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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На даний час в регіональній економіці велика увага

приділяється питанням розвитку туризму, оскільки дана
галузь є однією з високоприбуткових і динамічно роз'
виваються. Розвиток регіонального туризму в країні
знаходиться в тісному зв'язку з туристської інфрас'
труктурою, яка виступає або стримуючим фактором
розвитку галузі, або визначає позитивну динаміку роз'
витку туристично'рекреаційної сфери. Разом з тим, для
більшості регіонів країни інфраструктурні проблеми
стають основною причиною зниження конкурентних
переваг території на ринку туристичних послуг.

Україна володіє високим туристським потенціалом,
проте головним чинником, що стримує розвиток сфери
туризму як в країні, так і в регіонах, як і раніше є нерозви'
нена туристська інфраструктура, низькі темпи розвитку і
вдосконалення її основних елементів. Розвиток туризму
дозволяє активізувати соціально'економічні процеси:
збільшити приплив інвестицій, оскільки туристська інфра'
структура швидко окупається, а також надходження
коштів, у тому числі в іноземній валюті, за рахунок обслу'
говування туристів; збільшити податкові відрахування в
місцевий бюджет і бюджети інших рівнів від об'єктів ту'
ризму і суміжних галузей господарської діяльності; підви'
щити зайнятість населення за рахунок створення нових
робочих місць в системі обслуговування туристів. Розви'
ток туризму створює економічну базу для відновлення,
утримання, ремонту історико'культурних цінностей.

Транспортна інфраструктура має важливе значен'
ня у вирішенні соціально'економічних завдань регіону,
беручи участь у створенні продукції, виробленої
підприємствами регіону, і формуючи її кінцеву вартість,
здійснюючи територіальну доступність об'єктів соціаль'
ної сфери, забезпечуючи транспортну мобільність на'
селення і тим самим вносячи безпосередній внесок у
виробництво валового регіонального продукту допомо'
гою здійснення покладених на даний вид регіональної
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інфраструктури функцій. У той же час величина інвес'
тованого капіталу в транспортну інфраструктуру без'
посередньо залежить від темпів зростання соціально'
економічного розвитку регіону.

Характер розвитку транспортної інфраструктури та
її функціональні особливості визначаються виходячи зі
специфічних особливостей регіону, ступеня взаємодії і
взаємозв'язку з іншими інфраструктурними елемента'
ми, спільних соціально'економічних інтересів регіону
під впливом безлічі різних факторів. Залежно від нау'
кових поглядів обгрунтовують різний набір факторів
розвитку транспортної інфраструктури, які доцільно
систематизувати відповідно до сфери дії на зовнішні, що
виникають на рівні макроекономічної системи, і внут'
рішні, що виникають на рівні регіональної транспорт'
ної інфраструктури. Внутрішні чинники є суб'єктивними
і роблять безпосередній вплив на розвиток транспорт'
ної інфраструктури, тому дані фактори можна визна'
чити як інфраструктуроформуючі фактори. Зовнішні
фактори є об'єктивними і надають опосередкований
вплив на розвиток не тільки транспортної інфраструк'
тури , а й інших видів інфраструктури регіону, тому їх
можна визначити як створені в економіці умови форму'
вання регіональної інфраструктури.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика управління транспортної складової

туризму висвітлена в роботах Бондаренко М.П. [1], Да'
нильчука В.Ф. [2], Єсіпової К.А. [3], Корневої Д.А. [4],
Трохимець О.І. [5] та ін.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є науково'теоретичне обгрунтування

місця і ролі транспортної інфраструктури у розвитку
туристичної сфери в сучасній економіці на основі вив'
чення та аналізу вітчизняного і міжнародного досвіду
розвитку туристського бізнесу.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Індустрія туризму напряму пов'язана з виробницт'
вом, хоча часто й не матеріального продукту. Будь'яке
виробництво знаходить грошове відображення у фінан'
совому секторі економіки держави, позначається на її
основних показниках економічного розвитку, широко
задіяне у грошово'мультиплікативних ефектах.

Саме тому необхідно виявляти нові ключові важелі,
складові прогресивного розвитку туристичної індустрії,
які б допомагали та підсилювали дію вже відомих ме'
ханізмів її стимулювання. Таким важелем є існування та
розвиток мережі автотранспортних коридорів України.

Серед існуючих автомобільних доріг з твердим по'
криттям, виділяються за своєю потужністю та значен'
ням міжнародні автотранспортні коридори (МАК). Вони
мають характерну векторну спрямованість з чітко ок'
ресленими межами, визначеним початком та закінчен'
ням, а отже, зручні для дослідження.

Проведемо групування МАК за регіонами слідуван'
ня. Кожному МАК довільно надамо порядковий номер
для спрощення позначення (табл. 1).

Далі підсумуємо загальну кількість МАК у кожному
регіоні (табл. 2). Нижній рядок таблиці відображає у
скількох регіонах проходить кожен з визначених МАК.

З таблиці видно, що Закарпатську область пере'
тинає Критський МТК №5.

В Україні налічується 170 тисяч кілометрів авто'
мобільних доріг (96,7 відсотка їх мають тверде по'
криття). Серед них дороги державного значення —
14 тисяч кілометрів (8 відсотків від загальної довжи'
ни), а протяжність мережі доріг першої категорії, які
мають розділювальну смугу — 2,2 тисячі кілометрів
(1,3 відсотка всіх доріг з твердим покриттям). А дві
третини всіх цих доріг — четвертої та п'ятої кате'
горій. При цьому показник щільності автомобільних
доріг в Україні дорівнює 0,27 км/км2. Це значно мен'
ше, ніж у таких країнах Європи, як Німеччина, де цей
показник становить 2,0 км/км2, Франція (1,46 км/км2)
та Польща (1,15 км/км2) [6].

Незважаючи на низьку середню щільність
автомобільних доріг України у відношенні до євро'
пейських країн, все ж можна дослідити законо'
мірності впливу показника щільності автодоріг у ре'
гіонах на розвиток туристичної інфраструктури, виз'
начивши середні показники щільності для кожного
регіону України та провівши відповідне їх ранжуван'
ня (табл. 3).

Як видно з таблиці 3, Закарпатська область зай'
має друге місце за щільністю покриття автомобіль'
ними дорогами загального користування з твердим
покриттям. Перше місце займає Львівська область.

Середній показник щільності доріг України скла'
дає 0,27 тис. км/км2, що забезпечує відносно рівно'
мірну кореляцію між АТК та туристичними потока'
ми регіонів України.

Найважливішою особливістю Закарпаття є те,
що це найзахідніша область України й єдина серед
областей держави, що межує одразу з чотирма

країнами Центральної Європи: Польщею, Словаччиною,
Угорщиною і Румунією. Сумарна протяжність держав'
ного кордону України в межах області становить 467,2
км, у тому числі: з Румунією — 203,9 км, Угорщиною —
133,1 км, Словаччиною — 97,6 км та Польщею — 32,6
км. Ця особливість перетворює Закарпаття на транскор'
донний "полюс" притягання туристичних потоків із За'
ходу й Сходу, Півночі й Півдня Європейського конти'
ненту.

У Закарпатській області перехрещуються 4 важливі
міжнародні автотранспортні магістралі (Е'50, Е'58, Е'81,
Е'573), що сполучають Європейський Союз з Україною,
Росією, державами Центральної Азії (для порівняння —
у сусідній Львівщині є лише дві — А'4, Е'49). Магістралі,
що розходяться з обласного центру, з'єднують його з
Братіславою, Прагою, Будапештом, Києвом, Москвою.
Налагоджене пряме міжнародне автобусне сполучення
з містами Словаччини (Міхайловце, Гуменне, Пряшів,
Кошіце) та Угорщини (Ніредьгаза).

З початком XXI ст. ці автомагістралі перетворюють'
ся у міжнародні транзитно'туристичні коридори з роз'
галуженою інфраструктурою приватних мотелів,
кемпінгів, ресторанів, сервіс'центрів, що обслуговують
транзитно'туристичні потоки.
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Таблиця 1. Проходження української ділянки міжнародних автотранспортних коридорів за областями

Джерело: [6].
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1   + +   2
2          +     1 
3 +   + + 3
4 + +       2
5 +         1
6       + 1
7 + + +       3
8 +   + +   3
9 +       1
10 + + +       3
11      +       + 2 
12 +   + + + 4
13 +       1
14 + + + +   4
15 +         1
16   + +   2
17 +       1
18       + 1
19   + +   2
20      +   + +   3 
21 +         1

  
  

: 
4 2 7 8 8 8 5   

Таблиця 2. Кількість міжнародних автотранспортних
коридорів у регіонах їх проходження

Джерело: [6].
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Область має залізничне сполучення практично з ус'
іма столицями Південної і Центральної Європи. Про'
тяжність залізничної колії становить 1132,9 км, з яких
922 км електрифіковано. Пасажирообіг складає понад
900 млн пас./км, обслужено 14,6 млн пасажирів. Розвит'
ку транскордонного туризму (передусім транзитного)
сприяє найбільш розгалужена в Україні мережа митних
переходів, їх в області нараховується 19 [7].

Така "відкритість" прикордонної області для міжна'
родних туристичних потоків — одна з основних пере'
думов становлення Закарпаття як привабливого курор'
тно'туристичного регіону європейського масштабу.
Стан розвитку внутрішньообласної дорожньо'транс'
портної інфраструктури також варто оцінювати як до'
статньо сприятливий. Загальна протяжність автомобіль'
них шляхів становить 3,6 тис. км, з яких 87% мають твер'
де покриття. Незважаючи на гірський рельєф та від'
сутність великих міст, щільність автомобільних доріг
державного, обласного та місцевого значення становить
у середньому по області 0,27 км/км2. Це, по'перше, зу'
мовлює щорічне нарощення туристичних потоків само'
діяльних мото' й автотуристів. По'друге, дає змогу охо'
пити екскурсійно'туристичними маршрутами практич'
но всі найцікавіші історико'культурні та природні ат'
ракції області, й передусім самобутні пам'ятки старо'
житньої сакральної і сільської архітектури та мальов'
ничі карпатські резервати природи, регіональні ланд'
шафтні та національні природні парки.

З іншими регіонами України Закарпаття з'єднують
високогірні карпатські перевали (від 931 м до 1014 м над
рівнем моря): Яблуницький, Вишківський, Ужоцький, Ве'
рецький і Воловецький. Вони є головними автотуристич'
ними коридорами гірської системи Українських Карпат.

Важливе значення для туристів має благоустрій ав'
томобільних доріг, який представлений у таблиці 4.

Елементи інформаційної підтримки та безпеки на
дорогах представлені в таблиці 5.

Отже, між розвитком туристичної інфраструктури
та щільністю автомобільних доріг існує прямий зв'язок.
Збільшення чисельності та протяжності автомобільних
доріг впливає на приріст показників розвитку туристич'
ної індустрії. Таке явище можна назвати ефектом мас'
штабу. Тоді, частину існуючих економічних проблем
регіонів можна зменшити шляхом пропорційного
збільшення щільності автодоріг, побудови нових магі'
стралей. Причому, знаючи (закладаючи) потребу регіо'
ну у фінансових ресурсах, наприклад у тисячах гривень
на певний майбутній період часу, можна визначити
скільки кілометрів автомобільних доріг треба побуду'
вати, щоб покрити цю потребу за допомогою вищевка'
заного ефекту. Як наслідок, при вкладанні коштів у роз'
будову автомобільних доріг, ефект подвоюється і
підтримується позитивний тренд розвитку туристичної
інфраструктури.

Зважаючи на вищезазначене, Закарпатська область
потребує структурного оновлення транспортно'дорож'
нього комплексу в цілому, адже, науково'технічна полі'
тика дорожньої галузі є однією із найважливіших переду'
мов удосконалення та розвитку автомобільних доріг. Вона
базується на принципі системності, коли всі проблеми за'
конодавчого, нормативно'правового, фінансового та на'
уково'технічного характеру передбачається вирішувати у
тісному взаємозв'язку, та на принципі ієрархії, коли є пріо'
ритет у вирішенні першочергових завдань при одночасно'
му поступовому розв'язанні стратегічних завдань.

Наявні транспортно'експлуатаційні показники доріг
визначають низькі експлуатаційні швидкості автотран'
спорту, високі витрати пально'мастильних матеріалів та
високу частку транспортної складової у собівартості
продукції. Собівартість перевезень у 1,5 разів, а витра'
ти пального на 30% перевищують аналогічні показники
у розвинутих зарубіжних країнах.

Для безпечних та якісних перевезень мають бути
поліпшений транспортно'експлуатаційний стан існую'
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Таблиця 3. Ранжування регіонів України за щільністю покриття автомобільними дорогами загального користування
з твердим покриттям

Джерело: [6].
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2000 2005 2010 2011 2012 2013 2000 2005 2010 2011 2012 2013 
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Таблиця 4. Благоустрій автомобільних доріг загального користування, (од)

Джерело: [7].
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чих автомобільних доріг державного значення, особли'
во в напрямках до кордонів. Розбудова мережі автодоріг
загального користування, в тому числі міжнародного
транспортного коридору ведеться в Закарпатській об'
ласті повільними темпами у порівнянні до країн'сусідів.

Світовий досвід показує, що наявність розвиненої
транспортної інфраструктури сприяє ефективному ви'
користанню наявного ресурсного, економічного і соці'
ального потенціалу територій за рахунок ефективного
здійснення транспортно'економічних зв'язків. Оскіль'
ки, як на рівні регіону, так і країни в цілому виникає
потреба у формуванні дієвої транспортної інфраструк'
тури з метою не тільки підвищення продуктивності пе'
ревізного процесу, але й зростання їх соціально'еконо'
мічного розвитку. Це в свою чергу обумовлює не'
обхідність розробки системи управління розвитком
транспортної інфраструктури регіону, що дозволяє
створити умови для ефективного функціонування всіх
складових транспортної інфраструктури не тільки ре'
гіону, а й країни в цілому.

Сучасні дослідники транспортної галузі називають
п'ять основних напрямків, які можна віднести до управ'
ління розвитком послуг транспортної інфраструктури
туризму, а саме: розвиток транспортної інфраструкту'
ри, удосконалення управління транспортною інфра'
структурою, впровадження інновацій у сфері управлін'
ня транспортною інфраструктурою, зміна ролі держа'
ви в процесі управління транспортною інфраструктурою
і робота недержавних організацій та об'єднань. Розг'
лянемо дані напрями докладніше.

1. Розвиток транспортної інфраструктури шляхом:
— вдосконалення вулично'дорожньої мережі;
— пропаганди "розумного водіння";
— покращення нормативно'правового забезпечен'

ня транспортної галузі.
2. Удосконалення управління транспортною інфра'

структурою і дорожнім рухом шляхом:
— управління транспортними потоками;
— управління громадським транспортом;
— використання клієнтоорієнтованого підходу;
— організації парковок і стоянок;
— використання автоматизованих систем управлін'

ня (моніторинг, відеоспостереження, автоматичні сис'
теми контролю, електронні платежі).

3. Впровадження інновацій у сфері управління
транспортною інфраструктурою шляхом:

— використання інтелектуальних транспортних си'
стем;

— навігаційно'інформаційних сервісів.
4. Зміна ролі держави в процесі управління розвит'

ком транспортною інфраструктурою у формі розвитку
різних механізмів державно'приватного партнерства.

5. Робота недержавних організацій та об'єднань.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, розвиток туристичної інфраструктури Закар'
патської області залежить від дії різноманітних чин'
ників, серед яких, можна виділити рівень розвитку та
щільність автотранспортних магістралей. За допомогою
розвитку мережі автомобільних доріг можна планува'
ти динаміку зростання грошових надходжень від діяль'

ності підприємств туристичної індустрії. Спорудження
мережі автотранспортних магістралей з чітко окресле'
ною довжиною у кілометрах, дозволяє прогнозувати
приріст доходу від розвитку діяльності підприємств ту'
ристичної індустрії.

Також доцільним в подальших наукових досліджен'
нях є аналіз соціально'культурних об'єктів як важли'
вих елементів розвитку туристичної сфери країни.
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 2000 2005 2010 2011 2012 2013 
 , .  33,1 34,9 35,6 35,7 36,0 35,9 

 , .  46,2 46,8 48,7 48,7 49,7 50,3 
   ,  981 1014 758 461 803 535 
 , . .  199 254 269 269 270 272 

  ,  1 1 1 1 1 1 
   ,  746 750 753 753 753 753 

  ,  1 3 12 12 13 13 

Таблиця 5. Технічні засоби регулювання дорожнього руху на дорогах загального користування
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