 3 тис. суб’єктів  

підприємницької діяльності, в яких нараховується 3,5 тис. автобусів та близько 

2,5 тис. мікроавтобусів. Крім цього, перевезення виконують близько 2,5 тис. 

легкових таксі. 

Мережа автобусних сполучень  складає 855 маршрутів, у т.ч.: міських – 

197, приміських – 423, міжміських – 235, на яких щоденно виконується 7,4 тис. 

рейсів, у т.ч.: міських – 5,9 тис.; приміських – 1,3 тис.; міжміських – 0,2 тис. і 
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перевозиться 322,6 тис. пасажирів, що складає 20% від усього населення 

області.  

У середньому щоденно працює на маршрутах: автобусів – 1,1 тис.; 

мікроавтобусів – 1,0 тис.; легкових таксі – 2,4 тис. Автомобільні перевезення 

становлять 40% пасажирообороту і 60% обсягів перевезень усіх видів 

транспорту. 

Регулярним автобусним сполученням охоплено всі 15 міст області та 

98,4% сільських населених пунктів. Перевезення населення легковими 

таксомоторами виконують близько 1,5 тис. суб’єктів підприємницької 

діяльності. 

Отже, автомобільний транспорт на сьогодні – найбільш поширений вид 

транспорту в області. Особливо важливу роль він відіграє в сільському 

господарстві і будівництві. За останні 100 років, розвинувшись  на Полтавщині 

на початку ХХ століття, автомобільний транспорт значно модернізувався і 

завдяки великій кількості переваг та масовості продовжує прогресивний темп 

розвитку. 

На сьогодні міждержавне значення має нафтопровід Мічурінськ 

(Росія) – Кременчук протяжністю в межах нашої держави 313 км та 

газопровід «Союз», що проходить через територію області. Крім того 

найдовшими у межах України є нафтопроводи Кременчук – Херсон (428 

км) і Гнідинці – Розбишівка – Кременчук  (395 км), також працює 

нафтопродуктопровід Кременчук – Лубни – Київ. Нові відкриття родовищ 

газу в Харківській області сприяли спорудженню газопроводу Єфремівка – 

Диканька – Київ – західні області України (1010 км) [32, с.206-207]. 

Отже, значні переваги трубопровідного транспорту вплинули на те, 

що територією області проходить велика кількість трубопроводів (провідне 

місце в перевезенні вантажів у Полтавській області належить саме 

трубопровідному транспорту). 

Створення потужних багатониткових систем газо- і нафтопроводів 

нового технічного класу є вирішальною передумовою збільшення ресурсів 
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паливного балансу, поліпшення його структури, швидкого залучення у 

виробничий оборот нових родовищ. 

На сьогодні судноплавні річки області – Дніпро, Сула, Ворскла 

створюють необхідні умови для розвитку річкового транспорту. Транспортні 

шляхи проходять по Дніпру, Сулі – від гирла до пристані Тарасівка, по  Ворсклі 

– від  гирла   до м. Кобеляки. Річковий транспорт області перевозить переважно 

господарські вантажі: за 1995 р. перевезено близько 1 млн.т. Головна маса – по 

Дніпру. В структурі вантажоперевезень переважають залізна руда, лісові, 

будівельні та хлібні вантажі. Крім того річковий транспорт в межах області у 

середньому щорічно перевозить понад 68 тис. пасажирів. 

На 1995 рік Кременчуцький порт був високомеханізованим 

підприємством, яке оснащене високопродуктивною технікою. Йому були 

підпорядковані 7 пристаней на Дніпрі та 2 на Сулі, Ворсклі, а також річкові 

вокзали в Кременчуці, Світловодську, Комсомольську (нині Горішні Плавні) 

[45, с.181]. 

Водний транспорт має широку перспективу подальшого розвитку за 

рахунок вдосконалення перевезень в басейні Дніпра та залучення до цього 

процесу його приток для місцевих перевезень.  

На сьогодні в області створене і діє державне авіапідприємство 

«Універсал-Авіа». Його авіапарк складається з 32 літаків АН-2, 13 літаків Л-

410, 16 вертольотів МІ-2. Основа виробничої діяльності підприємства – надання 

авіапослуг галузям народного господарства: виконання авіахімічних робіт в 

сільському господарстві Полтавської, а також Харківської, Дніпропетровської 

областей; обслуговування нафтогазопроводів, ліній електропередач; надання 

допомоги рибінспекції, лісопатрулю; виконання санітарних польотів. Останнім 

часом авіапідприємство почало виконувати бізнес-польоти на договірній 

основі, так обслуговуються газонафтова компанія, фірма «Панукрейн», 

акціонерне товариство «Букрос». 

У зв’язку з високими тарифами на перевезення пасажирів та вантажів, 

нестачею пального різко скоротилися транспортні польоти. За період 1990-1995 
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рр. перевезено 414,3 тис. пасажирів та 6,1 тис. т вантажів, оброблено 3483,3 тис 

га колгоспних і радгоспних полів. 

Провідну роль в авіатранспорті області відіграє аеропорт Полтава – один 

з найстаріших в Україні (1924 р.). Злітно-посадочна смуга аеропорту має 

довжину 2550 м, що дає змогу приймати і відправляти літаки типу АН-24, АН-

26,  Л-410, ЯК-40, ЯК-42, ТУ-134, ТУ-154. Сучасний аеровокзальний комплекс 

має пропускну здатність 400 пасажирів на годину [45, с.181]. 

Отже, повітряний транспорт на Полтавщині є не досить розвинутим і 

становить незначну частку в обсязі перевезень. Причинами цього є те, що він 

виник порівняно недавно, а також має високі тарифи на перевезення. 

Таким чином галузі транспорту Полтавської області пройшли тривалий 

шлях свого становлення і розвитку, сформувавши єдиний транспортний 

комплекс регіону. Використання переваг кожного із видів транспорту 

(автомобільного, залізничного, трубопровідного, повітряного та річкового) є 

важливим чинником економічного розвитку даного регіону. 

 

2.2. Транспортно-географічне положення  

населених пунктів  

 

Транспортно-географічне положення – це положення якогось об’єкта 

відносно шляхів сполучення з урахуванням їхньої потужності, завантаженості, 

вартості перевезень і надійності зв’язків. Переважна більшість відношень між 

об’єктами здійснюється через транспорт і зв’язок. 

В. М. Бугроменко [13] характеризує ТГП об’єкта як надійність його 

життєвоважливих зв’язків, що здійснюються транспортом. ТГП, на його думку, 

є регіональним ресурсом, що використовується галузями; він характеризує 

конкретну міру участі тієї чи іншої галузі у вирішенні регіональних проблем. 

Іншими словами, тут реалізується позиційний принцип для підвищення 

продуктивності суспільної праці. 
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М. В. Григорович [181] вважає транспортно-географічним положенням 

відношення економіко-географічних об’єктів (територіально-виробничих 

комплексів і систем розселення або окремих їхніх компонентів) до шляхів 

сполучення, транспортних пунктів і транспортних вузлів, які належать до 

головних факторів розвитку цих об’єктів внаслідок суспільної важливості їх 

зв’язків і відношень, а також великої участі їх у географічному поділі праці. 

Е. Б. Алаєв [1] оперує терміном «економіко-географічне тяжіння», під 

яким розуміє раціональну перевагу у доборі агентів зв’язку певного об’єкта; 

воно є одним з важливих комплексо- і районоформуючих факторів. За своїм 

змістом суспільно-географічне тяжіння є формою виразу (реалізації) суспільно-

географічного положення, передумовою формування транспортно-

географічного положення. 

 Для кількісної оцінки географічного положення використовуються 

різноманітні математичні методи, серед яких теорія графів, що оперує 

просторовими елементами точками, лініями, поверхнями та зв’язками між 

ними. Відповідно, міра суспільно-географічного положення виражається 

умовною величиною сили впливу об’єктів один на одного у процесі їх 

функціонування. Оцінка суспільно-географічного функціонування досить 

складний і динамічний процес [165]. 

 ТГП (транспортно-географічне положення) є однією зі складових 

суспільно-географічного положення. Для кількісної оцінки відносної 

транспортної доступності центрів адміністративних одиниць області 

проаналізуємо матрицю найкоротших топологічних відстаней між ними. 
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Σ S Z 

Велика Багачка 0 1 1 3 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 2 1 3 3 1 46 4,6 0,09 

Гадяч 1 0 2 3 1 1 3 3 3 2 3 1 2 3 1 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 52 5,2 0,26 

Глобине 1 2 0 4 2 2 3 3 2 2 1 5 3 3 2 2 3 4 2 1 1 2 4 3 1 58 5,8 0,43 

Гребінка 3 3 4 0 4 3 5 4 4 3 5 3 1 5 2 4 2 1 4 3 3 2 2 5 3 78 7,8 1 

Диканька  2 1 2 4 0 1 2 3 3 1 4 2 3 2 2 2 3 4 1 2 4 2 3 1 1 55 5,5 0,34 

3іньків 1 1 2 3 1 0 2 3 3 1 3 2 2 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 1 1 50 5,0 0,2 

Карлівка  3 3 3 5 2 2 0 2 3 2 4 4 4 1 4 2 4 5 1 2 4 3 5 1 3 72 7,2 0,83 

Кобеляки  2 3 3 4 3 3 2 0 1 3 2 4 3 1 3 1 3 4 2 1 3 2 4 2 2 61 6,1 0,51 

Козельщина 2 3 2 4 3 3 3 1 0 3 1 4 3 2 3 1 3 4 2 1 3 2 4 3 2 62 6,2 0,54 

Котельва 1 2 2 3 1 1 2 3 3 0 3 3 2 2 1 2 3 3 1 2 3 2 3 1 1 50 5,0 0,2 

Кременчук  2 3 1 5 4 3 4 2 1 3 0 4 4 3 3 2 4 5 3 2 2 3 5 4 2 74 7,4 0,86 

Лохвиця 2 1 5 3 2 2 4 4 4 3 4 0 2 4 2 4 3 2 3 3 4 3 1 3 2 70 7,0 0,77 

Лубни  2 2 3 1 3 2 4 3 3 2 4 2 0 4 1 3 1 1 3 2 2 1 1 3 2 55 5,5 0,34 

Машівка  3 3 3 5 2 2 1 1 2 2 3 4 4 0 4 2 4 5 1 2 4 3 5 1 3 69 6,9 0,74 

Миргород  1 1 2 2 2 1 4 3 3 1 3 2 1 4 0 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 50 5,0 0,2 

Нові Санжари  2 3 2 4 2 3 2 1 1 2 2 4 3 2 3 0 3 4 1 1 3 2 4 2 2 58 5,8 0,43 

Оржиця 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 1 4 2 3 0 2 3 2 2 1 2 4 2 64 6,4 0,6 

Пирятин 3 3 4 1 4 3 5 4 4 3 5 2 1 5 2 4 2 0 4 3 3 2 1 4 3 75 7,5 0,91 

Полтава 2 2 2 4 1 2 1 2 2 1 3 3 3 1 3 1 3 4 0 1 3 2 4 1 2 53 5,3 0,29 

Решетилівка 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 0 2 1 3 2 1 44 4,4 0,03 

Семенівка 2 3 1 3 4 3 4 3 3 3 2 4 2 4 2 3 2 3 3 2 0 1 3 4 2 66 6,6 0,66 

Хорол 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 3 1 2 1 2 2 1 1 0 2 3 1 46 4,6 0,09 

Чорнухи 3 2 4 2 3 3 5 4 4 3 5 1 1 5 2 4 2 1 4 3 3 2 0 4 3 73 7,3 0,86 

Чутове 3 2 3 5 1 1 1 2 3 1 4 3 3 1 2 2 4 4 1 2 4 3 4 0 1 60 6,0 0,46 

Шишаки 1 1 1 3 1 1 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 2 1 3 1 0 43 4,3 0 
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Рис.2.1. Граф транспортно-географічного положення населених пунктів 

Полтавської області (складено автором) 
 

   

 Для цього визначимо міри центральності (доступності) [106, с.124-125] – 

показники, які найчастіше моделюються графами – індекс оптимальної 

зв’язаності (S) та показник ступеня центральності (Z) (табл. 1): 

 

 

 

 

Дніпропетровська  

область  

К і р о в о г р а д с ьк а  

о б л а с т ь  

Черкаська   

  область  

Харківська  

  область  

Ки їв с ьк а  

о б л а с т ь  

Чернігівська область 

Сумська область  



82 
 

Таблиця 1 
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 Мінімальне значення індексу оптимальної зв’язаності, 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’язаності (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, 
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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 

низькокомунікативному середовищі, що знижує рівень їх транспортно-

географічного положення. 

 Таким чином, аналіз показників центральності населених пунктів 

Полтавської області показав, що адміністративні одиниці регіону 

характеризуються різним рівнем центральності (транспортної доступності) в 

залежності від їхнього транспортно-географічного положення. 

 В умовах інтегрування України до європейської транспортної системи 

стратегічним завданням є формування висококомунікативного середовища, у 

тому числі шляхом підвищення показників транспортної доступності 

населених пунктів, варіативності їх комунікаційних взаємозв’язків.  

 

2.3. Система розселення населення як фактор територіальної організації  

транспортного комплексу 

 

Транспортні мережі – цілісні системні формування, що мають свої 

закономірності щодо формування та розвитку і виступають важливою 

інфраструктурною основою для становлення господарських комплексів 

різних типів і масштабів. 
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Одним із факторів, що впливає на формування і розвиток 

транспортної мережі регіону, є система розселення населення – сукупність 

функціонально взаємопов’язаних поселень певної території, інтенсивність 

внутрішніх міжпоселенських соціально-економічних зв’язків якої вища від 

зовнішніх [12]. 

Транспортні комунікації виникають залежно від розселення населення 

та видів його господарської діяльності, з одного боку, і самі активно 

впливають на подальше розміщення населення та виробництва – з другого. 

Мережа шляхів сполучення разом з містами утворює, за М.М. Баранським, 

каркас, який формує територію, надає їй певної конфігурації. 

Системи автомобільного, залізничного, трубопровідного, повітряного 

та водного (річкового) транспорту утворюють єдиний транспортний 

комплекс Полтавської області, на розвиток якого впливає система розселення 

населення регіону. 

У даний час міські та сільські населені пункти утворюють єдину 

систему розселення Полтавської області. Чисельність населення в області на 

1 лютого 2019 становила 1,47 млн. осіб. У межах області налічується 15 міст, 

21 селище міського типу та 1811 сільських населених пунктів. У системі 

розселення Полтавщини зменшується кількість сільських населених пунктів. 

За переписом населення 1989 року їх було 1874, тепер – 1811, через втрати 

населення були ліквідовані 63 сіл і хуторів [120]. 

Полтавська область входить до складу Північно-Східної міжобласної 

системи розселення і має дисперсно-груповий характер системи розселення. 

Структура сільського розселення Полтавщини має значні 

територіальні відмінності, зумовлені природно-географічними умовами, 

історичними особливостями заселення території, розміщенням і 

спеціалізацією сільськогосподарського виробництва. Щільність сільських 

поселень – 6,4 одиниць на 1000 км ². До складу районів входить в середньому 

59-60 сіл, що об'єднуються в 18-19 сільрад. Причому найбільша кількість 

зосереджена в Полтавському (148 сіл), Зіньківському (113), Кобеляцькому 
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(99), Миргородському (98) та Гадяцькому (94) районах. Менше сільських 

поселень в Карлівському (36), Котелевському (38), Машівському (39), 

Чорнухинському (40) і Пирятинському (42) районах. Полтавська область 

займає друге місце в Україні за кількістю сільських населених пунктів – 1811 

(перше місце займає Львівська обл. – 1850 сільських населених пунктів) 

[120]. 

Питома вага міського населення 61,3%, а середня щільність населення 

становить 51 чол./км². У той же час 4 райони області мають високі показники 

питомої ваги міського населення: Кременчуцький (86,2%), Полтавський 

(82,1%), Котелевський (62,4%), Миргородський (60,2%) [120]. 

За чисельністю населення найбільшим містом області є Полтава. На 

1.02.2019 року в ньому проживало 297,6 тис. осіб (20,1% населення області). 

Друге за чисельністю – м. Кременчук з населенням 226,4 тис. осіб (15% 

населення області). Темпи приросту населення в Кременчуці та Полтаві 

значно вище загальнообласних, однак, починаючи з 1995 року, в них 

спостерігається зменшення чисельності населення за рахунок зменшення 

природного приросту населення. 

Чисельність сільського населення Полтавської області постійно 

скорочується, насамперед, за рахунок зниження природного приросту, а 

також це пов'язано з міграцією сільських жителів, переважно молоді, у міста. 

У Полтавській області виділяються багатофункціональні міста: 

обласним центром було і залишається м. Полтава, але є міста з вираженими 

промисловими функціями – до них відносяться в першу чергу Кременчук, 

Лубни, Горішні Плавні. Наукову і науково-виробничу функції в області 

виконують переважно Полтава та Кременчук. 

Всі населені пункти Полтавської області територіально, у виробничій 

сфері та обслуговуванні населення розподілені так, що в єдиній системі 

розселення можна виділити кілька зон зі своїми центрами тяжіння: 

Полтавська, Кременчуцька, Миргородська, Лубенська, Хорольська, 

Пирятинсько-Гребінківська, Гадяцько-Лохвицька і Карлівська [61]. 
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Полтавська і Кременчуцька зони (центрами яких є найбільші міста 

області – Полтава і Кременчук відповідно), маючи найбільші чисельність і 

густоту населення, характеризуються високою щільністю транспортних 

комунікацій. Зростаюча міграційна рухливість (маятникові міграції) 

населення із приміських територій до центрів даних зон – за рахунок 

невеликої середньої відстані між населеними пунктами – призводить до 

більш інтенсивного розвитку автомобільного транспорту (за рахунок 

пасажирообороту). Гадяцько-Лохвицька зона характеризується менш 

розвинутою транспортною мережею, оскільки показник густоти населення 

даного регіону менший порівняно з іншими зонами розселення населення 

Полтавської області. 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. Показник густоти розселення населення Миргородської 

зони – лише 27 осіб/км
2
, проте транспортна мережа достатньо розвинена, 

оскільки центром зони тяжіння є місто-курорт Миргород. Пирятинсько-

Гребінківська зона розселення населення характеризується високою 

густотою населення (43 особи/км
2
), проте високий рівень розвитку 

транспортних комунікацій даної зони більше зумовлений природно-

географічними та історичними факторами, а не розселенням населення. 

Механізм взаємодії транспорту і розселення полягає в просторовому 

взаємовпливі. Поселенська мережа в значній мірі формується залежно від 

мережі шляхів сполучення і навпаки (особливо для автодоріг місцевого 

значення). 

Таким чином, 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 
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поїздок; дисперсно-груповий характер системи розселення; висока 

внутрішньорайонна міграційна рухливість населення. 

 

2.4. Екологічні фактори  

 

 В умовах постійних суспільних трансформацій одним із пріоритетних 

напрямів екологічного розвитку є збереження якості атмосферного повітря, 

що закріплено в Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2030 року» (від 28.02.2019 

№ 2697-VIII) [150]. 

 На сьогодні особливо зростає роль оцінки впливу різноманітних 

факторів на екологічну рівновагу у регіонах України. Тому необхідно 

здійснити моніторинг забруднення атмосферного повітря у Полтавській 

області на основі аналізу статистичних матеріалів та інших джерел 

інформації для подальшого визначення шляхів оптимального впливу на 

повітряне середовище. 

 У 2019 р. за індексом забруднення атмосфери (ІЗА) у містах 

Полтавської області зареєстровано низький – 1,2 (м. Горішні Плавні) та 

підвищений – 5,6 (м. Полтава), 6,3 (м. Кременчук) рівні забруднення повітря 

(для порівняння Маріуполь має найвищий показник ІЗА – 17,9). ІЗА враховує 

ступінь забруднення атмосферного повітря за п’ятьма пріоритетними 

забруднювальними домішками, його розраховують для міст, де проводять 

спостереження гідрометеорологічні організації [108]. 

 Так, Полтавський обласний центр з гідрометеорології має 9 точок 

спостережень за станом атмосферного повітря, ДУ «Полтавський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» – 65, Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства 

Полтавської ОДА – 248, а також – 166 точок спостережень за стаціонарними 

джерелами викидів. 
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 Рівень забруднення атмосферного повітря області обумовлений 

обсягами викидів від стаціонарних і пересувних джерел. Співвідношення між 

ними коливається в межах 38-42% і 62-58%. Проте частка викидів від 

пересувних джерел у межах Полтавської області систематично перевищує 

викиди від стаціонарних [120]. 

 Основними забруднювачами атмосферного повітря від стаціонарних 

джерел в Полтавській області є промислові підприємства добувної (39,6 %); 

переробної (28,4 %), в т.ч. нафтопереробної (21,2 %) промисловості; 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (5,6 %); 

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 15,8 

%. 

 У 2018 р. від джерел забруднення у повітря надійшло 52,2 тис. т 

забруднюючих речовин (без урахування викидів діоксиду вуглецю), що на 

0,3 тис. т (6,7%) менше, ніж у 2017 р. З районів області найбільші обсяги 

викидів мають райони з нафтогазовим навантаженням – Лохвицький, 

Гадяцький, Зіньківський, Решетилівський, Шишацький, Диканський та 

Лубенський, а також промислові міста – Кременчук – 29,67 % та Горішні 

Плавні – 20,80 %. Значно менше викидів у м. Полтава – 2,13 %.  

 Обсяги викидів шкідливих речовин у розрахунку на одну особу у 

Полтавській області становили 37,07 кг (менше ніж середній показник в 

Україні в 1,6 разів). На кожного мешканця м. Горішні Плавні припадало 

201,4 кг, Гадяцького району − 145,9 кг шкідливих речовин, Лохвицького – 

115,1 кг (найвищі показники по області), Козельщинського району – лише 

3,76 кг [122]. 

 Протягом 2018 року 614 підприємств Полтавської області здійснювали 

викиди забруднюючих речовин та парникових газів. Найбільше підприємств 

розташовано у містах Полтава та Кременчук. У середньому одним 

підприємством області здійснено 85 т викидів. 

 Щодо викидів в атмосферне повітря фтору та його сполук – 

зафіксовано значне збільшення у 2,7 разів порівняно з 2017 роком, 
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органічних амінів − на 11,7 %, на рівні попереднього року залишилися 

викиди неметанових летких органічних сполук, речовин у вигляді 

суспендованих твердих частинок, мікрочастинок та волокон, сполук азоту та 

оксиду вуглецю [120]. 

 У 2016 – 2018 рр. розрахунок обсягів викидів забруднюючих речовин 

та парникових газів в атмосферне повітря від пересувних джерел (в тому 

числі від автотранспорту) Головним управлінням статистики в Полтавській 

області не здійснювався. У квітні 2020 р. Державною службою статистики 

України опубліковано загальні показники викидів забруднюючих речовин від 

пересувних джерел по Україні (за даними Міністерства енергетики та захисту 

довкілля України), проте обсяги викидів по регіонах ще не опубліковані.  

 У попередніх роках обсяги викидів від пересувних джерел забруднення 

дорівнювали чи навіть перевищували обсяги викидів в атмосферу від 

стаціонарних джерел. У містах Гадяч, Полтава, Миргород і Лубни викиди від 

автотранспорту становили більше 80 % усіх по місту (менше 20% припадало 

на викиди від стаціонарних джерел забруднення), також більше 70 % 

постійно фіксувалося в Козельщинському, Кобеляцькому та Пирятинському 

районах. 

 Однією з причин негативного впливу автомобільного транспорту на 

стан атмосферного повітря є достатньо довгий строк експлуатації більшості 

транспортних засобів. Так, більше 60% усіх автомобілів у області мають вік 

більше 10 років [120]. 

 Крім того простежується закономірність сезонних змін. За даними 

лабораторії Полтавського обласного центру з гідрометеорології в 

атмосферному повітрі міст Полтави та Кременчука систематично 

спостерігається підвищений рівень вмісту пилу та формальдегіду протягом 

літніх місяців. У холодний період зростає забрудненість діоксидом сірки та 

розчинними сульфатами, що пов’язано зі збільшенням викидів продуктів 

згорання палива. 
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 За даними проєкту Національного кадастру антропогенних викидів із 

джерел та абсорбції поглиначами парникових газів [108] викиди парникових 

газів в Україні у 2018 році склали 344,1 млн. т СО2-еквіваленту. Найбільшу 

частину парникових газів прямої дії, що викидаються в атмосферу 

Полтавської області техногенними джерелами, складає двоокис вуглецю. 

Так, протягом 2018 р. 389 підприємства області здійснили викиди в 

атмосферу 3,342 млн. т двоокису вуглецю, що менше ніж у попередньому 

році на 6,0 %.  

 Із загальної кількості викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 

джерел підприємств 6,599 тис. т (12,7%) належать до парникових газів, 

зокрема, метан (6,519 тис. т) та оксид азоту (0,080 тис. т). Найбільше метану 

потрапляє в атмосферне повітря районів області, у яких розташовані об’єкти 

газотранспортних підприємств, а саме: Лохвицький, Гадяцький, Зіньківський, 

Решетилівський, Шишацький. У 2018 викиди озоноруйнівних речовин від 

стаціонарних джерел забруднення на Полтавщині становили: фреони – 2,893 

т (зростання у 2,22 рази), також відбулося збільшення викидів хлору та 

сполук хлору на 19,2% порівняно із 2017 р. [120]. 

 Таким чином, для зменшення забруднення атмосферного повітря в 

регіоні необхідно проведення комплексу заходів, що включає запровадження 

екологічного маркування озоноруйнуючих та озонобезпечних речовин і 

продукції, впровадження нових екологічно чистих і низьковуглецевих 

технологій і, загалом, реалізації «Стратегії низьковуглецевого розвитку 

України до 2050 року» [173], винесення промислових майданчиків 

підприємств за межі населених пунктів, оснащення стаціонарних джерел 

викидів сучасним пилогазоочисним обладнанням, збільшення частки 

використання «зеленого транспорту», будівництво об’їзних автодоріг та 

впровадження «зелених хвиль» на вулицях міст, удосконалення системи 

моніторингу за якістю атмосферного повітря в населених пунктах області, що 

загалом сприятиме поетапному зменшенню обсягів викидів в атмосферу 

забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел. 
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 Проте не лише транспортні засоби, а й сама інфраструктура, впливає на 

природні компоненти. Зокрема, будівництво дороги може спричинити 

наступні зміни: у геологічному середовищі – виникнення або активізацію 

небезпечних геодинамічних процесів (ерозія, підтоплення, просідання земної 

поверхні тощо); зміну існуючих місцевих ландшафтів; зміну стану клімату і 

мікроклімату; у повітряному середовищі – газоаерозольні викиди, шум, 

вплив вібрації та запилення; у водному середовищі – стікання дощових і 

талих вод з дорожнього покриття, зміни умов формування поверхневого 

стоку; у ґрунті – вилучення земель, зміни фізико-механічних властивостей 

ґрунтів, хімічне забруднення, забруднення сміттям під час будівельних робіт; 

у рослинному і тваринному світі, заповідних об’єктах – можливі зміни 

існуючого стану наявних в зоні будівництва екологічних систем, шум, 

аерозольні випадіння, вирубування зелених насаджень тощо 95. 

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 додержання 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. 

Таким чином, 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. 
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Одним із стратегічних напрямів роботи транспортної галузі України в 

контексті загальносвітових тенденцій є досягнення Цілей Сталого Розвитку. 

Україна, як одна із країн-членів ООН, приєдналася до глобального процесу 

забезпечення сталого розвитку. 

Доки транспортний сектор відіграє дуже важливу роль в економічному 

та соціальному розвитку – як один із головних споживачів викопного палива 

– він є фактором забруднення повітря та генерує різноманітні викиди, які 

впливають на зміни клімату. 

Так, у Резолюції Глобальної конференції зі сталого транспорту під 

егідою Генерального секретаря ООН (The United Nations Secretary-General’s 

Global Sustainable Transport Conference) зазначено, що протистояння 

викликам сталого розвитку, притаманним багатьом транспортним системам, 

можливе завдяки контролю викидів парникових газів, поліпшення безпеки 

дорожнього руху та зменшення забруднення повітря. Комплексна 

структурована політика щодо стійких транспортних систем сприятиме 

вирішенню взаємопов’язаних транспортних проблем, наслідків впливу на 

навколишнє середовище, посиленню фінансування та мобілізації 

партнерства, поставивши людей на центральне місце при плануванні 

екологічно чистого, доступного, в тому числі за ціною, транспорту. Зусилля 

щодо використання потенційного внеску транспортного сектору у сталий 

розвиток повинні забезпечити ефективність, фінансову стійкість, 

екологічність та безпечність транспорту. Декарбонізація є першочерговим 

завданням через підвищення ефективності транспортних засобів та зниження 

рівня викидів від пересувних джерел [208]. 

Відповідно до «Європейської зеленої угоди» (The European Green Deal) 

[210] – ініціативи Європейської Комісії необхідно до 90 % зменшити викиди 

забруднюючих речовин від транспорту до 2050 року. Україна долучилася до 

її реалізації, створивши міжвідомчу робочу групу з питань координації 

подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії 

[150]. 
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Рівень транспортного обслуговування в Україні суттєво поступається 

показникам розвинених країн. У Національній доповіді «Цілі Сталого 

Розвитку: Україна» [107] зазначено, що Україна має розвивати якісну, 

надійну, сталу та доступну інфраструктуру, яка базується на використанні 

інноваційних технологій, у тому числі екологічно чистих видів транспорту; 

обмежити обсяги викидів парникових газів, забезпечити розширення 

використання електротранспорту та відповідної інфраструктури (зокрема 

частка електротранспорту у внутрішньому сполученні до 2030 року має 

складати 75 %). Крім того необхідно зменшити негативний вплив на довкілля 

міст шляхом зниження сумарного обсягу викидів у атмосферне повітря 

забруднюючих речовин від пересувних джерел (до 2030 року частка викидів 

має складати 70% до рівня 2015 року). 

Таким чином у Національній доповіді встановлено стратегічні рамки 

функціонування транспорту в Україні та її регіонах зокрема на засадах 

сталого розвитку на період до 2030 року. 

 

2.5. Галузева структура 

 

Транспортний комплекс Полтавщини формувався протягом тривалого 

часу і на сьогодні функціонують такі види транспорту: автомобільний, 

залізничний, трубопровідний, повітряний та водний (річковий). 

Розвиток транспортної мережі обумовлений рівнем розвитку 

господарства, його структурою і спеціалізацією. Господарська спеціалізація 

Полтавської області на виробництві продукції машинобудування, 

нафтопереробної, харчової та гірничорудної промисловості зумовила 

значний розвиток залізничного та трубопровідного транспорту, розвиток 

сільськогосподарського виробництва викликав відповідний розвиток 

автомобільного транспорту. Природні умови області, рівнинний характер її 

поверхні сприяють розвитку транспорту [145, с.11].  
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Полтавська область відіграє значну роль у структурі транспортного 

комплексу України. Так, займаючи 4,8% території України, на якій проживає 

лише 3,3% населення країни, частка Полтавщини в структурі транспорту 

характеризується наступними показниками: за експлуатаційною довжиною 

залізничних колій загального користування – 3,9 %, за довжиною 

автомобільних доріг із твердим покриттям – 5,4 %,  за вантажооборотом 

автомобільного транспорту – 5%. 

Провідне місце за вантажооборотом в області належить 

трубопровідному і залізничному транспорту (7995,4 млн. т.км), а за 

пасажирооборотом –  автомобільному (2132,5 млн. пас. км) і залізничному 

(1840,3 млн. пас.км). 

Управлінська структура транспортного комплексу включає центральні, 

регіональні та місцеві органи влади. Кабінету міністрів України і, 

безпосередньо Міністерству інфраструктури, підпорядковані державні 

транспортні компанії – «Укрзалізниця», «Укравтодор», «Украерорух», 

«Нафтогаз». У регіоні керівництво здійснюють Управління інфраструктури і 

цифрової трансформації Полтавської ОДА, департаменти транспорту і 

зв’язку у місцевих радах. 

 

Залізничний транспорт 

Одним із провідних видів транспорту в Полтавській області є 

залізничний. Він характеризується великою пропускною спроможністю, 

регулярністю, відносно високою швидкістю і порівняно низькою 

собівартістю перевезень, невисокою залежністю від несприятливих погодних 

умов. Однак, на сьогоднішній день спостерігається зменшення частки 

перевезень пасажирів залізничним транспортом за рахунок збільшення 

перевезень автомобільним та авіаційним транспортом. Аналіз основних 

показників експлуатаційної роботи залізниць дозволить визначити рівень 

розвитку даної транспортної галузі і запропонувати заходи щодо її 

удосконалення. 
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Залізничний транспорт займає друге місце в перевезенні вантажів і 

третє – в перевезенні пасажирів. Експлуатаційна протяжність залізниць 

становить 852 км (електрифікованих – 321,7 км). Густота залізниць в 

розрахунку на 1 тис. км² – 29,6 км (Україна – 30,8 км) [120, с. 170]. 

Залізниці обслуговуються тепловозною та електричною тягою. 

Експлуатаційна довжина електрифікованих залізничних колій загального 

користування становить 321,7 км (37,7 % від загальної довжини). Решта 

530,3 км (62,3%) – дизельне пальне.  

Згідно з державною програмою електрифікації залізниць 

проводяться роботи щодо електрифікації головних залізничних ліній. 

Закінчені роботи на дільниці Гребінка – Полтава – Київ – Вакуленці – 

Харків загальною протяжністю 347,5 км [128], у 2008 році введено в 

експлуатацію електрифіковану станцію Полтава-Південна. У планах 

Укрзалізниці електрифікація наступної ділянки на 119 км у напрямку 

Кременчука. Запуск нової станції Полтава – Кременчук дозволить 

найкоротшим шляхом перевозити вантажі з країн Середньо Азії до 

портів Чорного моря.   

За період з 1995 по 2000 рік обсяг перевезення вантажів залізничним 

транспортом у Полтавський області знижувався (із 21,1 млн. т до 13,6 млн. т), 

з 2001 по 2006 рік зростав. З 2007 по 2009 рік спостерігалося тимчасове 

зниження обсягів перевезень, а із 2010 року вони почали зростати, на 2012 

рік становили 23,6 млн. т, з 2013 по 2018 рр. обсяги знову знизилися, а з 

2019 р. дещо зросли до 23,9 млн. т (Рис.2.2) [120]. 
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Рис. 2.2 Динаміка перевезення вантажів залізничним транспортом 

у Полтавській області (складено автором) 

        За період з 1995 по 2000 рік обсяг перевезення пасажирів залізничним 

транспортом у Полтавський області знижувався (із 21 млн. пас. до 15,1 млн. 

пас.), з 2001 по 2007 рік дещо зріс та залишався приблизно на одному рівні, а 

з 2008 року постійно знижувався і на 2014 рік становив 14,6 млн. пас., 

протягом 2015-2016 рр. дещо зріс, а з 2017 р. обсяги різко впали до 4,6 млн. 

пас. оскільки змінено порядок обліку перевезень пасажирів залізничним 

транспортом у приміському сполученні, які користуються пільгами на 

безкоштовний проїзд (Рис.2.3) [120]. 

Рис.2.3 Динаміка перевезення пасажирів залізничним транспортом 

у Полтавській області (складено автором) 
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Полтавщина має позитивний баланс залізничних перевезень: 

відправлення вантажів майже в 2,5 рази перевищує прибуття. У відправленні 

переважала нафта і нафтопродукти, проте з 2005 р. найбільшу питому  вагу в 

структурі відправлених з області вантажів займають залізна і марганцева 

руда, нафта і нафтопродукти, зерно і продукти перемелу, будівельні 

матеріали, в структурі прибулих вантажів переважають вугілля, зернові, 

продукція чорної та кольорової металургії. 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 2.4. Структура відправки вантажів залізничним транспортом 

Полтавської області (1990-2014 рр.) 

 

Полтавська дирекція є відокремленим структурним підрозділом 

Південної залізниці і однією із організаційних ланок на залізничному 

транспорті. До її складу  входить більше 100 станцій і роз’їздів, 57 із яких 

вантажні, вона забезпечує перевезення пасажирів у своєму регіоні, 

обслуговує підприємства гірничорудної промисловості, машинобудування, 

будівельних матеріалів, нафтопереробні підприємства, а також райони 
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сільського господарства. Пасажирооборот по Полтавській дирекції становить 

30 % від загального по залізниці, а об’єм вантажної роботи – майже 75 % від 

загального об’єму по Південній залізниці. 

У Полтавській дирекції залізничних перевезень створений центр 

комплексного транспортного обслуговування, який надає підприємствам і 

приватним підприємцям транспортно-експедиційні послуги залізничним 

транспортом, зокрема отримання дозволу на перевезення вантажів по Україні 

та закордоном; оформлення документів на перевезення та їх 

розкредитування; надання консультацій з усіх питань, що пов’язані із 

перевезенням вантажів; експедиційне обслуговування під час відправлення 

вагонів на станції, обслуговування під час прибуття вагонів  зі станцій [128]. 

Інженерні рішення фахівців Південної залізниці задовольняють 

виконання екологічних програм, завдань із впровадження енергозбереження 

(економії паливно-енергетичних ресурсів, тобто електрифікації). Витрати і 

собівартість перевезень на теплотязі у 2-3 рази більші, ніж на електротязі. 

Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує проекти, пов’язані  з 

електрифікацією. Планується запуск двоповерхових електропотягів 

подвійного живлення виробництва Чехії. Вони розвиватимуть швидкість до 

160 км/год.  

У 2002 році у місті Кременчук був відправлений у рейс перший 

швидкісний пасажирський потяг «Київ – Харків», виготовлений на 

Крюківському вагонобудівному заводі у співпраці із польською фірмою 

«Песо» (місто Бидгощ) [125]. Співробітництво було продовжено,  і в 2007 

році в Україні з’явився перший рейковий автобус, який було запущено у 

Харкові. У червні 2008 року такий автобус за маршрутом Кременчук – Бурти 

– Світловодськ – Кременчук з’явився  у Кременчуці. Рейкові автобуси мають 

значно зменшити витрати на пасажироперевезення, підвищити комфортність. 

Потреба в такому транспорті в Україні швидко зростатиме. Це надзвичайно 

вигідний транспорт для віддалених районних центрів, сіл  і хуторів, куди 

важко організувати рух звичайних автобусів. Крім того зберігаються 
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приміські тарифи, для пільгових категорій пасажирів проїзд залишається 

безплатним. Для розвитку соціального транспорту  в Україні вже 

налагоджують нові виробничі потужності [48, с.2].  

На сьогодні одна зі станцій залізниці області «Полтава-Південна» 

входить до 15 найбільших в Україні. Вагонообіг на сьогоднішній день 

становить 3700 вагонів на день. Це пояснюється тим, що в незалежній 

Україні закрилось багато заводів, які користувались послугами залізниці. 

Більшість фірм користуються автомобільними перевезеннями вантажу, 

оскільки територія країни також скоротилася [141].  

Очевидні переваги залізничного транспорту  для економічного 

розвитку регіону сприяли розбудові залізничних ліній, і  вже   на початку  XX 

століття Полтавщина активно сполучалася з  індустріальними центрами, мала 

сполучення з багатьма  регіонами  іноземних держав. 

Отже, на сьогоднішній день, маючи очевидні переваги, залізничний 

транспорт продовжує залишатися одним із провідних в області, однак в 

загальному показники його експлуатаційної роботи постійно знижуються. 

Тому за нинішніх економічних умов заслуговують на увагу масове оновлення 

рухомого складу, якісне транспортне обслуговування, зниження собівартості 

перевезень, зростання продуктивності праці, реформування системи 

управління залізничним транспортом. 

 

Автомобільний транспорт 

 

Провідна роль у транспортному сполученні Полтавської області за 

обсягами пасажирських перевезень і протяжністю шляхів належить 

автомобільному транспорту, який завдяки рівнинному характеру рельєфу 

даної території розвивається досить рівномірно. 

У Законі України «Про автомобільний транспорт» 

(від 05.04.2001 № 2344-III зі змінами) зазначено, що «автомобільний 

транспорт – галузь транспорту, яка забезпечує задоволення потреб населення 
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та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та вантажів 

автомобільними транспортними засобами» [149, с.1]. Автотранспорт відіграє 

важливу роль у внутрішньообласних зв'язках Полтавського регіону. Крім 

того, він обслуговує та доповнює залізничний і річковий транспорт. 

Довжина автомобільних доріг загального користування становить 

8,9 тис. км (у тому числі з твердим покриттям – 8,9), а також  571 мостові 

споруди довжиною 20,0 км. Вони знаходяться у підпорядкуванні Служби 

автомобільних доріг у Полтавській області Державної служби 

автомобільних доріг України. Мережа доріг державного значення 

складає 890,9 км. Дороги місцевого значення загального користування – 

7984,6 км. Із них: територіальних – 611,6 км, обласних – 4401,5 км, 

районних – 2971,5 км. В межах сільських населених пунктів 

розташовано 2345,6 км доріг загального користування.  

За типами покриття автодороги області розподіляються на 

цементобетонні, асфальтобетонні, чорне шосе, біле шосе, бруківка, 

оброблені чорними в’яжучими матеріалами, ґрунтові. Більша частина доріг 

Полтавщини – асфальтобетонні та чорне шосе [145, с.179-180].  

За протяжністю доріг місцевого значення область займає 4-те місце 

в Україні. Щільність доріг складає 0,310 км/км², що вище середнього в 

Україні показника (0,209 км/км²). Найбільша щільність автомобільних 

доріг – в Шишацькому районі (0,421 км).  

На початку 1990-х рр. відбулися серйозні зміни у розвитку і 

функціонуванні автотранспортної галузі. Потужна система організації і 

управління транспортом була серйозно дестабілізована. Економічні 

перетворення зруйнували централізоване галузеве управління, призвели до 

масової приватизації автотранспортних підприємств, появи дрібних 

підприємств та індивідуальних  підприємців. Перетворення стосувалися як 

вантажних, так і пасажирських автотранспортних підприємств. 

Для оцінки роботи автомобільного транспорту регіону необхідно 

проаналізувати такі показники (параметри) як: перевезення вантажів, 
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вантажооборот, перевезення пасажирів, пасажирооборот, інтенсивність 

перевезення вантажів, інтенсивність перевезення пасажирів та середню 

відстань перевезення автотранспортом у Полтавській області. 

За період з 1995 по 2003 рік обсяг перевезення вантажів 

автотранспортом у Полтавський області знижувався (із 200,1 млн. т до 85,2 

млн. т), з 2004 року почав зростати і на 2013 рік становив 220,6 млн. т, проте 

у 2014 р. різко знижується, у 2015 р. дещо зростає і з 2016 р. має тенденцію 

постійно знижуватися (Рис.2.5) [120]. 

 

Рис.2.5 Динаміка перевезення вантажів автотранспортом 

у Полтавській області 
 

Частка автомобільного транспорту в загальній структурі відправлень 

вантажів складає 89,0 %. У структурі вантажообороту Полтавської області 

автомобільний транспорт посідає друге місце, а його частка становить 

36,6 %.   

Автомобільним транспортом загального користування в 2019 році було 

перевезено 54,8 млн. пасажирів (54 % від загальної кількості пасажирів, 

перевезених усіма видами транспорту). Пасажирооборот становив 1010,6 

млн. пас.·км, що менше на 240 млн. пас.·км, ніж у 2018 році. 
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Автомобільний парк області складає 217,7 тис. автомобілів, із яких 

близько 74,5 % припадає на легкові, решта – вантажні автомобілі, автобуси і 

спецавтомобілі. 

Середня відстань перевезення однієї тонни вантажів автомобільним 

транспортом у 1990 році становила 14,7 км, потім поступово знижувалася. 

Проте у 2004 році цей показник вперше було перевершено, порівняно із 1990 

р., і надалі він поступово збільшується і на сьогодні становить 19,1 км. 

Середня відстань перевезення одного пасажира автомобільним 

транспортом протягом 1990-2001 років зменшувалася, проте із 2002 року 

вона постійно збільшується і на сьогодні становить 17,0 км. Відправлення 

пасажирів автомобільним транспортом міжміського сполучення за 2000-2019 

роки у середньому становило 2,24 млн. осіб за рік, внутрішньоміського 

сполучення – 133,41 млн. осіб за рік, приміського сполучення – 16,86 млн. 

осіб за рік. 

Інтенсивність перевезення пасажирів автомобільним транспортом 

(автомобільними дорогами із твердим покриттям) впродовж 1990-2019 рр. 

майже не змінювалася і коливалася в межах 0,1-0,3 млн. пас.·км на 1 км 

довжини шляхів [120, С.160-170]. 

На сьогоднішній день до складу пасажирської автомобільної 

транспортної системи області входить близько 3 тис. суб’єктів  

підприємницької діяльності, в яких нараховується 3,5 тис. автобусів та 

близько 2,5 тис. мікроавтобусів. У середньому щоденно працює на 

маршрутах: автобусів – 1,1 тис.; мікроавтобусів – 1,0 тис.; легкових таксі – 

2,4 тис. Перевезення населення легковими таксомоторами виконують 

близько 1,5 тис. суб’єктів підприємницької діяльності. 

Таким чином, аналіз показників роботи автотранспортного комплексу 

Полтавської області за 1990-2019 рр. показав, що скорочення всіх видів 

виробництв, починаючи із 1991 року, зламало структуру процесу 

перевезення, яка роками складалася як одна із частин самого процесу 

виробництва. 
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Оскільки сільське населення становить значну частину області (41,6%), 

то з метою покращення транспортного обслуговування населення області у 

2003 році була розроблена «Програма розвитку автомобільного транспорту 

на 2003 –2007 рр.». Основними завданнями були:  

1) покращення обслуговування населення області пасажирськими 

перевезеннями; 

2) повне задоволення потреб вантажовласників у перевезенні вантажів; 

3) надання послуг таксі за потребами бажаючих; 

4) визначення мережі автобусних маршрутів по всіх видах перевезень; 

5) визначення пасажиропотоків і стану задоволення потреб населення 

у перевезеннях. 

Завдання цієї програми виконано, в результаті чого обсяги перевезення 

пасажирів зросли на 77% і склали 119,9 тис. пасажирів проти 67,6 тис. у 2002 

р.; збільшено маршрутну мережу; кількість виконаних рейсів склала 1797,6 

тис., або зростання на 45,8% [156]. 

Під час проведення економічних реформ відбулися серйозні зміни у 

розвитку і функціонуванні автотранспортної галузі. Потужна система 

організації і управління транспортом була серйозно дестабілізована, а у ряді 

випадків зруйнована. Економічні перетворення зруйнували централізоване 

галузеве управління, призвели до масової приватизації автотранспортних 

підприємств, появи дрібних підприємств та індивідуальних  підприємців. 

Однаково важко пережили період перетворень як вантажні, так і пасажирські 

автотранспортні підприємства  [3, с.2]. 

Починаючи із 2000-х рр. можна прослідкувати прогресивний темп 

розвитку автотранспортного комплексу Полтавської області, який на 

сьогоднішній день значно модернізувався і завдяки великій кількості переваг 

та масовості продовжує інтенсивно розвиватися. 

В подальшому для успішної роботи автотранспортних підприємств 

регіону у ринкових умовах виникає необхідність реорганізації їх 

експлуатаційної чи комерційної служби у відповідності до вимог ринку і 
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створення відповідної служби маркетингу, основними завданнями якої є: 

комплексне систематичне вивчення потреб клієнтів і населення у 

транспортних послугах, прогнозування розвитку попиту з урахуванням 

впливу різноманітних факторів, розробка і обґрунтування переліку послуг, 

що надаються, із врахуванням кон’юнктури ринку та ін. 

Отже, автомобільний транспорт на сьогодні – найбільш поширений вид 

транспорту в області. За останні 100 років, розвинувшись на Полтавщині  на 

початку ХХ століття, автомобільний транспорт значно модернізувався і  

завдяки великій кількості переваг та масовості продовжує прогресивний темп 

розвитку. 

 

Трубопровідний транспорт 

 

Трубопровідний транспорт Полтавської області об’єднує 

газопроводи і нафто- й продуктопроводи для транспортування нафти, 

дизельного палива та бензину. На сьогоднішній день трубопровідному 

транспорту належить провідне місце у перевезенні вантажів області та за 

вантажооборотом. 

Сприятливим фактором розвитку мережі трубопроводів є відкриття 

нафтогазових родовищ в регіоні, і навпаки – нафтогазове господарство 

функціонує в районі завдяки наявності відповідної виробничої й збутової 

інфраструктури: розгалуженої трубопровідної мережі, у тому числі 

магістральної і підприємств, що переробляють, розташованих поруч із 

промислами: Качанівського газопереробного й Кременчуцького 

нафтопереробного заводів [5]. Головним фактором подальшого 

будівництва нафто- і газопроводів стало сприятливе географічне 

положення досліджуваного регіону. 

Безпосередньо на території Полтавської області пошуково-

розвідувальні роботи на нафту й газ почалися після Другої світової війни 

– в 1948 році. Формування мережі трубопроводів можна прослідкувати 
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починаючи із 1951 р., коли в регіоні розпочався промисловий видобуток 

нафти, а із 1957 р. – газу. Першим освоєним нафтогазовим родовищем 

стало Радченківське. З уведенням у дію газопроводів Радченкове – 

Полтава (довжиною 68,5 км) та Радченкове – Миргород (14,5 км) 

розпочалася газифікація найбільших населених пунктів області. 

Впродовж короткого часу були газифіковані: Полтава, Кременчук, Лубни, 

Кобеляки, Карлівка. З’явився газопровід і в селах області. 

Перший газопровід державного значення на території області 

Шебелинка – Полтава – Київ був збудований на початку 1960-х рр. Це 

створило сприятливі умови для прискореного введення в експлуатацію 

відкритих газових родовищ і об’єднання всіх родовищ України в єдину 

газотранспортну систему. У 1964 р. введено в експлуатацію 

магістральний газопровід Полтава – Кременчук. Із 1965 р. ведеться 

робота зі створення та підключення Полтавської групи газових родовищ 

до магістрального газопроводу Шебелинка – Полтава – Київ 

(Кегичівське, Зачепилівське, Глинсько-Розбишівське, Рибальське). 

Диканську і Лубенську компресорні станції було введено в експлуатацію 

у 1966 р. та 1967 р. відповідно. Таким чином, протяжність газопроводів у 

середині 1960-х рр. становила близько 1 тис. км.  

Нові відкриття родовищ газу в Харківській області сприяли 

спорудженню у 1970 р. магістрального газопроводу Єфремівка – 

Диканька – Київ, а також першої черги його продовження Київ – 

Західний кордон України. Газопровід Шебелинка – Диканька – Київ і ІІ 

черга газопроводу Київ – Тернопіль – Ужгород (1010 км) введено в 

експлуатацію в 1973 р. Газопровід «Союз», що проходить через 

територію Полтавської області, збудовано протягом 1978 р. 

Трансконтинентальний газопровід Уренгой – Помари – Ужгород, що 

також проходить через територію області, будували з червня 1982 року 

по серпень 1983 року. У 1984 році було введено в експлуатацію 

газопровід Єлець – Курськ – Диканька протяжністю 434 км. 
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Магістральний газопровід Єлець – Кременчук – Кривий Ріг побудовано у 

1986 р. Газопровід «Прогрес» (діаметр 1420 мм) введено в експлуатацію у 

1988 р. Надалі постійно вводяться в дію додаткові виробничі об’єкти, а 

також газопроводи-відводи до сільських населених пунктів [36]. 

З відкриттям у Полтавській обл. Качанiвського, Більського та 

Рибальського родовищ нафти i з введенням в експлуатацію 

Кременчуцького нафтопереробного заводу у 1966 р. було збудовано цілу 

систему нафтопроводів: Гнідинці – Глинсько-Розбишiвська, Мала 

Павлівка – Глинсько-Розбишiвська, Глинсько-Розбишiвська – Кременчук. 

Протяжність нафтопроводів у середині 1960-х рр. сягнула понад 300 км. 

Оскільки розвиток трубопровідного транспорту нафти i нафтопродуктів в 

Україні тісно пов'язаний із розвитком нафтовидобувної та 

нафтопереробної промисловості, а також з можливостями експорту нафти 

та нафтопродуктів через територію України. 

У 1972 р. було збудовано другу нитку нафтопроводу Гнідинці – 

Глинсько-Розбишiвська діаметром 377 мм (вся система Гнідинці – 

Розбишівка – Кременчук має довжину 395 км), а також нафтопровід 

Кременчук – Херсон протяжністю 555 км, діаметром 720 мм, які є 

одними з найдовших у межах України. Збільшення потужностей з 

переробки нафти на Кременчуцькому i Херсонському нафтопереробних 

заводах поставило питання будівництва нафтопроводу Мічурінськ 

(Тамбовська обл., Росія) – Кременчук, який на сьогодні має міждержавне 

значення. Цей нафтопровід загальною протяжністю 757 км (у т. ч. по 

території України – 540 км), діаметром 720 мм був збудований у 1974 р. 

Його проектна потужність 18 млн. т/рік. У зв'язку із збільшенням 

видобутку нафти в Західному Сибіру i необхідністю нарощування 

експортних можливостей щодо поставок нафти через нафтоперевальний 

комплекс в м. Одеса, а також відповідною можливістю поставок нафти на 

Одеський нафтопереробний завод трубопровідним транспортом, у 1977–

1978 рр. було збудовано i введено в експлуатацію нафтопроводи 
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Лисичанськ – Кременчук і Снiгурiвка – Одеса. Також із 1975 р. працює 

нафтопродуктопровід Кременчук – Лубни – Київ (табл. 2) [41]. 

 

Таблиця 2 

Історичні етапи формування і розвитку трубопровідного 

транспорту по території Полтавської області 

Етапи Основні події Рік 

І (початковий) – 

середина 

1950-х рр.  – 

1965 р. 

Газопроводи Радченкове – Полтава та 

Радченкове – Миргород 

1957 

Газопровід Шебелинка – Полтава – Київ 1961 

Газопровід Полтава – Кременчук 1964 

ІІ (будівництво 

нафтогазопроводів 

місцевого 

значення та 

магістральних 

всеукраїнського 

значення) –  

1966 – 1973 рр. 

Система нафтопроводів: Гнідинці – 

Глинсько-Розбишiвська, Мала Павлівка 

– Глинсько-Розбишiвська, Глинсько-

Розбишiвська – Кременчук 

1966 

Газопровід Єфремівка – Диканька – 

Київ; 

перша черга його продовження Київ – 

Західний кордон України 

1970 

Друга нитка нафтопроводу Гнідинці – 

Глинсько-Розбишiвська; 

нафтопровід Кременчук – Херсон 

1972 

Газопровід Шебелинка – Диканька – 

Київ; 

ІІ черга газопроводу Київ – Західний 

кордон України 

1973 

ІІІ (введення в 

експлуатацію 

магістральних 

транскордонних 

Нафтопровід Мічурінськ (Тамбовська 

обл., Росія) – Кременчук 

1974 

Нафтопродуктопровід Кременчук – 1975 
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трубопроводів 

міжнародного 

значення та 

деяких 

нафтопроводів 

всеукраїнського 

значення) –  

1974 – 1991 рр. 

Лубни – Київ 

Нафтопроводи Лисичанськ – Кременчук 

і Снiгурiвка – Одеса 

1977-

1978 

Газопровід «Союз» 1978 

Газопровід Уренгой – Помари – Ужгород червень 

1982 р.–

серпень 

1983 р. 

Газопровід Єлець – Курськ – Диканька 1984 

Газопровід Єлець – Кременчук – Кривий 

Ріг 

1986 

Газопровід «Прогрес» 1988 

ІV (новітній) –

1991 р. – до 

сьогодні 

Введення в дію додаткових виробничих 

об’єктів, а також газопроводів-відводів 

до сільських населених пунктів; 

проведення технічного обслуговування і 

ремонту, роботи по реконструкції та 

модернізації обладнання. 

1991 – 

до 

сьогодні 

 

Всі трубопроводи на території області вже досить тривалий час 

перебувають в експлуатації, тому однією із нагальних проблем є їх 

технічний стан. Лінійна частина газопровідної системи України є 

найбільш застарілою в Європі. Так, 40 % газопроводів експлуатуються 

вже понад 20 років, 29 % – понад 30 років, 30 % – 35–50 років та 0,1 % – 

понад 50 років [172]. 

На сьогодні транспортуванням газу і нафти в Україні займаються 

дочірні компанії Національної акціонерної компанії «Нафтогаз» – 

«Укртрансгаз» та «Укртранснафта». Більша частина газопроводів, що 

проходять по території Полтавської області, відносяться до управління 

магістральних газопроводів «Київтрансгаз» і частина – до управління 
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«Черкаситрансгаз» (858 км газопроводів) – філій ПАТ «Укртрансгаз» 

НАК «Нафтогаз України». 

Основними видами діяльності компанії «Укртрансгаз» є: 

транспортування природного газу споживачам України, забезпечення 

транзитних поставок газу, закачування, зберігання та відбір газу із 

підземних сховищ газу, технічне обслуговування та ремонт лінійної 

частини та наземних об’єктів газотранспортної системи, роботи по 

реконструкції та модернізації обладнання, капітальне будівництво нових 

об’єктів виробничого і невиробничого призначення, впровадження 

науково-дослідних, конструкторських та технологічних робіт [126]. 

Більшість нафтопроводів, що перетинають територію Полтавської 

області підпорядковані Кременчуцькому районному нафтопровідному 

управлінню філії «Придніпровські магістральні нафтопроводи» 

АТ «Укртранснафта», що забезпечує експлуатацію закріпленої за ним 

частини об’єктів магістральних нафтопроводів Мічурінськ – Кременчук, 

Глинсько-Розбишівська – Кременчук, Лисичанськ – Кременчук, 

Кременчук – Херсон (всього 592 км в одну нитку), нафтоперегінні станції 

«Кременчук», «Перещепино», «Пролетарська», «Широке», приймально-

здавальних дільниць (ПЗД). Крім того, у м. Кременчук розташований 

апарат управління філії «Придніпровські магістральні нафтопроводи» 

ПАТ «Укртранснафта». 

Основними функціями, що здійснює АТ «Укртранснафта» є 

забезпечення транспортування нафти на нафтопереробні заводи України, 

а також транзит нафти до країн Європи, приймання нафти від власників, 

суміжних підприємств, забезпечення її зберігання, якості, виконання 

технічної експлуатації магістральних нафтопроводів, проведення 

технічного обслуговування і ремонту об’єктів нафтопровідного 

транспорту [127]. 

На сьогодні через складну економічну ситуацію і зміну 

геополітичної стратегії України виникла низка проблем, як з 
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транспортуванням нафти, так і з поставками природного газу. За 

останніми даними АТ «Укртранснафта» експлуатується лише 14 % 

внутрішніх нафтопроводів. Вже тривалий час простоює Мічурінськ – 

Кременчук, фактично не працює напрямок Одеса – Кременчук, 

Лисичанський напрямок простоює через непрацюючий НПЗ та військові 

дії. Функціонує лише незначна частина філії «Придніпровські 

магістральні нафтопроводи», яка забезпечує постачання нафти з родовищ 

ПАТ «Укрнафта» на Кременчуцький НПЗ. 

Ще з 2014 р. НАК «Нафтогаз України» розпочато роботу з 

диверсифікації джерел постачання газу, що є надзвичайно необхідною 

для посилення енергетичної безпеки країни. В результаті – обсяги 

імпорту газу з європейського ринку збільшилися вдвічі (з 5,0 до 10,3 

млрд. м
3
). Закупівлі за кордоном здійснюють у більш ніж десяти 

компаній, з території Словаччини, Польщі та Угорщини. Частка 

російських поставок у внутрішньому використанні в Україні зменшилась, 

проте українські газопроводи продовжують здійснювати транзит 

природного газу із Російської Федерації до країн Європи [124]. 

Також суттєво збільшився обсяг імпорту приватними трейдерами 

газу з європейського напряму. Частка «Нафтогазу» у імпорті з Європи 

зменшилася на користь приватних імпортерів. Це відбулося внаслідок 

набуття чинності закону «Про ринок природного газу» з 1 жовтня 2015 р. 

та інших кроків, спрямованих на створення в Україні відкритого ринку 

газу. Диверсифікація джерел поставок газу в Україну залишається одним 

з пріоритетів [124]. 

Завдяки розгалуженій і розвинутій структурі трубопровідного 

транспорту у межах Полтавської області, вона відіграє важливу роль у 

функціонуванні трубопровідного транспортного комплексу країни. 

На сучасному етапі розвитку трубопровідного транспорту України, і 

Полтавської області зокрема, виникає чимало проблем з економічних, 

політичних причин та застарілого технічного стану трубопроводів. Тому 
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створення багатониткових нафто- і газопроводів нового технічного класу 

є передумовою збільшення ресурсів паливного балансу, поліпшення його 

структури, швидкого залучення у виробництво нових родовищ. Лише 

шляхом забезпечення надійного функціонування та динамічного 

розвитку, реалізації потенціалу національної нафто- і газотранспортної 

інфраструктури можна сприяти ефективній інтеграції України у 

євразійський енергетичний простір з метою посилення її енергетичної 

безпеки. 

 

Річковий транспорт 

 

У сучасних умовах розвиток економіки країни можливий лише при 

постійній модернізації її транспортного комплексу. Особливу увагу 

привертає вирішення проблем розвитку річкового транспорту, оскільки за 

роки незалежності саме він, особливо пасажирський, найбільше втратив свої 

позиції. Річковий транспорт, хоча і не вимагає значних затрат на 

впорядкування природних шляхів, має низьку вартість перевезень, проте 

працює сезонно, а напрямки шляхів не завжди співпадають з потребами. 

Одним із найстаріших та водночас традиційних для Полтавського 

регіону є саме водний (річковий) транспорт, який розвивався паралельно із 

заселенням та господарським освоєнням території. На сьогодні судноплавні 

річки Полтавської області – Дніпро, Сула, Ворскла створюють необхідні 

умови для розвитку річкового транспорту. Транспортні шляхи проходять по 

Дніпру, Сулі – від гирла до пристані Тарасівка, по Ворсклі – від гирла до м. 

Кобеляки. 

Рухомий склад річкового транспорту Полтавської області становить 40 

річкових суден. Показники вантажообороту – 22,6 млн. т. км, що складає 

лише 0,01 % від загальноукраїнського показника. Середня відстань 

перевезення 1 тонни вантажів річковим транспортом регіону становить 37 

км, що майже в 10 разів нижче середнього в Україні показника (407 км). В 
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структурі вантажоперевезень переважають залізна руда, лісові, будівельні 

матеріали, сільськогосподарська продукція. Перевезення пасажирів майже не 

здійснюється, лише у 2004-2005 рр. цей показник становив 2 тис. осіб 

щороку [122]. 

За 2001-2007 рр. обробка вантажів річковими портами і пристанями в 

області зросла із 419,4 тис. т до 1,84 млн. т, тобто майже у 4 рази. Протягом 

2008-2011 рр. цей показник знижувався, у 2012 році зріс до 1,2 млн. т, але 

вже у 2013 році обробка вантажів становила лише 84,4 тис. т., а у 2018 – 2019 

рр. близько 30 тис. т. [120]. 

Провідну роль в організації роботи річкового транспорту в Полтавській 

області відіграє Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький річковий 

порт». Торгівельна і пасажирська пристані з’явилися у м. Кременчук ще у 

1823 р. Уже на початку ХХ століття це була основна пристань великого 

аграрного регіону. 

Крім сільськогосподарської продукції водними шляхом з 

Кременчука відправлялися гужові повозки і екіпажі. У шістдесятих 

роках ХХ століття професор Янсон писав: «На всьому Дніпрі між 

порогами та гирлом Прип’яті немає місця більш важливого у торговому 

відношенні, ніж Кременчук». 

Було збудовано сучасний контейнерний термінал, закриті та 

відкриті склади, база механізації перевантажувального процесу, до якого 

входили портальні, козлові та плавучі крани, гідропісконавантажувач, 

бункерні установки тощо. Порт володів розвинутою суднобудівельною 

базою. Будівництво нових теплоходів велося методом секційного 

складання, було спущено 3 теплоходи «Кремінь». Кременчуцький порт 

мав 2 пасажирські вокзали та 8 пристаней на річках Дніпро, Ворскла, 

Сула. Сучасна ремонтна база проводила ремонт не тільки власного 

флоту, а й суден інших баз середнього Дніпра. Різноманіття обладнання 

плавмайстерні дозволяє і зараз проводити всі види ремонту суден і 

обладнання.  
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За часів економічної нестабільності на початку 1990-х рр. порт 

частково втратив свою силу. Проте зараз він функціонує і відновлює свої 

потужності. ПАТ «Кременчуцький річковий порт» – це сучасне 

підприємство, якому підпорядковано 7 пристаней, а також діють річкові 

вокзали у Кременчуці, Світловодську і Комсомольську. 

Порт має потужну матеріально-технічну базу: флот, вантажну 

дільницю, плавучу механізацію, судові майстерні, відкритий для суден типу 

«ріка-море». Період навігації триває з квітня по листопад. ПАТ 

«Кременчуцький річковий порт» надає послуги із перевантаження та 

зберігання різноманітних вантажів; перевезення вантажів власним флотом у 

межах басейну р. Дніпро; послуги плавучого крану (КПЛ); докування та 

судноремонтні роботи; обслуговування транзитного флоту, а також 

проводить видобуток та реалізацію річкового піску, виробництво і реалізацію 

бетону та бетонних сумішей [123]. 

Найбільш перспективними є перевезення мінерально-будівельних 

вантажів (щебінь, пісок, цегла, асфальт); залізобетонних виробів (ЗБВ), 

металу. Підприємство має можливість отримувати вантажі із портів Дніпра, 

Чорного та Середземного морів, а також поставляти продукцію українських 

виробників на європейський ринок. Водночас актуальним є відновлення 

пасажирського річкового флоту, суднобудування, а також експорт готової 

продукції (річкових суден). 

Річковий транспорт отримає подальший розвиток за рахунок 

удосконалення перевезень у басейні Дніпра та залучення до цього процесу 

його приток для місцевих перевезень; впровадження найсучасніших методів 

ремонту та утримання річкових суден; сучасних видів навігаційного 

обладнання; забезпечення сталого функціонування річкової транспортної 

інфраструктури регіону. Дана галузь транспорту потребує стабілізації 

фінансово-економічного стану, нарощування обсягів перевезень, як 

вантажних, так і пасажирських, активізації інвестиційний процесів для 
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повної інтеграції транспортного комплексу України у міждержавні 

транспортні потоки. 

 

Повітряний транспорт 

 

Авіаційний транспорт відіграє важливу роль в економічному 

розвитку України і є однією із найперспективніших галузей. У ринкових 

умовах дана галузь, загалом, інтенсивно розвивається. Проте цей процес 

характеризується диспропорціями у розвитку регіональних 

авіатранспортних комплексів України. 

На сьогодні авіаційний транспорт у Полтавській області розвинений 

дуже слабо. Це зумовлено відсутністю регулярних авіарейсів та дозволу на 

виконання міжнародних авіарейсів. Причинами також є надзвичайно високі 

тарифи на авіаквитки, застарілість літаків та висока ціна на пальне. 

За даними Міністерства інфраструктури України рухомий склад 

повітряного транспорту області складає 67 літаків і гелікоптерів (у 

2000 р. – 124) [123]. 

Центром цивільної авіації Полтавського регіонального 

авіатранспортного комплексу є місто Полтава, де діє Полтавське обласне 

комунальне підприємство «Аеропорт-Полтава», що здійснює приймання 

та відправлення повітряних суден, їх комерційне, наземне та технічне 

обслуговування, а також обслуговування пасажирів, багажу, пошти і 

вантажів. 

«Аеропорт-Полтава» було збудовано протягом 50-х – 60-х років 

ХХ століття. Новий пасажирський термінал з’явився у 1985 р. Односмуговий 

аеропорт знаходиться за 7 км на захід від міста Полтава. Розміщений поряд із 

автотрасою Київ – Харків – Довжанський, за 1 км на південь від села Івашки. 

Аеродром придатний для експлуатації літаків цілий рік без обмежень. Проте 

об’єктивною особливістю режиму роботи аеропорту є сезонність. У зимовий 

період відсутні чартерні рейси, польоти сільськогосподарської і спортивної 
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авіації. 

Сьогодні, це складний майновий комплекс, що розташований на 

земельній ділянці площею 214 га. Злітно-посадкова смуга аеропорту має 

довжину 2550 м та ширину 42 м, що дає змогу приймати і відправляти такі 

літаки як, АН-12, АН-24, АН-140, ЯК-40, ЯК-42, ТУ-134, Falkon-900, JET-

328, GLF-550, CRJ-2, Embraer-145, SAAB-340 загальною злітною масою 

до 61 т включно, та обладнана світло-сигнальною системою посадки 

літаків М2\2. Аеропорт має на балансі пасажирський термінал загальною 

площею близько 5000 кв.м і проектною пропускною потужністю 400 

пасажирів на годину. 

Майновий комплекс включає в себе також склад паливно-мастильних 

матеріалів ємністю 2400 куб. м., газопровід з газорозподільчим пунктом, 

напірний каналізаційний колектор з насосною станцією, водопровідну 

систему холодної води, подвійне підключення до мереж електропостачання з 

центральним розподільчим пунктом, окреме приміщення пожежної охорони 

та служби авіаційної безпеки [129]. 

Вважали, що саме Полтава стане своєрідною вузловою станцією 

повітряного сполучення в центрі Україні. Проте на даний час аеропорт 

залишається у дуже складному фінансовому становищі. За розрахунками 

фахівців Міністерства інфраструктури аеропорти України, в т.ч. і 

«Аеропорт-Полтава», можуть забезпечити беззбиткову діяльність лише при 

обсягах перевезень не менше 80-100 тис. пасажирів на рік. У 1990 році з 

аеропорту Полтави відправлено 145 тис. пасажирів, 3717 тонн вантажу та 79 

тонн пошти. Такого рівня об'єму авіаційних перевезень аеропорт не зможе 

досягти в найближчі роки за відсутністю пасажирів, вантажу, пошти, тому 

він практично є збитковим підприємством [151, с.182]. 

У середньому переліт коштує вп’ятеро дорожче, ніж пасажирські 

перевезення залізницею. Тому єдиним джерелом прибутку для 

підприємства залишаються чартери. Завдяки їм аеропорт щомісяця 

приймає від 150 до 1500 пасажирів. 
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Наприкінці 1990-х рр. з’явилися проєкти перетворення споруди 

аеропорту на складські приміщення чи інші споруди. Проте, 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 380 Р «Про передачу 

цілісного майнового комплексу аеропорту цивільної авіації Полтава з 

державної у спільну власність територіальних громад Полтавської області» 

від 11 липня 2002 року аеропорт перейшов у комунальну власність, із 

відповідним фінансуванням із регіонального бюджету [151, с.182-183]. 

Враховуючи фінансове становище ПОКП «Аеропорт-Полтава», 

рішенням Полтавської обласної сесії народних депутатів щороку виділяють 

кошти на підтримання виробничої діяльності аеропорту. 

Для подальшого розвитку аеропорту необхідно виконати 

реконструкцію аеродрому та будівлі аеровокзалу (облаштування приміщень 

обслуговування, догляду та контролю пасажирів, залу транзитних пасажирів, 

придбання меблів та спеціального обладнання), оновлення парку 

спецтранспорту. Потребують ремонту зношені основні засоби виробництва: 

штучна злітно-посадкова смуга 2550х42 м, будівля аеровокзалу, 

спецавтотранспорт [151, с.183-184]. 

Головними напрямами отримання доходів підприємством 

«Аеропорт-Полтава» визначено: забезпечення чартерних авіарейсів та 

учбово-тренувальних польотів, відновлення регулярних авіарейсів, у 

тому числі міжнародних, здача в оренду вільних виробничих приміщень 

та наземної техніки, скорочення витрат на утримання усієї 

інфраструктури аеропорту, а також надання послуг стороннім 

організаціям. Зокрема, на території області діє ПАТ «АПСП «Меридіан». 

Основа виробничої діяльності підприємства надання авіапослуг галузям 

народного господарства: виконання авіахімічних робіт в сільському 

господарстві, обслуговування нафтогазопроводів, ліній електропередач, 

надання допомоги рибінспекції, лісопатрулю, виконання санітарних 

польотів. 

Таким чином, ПОКП «Аеропорт-Полтава» має незначну частку в обсязі 
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транспортних перевезень. Проте, передача аеропорту до комунальної 

власності на сьогоднішній день є позитивним вирішенням питання 

фінансового оздоровлення підприємства, тому що з’явилась реальна 

можливість отримання фінансової підтримки аеропортом з обласного 

бюджету. З приходом на український ринок low-cost компаній, які для 

мінімізації витрат базуються у невеликих аеропортах, стало можливим 

залучення додаткових інвестицій у майбутньому. 

Враховуючи географічне положення аеропорт має певний потенціал 

для збільшення авіаційних перевезень пасажирів та вантажів. Зокрема 

авіарейси до міст Києва, Львова, Стамбулу та інші. З покращенням 

економічного становища в країні, ростом промислового і 

сільськогосподарського виробництва, збільшенням кількості робочих місць 

та забезпечення працівників заробітною платою на рівні платоспроможності 

за авіаквитки поступово зростатиме необхідність громадян у перевезенні 

авіаційним транспортом, як в Україні, так і за її межами. 

 

 

 

 

2.6. Територіальна структура  

 

 

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. 2.6). 

Тип транспортної мережі в Полтавській області змішаний – 

поліцентричний у центральній частині, лінійно-розгалужений уздовж 
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транспортної магістралі Київ–Харків–Довжанський і моноцентричний 

віялоподібний на південному-заході області, вздовж річки Дніпро. 

 

 

Рис.2.6. Територіальна структура транспортного комплексу 

Полтавської області 

 

 

полікомпонентний інтегральний 
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Територіальна структура залізничного транспорту 

 

Полтавська дирекція залізничних перевезень є найбільшою у філії 

«Південна залізниця». До її складу входить 101 роздільний пункт, у т. ч. 69 

станцій, 60 з яких відкриті для вантажних операцій.  

Залізнична мережа по території Полтавської області розміщена 

рівномірно. Максимальна віддаленість населених пунктів від залізниці не 

перевищує 50 км. Експлуатаційна довжина залізничних колій загального 

користування протягом 1990-2006 років залишалася незмінною і становила 

853 км, проте із 2007 року  вона зменшилася до 852 км.  

Територію області перетинає чотири залізничних магістралі Лозова 

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

–  Ромодан – Кременчук з відгалуженням Лохвиця – Гадяч; Бахмач – 

Пирятин – Гребінка з відгалуженням Прилуки – Ніжин.  

У територіальній структурі залізничної мережі області організуючими 

елементами є залізничні вузли: Полтава, Кременчук,  Гребінка, Ромодан, а 

також залізничні станції: Лубни, Миргород. 

Найбільший в області залізничний вузол – Полтавський. Більша 

частина його вантажообігу припадає  на долю транзитного руху.  В режимі 

роботи цього вузла головне місце займає прибуття вантажів (кам’яне вугілля, 

мінерально-будівельні матеріали та ін.). В структурі відправлення 

переважають машини та устаткування, продукція харчової промисловості, 

хлібопродукти. Кременчук – другий за значенням залізничний вузол області. 

Його структура прибуття і відправлення вантажів аналогічна Полтавському 

вузлу [128].  

Полтавська дирекція «Укрзалізниці» підпорядковується Південній 

залізниці – одній із шести залізниць України, яка займає важливе місце в 

процесі перевезень і становлення ринку транспортних послуг. Положення 
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залізниці на перехресті багатьох напрямків визначає її  як важливу транзитну 

ланку. Південна залізниця проходить по території Харківської, Полтавської, 

Сумської, Чернігівської, Луганської, Кіровоградської областей. Вона зв’язує 

Донбас зі столицею України і західними областями, знаходиться на головній 

пасажирській артерії Північ – Крим – Кавказ. Полтавська дирекція 

залізничних перевезень обслуговує всі названі регіони крім Луганської 

області. Вона є відокремленим структурним підрозділом Південної залізниці 

і однією із організаційних ланок на залізничному транспорті.   

Комплексне транспортування залізницею переважає – у 

Гребінківському, Лубенському, Новосанжарському, Миргородському та  

Чутівському районах Полтавської області. 

В обласному центрі – місті Полтава є два залізничні вокзали (Київський 

і Південний). Маршрут Київ – Харків електрифікований і забезпечує проїзд 

швидкісних потягів. Електрифікація лінії Полтава – Харків була закінчена у 

серпні 2008 року. Залізничні шляхи з’єднують місто із Києвом, Харковом, 

Кременчуком та Красноградом. 

 

Територіальна структура автомобільного транспорту 

 

Автотранспортом загального користування в області охоплені 15 

міст, у тому числі 6 обласного підпорядкування (Полтава, Кременчук, 

Горішні Плавні, Гадяч, Лубни, Миргород), 20 селищ та 1619 сільських 

населених пунктів.  

По території Полтавської області  проходить важлива автомагістраль 

державного значення Київ – Харків – Ростов-на-Дону з відгалуженням 

Полтава – Красноград та автомагістраль Полтава – Кременчук – Олександрія; 

Київ – Пирятин – Ромни –  Суми; Полтава – Балта – Рибниця; Полтава – 

Кременчук; Полтава – Черкаси; Полтава – Гадяч та інші. 

Довжина автомобільних доріг загального користування протягом 1995-

2000 років зменшилася і до 2006 року залишалася незмінною – 8,8 тис. км. 
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Проте із 2007 року вона почала збільшуватися і на сьогодні становить 8,9 

тис.км [120]. 

Мережа автобусних сполучень  складає 855 маршрутів, у т.ч.: міських – 

197, приміських – 423, міжміських – 235, на яких щоденно виконується 7,4 

тис. рейсів, у т.ч.: міських – 5,9 тис.;приміських – 1,3 тис.; міжміських – 0,2 

тис. і перевозиться 322,6 тис. пасажирів, що складає 20% від усього 

населення області.  

Регулярним автобусним сполученням охоплено всі 15 міст області та 

98,4% сільських населених пунктів [156, с.15]. Невід’ємною частиною 

Програми розвитку автомобільного транспорту є Програма розвитку 

автотранспортного обслуговування сільських населених пунктів області 

(Програма «Сільський автобус»). У результаті всіх організаційних заходів 

план впровадження програми виконано, забезпечено регулярним автобусним 

сполученням 189 населених пунктів за рахунок відкриття 60 нових 

маршрутів, внесення змін до 109 діючих. Залучено додатково 60 автобусів, 

впроваджено пакетний метод на 6 маршрутах. Внаслідок цього в області 

мають 100-відсоткове охоплення сільських населених пунктів автобусним 

сполученням 17 районів (до розроблення та виконання Програми – 2).  

Середня відстань перевезення однієї тонни вантажів автомобільним 

транспортом у 1990 році становила 14,7 км, потім поступово знижувалася. 

Проте у 2004 році цей показник вперше було перевершено, порівняно із 1990 

р., і надалі він поступово збільшується.   

Перевезення вантажів автомобільним транспортом переважає у 

Лохвицькому, Глобинському, Шишацькому районах та містах Горішніх 

Плавнях і Кременчуці, найвищі показники вантажообороту у Глобинському, 

Лохвицькому, Полтавському, Великобагачанському, Гадяцькому районах та 

містах Полтаві, Горішніх Плавнях і Кременчуці. Пасажирські перевезення 

переважають у Полтавському, Лубенському районах та містах обласного 

підпорядкування.   
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Відправлення пасажирів автомобільним транспортом міжміського 

сполучення за 2000 – 2008 роки у середньому становило 2,5 млн. осіб за рік, 

приміського сполучення – 92 млн. осіб за рік, приміського сполучення – 18,5 

млн. осіб за рік. Середня відстань перевезення одного пасажира 

автомобільним транспортом протягом 1990 – 2001 років зменшувалася, проте 

із 2002 року вона постійно збільшується.  

Полтава – важливий центр автомобільних перевезень, знаходиться на 

перетині транспортних шляхів, що з’єднують західну і східну  частини 

України. Автомобільні шляхи з’єднують Полтаву із Києвом, Харковом, 

Дніпропетровськом, Сумами, Кременчуком. 

Через Полтаву проходять автомобільні маршрути – Е 40 (траса Київ – 

Харків: східний напрям – Чутове, Харків; західний  – Хорол, Лубни, Київ), Н-

12 (національна автодорога – Котельва, Охтирка, Суми), М-22 (міжнародна 

автодорога – Кременчук).  

Станом на 2019 рік, у Полтаві для перевезення пасажирів, залучені 

наступні види громадського транспорту: електричний (тролейбуси), 

автомобільний (автобуси, мікроавтобуси, таксі). 

За 2019 р. тролейбусами було перевезено 30,97 млн. пасажирів, 

автобусами і мікроавтобусами – 30,89 млн. пасажирів. Мережа міського 

пасажирського транспорту охоплює всі райони міста і складається із 15 

тролейбусних і 88 автобусних маршрутів. Міський тролейбус діє у місті із 13 

вересня 1962 року. Функціонує у м. Полтава та поряд розташованому 

с. Розсошенці. Загалом – мережа транспортного сполучення у межах міста 

становить 75 км тролейбусних ліній та більше 250 км автобусних маршрутів, 

340 зупинок громадського транспорту. З метою покращення екологічного 

стану у місті, майже всі двигуни пасажирського транспорту 

перекомплектовано і вони працюють на газовому паливі [16, с.4]. 

У сучасних умовах стрімкого розвитку ринкових відносин дедалі 

більше уваги потребують питання ефективного функціонування 

транспортних систем. Тому оптимізація процесу перевезення  та аналіз 
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всебічних факторів скорочення транспортних видатків привертає увагу 

багатьох підприємств. Логістика, разом з маркетингом, сьогодні 

представляють два основних інструменти ефективного функціонування 

транспортних мереж [33, с.213-218].  

Тенденції останніх років свідчать про постійно зростаючу роль 

автомобільного транспорту у здійсненні вантажних перевезень у 

Полтавському регіоні. Саме автотранспорт найчастіше включають у 

логістичні ланцюги. Він слугує як основним, так і допоміжним видом 

транспорту у вантажних перевезеннях. Для функціонування і розвитку 

автомобільних перевезень необхідна розвинена мережа шляхів сполучення. 

Довжина автомобільних доріг загального користування у Полтавській 

області становить 8,9 тис. км (у тому числі з твердим покриттям – 8,9), а 

також 571 мостові споруди довжиною 20,0 км. Мережа доріг державного 

значення складає 890,9 км. Дороги місцевого значення загального 

користування – 7984,6 км. Із них: територіальних – 611,6 км, обласних – 

4401,5 км, районних – 2971,5 км. В межах сільських населених пунктів 

розташовано 2345,6 км доріг загального користування [120]. 

 Проаналізувавши структуру вантажних перевезень автотранспортом по 

районах області можна виділити : групу районів із найнижчими показниками 

перевезень (до 1 млн. т) – Гребінківський, Диканський, Зіньківський, 

Кобеляцький, Котелевський, Лубенський, Машівський, Миргородський, 

Оржицький, Пирятинський, Решетилівський, Семенівський, Хорольський, 

Чорнухинський, Чутівський райони; групу із середніми показниками (1,1–2 

млн. т) – Великобагачанський, Гадяцький, Карлівський, Козельщинський, 

Новосанжарський, Шишацький; групу із високими показниками (2,1-10 млн. 

т) – Глобинський, Лохвицький, Полтавський. Це пов’язано із розміщенням 

виробництва у даних районах, крім того до цієї групи входить обласний 

центр – м. Полтава. Понад 10 млн. т. вантажів, а саме – 184,5 млн. т за рік, 

перевозять у Кременчуцькому районі, що пов’язано із наявністю потужних 

промислових підприємств у м. Кременчуці та м. Горішні Плавні. 
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 У той же час найвищі показники вантажообороту у Кременчуцькому, 

Полтавському, Лохвицькому, Новосанжарському, Гадяцькому 

Великобагачанському, Глобинському, Пирятинському районах, що корелює 

із абсолютними показниками вантажних перевезень. Лише Пирятинський 

район, віднесений до групи із низькими показниками перевезень, має 

високий рівень вантажообороту, що пояснюється значним транзитним 

потенціалом даного району.  

  Таким чином, більшість районів Полтавської області (15 із 25) мають 

показник перевезення вантажів менше 1 млн. т. Майже третина (9 районів) 

характеризується середнім і високим показником вантажних перевезень. І 

лише один район, Кременчуцький, має найвищий показник – понад 180 млн. 

т вантажів, тобто спостерігається диспропорція в розміщенні промислового 

виробництва області. 

Сумська область  

 
Рис. 2.7. Вантажні перевезення автотранспортом у Полтавській області 
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 Автомобільний транспорт відіграє значну роль у вантажних 

перевезеннях регіону. Починаючи із 2000-х рр. можна прослідкувати 

прогресивний темп розвитку автотранспортного комплексу Полтавської 

області, який на сьогоднішній день значно модернізувався і, завдяки великій 

кількості переваг та масовості, продовжує інтенсивно розвиватися. 

Подальшому збільшенню вантажних перевезень сприятиме розвиток 

промислового виробництва і сільського господарства Полтавської області, в 

тому числі, за рахунок зростання частки вітчизняної продукції на 

європейському ринку. 

 

 

Територіальна структура трубопровідного транспорту 

 

Перший газопровід державного значення на території області 

Шебелинка – Полтава – Київ був збудований на початку 1960-х рр. 

Протяжність нафтопроводів у середині 1960-х рр. сягнула понад 300 км, 

газопроводів – близько 1 тис. км. Трансконтинентальний газопровід Уренгой 

– Помари – Ужгород, що проходить через територію області, почали 

будувати у червні 1982 року, закінчили у серпні 1983 року. У 1984 році було 

введено в експлуатацію газопровід Єлець – Курськ – Диканька протяжністю 

434 км. 

На сьогодні міждержавне значення має нафтопровід Мічурінськ 

(Росія) – Кременчук протяжністю в межах нашої держави 313 км та 

газопроводи «Союз», Уренгой – Помари – Ужгород, Єлець – Курськ – 

Кременчук – Бендери, що проходять через територію області. Крім того 

найдовшими у межах України є нафтопроводи Кременчук – Херсон (428 

км) і Гнідинці – Розбишівка – Кременчук (395 км), також працює 

нафтопродуктопровід Кременчук – Лубни – Київ та газопровід Шебелинка 

– Полтава – Київ. Нові відкриття родовищ газу в Харківській області 
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сприяли спорудженню газопроводу Єфремівка – Диканька – Київ – 

Тернопіль – Ужгород (1010 км) [124]. 

Транспортування трубопровідним транспортом переважає – у 

Лохвицькому, Пирятинському, Гадяцькому, Зінківському, Лубенському 

районах. Завдяки розгалуженій і розвинутій структурі трубопровідного 

транспорту в межах Полтавської області, вона відіграє важливу роль у 

функціонуванні загальноукраїнського трубопровідного транспорту. 

 

Територіальна структура річкового та повітряного транспорту 

 

На сьогодні судноплавні річки Полтавської області – Дніпро, Сула, 

Ворскла створюють необхідні умови для розвитку річкового транспорту. 

Транспортні шляхи проходять по Дніпру, Сулі – від гирла до пристані 

Тарасівка,  по  Ворсклі – від  гирла   до м. Кобеляки.  

Провідну роль в організації роботи річкового транспорту відіграє 

Кременчуцький річковий порт, який було засновано в 1823 році як 

пристань. Він розташовувався поблизу нинішнього порту, ближче до 

сучасного мосту і розтягнувся уздовж майже всього міста. Із 1850 було 

відкрито першу регулярну пасажирську лінію між Кременчуком і Пінськом. 

Зараз Кременчуцький порт – це сучасне високомеханізоване підприємство, 

якому підпорядковано сім пристаней, а також діють річкові вокзали в 

Кременчуці, Світловодську, Горішніх Плавнях. 

Він має потужну матеріально-технічну базу: флот, вантажну дільницю, 

плавучу механізацію, судові майстерні, відкритий для суден типу «ріка-

море» (довжиною 120 м та осадкою судна до 3,5 м). Промислово-аграрне 

Придніпров’я  через Кременчуцький порт  може отримувати вантажі із портів 

Дніпра, Чорного та Середземного морів. Підприємство працює у 3 напрямах: 

перевалка вантажів, перевезення уздовж усієї судноплавної частини Дніпра – 

від Чорнобиля до Херсона, суднобудування та судноремонт. 

Робота у порту сезонна – в період навігації, плавмайстерня та док в цей 



127 
 

час займаються перевіркою та  ремонтом. Так нещодавно відремонтували 

пароплав ОС-17 («санітар Дніпра»). Він оснащений ємностями для збору 

підсланевих та фекальних вод із пароплавів. Жодне судно не має права 

курсувати річкою, якщо воно не має такого судна, що його супроводжує [28]. 

Повітряний транспорт концентрується лише в Полтавському районі, 

оскільки Міжнародний аеропорт «Полтава» знаходиться за 7 км на захід від 

міста Полтава. Довжина злітної смуги 2,6 км. Аеродром придатний для 

експлуатації літаків цілий рік без обмежень, у світлу частину доби. 

Розміщений поряд із трасою Київ-Харків, біля села Івашки [129]. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. 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 з’явився у 1910-1930 рр. Повітряний 

транспорт виник на Полтавщині ще в 20-х рр. ХХ ст. Формування 

трубопровідного транспорту в регіоні можна прослідкувати починаючи із 

1951 р., коли в області розпочався промисловий видобуток нафти, а із 1957 р. 

– газу.  

2. Полтавська область має вигідне транспортно-географічне положення 

– 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, 4 залізничних магістралі, нафто- і 

газопроводи), вихід до Дніпра, межує із високорозвиненими регіонами 

(Київська, Харківська, Дніпропетровська області).  

3. 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 
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середня відстань між населеними пунктами, що сприяє збільшенню кількості 

поїздок; дисперсно-груповий характер системи розселення; висока 

внутрішньорайонна міграційна рухливість населення. 

4. 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.  

Таким чином, 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. 

5. Транспортний комплекс Полтавщини формувався протягом 

тривалого часу і на сьогодні функціонують такі види транспорту: 

автомобільний, залізничний, трубопровідний, повітряний та річковий. 
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Полтавська область відіграє значну роль у структурі транспортного 

комплексу України. Так, займаючи 4,8% території України, на якій проживає 

лише 3,3% населення країни, частка Полтавщини в структурі транспорту 

характеризується наступними показниками: за експлуатаційною довжиною 

залізничних колій загального користування – 3,9 %, за довжиною 

автомобільних доріг із твердим покриттям – 5,4 %, за вантажооборотом 

автомобільного транспорту – 5%. 

6. 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 

(селище Ромодан), 22 транспортних центри, 1629 транспортних пунктів. 

Територію області перетинають транспортний коридор «Європа-Азія», 

автомобільні дороги міжнародного значення: Київ–Харків–Довжанський (М–

03) та Полтава – Олександрія (М–22), національні автодороги Бориспіль–

Дніпро–Запоріжжя (Н–06), Суми–Полтава (Н–12), 6 автошляхів 

регіонального значення, залізничних магістралі Лозова – Полтава – 

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

Кременчук з відгалуженням Лохвиця – Гадяч; Бахмач – Пирятин – 

Гребінка з відгалуженням Прилуки – Ніжин, магістральні нафто- і 

газопроводи. 

 

Основні наукові результати розділу опубліковані автором у працях [69, 70, 

71, 72, 74, 75, 76, 79, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92]. 
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РОЗДІЛ 3  

ВПЛИВ ТРАНСПОРТНИХ КОМУНІКАЦІЙ НА СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

3.1. Рівень комунікативності міських поселень Полтавської області та 

його вплив на соціально-економічні процеси в регіоні 

 

 

На сьогодні вивчення процесів розвитку урбанізованого середовища є 

надзвичайно актуальним. Одним із факторів його функціонування є 

транспортна інфраструктура. Важливу роль відіграють як просторові 

властивості транспортної мережі, так й інтенсивність комунікацій кожного 

міського поселення. 

Тому для дослідження рівня розвитку транспортних систем міських 

поселень доцільно використовувати індекс комунікативності. Його суть 

полягає у визначенні кількості доцентрових транспортних магістралей 

окремих населених пунктів з урахуванням коефіцієнта їх пропускної 

здатності [106]. 

Для визначення показників комунікативності міських поселень 

Полтавської області України розраховано індекс комунікативності для п'яти 

міст обласного значення – Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук, Лубни, 

Миргород та безпосередньо самого обласного центру – м. Полтава. 

У результаті дослідження нами отримані наступні цифри – м. Полтава з 

найвищим показником – 5,9 бала, м. Кременчук – 5,3 бала, м. Лубни – 3,65 

бала, м. Миргород – 3,2 бала, м. Гадяч – 2,6 бала, м. Горішні Плавні – 2,4 

бала. 

На рис. 3.1. можна спостерігати пряму залежність рівня 

комунікативності міст і чисельності їх населення. 
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Рис.3.1. Індекс комунікативності міст обласного значення 

Полтавської області України 

 

Однак у даному випадку бачимо і виняток. Місто Горішні Плавні має 

рівень комунікативності нижчий, ніж м. Гадяч, хоча чисельність населення 

першого в два рази вища. Це можна пояснити тим, що м. Горішні Плавні 

розташоване дуже близько до м. Кременчук – великого промислового центру 

з дуже високим індексом комунікативності території і потрапляє під його 

вплив. Більшість транспортних комунікацій підходять до м. Кременчук. 

Місто Горішні Плавні їх використовує додатково. Тому в даному населеному 

пункті вони розвиваються повільніше. 

У той же час місто Гадяч має досить високий показник рівня 

комунікативності, тому що через його територію проходить велика кількість 

нафтопроводів, як регіонального, так і магістрального рівня, що 

безпосередньо співвідноситься з нафтовими родовищами в межах даного 

району. 
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Міста Миргород і Лубни мають майже однакові показники рівня 

комунікативності території. Через дані населені пункти проходять важливі 

залізничні та автомобільні шляхи. Однак м. Лубни входить до складу 

міжнародного транспортного коридору «Європа – Азія», тому має високі 

показники інтенсивності руху і відповідно дещо вищий індекс 

комунікативності. Все це сприяє розвитку підприємницької діяльності в 

місті. Миргород, маючи значний рекреаційний потенціал, розвиває туризм і 

рекреацію. 

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 року аеропорт «Полтава» отримав 

статус міжнародного, внаслідок чого індекс комунікативності міста Полтава 

підвищився на 0,5 бала. 

Слід зазначити, що 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. 

Таким чином, міські поселення Полтавської області України 

характеризуються різним рівнем комунікативності середовища, що має 

пряму залежність із чисельністю їх населення. 

У подальшому необхідним завданням є підвищення показників 

низькокомунікативного середовища, оскільки високий рівень 

комунікативності сприяє активізації ринкової і підприємницької ініціативи, 

підвищення ефективності виробництва і рівня інформаційної забезпеченості, 

динамічному розвитку всіх соціальних і економічних процесів у містах, в 

тому числі розвитку туризму в регіоні. 

Сучасний розвиток світового господарства характеризується 

інтенсивним розвитком сфери послуг (у тому числі туризму), збільшенням її 
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частки у загальній структурі і, відповідно, зростанням ролі в економіці. За 

рівнем забезпеченості цінними природними і культурними ресурсами Україні 

належить одне із провідних місць у Європі. Проте на міжнародному 

туристичному ринку національний туристичний продукт та природні 

лікувальні ресурси України оцінюються як менш привабливі і 

конкурентоспроможні, ніж в інших країнах. Однією із причин є низький 

рівень розвитку туристичної інфраструктури (у тому числі транспортної). 

Для забезпечення її ефективного функціонування необхідно вирішити ряд 

територіальних, соціально-економічних, екологічних проблем, що є особливо 

актуальним [4]. 

На розвиток туристичної індустрії впливають різні групи факторів – 

природно-рекреаційні, історико-культурні, соціально-економічні тощо. 

Одним із них є рівень розвитку транспортної інфраструктури. У той же час в 

умовах ринкових відносин туристична галузь, динамічно розвиваючись, 

прямо та опосередковано впливає на транспортну інфраструктуру певного 

регіону. Таким чином, можна говорити, що вони здійснюють взаємовплив. 

Транспортна інфраструктура є основою транспортного комплексу 

регіону, сприяє формуванню транспортної мережі і використовується для 

перевезення вантажів та пасажирів. ЇЇ головним завданням у туристичному 

сервісі є створення комплексних умов для вільного пересування туристів та 

їх доступу до рекреаційних ресурсів і об’єктів. Транспортну інфраструктуру 

можна розглядати і як самостійний суб’єкт туристичної діяльності, який 

надає туристично-екскурсійні послуги. За рахунок транспортної 

інфраструктури туризм тісно пов'язаний із транспортним комплексом саме 

через процес організації перевезень і використання технічних засобів 

транспорту [119]. 

Полтавська область – привабливий туристично-рекреаційний регіон, 

розташований у центральній частині Лівобережної України. Вона має м’які 

кліматичні умови, густу мережу річок (Псел, Ворскла, Сула), пов’язаних з 

головною суднохідною артерією України – Дніпром. Природне багатство 
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доповнюють бальнеологічні і грязьові курорти м. Миргороду, м. Гадячу, 

Великої Багачки, Нових Санжар, пам’ятки садово-паркового мистецтва та 

регіональні ландшафтні парки.  

Майже всі райони області є перспективними для розвитку різних типів 

туризму: оздоровчий (санаторії, профілакторії, турбази), кваліфікований, з 

активним способом пересування (кінний, водний, велосипедний, 

гірськолижний), культурно-пізнавальний та культурно-етнографічний, 

релігійний паломницький тощо. 

За 2019 р. суб’єктами туристичної діяльності області було обслуговано 

понад 20 тис. туристів, з них 80 % – виїжджали за кордон,  лише 19 % – були 

охоплені внутрішнім туризмом, 1 % – іноземні туристи, які відвідали 

Полтавщину. Для більшості туристів основною метою подорожей були 

дозвілля та відпочинок. Туристичними організаціями області протягом 

2019 р. були проведені екскурсії по визначних місцях Полтавщини, які 

відвідали майже 29 тис. екскурсантів [22]. 

Регіон має сприятливу для розвитку туризму розгалужену транспортну 

мережу: вдале проходження магістралі Київ – Харків – Довжанський через 

Полтавщину, зручне залізничне сполучення (у тому числі, швидкісні потяги). 

Однак Полтавська область має дуже низький рівень розвитку 

повітряного транспорту (діє Полтавське обласне комунальне підприємство 

«Аеропорт-Полтава», що здійснює лише чартерні рейси). Також на сьогодні 

майже повністю відсутнє перевезення пасажирів водним транспортом, 

незважаючи на наявність водного сполучення р. Дніпро. Таким чином однією 

із основних проблем є невідповідність транспортної інфраструктури 

(особливо водної і авіаційної) сучасним вимогам щодо технічної та 

функціональної якості. 

Для подальшого розвитку транспортних комунікацій необхідне 

залучення інвестицій для будівництва та реконструкції об’єктів 

інфраструктури, сприяння розвитку сільського зеленого туризму – розбудові 

«коридорів зеленого туризму», забезпечення наявності функціонування на 
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автомобільних шляхах та туристичних маршрутах області закладів з надання 

санітарно-гігієнічних послуг (послуги побутового обслуговування, 

громадські туалети, утилізація відходів) тощо. 

Загалом ефективність транспортного обслуговування туристів 

формується під дією зовнішнього середовища (потреба в перевезеннях, 

дислокація місць відпочинку і туризму, наявність шляхів сполучення) та 

внутрішніх чинників (наявність та стан ресурсів, рівень технологій та 

організації, кваліфікація кадрів), які впливають на забезпечення ефективності 

перевезень туристів. 

Належний рівень функціонування транспортних комунікацій забезпечує 

ефективне використання наявного туристичного потенціалу. У той же час, 

туристична діяльність, крім реалізації економічних функцій (отримання 

прибутку суб’єктами туристичного ринку), покликана вирішувати важливі 

культурні та суспільні завдання (зокрема і розвиток транспортної 

інфраструктури). 

 

 

 

3.2. Система транспортних комунікацій як чинник розвитку сільських 

територій Полтавщини 

 

 

Для визначення основних проблем і перспектив розвитку сільських 

населених пунктів і оптимізації державної регуляторної політики в області 

розселення населення необхідно враховувати вплив трансформаційних 

чинників. 

У сучасних умовах на розвиток сільських територій впливає безліч 

факторів, які можна розділити на дві групи: традиційні і сучасні. До першої 

групи відносять: соціально-демографічні, соціально-економічні, природно-

історичні, політико-адміністративні, економічно-організаційні, техніко-

технологічні. До сучасних чинників відносять: реформування майнових 

відносин і становлення нових організаційних форм господарювання, 
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реструктуризацію промисловості, реформування аграрної сфери, зміна 

адміністративного, політичного та економічного статусу поселень, 

глобалізаційні та інтеграційні процеси, зміна геоекономічного положення 

населених пунктів, інституційні перетворення і посилення ролі місцевого 

самоврядування [182]. 

Одним з факторів, як традиційних, так і сучасних, що впливає на 

розвиток сільських територій, є система транспортних комунікацій. 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. Вони показують, що мережі сільських поселень і 

шляхи сполучення розвиваються при постійній взаємодії один з одним як 

складна динамічна система. Число населених пунктів визначає потенційну 

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

залежить від інтенсивності зв'язків між пунктами [62]. 

Крім того, навколо кожного міста об'єктивно формується локальний 

район розселення, де проявляється безпосередній вплив даного центру на 

інші населені пункти. Тому будь-яка локальна система розселення – це 

поєднання локальних районів і зон дисперсного розселення, що знаходиться 

в сфері впливу великого міста. З розвитком виробничих і культурних 

функцій міст розширюється зона їх обслуговуючого впливу. У локальній 

системі розселення по густоті та інтенсивності зв'язків сільських поселень з 

містом слід виділяти такі локалізуючі зони: зону безпосереднього тяжіння 

(поселень) – це територія, що примикає до міста і що володіє розвиненою 

мережею шляхів сполучення і найрізноманітнішими соціально-економічними 

зв'язками. У цій зоні мають місце інтенсивні трудові зв'язки, а також 

отримання малими міськими і сільськими поселеннями періодичних і 

повсякденних послуг в локалізуючих містах; зону опосередкованого або 
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непрямого тяжіння, а також периферійну зону, що характеризується менш 

інтенсивними зв'язками з локалізуючим центром [61]. 

Полтавська область входить до складу Північно-Східної міжобласної 

системи розселення України і має дисперсно-груповий характер системи 

розселення. Структура сільського розселення Полтавщини має значні 

територіальні відмінності, зумовлені природно-географічними умовами, 

історичними особливостями заселення території, розміщенням і 

спеціалізацією сільськогосподарського виробництва. Щільність сільських 

поселень – 6,4 одиниць на 1000 км. 

До початку реформи децентралізації (2014 р.) і створення перших 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ) у 2015 р., до складу 

адміністративних районів області входило в середньому 59-60 сіл, що 

об'єднувалися в 18-19 сільрад. Причому найбільша кількість в Полтавському 

(148 сіл), Зіньківському (113), Кобеляцькому (99), Миргородському (98) і 

Гадяцькому (94) районах. Полтавська область займає друге місце в Україні за 

кількістю сільських населених пунктів – 1811 (перше місце займає Львівська 

обл. – 1850 сільських населених пунктів). 

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. 

Чисельність сільського населення Полтавської області постійно 

скорочується, перш за все, за рахунок зниження природного приросту, а 

також це пов'язано з міграцією сільських жителів, переважно молоді, в міста. 

Основним засобом транспортного обслуговування сільського населення 

є приміське автобусне сполучення. В останні роки кількість рейсів і 

маршрутів суттєво зменшилася, що негативно позначилося на перевезенні 

пасажирів. Аналогічна ситуація спостерігається на залізничному транспорті 

приміського сполучення, де відправлення пасажирів скоротилося на 35,4%. 

Подальшого поліпшення вимагає дорожнє господарство. 
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Регіональні програми розвитку автомобільного транспорту загального 

користування повинні включати заходи щодо вдосконалення маршрутної 

мережі в регіоні, диспетчерського управління рухом автобусів, організації 

конкурсів на право обслуговувати маршрут, ресурсного забезпечення 

нерентабельних маршрутів, більш раціонального використання фінансових 

ресурсів та інші [129]. 

Так, в «Програмі соціального розвитку сільських населених пунктів 

Полтавської області» передбачено наступні заходи – розвиток автобусного 

сполучення сільських населених пунктів з центрами ОТГ, районними 

центрами та іншими селами і містами: забезпечення сільського населення 

необхідною кількістю автобусних маршрутів (буде відновлено 8 автобусних 

рейсів), підвищення якості пасажирських перевезень, сприяння розвитку 

підприємництва в сфері маршрутних пасажирських та вантажних перевезень 

в сільській місцевості. Передбачено побудувати 25 і відремонтувати 219 

автобусних зупинок. Так само – поліпшення дорожнього сполучення 

сільських населених пунктів з центрами ОТГ, районними центрами і в межах 

сіл: розширення мережі сільських доріг, збільшення обсягів робіт з 

облаштування сільських вулиць, будівництво та ремонт існуючих доріг з 

твердим покриттям до сільських населених пунктів [156]. 

Удосконалення управління соціальною сферою та функціонуючого в її 

межах ринку послуг вимагає впровадження сучасних методів і прийомів 

керування транспортним комплексом, що дозволить забезпечити 

максимально збалансований розвиток сільських територій. 
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3.3. Опорний каркас Полтавської області та оцінка його конфігурації 

 

Опорний каркас – механізм територіально-господарської інтеграції. 

Його роль зростає в міру зростання економіки країни і ускладнення її 

функціонально-компонентної структури. Опорний каркас складають міста і 

зв’язки між ними, насамперед транспортні магістралі. 

Мережа шляхів сполучення разом з містами утворює, за 

М.М. Баранським, каркас, який формує територію, надає їй певної 

конфігурації. Міста та транспортні магістралі нерозривно взаємопов'язані: 

нове місто породжує нові шляхи сполучень і навпаки шляхи, особливо у 

місцях їх перетину, зумовлюють появу нових міст. 

Опорний каркас хоча й переважно асоціюється з транспортно-

комунікаційною основою, але остання лише входить до його складу, проте не 

вичерпує змісту [7]. 

Безумовно, слід брати до уваги, що саме транспорт (потужні лінії та 

вузли) є передумовою побудови опорного каркасу і потужним фактором 

розвитку його специфічних конфігураційних форм. При цьому має місце 

подібність останніх на різних ієрархічних рівнях досліджуваної території. 

Опорний каркас Полтавської області має лінійно-вузлову (стрижневу) 

конфігурацію. Його можна визначити як двоцентрично-магістральний з 

транзитними магістралями (за класифікацією В. Коломийчука) [54]. 

Опорний каркас території Полтавської області складається з вузлових 

та лінійних елементів. Лінійні елементи, так звані «осі розвитку» є 

напрямами потоків, якими відбувається обмін різного роду продуктами та 

переміщення мас людей. Полтавська область входить до складу 

загальнодержавної економічної осі (за О. Шаблієм) [192] Львів – Тернопіль – 

Хмельницький – Вінниця – Київ – Полтава – Харків. Це виявляється у 

групуванні важливих економічних центрів і транспортних зв’язків. У процесі 



141 
 

економічного обміну виділяються основні напрями, згідно з якими 

прокладаються головні транспортні магістралі. 

Через територію області проходять транзитні магістралі за напрямами 

Північний Захід–Схід, Схід–Південь, Північ–Південь. Тип транспортної 

мережі змішаний – поліцентричний у центральній частині Полтавської 

області, лінійно-розгалужений уздовж транспортної магістралі Київ-Харків-

Довжанський і моноцентричний віялоподібний на південному-заході області, 

вздовж річки Дніпро. 

Вузлові елементи представлені великими містами і формуються 

об’єктивно під впливом розвитку продуктивних сил (рис. 3.2.). Вузлові 

елементи поділяються на 2 групи: центральні місця, тобто вузли, що 

виконують центральні функції щодо навколишньої території у багатьох 

аспектах (м. Полтава, м. Кременчук) і спеціалізовані центри, які мають 

виразну перевагу тієї чи іншої галузі виробництва, управління, відпочинку 

(м. Лубни). Багатофункціональні міста: обласний центр м. Полтава, місто з 

вираженими промисловими функціями – Кременчук. Наукову і науково-

виробничу функції в області виконують переважно Полтава та Кременчук. 

Через місто Лубни проходить міжнародний транспортний коридор «Європа – 

Азія», тому воно має високі показники інтенсивності руху транспорту, що 

сприяє розвитку підприємницької діяльності.  

Економіка регіону формується переважно за рахунок добувної та 

переробної промисловості, що сприяла формуванню опорного каркасу. В той 

же час рівень розвитку транспортної інфраструктури сприяє розвитку 

агропромислового сектору, а також оптовій та роздрібній торгівлі. 

Полтавська область відноситься до числа лідерів з розвинутою 

промисловою базою. Виробнича спеціалізація області: видобуток 

вуглеводнів, розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів 

нафтопереробки, харчових продуктів і напоїв, хімічної продукції, 

машинобудування. 
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За обсягами реалізованої промислової продукції область займає 5–6 

місця серед регіонів України та забезпечує понад 7% загальнодержавного 

обсягу. В промисловому виробництві зосереджено близько 1300 підприємств 

різних форм власності. Головними промисловими центрами області є міста 

Полтава (30,6% в загальних обсягах реалізованої продукції), Кременчук 

(30,4%) та Горішні Плавні (17,6%), серед районів – Шишацький (7,7%) та 

Глобинський (3,7%). 

Гірничодобувна галузь має найбільшу вагу в промисловому секторі 

регіональної економіки, що обумовлено наявністю розвіданих запасів 

залізних руд (понад 17% від запасів України), значна частина з них – багаті 

руди. При цьому, область займає одне з провідних місць в Україні та за її 

межами з видобутку корисних копалин (залізних руд), проте обсяги їх 

видобутку щорічно скорочуються: за 2018 рік видобуто майже 33 млн.т 

залізної руди, у 2017 році – 38,5 млн.т, у 2016 – 41,4 млн. т, у 2015 – 39,0 

млн.т. Галузь є найбільш експортоорієнтовною (понад 50% обсягів 

експортних поставок) та в значній мірі залежить від кон’юнктури зовнішніх 

ринків і коливання цін на метал. 

Провідними  підприємствами  галузі  є  ПрАТ  «Полтавський  гірничо-

збагачувальний комбінат», який здійснює повний технологічний цикл від 

видобутку сирої руди відкритим способом до виробництва залізорудних 

окатишів, підготовленої  сировини  для  металургійних  підприємств,  а  

також ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат». 

Наявність значних запасів вуглеводнів в регіоні сприяли формуванню 

потужної нафтодобувної галузі Полтавщини: понад 43% українського газу, 

60% газового конденсату та 10% нафти видобувається з надр Полтавщини. 

Видобуток вуглеводнів  здійснюється у 16 районах області. З нафтогазовим 

комплексом співпрацює значна кількість підприємств і організацій, які 

задіяні в обслуговуванні галузі. Так, на ринку нафтопереробної 

промисловості області працює близько 20 суб’єктів господарської діяльності 
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(НПЗ та міні НПЗ), що здійснюють переробку вуглеводневої сировини 

різного ступеня, найбільшим з яких є ПАТ «Укртатнафта». 

Серед  провідних  галузей  промисловості  слід  окремо  виділити 

машинобудівний комплекс. У структурі галузі основними є залізничне 

машинобудування, автомобільна техніка, технологічне устаткування для 

хімічної, харчової і легкої індустрії, електричне та електронне устаткування, 

верстато- та приладобудування. 

Провідними підприємствами галузі є ПАТ «Крюківський 

вагонобудівний завод», на базі якого поєднано виробництво вантажного 

рухомого складу і транспорту соціального призначення, ПрАТ «АвтоКраз», 

ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин», ПрАТ «Кременчуцький 

колісний завод» та інші.  

Харчова промисловість є традиційною галуззю спеціалізації 

Полтавщини, яка в структурі промислового виробництва посідає 3 місце 

після видобувної та нафтопереробної  промисловості.  Розвиток  галузі  

обумовлений  наявністю достатньої сировинної бази в області та розвинутою 

транспортною інфраструктурою. Галузь області представлена:  

молокопереробною, м’ясопереробною, цукровою, олійною-жировою,  

борошномельно-круп’яною, плодоконсервною, виробництвом хліба та 

хлібобулочних виробів, кондитерських виробів, печива, тістечок, мінеральної 

води та інших безалкогольних напоїв тощо. 

Підприємства харчової промисловості Полтавщини спеціалізуються на 

виробництві продукції, яка відповідає міжнародним стандартам та 

здійснюють поставки на внутрішні і зовнішні ринки. Дозвіл на експорт 

продукції згідно з Реєстром затверджених експортних потужностей 

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів в Полтавській області отримали 20 підприємств 

молокопереробної галузі, 10 підприємств м’ясопереробної, по 3 підприємства 

з виробництва меду й продуктів бджільництва та з виробництва яєць курячих 

харчових [174]. 
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Подальший розвиток опорного каркасу території області полягає у 

нарощуванні вузлових та лінійних елементів, що є наслідком повнішого 

використання ресурсів вже освоєних територій і подальшого розвитку в них 

інфраструктури. 

 

 

 

Рис.3.2. Показники роботи транспорту Полтавської області 
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3.4. Основні напрямки вдосконалення регіонального соціально-

економічного розвитку Полтавської області на основі впливу 

транспортного комплексу 

 

Економічне зростання країни та її європейська інтеграція є метою 

визначення основних напрямків розвитку транспортно-дорожнього 

комплексу на довгострокову перспективу на основі комплексного 

розв’язання проблеми збалансованого розвитку всієї транспортної системи 

країни у відповідності з поставленими урядом. 

Перехід України до нової фази соціально-економічного зростання, курс 

на європейську інтеграцію вимагає випереджуючого розвитку всього 

транспортного комплексу країни, включаючи транспортний комплекс 

окремих регіонів, в тому числі Полтавської області [159]. 

Так, починаючи з 2000 року  в області склалася позитивна тенденція 

зростання обсягу перевезень. Транспорт у цілому задовольняє потреби в них 

економіки та населення, однак рівень безпеки та якості перевезень пасажирів 

та вантажів, ефективність його функціонування та рівень екологічного 

навантаження на довкілля не відповідають сучасним вимогам. 

Основними стратегічними цілями розвитку транспортно-дорожнього 

комплексу [168] є: 

1. Якісне забезпечення потреб економіки країни, зниження частки 

транспортних витрат у ціні товару. 

2. Забезпечення доступності та якості транспортних послуг для 

населення. 

3. Забезпечення інтеграції транспортної системи до європейської, 

ефективна реалізація транзитного потенціалу області. 

4. Забезпечення конкурентоспроможності транспорту в умовах ринку. 

5. Підвищення рівня безпеки та забезпечення стійкого розвитку 

транспортної системи. 
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На сьогодні відповідно до програми «Горизонт 2020» одним із 

суспільних викликів залишається розумний, зелений та інтегрований 

транспорт [203]. «Горизонт 2020» («Horizon 2020») – ініціатива 

Європейського Союзу, спрямована на фінансування досліджень та 

інноваційних розробок. Вона заснована на трьох ключових пріоритетах – 

передовій науці, лідерстві у промисловості та суспільних викликах.  

Розумний транспорт (smart transport) пов'язаний із розвитком 

високотехнологічної інфраструктури, обладнання та послуг. Зелений, 

екологічний (green transport) спрямований на створення для економіки і 

суспільства ресурсозберігаючої, екологічної, безпечної європейської 

транспортної системи та підвищення конкурентоспроможності транспортної 

галузі за рахунок виробництва екологічних та безпечних літаків, наземних 

транспортних засобів та суден. Це дозволить мінімізувати вплив на клімат і 

навколишнє середовище. Інтегрований транспорт (integrated transport) 

покликаний істотно поліпшити мобільність пасажирів і вантажів; зменшити 

завантаженість та збільшити безпеку транспортного сектору; розробити нові 

концепції вантажного транспорту та логістики, а також знизити аварійність, 

кількість смертельних випадків і жертв [200]. 

Даний тематичний пріоритет забезпечує фінансування соціально-

економічних та поведінкових досліджень та перспективних заходів щодо 

розробки програми розвитку галузі. Метою є підтримка стратегії, яка сприяє 

впровадженню інновацій, вирішенню транспортних проблем і забезпечення 

соціальних потреб, пов'язаних з ними. 

Крім того до Робочої програми «Горизонт 2020» на 2019 рік включено 

новий наскрізний виклик «Будівництво низьковуглецевого, кліматично 

стійкого майбутнього: батареї наступного покоління», що об'єднує науково-

дослідні та інноваційні проекти щодо наступних поколінь акумуляторів. 

Транспортний пріоритет сприяє дослідженням щодо батарей для 

електромобілів. 
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 Таким чином, діяльність тематичного напряму «Розумний, зелений та 

інтегрований транспорт» Програми «Горизонт 2020» спрямована на 

вирішення чотирьох ключових завдань: 

 ресурсозберігаючий, безпечний для навколишнього середовища 

транспорт; 

 підвищення мобільності, зниження ускладненості руху, безпека і 

захищеність;  

 світове лідерство європейської транспортної галузі;  

 соціально-економічні та прогнозні дослідження, спрямовані на 

розробку стратегічного курсу розвитку транспорту ЄС, а також 

вивчення поведінки населення по відношенню до транспорту [200]. 

У звіті Генерального Директорату з питань мобільності та транспорту 

Єврокомісії «Транспорт в Європейському Союзі – сучасні тенденції та 

проблеми» (Transport in the European Union – Current Trends and Issues) 

основними викликами для транспортного сектору ЄС визначені: створення 

добре функціонуючого Єдиного Європейського Транспортного Простору 

(Single European Transport Area), що з'єднає Європу сучасною, 

мультимодальною і безпечною транспортною мережею; перехід до 

мобільності з низьким рівнем викидів, що також передбачає зменшення 

інших негативних зовнішніх факторів транспорту. Із соціальних перспектив 

ключовими є цінова доступність, надійність і забезпечення доступу до 

транспортної інфраструктури усім категоріям населення. Виконання 

поставлених завдань сприятиме досягненню сталого зростання в ЄС. 

Також однією із ініціатив Єврокомісії є прийнята у 2016 р. «Європейська 

стратегія мобільності з низьким рівнем викидів» (The European Strategy for 

Low-Emission Mobility), що зосереджена на таких напрямах: 

 діджиталізація мобільності; 

 справедливе та ефективне ціноутворення у транспорті, що має краще 

відображати негативні зовнішні ефекти транспорту; 
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 сприяння мультимодальності; 

 альтернативна енергетика; 

 розгортання інфраструктури альтернативних видів палива; 

 сумісність та стандартизація електромобільності; 

 вдосконалення тестування транспортних засобів. 

До важливих тенденцій розвитку транспортної інфраструктури доктор 

Деббі Хопкінс із Оксфордського університету відносить електрифікацію, 

цифровізацію, спільне використання («каршерінг» – carsharing) та 

автоматизацію сучасних систем мобільності [203]. 

На сьогодні вже здійснено розробку подальшої дослідницької та 

інвестиційної стратегії (починаючи з 2020 року) для транспортної галузі з 

урахуванням світових тенденцій, що відображені у цілях сталого розвитку – 

забезпечення доступу до безпечних, доступних за ціною і стабільних 

транспортних систем [201]. 

Так у документах Європейських консультативних рад з галузевих 

транспортних досліджень, а також Європейської технологічної платформи 

окреслено стратегічні напрями розвитку транспортного сектору 

Європейського Союзу до 2030-2050 рр. Ключові документи: «Траєкторія 

польоту 2050: Європейський погляд на авіацію» (Flightpath 2050: Europe’s 

Vision for Aviation) [206], «Концепція розвитку залізниць 2050: залізниці – 

основа європейської мобільності» (Rail 2050 Vision: Rail – The Backbone of 

Europe’s Mobility) [207], «Сценарії розвитку наземного транспорту до 2030+ 

року» (ERTRAC Road Transport Scenario 2030+ “Road to Implementation”) 

[208], «Концепція 2025: Водний транспорт та його експлуатація» (VISION 

2025: Waterborne Transport&Operations) [209].  

 Окреслені напрями розвитку транспортної галузі ЄС у контексті 

світових і, безпосередньо, європейських тенденцій, дозволяють визначити її 

пріоритети і до того ж розставити акценти, у межах яких має формуватися 

транспортна стратегія України. 
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У майбутньому можливі зміни конфігурації залізничної мережі 

Полтавської області – будівництво додаткових залізничних шляхів біля таких 

залізничних вузлів і станцій, як Полтава, Гребінка, Ромодан, Лубни, 

Карлівка, з метою підвищення пропускної спроможності, а також для 

проходження швидкісних пасажирських поїздів. Саме розвиток швидкісного 

залізничного руху може призвести до поступового збільшення кількості 

пасажирів. 

Надалі, імовірно, зростуть показники ваги перевезень залізної руди і 

чорних металів в зв'язку зі збільшенням видобутку сировини і виробництва 

Єристівського гірничо-збагачувального комбінату (м. Горішні Плавні). 

Однак в сучасних умовах спостерігається зниження обсягів перевезень, 

особливо вантажів. Це пов'язано зі скороченням виробництва у важкій 

промисловості. Також можна спрогнозувати зниження показників ваги 

перевезень нафти і нафтопродуктів внаслідок скорочення поставок сировини 

і його подальшої переробки на Кременчуцькому нафтопереробному заводі. 

Крім того більшість підприємств малого та середнього бізнесу в регіоні 

користуються автомобільними перевезеннями вантажів. 

Основними напрямами  розвитку  залізничного  транспорту є: 

– реформування системи управління залізничним транспортом шляхом 

розмежування функцій державного та господарського управління — 

регулятивно-контрольних та виробничих функцій: Забезпечення 

рівноправного доступу компаній-операторів до виробничої 

інфраструктури залізничного транспорту; 

– масове оновлення рухомого складу; 

– запровадження високошвидкісного руху потягів на всіх напрямках. 

Для автомобільного  транспорту основні напрямки  розвитку  це: 

 будівництво та капітальний ремонт об’їзної дороги навколо смт 

Артемівка (підїзду) до  філії «Артемівська» ТОВ СП «НІБУЛОН»; 

 ремонт частини дороги О 17 24 338 Іскрівка – Артемівка – Чапаєве  та 

інших доріг  філією «Артемівська» ТОВ СП «НІБУЛОН»; 
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 побудова транспортної розв’язки біля м. Кобеляки; 

 прокладання об’їзної дороги – Покровська Багачка – Хорол, 

Білоцерківка – Велика Багачка; 

 прокладання об’їзної дороги біля м. Полтава та виведення транзитного 

транспорту, що рухається існуючими дорогами державного значення, 

за межі населеного пункту; 

 реконструкція доріг Полтава-Олександрія, Дніпро-Решетилівка; 

 розвиток транспортної сітки з акцентом на будівництві доріг до 

опорних шкіл (2,5 тис. км в Україні); 

 будівництво моста через Дніпро поблизу Горішніх Плавнів; 

 впровадження системи обов’язкової сертифікації пасажирських 

автотранспортних послуг, які надаються на автобусних маршрутах 

загального користування, вдосконалення системи ліцензування, а 

також посилення державного контролю за дотриманням ліцензійних 

вимог; 

– державна підтримка та законодавче регулювання процесу оновлення 

парку автобусів, що використовуються на маршрутах загального 

користування; 

– першочергове виконання робіт з ремонту й експлуатаційного 

утримання доріг державного значення, створення безпечних умов руху; 

активізація інвестування будівництва автомагістралей, зокрема, 

платних, за рахунок видатків з державного бюджету, кредитів 

міжнародних фінансових організацій та недержавних інвестицій. 

– завершення будівництва під'їздів з твердим покриттям до сільських 

населених пунктів, які потребують цього відповідно до переліку, який 

подається щорічно за погодженням із облдержадміністрацією на 

затвердження до Кабінету Міністрів України та на виконання реформи 

децентралізації. 
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Основними напрямками  розвитку  авіаційного  транспорту є: 

 будівництво транспортного хабу для повітряних суден між Європою 

і Азією; 

– оновлення парку повітряних суден одночасно із заміною більшості 

наявного парку на сучасні літаки з високим рівнем комфорту, паливної 

ефективності та зменшеними витратами на їх технічне обслуговування; 

Для вдосконалення річкового транспорту необхідними заходами є: 

– модернізація судноплавних шлюзів; 

– оновлення транспортного та технічного флоту, модернізація флоту 

змішаного плавання «ріка – море»; 

– подальший розвиток річкових портів; 

– створення та впровадження сучасних видів навігаційного обладнання і 

технологічного зв’язку. 

– будівництво терміналів і причалів на річках для розвитку перевезень 

сільського господарства. 

Отже, основними шляхами розв’язання проблеми удосконалення галузевої 

структури транспортного комплексу  Полтавської  області є: 

– технічна та технологічна модернізація транспорту, масове оновлення 

рухомого складу; 

– завершення інституціональних перетворень, розвиток ринкових 

відносин на транспорті; 

– створення сприятливого інвестиційного клімату, залучення інвестицій; 

– впровадження загальноприйнятої світової практики переходу від 

політики права на безкоштовний проїзд до використання механізмів 

адресної соціальної допомоги. 

Модернізація територіальної організації транспортної системи 

дозволить удосконалити транспортний комплекс Полтавської області, 

розвивати транспортну мережу, що забезпечить підвищення швидкості і 

економічності, комфортності та безпеки перевезень, рівня 

конкурентоспроможності транспорту, його європейську інтеграцію.  
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Основними напрямками удосконалення територіальної організації 

транспортного комплексу Полтавської області є: 

Основними напрямами вдосконалення територіальної організації 

транспортного комплексу Полтавської області є: 

– зміна конфігурації залізничної мережі Полтавської області – 

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, селища 

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 (Шишаки, Велика Багачка, Решетилівка 

Диканька). 

– 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. 

 

У рамках реформи децентралізації на території Полтавської області 

створено 4 райони – Полтавський, Кременчуцький, Миргородський і 

Лубенський. Центрами новостворених районів стали полікомпонентні 
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інтегральні транспортні вузли (м. Полтава, м. Кременчук) і транспортні 

центри (м. Лубни та м. Миргород). Тому можна стверджувати, що наявність 

транспортних комунікацій, рівень транспортної доступності були враховані 

при проєктуванні нових районів. 

У сучасних умовах ключовим пріоритетом розвитку транспортної 

системи для забезпечення її ефективного функціонування є інтеграція у 

міждержавні транспортні потоки та врахування світових і європейських 

трендів трансформації транспортного сектору.  
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Висновки до розділу 3 

 

1. Розвинена мережа транспорту формує своєрідну властивість 

простору – комунікативність середовища. 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. 

Для визначення показників комунікативності міських поселень 

Полтавської області України розраховано індекс комунікативності для п'яти 

міст обласного значення – Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук, Лубни, 

Миргород та безпосередньо самого обласного центру – м. Полтава. 

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 року 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. 

2. Одним з факторів, що впливає на розвиток сільських територій, є 

система транспортних комунікацій. Механізм взаємодії транспорту і 

розселення полягає в просторовому взаємовпливі. Поселенська мережа в 
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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. 

3. Опорний каркас Полтавської області має лінійно-вузлову 

(стрижневу) конфігурацію. Його можна визначити як двоцентрично-

магістральний з транзитними магістралями (за класифікацією 

В. Коломийчука). 

Опорний каркас території Полтавської області складається з вузлових 

та лінійних елементів. Лінійними елементами є транзитні магістралі за 

напрямами Північний Захід–Схід, Схід–Південь, Північ–Південь, що 

проходять через територію області. Вузлові елементи представлені містами 

Полтава, Кременчук і Лубни.  

4. Основними напрямами вдосконалення територіальної організації 

транспортного комплексу Полтавської області є: зміна конфігурації 

залізничної мережі Полтавської області – 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, селища Чутове та виведення 

транзитного транспорту, що рухається існуючими дорогами державного 
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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 (Шишаки, Велика Багачка, Решетилівка, Диканька); 

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. 

 

 

Основні наукові результати розділу опубліковані автором у працях [73, 

78, 80, 81, 82, 83, 93]. 
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ВИСНОВКИ 

1. У дослідженні проаналізовано теоретико-методичні засади 

суспільно-географічного дослідження транспортного комплексу. 

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 

характеризується галузевою, територіальною, функціональною та 

управлінською структурою, задовольняє потреби господарського комплексу 

та населення в перевезеннях вантажів і пасажирів. 

2. У дослідженні обґрунтовано принципи формування транспортного 

комплексу регіону – територіальності, комплексності, історизму, 

синергетичності, перспективності, конкурентоспроможності регіону. 

Основними теоретико-методологічними підходами дослідження є системний, 

історичний, синергетичний. 

У роботі 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 комунікацій на соціально-економічну ефективність розвитку 

господарства та основних напрямів удосконалення територіальної організації 

транспортного комплексу Полтавської області). 

3. У дослідженні регіонального транспортного комплексу можна 

виділити наступні етапи: теоретико-методологічний, що передбачає вивчення 

транспортного комплексу як цілісного утворення; вивчення чинників 

формування транспортного комплексу; системно-структурний аналіз – 
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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. 

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 з’явився у 1910-1930 рр. Повітряний транспорт 

виник на Полтавщині ще в 20-х рр. ХХ ст. 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 – 

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).  
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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. 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. Одним із 

стратегічних напрямів роботи в контексті загальносвітових тенденцій є 

досягнення Цілей Сталого Розвитку.  

5. На сьогодні 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 (селище Ромодан), 22 

транспортних центри, 1628 транспортних пунктів. 
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Територію області перетинають транспортний коридор «Європа-Азія», 

автомобільні дороги міжнародного значення, національні автодороги 

Бориспіль–Дніпро–Запоріжжя (Н–06), Суми–Полтава (Н–12), 6 автошляхів 

регіонального значення, залізничні магістралі Лозова–Полтава–Ромодан–

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

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

Прилуки–Ніжин, магістральні нафто- і газопроводи. 

6. При визначенні індексу комунікативності території враховуються 

значимість лінійного чи точкового транспортного об’єкта, характер та 

інтенсивність зв’язків, пропускну здатність шляхів сполучення. 

Для визначення показників комунікативності міських поселень 

Полтавської області України розраховано індекс комунікативності для п'яти 

міст обласного значення – Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук, Лубни, 

Миргород та безпосередньо самого обласного центру – м. Полтава. 

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 року КП «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 
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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. 

Опорний каркас Полтавської області має лінійно-вузлову (стрижневу) 

конфігурацію. Його можна визначити як двоцентрично-магістральний з 

транзитними магістралями (за класифікацією В. Коломийчука). Опорний 

каркас території Полтавської області складається з вузлових та лінійних 

елементів. Лінійними елементами є транзитні магістралі за напрямами 

Північний Захід–Схід, Схід–Південь, Північ–Південь, що проходять через 

територію області. Вузлові елементи представлені містами Полтава, 

Кременчук і Лубни.  

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, селища 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; розвиток інтермодальних перевезень, 

створення логістичних центрів (Шишаки, Велика Багачка, Решетилівка, 

Диканька); 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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ДОДАТОК А 

  

Рис.А.1. Генеральна карта Полтавської губернії, 1821 р. [18] 
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Рис.А.2.Карта Полтавської губернії, 1843 р. [52]
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ДОДАТОК Б 

Показники роботи транспорту Полтавської області 

Таблиця Б.1 

Інтенсивність перевезень вантажів по залізничних коліях загального 

користування у 1990-2016 рр. ( млн. т км на 1 км довжини шляхів) 

 

Роки Залізничні колії 

1990 22,0 

1995 5,3 

2000 4,7 

2001 6,3 

2002 6,2 

2003 7,6 

2004 8,1 

2005 8,4 

2006 9,4 

2007 10,1 

2008 9,4 

2009 7,0 

2010 8,1 

2011 7,1 

2012 7,3 

2013 6,5 

2014 7,7 

2015 7,9 

2016 7,3 
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Відправлення вантажів залізничним транспортом  

 

Таблиця Б.2.1 

За січень-вересень 2020 року  

 

Виконано 

У  % 

до січня-вересня  

2020 р. 

Загальне навантаження, млн. т 

у т.ч. за номенклатурою вантажів 
18,3 102,6 

кам'яного вугілля 
  

— — 

коксу — — 

нафти і нафтопродуктiв — — 

руди залізної і марганцевої 8,6 108,3 

чорних металів  

 

— — 

брухту чорних металів — — 

лісових вантажів  

 

— — 

хімічних і мінеральних добрив   
 

— — 

зерна і продуктів перемелу 4,6 117,5 

цементу — — 

будівельних матеріалів 3,6 128,9 

інших вантажів  

 

1,5  

—  явище не спостерігалося; 

 

 

Таблиця Б.2.2 

За 1990-2011 роки (млн. т) 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20

08 

200

9 

2010 2011 

Усі 

вантажі 

у тому 

числі 

42,8 21,2 13,6 15,2 19,8 20,8 22,6 23,0 25,5 25,3 21,

9 

20,6 21,1 22,6 

 

нафта і 

нафтопрод

укти 
13,5 6,9 2,2 4,1 6,9 6,8 7,2 6,8 6,9 6,0 3,2 3,2 3,5 3,0 

чорні 

метали 
0,1 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

лісові 0,05 0,04 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
хлібні 1,8 1,1 0,4 0,5 1,1 0,7 1,1 2,0 1,5 1,0 2,5 3,6 2,0 2,2 
руда 7,4 5,4 5,7 4,4 5,9 6,9 7,1 7,1 8,6 8,7 8,7 9,0 9,4 10,0 



188 
 

 

 

 Таблиця Б.3 

Відправлення (перевезення) вантажів автомобільним транспортом 

(млн. т) 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роки Автомобільний транспорт 

1950 9,9 

1955 16,3 

1960 42,9 

1965 79,8 

1970 106,9 

1975 166,5 

1980 178,0 

1985 227,9 

1990 236,7 

1995 200,1 

2000 95,3 

2001 90,5 

2002 87,5 

2003 85,2 

2004 95,6 

2005 108,9 

2006 115,5 

2007 122,2 

2008 130,4 

2010 142,1 

2011 182,7 

2012 209,8 

2013 220,7 

2014 213,8 

2015 161,4 

2016 192,9 

2017 173,0 

2018 171,9 
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Таблиця Б.4 

Середня відстань перевезення однієї тонни вантажів окремими  

видами транспорту (км) 

 

Роки Залізничний Автомобільний 

1990 439,3 14,7 

1995 212,3 8,8 

2000 292,2 9,1 

2001 351,5 9,8 

2002 266,8 12,6 

2003 311,6 12,6 

2004 306,9 15,0 

2005 311,3 14,8 

2006 315,8 17,5 

2007 340,9 19,1 

2008 365,5 20,6 

2010 324,7 19,5 

2012 264,8 15,5 

2013 242,5 14,9 

2014 294,8 12,4 

2015 309,0 19,6 

2016 283,9 18,3 

2017 269,6 14,8 

2018 261,9 15,9 
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Таблиця Б.5 

Відправлення (перевезення) пасажирів за видами сполучення окремими 

видами наземного транспорту ( млн.) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Міжміське 

сполучення 

3,9 4,2 4,3 3,9 4,4 4,2 4,2 3,7 3,4 3,1 3,4 3,2 

залізничний  

(далеке 

сполучення) 

1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,7 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 

автомобільний 

(автобуси) 
2,6 2,8 3,0 2,6 3,0 2,7 2,5 2,2 1,8 1,6 1,8 1,6 

Внутрішньоміс

ьке сполучення 
164,

6 

147,

0 

138,2 114,

0 

135,4 143,5 150,

5 

169,

5 

165,

6 

113,

4 

93,4 84,2 

автомобільний 

(автобуси) 
67,3 71,9 76,2 75,3 97,4 94,9 109,

0 

119,

8 

116,

6 

78,1 60,2 48,6 

тролейбусний 97,3 75,1 62,0 38,7 38,0 48,6 41,5 49,7 49,0 35,3 33,2 35,6 
Приміське 

сполучення 
28,8 30,2 33,5 35,2 33,1 36,3 36,4 35,7 29,5 26,8 25,6 22,7 

залізничний 13,8 15,9 15,5 15,5 14,6 14,0 13,8 15,2 13,9 13,8 13,5 13,4 
автомобільний 

(автобуси)  
15,0 14,3 18,0 19,7 18,5 22,3 22,6 20,5 15,6 13,0 12,1 9,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

 

 

 

 

Таблиця  Б.6 

 

Середня відстань перевезення одного пасажира окремими видами 

транспорту загального користування (км) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роки Залізничний Автомобільний 

(автобуси) 

Тролейбусний 

1990 171,2 12,2 5,1 

1995 101,5 10,2 4,1 

2000 108,0 11,2 5,6 

2001 99,1 9,7 7,5 

2002 98,9 11,1 7,9 

2003 99,1 12,0 6,2 

2004 104.7 13,3 6,3 

2005 102,9 13,6 6,1 

2006 110,7 13.9 6,0 

2007 100,6 15,0 5,8 

2008 118,6 15,9 5,7 

2009 121,2 16,4 5,5 

2010 118,5 16,9 5,8 

2011 116,1 17,0 5,7 
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Таблиця Б.7 

Перевезення вантажів автомобільним  транспортом 

 по районах і містах (млн. т) 
 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2018 

Полтавська область  200,1 95,3 90,5 87,5 85,2 95,6 108,9 115,5 122,2 130,4 171,9 

Великобагачанський  1,2 0,7 0,6 0,6 0,4 1,0 0,5 0,5 0,7 0,9 2,8 

Гадяцький  2,0 1,2 1,5 1,2 1,0 1,1 1,5 1,2 1,6 1,2 0,3 

Глобинський  9,5 1,4 1,3 1,6 1,2 1,5 1,6 1,4 2,0 1,6 1,4 

Гребінківський  2,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

Диканський  0,7 0,9 1,1 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,3 

3іньківський  1,4 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 
Карлівський  2,7 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 0,7 

Кобеляцький  3,0 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 к 

Козельщинський  1,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 

Котелевський  0,9 0,6 1,2 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 0,7 

Кременчуцький  1,5 0,6 1,3 0,6 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 

Лохвицький  3,3 1,4 1,5 1,3 1,1 1,0 0,8 0,9 1,1 2,1 1,6 

Лубенський  2,6 0,7 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 

Машівський  1,3 0,3 0,3 0,3 0,1       

0,1 
0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 

Миргородський  2,0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,9 

Новосанжарський  1,1 0,5 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9 1,5 0,3 0,4 0,7 

Оржицький  1,9 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,4 

Пирятинський  1,1 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

Полтавський  1,2 1,2 1,0 1,0 0,9 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0 1,1 

Решетилівський  1,4 0,5 0,5 0,4 0,6 0,8 0,7 0,7 0,5 0,6 0,5 

Семенівський  1,5 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 

Хорольський  1,5 0,8 0,9 0,9 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 1,0 0,6 

Чорнухинський  0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 к 

Чутівський 2,5 0,9 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,6 

Шишацький  1,9 1,4 1,3 1,5 2,0 2,1 1,7 1,2 1,4 1,6 2,3 

м. Полтава  7,0 6,7 5,7 5,9 6,0 5,7 5,3 4,2 5,8 5,2 4,3 

м. Комсомольськ  135,7 61,1 56,1 54,4 53,5 60,5 76,2 80,4 85,2 93,3 0,3 
м.Кременчук  7,7 7,8 8,0 8,3 8,6 9,8 9,2 12,3 11,6 10,8 к 
м.Лубни  … 0,6 0,6 1,2 0,9 0,6 0,5 0,7 1,1 0,6 4,9 

м.Миргород  … 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 

 

… включено в дані по району 
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Таблиця Б.8 

Вантажооборот автомобільного транспорту по районах і містах 

(млн. т км) 
 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2018 

Полтавська область 1751,7 866,2 890,3 1105,4 1076,9 1438,0 1611,0 2021,4 2331,8 2692,1 2732,8 

Великобагачанський 40,2 26,1 14,0 18,8 21,4 7,7 10,0 10,5 49,6 50,4 125,6 

Гадяцький 38,2 26,6 26,8 27,9 32,6 40,4 74,7 61,6 97,8 55,9 3,1 

Глобинський 57,6 23,8 19,6 22,1 20,5 30,6 61,5 39,0 66,1 103,2 65,6 

Гребінківський 23,7 6,0 5,3 5,7 4,4 4,3 4,8 4,4 3,3 3,4 2,9 

Диканський 14,3 6,9 8,2 12,1 10,5 18,5 17,1 20,8 23,2 20,6 9,2 

Зіньківський 36,9 15,2 16,5 14,1 13,2 17,4 12,3 11,4 11,9 13,5 11,2 

Карлівський 31,6 14,0 14,2 16,1 18,5 15,5 13,8 16,2 15,8 17,1 14,9 

Кобеляцький  85,2 15,0 19,0 20,1 12,1 13,0 12,9 14,8 12,4 22,2 44,6 

Козельщинський  22,6 5,2. 7,5 6,4 4,8 5,0 4,8 6,4 4,8 6,0 к 

Котелевський  27,3 13,2 21,1 16,7 15,6 21,6 25,0 26,4 30,8 33,8 18,6 

Кременчуцький  25,3 10,5 12,2 5,6 6,7 25,1 7,8 11,0 11,9 15,1 89,6 

Лохвицький  51,1 15,2 19,1 14,0 11,2 10,9 9,3 8,3 11,0 63,6 46,3 

Лубенський  103,1 7,3 7,0 5,9 5,2 7,0 7,6 6,8 6,2 7,3 1,8 

Машівський  18,2 5,9 5,0 8,0 5,9 32,9 28,1 30,9 25,4 29,3 8,6 

Миргородський  49,9 7,5 9,0 9,2 8,7 8,3 8,1 6,7 7,2 7,2 23,0 

Новосанжарський  31,2 8,8 9,8 10,0 10,6 15,5 16,0 31',6 7,4 8,1 8,2 

Оржицький  42,4 13,0 12,3 11,9 13,2 14,4 14,5 13,8 7,2 8,2 к 

Пирятинський  25,4 9,0 10,3 9,5 16,7 24,2 22,2 27,5 36,3 37,6 44,3 

Полтавський  21,2 14,7 13,2 19,1 23,2 23,0 17,2 40,2 85,8 55,6' 80,8 

Решетилівський  27,9 8,2 7,7 8,6 11,6 18,6 21,0 39,9 74,6 38,4 , 20,4 

Семенівський  18,0 5,5 4,8 4,3 2,9 3,5 9,2 5,4 5,7 7,1 39,1 

Хорольський  36,7 14,0 15,3 15,1 11,6 13,2 13,0 12,8 13,0 14,5 18,3 

Чорнухинський  12,7 3,1 2,9 4,2 3,2 3,1 2,5 1,8       0,9 1,2 0,3 

Чутівський  72,8 15,7 11,3 9,3 7,4 6,3 11,0 25,8 16,4 19,9 5,4 

Шишацький  32,6 24,8 19,2 18,5 17,2 17,9 18,1 17,2 23,0 24,6 к 

м. Полтава  234,6 272,8 288,4 303,5 277,1 455,7 335,4 503,2 563,5 727,9 632,8 

м. Горішні Плавні  151,1 149, 

1 

136,8 139,0 154,0 189,0 208,8 248,3 313,9 356,1 к 

м. Кременчук  419,9 93,9 123,7 130,5 180,7 164,7 232,8 358,1 368,2 346,3 381,6 

м. Лубни  … 26,2 20,7 56,8 38,4 26,3 15,0 25,9 26,3 18,4 18,0 

м. Миргород    … 9,0 9,4 11,6 14,3 9,7 9,8 13,7     15,5 9,1 9,7 
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Додаток  В 

Таблиця В.1 

Довжина шляхів сполучення 

 

 Експлуатаційна 

довжина 

залізничних 

колій загального 

користування, 

км 

Довжина автомобільних доріг 

загального користування, тис. км 

Експлуатаційна 

довжина 

тролейбусних 

ліній загального 

користування (в 

однопутному 

обчисленні), км 

усього 

У тому числі з 

твердим 

покриттям 

1940 929 15,2 0,3 — 

1950 765 15,6 0,3 — 

1955 797 13,4 0,8 — 

1960 783 11,2 1,0 — 

1965 810 11,1 1,8 30,3 

1970 837 11,0 2,6 84,0 

1975 853 8,1 4,0 91,0 

1980 853 7,5 5,5 93,5 

1985 853 7,9 6,9 105,7 

1990 853 8,7 8,1 116,7 

1995 853 9,2 8,7 123,0 

2000 853 8,8 8,8 127,5 

2001 853 8,8 8,8 127,5 

2002 853 8,8 8,8 127,5 

2003 853 8,8 8,8 127,5 

2004 853 8,8 8,8 127,5 

2005 853 8,8 8,8 127,5 

2006 853 8,8 8,8 127,5 

2007 852 8,9 8,9 127,5 

2008 852 8,9 8,9 127,5 

2010 852 8,9 8,9 123,5 

2011 852 8,9 8,9 123,5 

2012 852 8,9 8,9 123,5 

2013 852 8,9 8,9 123,5 

2014 852 8,9 8,9 123,5 

2015 852 8,9 8,9 123,5 

2016 852 8,9 8,9 123,5 

2017 852 8,9 8,9 123,5 

2018 852 8,9 8,9 123,5 

— явище не відбувалося 
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ДОДАТОК Г 

 

 

Рис. Г.1.Територіальна структура трубопровідного транспорту 
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ДОДАТОК Д 

 

 

Рис. Д.1.Територіальна структура залізничного транспорту [131] 
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ДОДАТОК Е 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Е.1. Сертифікаційна спроможність ПОКП «Аеропорт-Полтава» 

[131] 
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Рис. Е.2. Забезпечення розвитку ПОКП «Аеропорт-Полтава» на 

державному рівні [131] 
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ДОДАТОК Є 

 

 

 

Рис. Є.1. Зона 500 метрової доступності громадського транспорту 

м. Полтава [57] 
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ДОДАТОК Ж 

 

 

 

 

 

Рис. Ж.1. Аеровокзал ПОКП «Аеропорт-Полтава» за проєктом 

ЗАТ «Миколаївський ГІПРОГРАД» [131] 
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ДОДАТОК З 

 

Рис.З.1. Довідка про впровадження матеріалів дисертаційної роботи в 

освітній процес Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 
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Рис. З.2. Довідка про впровадження матеріалів дисертаційної роботи в 

освітній процес Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 



203 
 

 
Рис. З.3. Довідка про використання матеріалів дисертаційної роботи 

під час розробки Стратегії регіонального розвитку Полтавської області 

на 2021-2027 рр. 
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