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Постанова проблеми. 
Географічне розташування території України дає змогу розвивати транспортні зв'язки в усіх 

напрямах, використовуючи різні види транспорту. Транспортні системи з використанням 
залізничного, автомобільного, водного, авіаційного транспорту мають розвинуту мережу 
магістральних сполучень, здатні забезпечити внутрішні та транзитні перевезення вантажів у 
внутрішньорегіональних та міжрегіональних напрямах, зовнішньоекономічні транспортні зв'язки 
України з іншими державами. Вихід до Чорного та Азовського морів, судноплавність Дніпра та 
Дунаю відкривають можливості для комплексного використання різних видів транспорту, створюючи 
таким чином, транспортні системи для прискореного та ефективного забезпечення потреб країни в 
перевезеннях.  

Основними напрямками, згідно з Транспортною стратегією України та програмою ЄС для 
України «Підтримка інтеграції України до Транс’європейської транспортної мережі ТЄМ-Т», є 
комплексна оптимізація роботи усіх видів транспорту України, що спрямована на підвищення 
ефективності якості експлуатаційної роботи та сприяння зростанню обсягів використання 
мультимодального, інтермодального та комбінованого транспорту в Україні. Таким чином, виникає 
необхідність дослідження сучасного стану вантажопотоків різних видів транспорту України та 
можливості їх збільшення в умовах інтеграції до Європейського Союзу. [1] 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Транспортна мережа України включає 20,9 тис. км залізничних колій, 163,0 тис. км 

автомобільних доріг із твердим покриттям та 1,6 тис. км експлуатаційних річкових судноплавних 
шляхів із виходом до Азовського та Чорного морів. В таблицях 1 та 2 наведено статистичні 
показники транспортної мережі за останні 2010-2014 рр. роки та щільність шляхів сполучень 
загального користування різних видів транспорту. За результатами даних таблиць можна зробити 
висновок, що протягом останніх років показники залишаються практично на одному рівні, а 
зниження показників за 2014 р. пов’язані із складною економічною ситуацією, анексією Криму та 
проведенням на сході країни антитерористичної операції. [2]  

 
Таблиця 1 – Довжина шляхів сполучення загального користування за 2010-2014 роки, тис.км 

Роки  
2010 2011 2012 2013 2014 

Експлуатаційна довжина залізничних колій 21,7 21,6 21,6 21,6 20,9 
Експлуатаційна довжина річкових судноплавних шляхів 2,2 2,1 2,1 2,1 1,6 
Експлуатаційна довжина автомобільних доріг 169,5 169,6 169,7 169,6 163,0
    у тому числі з твердим покриттям 165,8 166,0 166,1 166,1 159,5
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Таблиця 2 – Щільність шляхів сполучення загального користування, км шляхів на 1 тис.км2 
території 

Роки  
2010 2011 2012 2013 2014 

Експлуатаційна довжина залізничних колій 36 36 36 36 36 
Експлуатаційна довжина річкових судноплавних шляхів 4 4 4 4 3 
Експлуатаційна довжина автомобільних доріг 275 275 275 275 277 

 
Значний обсяг вантажних перевезень здійснюється залізничним транспортом, в основному, на 

довгі відстані. Автомобільний транспорт також здійснює достатньо великий обсяг перевезень, але, в 
основному, на короткі та середні відстані. Цими видами транспорту здійснюються внутрішні, 
зовнішні та транзитні перевезення. Нижче наведено середні відстані перевезень різними видами 
транспорту (Таблиця 3, Рисунок 1). 

 
Таблиця 3 – Середня відстань перевезення 1 тонни вантажів окремими видами транспорту, км 

Роки  
2010 2011 2012 2013 2014 

Залізничний 504 520 520 506 544 
Морський 1271 1242 1033 941 1452 
Річковий 549 388 407 488 432 
Автомобільний 46 46 46 47 49 

 

 
 

Рисунок 1 – Середня відстань перевезення 1 тонни вантажів 
 окремими видами транспорту за 2010-2014 рр., км 

 
Водний транспорт України включає в себе річковий та морський. Річковий транспорт 

здійснює, в основному, внутрішньодержавні перевезення вантажів і, в незначній кількості, 
міждержавні. Найважливіша судноплавна артерія – річка Дніпро, а також її притоки – Десна і 
Прип’ять. Міжнародні перевезення здійснюються переважно по річці Дунай, яка сполучає Україну з 
багатьма європейськими державами. Морський транспорт відіграє важливу роль в експортно-
імпортних та каботажних перевезеннях. В таблиці 4 наведено інтенсивність перевезень вантажів за 
видами шляхів сполучень. 

 
Таблиця 4 – Інтенсивність перевезень вантажів за видами шляхів сполучень загального 

користування, млрд.ткм на 1 км довжини шляхів 
Роки  

2010 2011 2012 2013 2014 
Залізничні колії 10,1 11,3 11,0 10,4 10,0 
Річкові судноплавні шляхи 1,8 1,0 0,8 0,7 0,8 

За обсягами перевезень вантажів останнє місце у транспортній системі України займає 
авіаційний транспорт. Хоча це і наймолодший вид транспорту, але ним здійснюється важливий 

С
ер
ед
ня

 в
ід
ст
ан
ь 
пе
ре
ве
зе
нь

 1
 т

 ,в
ан
та
ж
ів

, к
м 

534



транспортний зв’язок України з іншими державами світу: перевезення пасажирів, пошти, цінних, а 
також швидкопсувних та інших вантажів, що вимагають швидкої доставки.  

Важливу роль у здійсненні перевезень вантажів відіграє злагоджена робота різних видів 
транспорту, це і є перспективою розвитку шляхів сполучення України, а саме формування 
мультимодальної транспортно-маршрутної мережі (МТММ), тому що розвиток транспортної 
інфраструктури – сприяє зростанню числа матеріальних потоків. 

При аналізі динаміки вантажообігу за видами транспорту в період 2010-2014 років (Рисунок 2), 
можна відзначити, що загалом за всіма видами транспорту цей показник залишався на одному рівні, 
хоча із 2013 року спостерігається незначний спад.  

353,6

399,6412,6
445,7418,7

0

150

300

450

600

2010 2011 2012 2013 2014
Роки

м
лр

д.
тк
м

 
Рисунок 2 – Загальний вантажообіг за всіма видами транспорту України, млрд.ткм 

 
При порівнянні показників перевезень вантажів різними видами транспорту (Таблиця 5) можна 

відзначити, що хоч показники кожного виду транспорту залишились практично на тому самому рівні, 
все ж спостерігається незначне зниження обсягу перевезень. При порівнянні 2013-2014 років 
встановлено, що обсяги перевезень знизились автомобільним та залізничним транспортом, 
(залізницею показник зменшився на 58 млн.т, автомобільним транспортом – 130 млн.т). Обсяги 
перевезень водним та авіаційним транспортом за цей же період залишилися на такому ж рівні. 

 
Таблиця 5 – Обсяги  перевезень вантажів за видами транспорту, млн.т 

Роки Вид транспорту 2010 2011 2012 2013 2014 
Залізниця 433 469 457 444 386 

Автомобільний 1168 1253 1260 1261 1131 
Морський 4 4 4 3 3 
Річковий 7 6 4 3 3 

Авіаційний 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
 
Згідно із дослідженням розподілу вантажообігу видно, що автомобільний і залізничний 

транспорт використовуються найчастіше. Саме це і підтверджують результати таблиці 6, в якій 
наведено розподіл вантажообігу за різними видами транспорту. Порівнюючи 2013 та 2014 роки 
можна відзначити зростання вантажообігу залізничним транспортом – на 4%, автомобільним – на 1% 
та річковим – на 0,1%, показники морського та авіаційного транспорту залишаються незмінними. 

 
Таблиця 6 – Розподіл вантажообігу за різними видами транспорту, млрд.ткм, % 

Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 Вид транспорту 

Млрд.ткм % Млрд. 
ткм % Млрд. 

ткм % Млрд. 
ткм % Млрд. 

ткм % 

Залізниця 218,1 52 243,9 55 237,7 58 224,4 56 210,2 59 
Автомобільний 53,9 13 57,3 13 57,5 14 58,7 15 56,0 16 
Морський 5,2 1 5,1 1 3,6 1 3,2 1 4,1 1 
Річковий 3,8 1 2,2 0,5 1,7 0,4 1,4 0,3 1,3 0,4 
Авіаційний 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 
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Питома вага різних видів транспорту при перевезенні вантажів за 2014 р. наведена на рис. 3. 
 

 

Залізниця  - 25,3 %

Автомобільний  - 74,3 %

Морський  - 0,2%

Річковий - 0,2 % Авіаційний  - 0,01 %

 
 
Рисунок 3 – Питома вага окремих видів транспорту в перевезенні вантажів за 2014 р., % 
 
У 2014 р. залізницею перевезено 386 млн.т вантажів, що на 13,07% менше, ніж у 2013 р. 

(Таблиця 7). [2] Відбулося зменшення перевезень залізної та марганцевої руди (на 2,4 %), 
будівельних матеріалів (на 7,4 %), цементу (на 10,4 %), чорних металів (на 13,5 %), хімічних і 
мінеральних добрив (на 19,2 %), кам’яного вугілля (на 26,3 %), нафти і нафтопродуктів (на 47,3 %) та 
інших. У той же час збільшилися перевезення зерна та продуктів перемелу на 13,4 %, лісових 
вантажів – на 1,9 %.[3,4]  

 
Таблиця 7 – Перевезення вантажів залізничним транспортом загального користування, млн.т 

 
 
Обсяг перевезень вантажів автомобільним транспортом за 2014 р. становить 1131,5 млн.т (у 

2013 р. цей показник склав 1260,8 млн.т – на 129,5 млн.т більше). Якщо порівнювати показники 
обсягу перевезень за регіонами (Таблиця 8) [2], то значні зміни спостерігаються у таких регіонах: 
Донецька область – обсяг зменшився на 100,1 млн.т (пов’язано із проведенням на даній території 
антитерористичної операції), Полтавська область – зменшився  на 6,8 млн.т, Кіровоградська область – 
збільшився на 11,5 млн.т, Черкаська область – збільшився на 8,2 млн.т, Тернопільська область – 
збільшився на 2,3 млн.т, показники інших областей залишалися практично незмінними (зміни 
коливаються в межах до 2 млн.т). У зв’язку із анексією Криму, показники обсягів перевезень 
вантажів автомобільним транспортом у 2014 р. за цим регіоном відсутні. Динаміка вантажообігу 
автомобільного транспорту за регіонами представлена в таблиці 9 [2], її показники аналогічні обсягу 
перевезень. 

Протягом 2014 року загальний обсяг перевезень водним транспортом становив 5950 млн.т 
(річковий – 3145 млн.т, морський – 2805 млн.т ), що на 318 млн.т менше (на 5,07 %) ніж у 
попередньому році (річковий – більше на 305 млн.т, морський – менше на 623 млн.т). За видами 
сполучень у 2014 році в порівнянні з попереднім роком збільшився обсяг річкових перевезень: 
закордонний – на 6 млн.т, каботажний – на 299 млн.т, а обсяг перевезень морським транспортом 
скоротився: закордонний – на 325 млн.т, каботажний – на 298 млн.т У загальному обсязі в 2014 році 
водним транспортом перевезено в закордонному сполучені – 3536 млн.т (менше на 319 млн.т ніж в 
попередньому році), а в каботажному сполученні  – 2414 млн.т (більше на 1 млн.т). Структура 
вантажопотоків річковим та морським транспортом наведена в таблицях 10 та 11. [2] 
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Таблиця 8 – Обсяги перевезень вантажів 
автомобільним транспортом за регіонами, млн.т 

 

Таблиця 9 – Вантажообіг автомобільного 
транспорту за регіонами, млн.ткм 

 
 
 

Таблиця 10 – Перевезення вантажів річковим 
транспортом, млн.т 

 

Таблиця 11 – Перевезення вантажів морським 
транспортом, млн.т 

 
Переробка вантажів морськими і річковими портами наведена в таблицях 12 і 13. [2] 

Морськими портами за 2014 рік перероблено вантажів: експортних – 72 % (на 6 % більше, ніж в 
попередньому році), імпортних – 12 %, транзитних – 14% та внутрішніх – 2 %. Річковими портами за 
2014 рік перероблено вантажів: експортних – 44 % (на 13% більше, ніж в попередньому році), 
імпортних – 6 %, транзитних – 0 % та внутрішніх – 50 %. 
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Таблиця 12 – Переробка вантажів морськими 
портами (торговельними та рибними), тис.т, % 

 

Таблиця 13 – Переробка вантажів річковими 
портами (торговельними та рибними), тис.т, % 

 

 
 
Перевезення авіаційним транспортом за 2010-2014 рр. також зменшились. Так, порівнюючи 

2013 та 2014 роки (Таблиця 14) видно, що перевезення вантажів скоротились на 20,5 тис.т, це менше 
на 20,7%, ніж в попередньому році. Міжнародні авіаційні перевезення у 2014 році також скоротились 
більше, ніж на 20 %.[5]  

 
Таблиця 14 – Перевезення вантажів авіаційним транспортом, тис.т, млн.ткм  

Всього у т.ч. міжнародні 

 2013 р. 2014 р. 
у % до 

попереднь
ого року 

2013 р. 2014 р. 
у % до 

попередньо
го року 

Перевезено вантажів  
та пошти,тис.т. 99,2 78,7 79,3 98,8 78,2 79,1 

Вантажообіг  
(вантажі+пошта),млн.ткм 273,1 239,3 87,6 272,9 238,9 87,5 

 
При досліджені вантажопотоків в Україні виявлено, що не всі види транспорту 

використовуються в однаковій мірі (найбільша кількість перевезень здійснюється залізничним та 
автомобільним видами транспорту), тому постає питання щодо необхідності перерозподілу 
вантажопотоків й на інші види транспорту.  

Висновок. 
Взаємодія та злагоджена робота різних видів транспорту сприятиме зростанню обсягів 

вантажопотоків, покращить роботу транспортної системи країни та буде фундаментом для 
формування мультимодальної транспортно-маршрутної мережі України. 

Виконаний аніліз є основою для загальної оцінки вантажних перевезень різними видами 
транспорту і для розробки концепції формування мультимодальної транспортно-маршрутної мережі 
України.  

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. 
Розробка концепції формування мультимодальної транспортно-маршрутної мережі України. 
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інфраструктури України сприятиме покращенню роботи транспорту країни та буде фундаментом для 
формування мультимодальної транспортно-маршрутної мережі. 
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