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Одним із найважливіших аспектів розвитку транс!
портної системи будь!якого регіону є рівень його за!
безпечення транспортною мережею, зокрема автомоб!
ільними шляхами, оскільки від цього значною мірою
залежить робота транспорту. Технічний стан автомоб!
ільних шляхів, їх щільність істотно впливають на соц!
іально!економічний розвиток регіону. Від стану авто!
мобільних доріг значно залежить швидкість перевезен!
ня, якість перевезеної продукції, можливість обслуго!
вування міжнародних перевезень. Територією Сходу
України проходять важливі автотранспортні шляхи, у
тому числі й міжнародні транспортні коридори. Для
раціонального здійснення внутрішніх та транзитних
перевезень необхідно забезпечити високу якість авто!
мобільних шляхів, які відповідали б європейським та
світовим стандартам. Саме тому актуальним є дослід!
ження рівня забезпечення східних областей України
автомобільними шляхами та визначення перспективних
напрямів розвитку автотранспортної інфраструктури
району.
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Дослідженням особливостей розвитку окремих
видів транспорту України, у тому числі автомобільно!
го, на регіональному рівні займаються такі науковці, як
О. Ковальчик [3], Ю.Є. Пащенко [4], Л.Г. Чернюк [9],
І.Р. Юхновський [11] та ін. Зокрема, О. Ковальчик роз!
глядає основні підходи до техніко!економічної оцінки
діяльності автодорожнього комплексу України [3], Ю.Є.
Пащенко аналізує транспортну забезпеченість еконо!
мічних районів України [4]. І.Р. Юхновський подає ха!
рактеристику автомобільних доріг загального користу!
вання в Україні [11]. Проте в сучасній науковій літера!
турі мало уваги приділено дослідженню забезпечення
автомобільними шляхами східних областей України,
зокрема аналізу показників щільності шляхів, а також
визначенню перспективних напрямів розвитку авто!
транспортної інфраструктури району.
Мета цієї статті полягає в аналізі рівня забезпечен!
ня східних областей України автомобільними шляхами
і окресленні перспективних напрямків розвитку авто!
транспортної інфраструктури району.
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коридорів висуваються високі вимоги щодо узгоджен!
ня їх інфраструктури та експлуатаційних характерис!
тик до міжнародних стандартів. Проте структура ме!
режі автомобільних шляхів загального користування в
Приазовському районі не відповідає сучасним вимогам.
Досить низькою є якість дорожнього покриття та рівень
розвитку дорожньої інфраструктури.
У загальній протяжності шляхів із твердим покрит!
тям в Приазовському районі України 10 % становлять
шляхи державного значення, 90 % — місцеві. 91,2 % дер!
жавних шляхів з твердим покриттям є асфальтобетон!
ними, 3,9 % — чорні шосе, 4,8 % мають цементобетонне
покриття. Місцеві автомобільні шляхи в переважній
більшості (62,5 %) — чорні шосе; 32,8 % — асфальтобе!
тонні, 2,9 % — білі щебеневі та гравійні шляхи. Тобто
серед державних шляхів найбільш поширеними є ас!
Рис. 1. Структура розподілу автомобільних шляхів за
фальтобетонні, а серед місцевих — чорні шосе [5].
технічними категоріями в Приазовському районі України
Шляхи І та ІІ категорії, технічні параметри яких
найбільше відповідають сучасним європейським і
світовим вимогам, становлять у Приазовському рай!
оні всього 4507,2 км, тобто 11,4 % загальної довжини
(11,5 % від протяжності шляхів з твердим покриттям).
Найвищий показник таких шляхів серед областей
Приазовського району України у Донецькій області
— 1226,3 км або 15,3 % від загальної довжини шляхів
з твердим покриттям (друге місце в Україні після Киї!
вської області). Найменший відсоток забезпечення
шляхами І та ІІ категорії у Харківській області — 7,3
% від протяжності шляхів з твердим покриттям [7].
Шляхи І категорії з обов'язковою розподільчою
смугою і 2—4 смугами для руху в одному напрямку
мають протяжність всього 814,9 км або 2,1 % від за!
гальної довжини шляхів з твердим покриттям. Прак!
тично не мають шляхів такої якості Запорізька (34,3
км) та Луганська (73,5 км) області [7].
У більшості областей Приазовського району Ук!
Рис. 2. Щільність автомобільних шляхів загального
користування з твердим покриттям у Приазовському районі раїни середньозважений показник категорійності ав!
томобільних шляхів вищий за середній по Україні
України
(3,7). Найвищий показник категорійності має Донець!
Транспортна інфраструктура як складова соціаль! ка область (3,5) [5]. Загалом мережа автомобільних
но!економічного комплексу Сходу України є важливим шляхів у Приазовському районі України відповідає пе!
фактором, який впливає на територіальну організацію реважно IV технічній категорії (рис. 1), де ширина про!
та ефективність виробництва, мобільність трудових і ма! їзної частини становить 6—7 м. Такий технічний стан
теріальних ресурсів, просторову інтеграцію виробниц! автомобільних шляхів не відповідає європейським ви!
тва. Належний рівень розвитку транспортної інфраст! могам і негативно впливає на спроможність задоволь!
руктури дає можливість раціонально здійснювати няти зростаючі обсяги міжнародних транспортних по!
місцеві й транзитні перевезення, інтегруватися з транс! токів.
портними системами сусідніх держав.
Рівень забезпеченості регіону шляхами сполучення
Як зазначив Голіков А.П., у найзагальнішому виді в визначається за допомогою показника щільності транс!
Україні можна виділити чотири транспортно!економічні портної мережі ds. Вона вимірюється як відношення про!
райони: Наддніпрянський, Прикарпатський, Причорно! тяжності експлуатаційної довжини мережі Le до площі
морський, Приазовський. Схід України охоплює При! території регіону S [2]:
азовський транспортно!економічний район. До його
(1).
складу входять усі шість видів транспорту, і він є
найбільш розвиненим в Україні. Район включає в себе
Проте для двох регіонів, що рівні за територією, але
Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку і відмінні за чисельністю населення, потреба в транспорті
Луганську області [1].
буде на однакова. Тому використовують показник гус!
Територію Приазовського району перетинає досить тоти мережі в розрахунку на 10000 жителів регіону d
н
розгалужена мережа автомобільних шляхів загального [9]:
користування, довжина яких становить 39,7 тис. км, з
них 39,1 тис. км — шляхи з твердим покриттям , або 23,6
(2),
% загальноукраїнського показника. Найвищі показни!
де Н — чисельність населення регіону.
ки питомої ваги автомобільних шляхів із твердим по!
У наукових роботах для характеристики транспор!
криттям у загальній довжині автошляхів спостерігають!
тної
забезпеченості регіонів застосовують комплексні
ся у Дніпропетровській (99,9 %), Донецькій (99,2 %) та
Луганській (98,9 %) областях. Найменший показник ча! коефіцієнти Енгеля та Успенського.
Німецький вчений Е. Енгель для розрахунку транс!
стки автомобільних шляхів з твердим покриттям у за!
портної
забезпеченості території пропонує формулу,
гальній автомобільній мережі у Харківській області —
що визначає єдиний показник густоти мережі з враху!
97,5 % [7].
Приазовський район України перетинають два ванням площі території та чисельності населення [10]:
транспортні коридори, які визначені Урядом України як
(3),
національні (Чорноморське економічне співтовариство
де L — протяжність шляхів сполучення, км; S — пло!
(ЧЕС) та Європа!Азія), що дозволяє залучати додаткові
обсяги транзитних вантажопотоків. До транспортних ща території, км2; Н — чисельність населення, тис. чол.
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Таблиця 1. Щільність автомобільних шляхів з твердим покриттям у Приазовському районі України

Ɉɛɥɚɫɬɶ

Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ
ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ

287
303
251
218
298

ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ
ɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɡɚ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ
ɠɢɬɟɥɿɜ (ɤɦ
ȿɧɝɟɥɹ
ɞɨɪɿɝ ɧɚ
10000 ɠɢɬɟɥɿɜ)
27,4
0,028
18,1
0,023
37,8
0,031
25,4
0,024
34
0,032

0,027
0,031
0,046
0,052
0,069

273

26,8

0,045

ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɥɨɳɿ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ (ɤɦ
ɞɨɪɿɝ ɧɚ 1000 ɤɦ)

0,027

ɡɚ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ
ɍɫɩɟɧɫɶɤɨɝɨ

Складено за: [6, 7].

Однак у регіонах, що мають однакову площу тери!
торії та кількість населення, потреба в перевезеннях
може бути різна залежно від структури, обсягів і розм!
іщення виробництва. Російський дослідник Ю.І. Ус!
пенський модифікував формулу Енгеля, додавши в зна!
менник обсяг перевезених вантажів [9]:
Kɭ=

L

(4),
де L — протяжність шляхів сполучення, км; S — пло!
ща території, км2; Н — чисельність населення, тис. чол.;
Q — обсяг наданих до перевезення вантажів, тис. т.
У таблиці 1 наведено показники щільності автомоб!
ільних шляхів із твердим покриттям у Приазовському
районі України. Щільність автомобільних шляхів загаль!
ного користування відносно площі території у При!
азовському районі України становить 273 км на 1 тис.
км2 (рис. 2), що приблизно на рівні з середньоукраїнсь!
ким показником (275 км на 1 тис. км2). Найвищі показ!
ники спостерігаються у Донецькій (303 км на 1 тис. км2),
Харківській (298 км на 1 тис. км2) та Дніпропетровській
(287 км на 1 тис. км2) областях. Нижча ніж в середньому
в Україні щільність автошляхів у районі лише в За!
порізькій (251 км на 1 тис. км2) і Луганській (218 км на 1
тис. км2) областях [7].
Щільність автомобільних шляхів з твердим покрит!
тям в розрахунку на кількість жителів у Приазовсько!
му районі України становить 26,8 км на 10 тис. жителів.
Найвищий показник спостерігається у Запорізькій об!
ласті — 37,8 км на 10 тис. жителів. Такий високий по!
казник у цій області зумовлений невеликою кількістю
населення (порівняно з іншими областями регіону) при
значній площі території. Досить високий показник та!
кож у Харківській області (34 км на 10 тис. жителів).
Найменша щільність автомобільних шляхів в розрахун!
ку на кількість жителів у Приазовському районі харак!
терна для Донецької області — 18,1 км на 10 тис. жи!
телів [6, 7].
Аналіз результатів розрахунків забезпечення обла!
стей Приазовського району України автомобільними
шляхами за формулою Енгеля свідчить, що найкращу
забезпеченість автомобільними шляхами з твердим по!
3

SHQ

криттям мають Харківська (0,032) та Запорізька (0,031)
області. Найнижчий показник у Донецькій (0,023) та Лу!
ганській областях (0,024). Високою щільністю автомо!
більних шляхів, розрахованих за коефіцієнтом Успенсь!
кого, характеризується Харківська (0,069), Луганська
(0,052) й Запорізька (0,046) області. Це можна поясни!
ти невеликими обсягами перевезених вантажів у цих
областях. У Дніпропетровській області, де обсяги пере!
везень значно більші, ніж в інших областях району (в 12
разів більше, ніж у Харківській області, в 2 рази більше,
ніж у Донецькій області), відповідний показник є ниж!
чим за середній у районі. Тобто коефіцієнт Успенсько!
го значною мірою залежить від кількості перевезених
вантажів. Досить низький аналогічний показник у До!
нецькій області (0,031) [6; 7].
Для уточнення показників рівня забезпеченості об!
ластей району автомобільними шляхами можна скори!
статися методикою О. П. Третьякова [8], який пропо!
нує узагальнений коефіцієнт забезпечення, що розра!
ховується за формулою:
(5),
де K — коефіцієнт забезпечення автомобільними
шляхами; — щільність автомобільних шляхів, розра!
— щільність ав!
хованих відносно площі території;
томобільних шляхів, розрахованих відносно кількості
жителів; — щільність автомобільних шляхів, встанов!
лена за коефіцієнтом Енгеля;
— щільність автомо!
більних шляхів, встановлена за коефіцієнтом Успенсь!
кого; n — кількість показників щільності автомобільних
шляхів.
Результати розрахунку узагальненого коефіцієнта
забезпеченості автомобільними шляхами у Приазовсь!
кому районі України подано в табл. 2. Найвищий рівень
забезпеченості автомобільними шляхами з твердим по!
криттям серед областей Приазовського району Украї!
ни в Харківській області. Найнижчий показник спосте!
рігається в Донецькій області.
Автомобільним транспортом Приазовського райо!
ну України виконуються значні обсяги вантажних та
пасажирських перевезень. У 2010 р. автомобільним

Таблиця 2. Забезпеченість областей Приазовського району України автомобільними шляхами з твердим покриттям

Ɉɛɥɚɫɬɶ

Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ
ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ, ɭ % ɞɨ ɪɟɝɿɨɧɭ
ɡɚ
ɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɡɚ
ɤɨɟɮɿɰɿɩɥɨɳɿ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɠɢɬɟɥɿɜ
ɽɧɬɨɦ
ɍɫɩɟɧ(ɤɦ ɞɨɪɿɝ ɧɚ
(ɤɦ ɞɨɪɿɝ ɧɚ
ȿɧɝɟɥɹ
ɫɶɤɨɝɨ
1000 ɤɦ)
10000
ɠɢɬɟɥɿɜ)

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦɢ
ɲɥɹɯɚɦɢ (K)

105,1
111,0
91,9
79,9
109,2
100,0

0,93
0,83
1,13
0,95
1,27
Ʉɫ=1,018

102,2
67,5
141,0
94,8
126,9
100,0

103,7
85,2
114,8
88,9
118,5
100,0

60,0
68,9
102,2
115,6
153,3
100,0

Складено за: [6, 7].
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транспортом перевезено 627 млн т вантажів. Частка рай!
ону в автомобільних перевезеннях вантажів України
становить 53,7 %. Найбільші показники вантажних пе!
ревезень у районі спостерігаються у Дніпропетровській
(359,2 млн т) та Донецькій (149,8 млн т) областях. Аналіз
динаміки обсягів вантажообороту в Приазовському
районі протягом останніх років свідчить про тенденцію
до його зростання [7].
Автомобільний транспорт відіграє важливу роль і в
пасажирських перевезеннях. У 2010 р. в Приазовсько!
му районі України автобусами перевезено 1275,3 млн
пасажирів, що становить 34,2 % загальноукраїнського
показника. Найбільші обсяги перевезення пасажирів
автобусами здійснюються у Донецькій (534,8 млн осіб)
та Дніпропетровській (347,6 млн осіб) областях. По!
рівняно з попереднім роком обсяги перевезення паса!
жирів автобусами скоротились на 137,8 млн пасажирів
або на 9,7 % [7].
У Приазовському районі України проводяться певні
заходи щодо реконструкції та будівництва автомобіль!
них шляхів з твердим покриттям. Протягом 2000—2010
рр. підприємствами та організаціями усіх форм влас!
ності введено в дію 192 км автомобільних шляхів із твер!
дим покриттям, що становить 17,3 % загальноукраїнсь!
кого показника. Найвищі показники спостерігаються у
Дніпропетровській (65 км) та Луганській (45 км) облас!
тях [7].
Одним із ефективним способів залучення капіталу
у розбудову транспортної інфраструктури в регіоні є
застосування механізму концесії, тобто системи госпо!
дарювання, яка дає можливість державі або органам
місцевого самоврядування фінансувати розвиток кому!
нального сектора без залучення бюджетних коштів, не
втрачаючи при цьому своїх прав власності. Концесія є
високоефективним рішенням, яке може забезпечити
розвиток інфраструктури і комунальних послуг най!
менш напруженим із соціальної точки зору способом із
необхідною економічною віддачею.
Отже, аналіз рівня забезпеченості Приазовського
району України автотранспортною інфраструктурою
дає змогу зробити висновки про те, що стан автомоб!
ільних шляхів у регіоні характеризується низькою ка!
тегорійністю та технічними параметрами, які не відпов!
ідають європейським стандартам. Це негативно впливає
на швидкість та якість перевезень. Аналіз показників
свідчить, що є певні відмінності областей Приазовсько!
го району України за рівнем забезпечення автомобіль!
ними шляхами. Найкращі показники спостерігаються у
Харківській області. Найнижчий рівень забезпеченості
автомобільними шляхами з твердим покриттям серед
східних областей України в Донецькій області. Проте
збільшення обсягів автомобільних перевезень в районі
вимагає будівництва нових та реконструкції старих ав!
томобільних шляхів, приведення їх технічного стану у
відповідність до європейських стандартів, покращення
рівня розвитку транспортно!дорожньої інфраструкту!
ри, забезпечення швидкості та надійності доставки ван!
тажів, зниження рівня техногенного навантаження ав!
томобільного транспорту на довкілля.
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