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Українська державна академія залізничного транспорту, м.Харків 
  
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗБУДОВИ МІЖНАРОДНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
(з точки зору Харківського регіону) 
 

Розглядається шлях інтеграції України в міжнародне співтовариство через        
входження в систему міжнародних транспортних коридорів (МТК). Визначено розвиток 
трансконтинентального (євроазіатського) міжнародного транспортного коридору       
Європа – Азія як пріоритетного напрямку розбудови МТК на території України, зокрема 
Харківського регіону. 
 

Одним із першочергових завдань у вирішенні питання підвищен-
ня конкурентоспроможності держави на світовому рівні є створення 
ефективної міжнародної транспортної системи України. Сьогодні 
Україна, на відміну від розвинутих держав, які ще в 80-ті роки мину-
лого століття почали активну діяльність по створенню міжнародної 
транспортної мережі, значно відстає в створенні власних транспортних 
коридорів, що негативно впливає на формування конкурентоспромож-
ності нашої держави та вітчизняних промислових підприємств. Прези-
дент України В.А.Ющенко відзначив напрямок створення міжнарод-
них транспортних коридорів як один з пріоритетних у державній 
транспортній політиці. 

Розвиток міжнародних транспортних коридорів являє собою осо-
бливий пріоритет України на шляху її інтеграції в міжнародну еконо-
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мічну систему. Це реальна можливість для країни вийти на новий рі-
вень соціально-економічного розвитку, підвищити свою роль в проце-
сах глобальної і регіональної інтеграції. 

Створення Україною міжнародних транспортних коридорів до-
зволить прискорити не тільки досягнення стратегічних цілей інтеграції 
в Європейську спільноту, але й вирішення таких задач як: залучення 
додаткових інвестицій в розвиток транспортної системи, прискорення 
темпу виходу із занепаду вітчизняного виробника, покращення валют-
них надходжень за транзитні перевезення, росту обсягів продукції, що 
експортується. В кінцевому рахунку, це вплине на зростання темпів 
економічного росту країни та регіонів.  

Дослідження з питань методології комплексного вирішення про-
блем підвищення ефективності розвитку транспортної системи країни, 
управління транспортними процесами та розвитку міжнародних 
транспортних коридорів були виконані О.О.Бакаєвим, В.Л.Дикань, 
В.В.Дикань, А.М.Новіковою, Ю.М.Цвєтовим [1-5] та ін.  

Метою статті є визначення пріоритетних напрямків розвитку 
міжнародних транспортних коридорів, які проходять через східні регі-
они України, як напрям інтеграції України в ЕС через МТК. 

Розташування України у центрі Європи, на перехресті головних 
транспортних напрямів континенту, обумовило проходження через її 
територію міжнародних транспортних коридорів, напрям яких збіга-
ється зі старовинними транзитними шляхами Схід – Захід та Південь – 
Північ. Місце розташування України перспективно с точки зору між-
народних транспортно-економічних зв’язків, по-перше, завдяки вигід-
ному географічному положенню, що характеризується високим зна-
ченням індексу місцерозташування в системі топологічних відстаней 
між країнами Європи (він дорівнюється майже одиниці) та по величині 
уступає першість лише Німеччині та Росії, по-друге, Україна розташо-
вується на перехресті залізничних, автомобільних, повітряних, трубо-
провідних трас, які з’єднують східні регіони Росії, Казахстан, країни 
Середньої Азії та Закавказзя з країнами Центральної і Південної Євро-
пи, а також північні та центральні райони Росії, Фінляндію, Польщу, 
країни Балтії з країнами Чорноморського басейну. 

Термін «міжнародний транспортний коридор» зустрічається в 
працях багатьох вчених, але потребує уточнення з точки зору інтегра-
ційних процесів підприємств транспорту і промисловості регіону в 
МТК. Так, ЄЕК ООН визначено транспортний коридор як міжнародне 
мультимодальне транспортне сполучення з використанням універсаль-
них видів транспорту – залізничного, автомобільного, внутрішнього 
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водного, морського та повітряного. Коридори створюються на напрям-
ках, що пов’язують Західну та Східну Європу, а також у регіонах еко-
номічної співпраці, і повинні забезпечувати певні обсяги перевезень та 
відповідати європейським стандартам по відношенню до інфраструк-
тури та транспортних технологій [6]. В інших джерелах МТК предста-
влено як маршрут або напрямок двостороннього масового переміщен-
ня вантажів і пасажирів, що здійснюється з високою швидкістю, без 
перешкод, надійно, контрольовано і з конкурентоспроможними варті-
сними показниками [7, с.191] або як сукупність різних видів транспор-
ту, які забезпечують перевезення вантажів і пасажирів у напрямах, що 
мають велику концентрацію в міжнародних сполученнях [8]. Нами 
запропоновано нове визначення терміну МТК, під яким варто розуміти 
направлений рух транспортних засобів, який пов’язує торгово-
транспортні  логістичні центри регіонів з повним задоволенням потреб 
замовника в товарах і послугах. 

Сьогодні в Україні функціонують чотири з десяти МТК (рішення 
про будівництво яких прийнято міністрами транспорту 23 країн Євро-
пи на Другій пан’європейській конференції у березні 1994 р. на 
о. Крит; це третій, п’ятий, сьомий та дев’ятий (Критські МТК). 

Крім Критських МТК Україна бере участь у системі євроазіатсь-
ких транспортних маршрутів. 

Чотири пан’європейські МТК та чотири євроазіатські міжнародні 
транспортні коридори, перетинаються у великих промислових і транс-
портних центрах України: Львів (коридор №3, №5, МТК Європа –
Азія), Київ (коридор №3, №9, автомобільний коридор Європа – Азія), 
Одеса (коридор №9, ТRACECA, МТК Балтика – Чорне море). 

Погляди вчених України на пріоритетність розвитку МТК її тери-
торією різняться. Так, Ю.Кутах [9, с.53] виділив першочерговість роз-
витку коридору Балтика – Чорне море та коридору №9 на ділянці        
Київ – Одеса – Рені. Тільки після цього пропонується розвивати кори-
дори №5, №3, МТК Європа – Азія та коридор ЧЄС. Фахівці Компанії 
«Трансполіс» мають наступний погляд на пріоритетність розвитку 
МТК: 1) коридор №3; 2) коридор №5; 3) ТRACECA; 4) коридор №9;   
5) коридор ЧЕС [10]. 

На нашу думку, першочергове значення для розбудови транспор-
тного і промислового комплексу України, і в першу чергу східного 
регіону і Харківської області, має МТК Європа – Азія, який пов’язує 
регіони з розвинутою промисловістю та сільським господарством, че-
рез регіональні промислово-економічні вузли: Київський, Луганський, 
Донецький, Дніпропетровський, Черкаський, Кіровоградський, Жито-
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мирський, Рівненський, Вінницький, Тернопільський, Хмельницький, 
Львівський, а також великі центри: Львів, Київ, Дніпропетровськ. Ко-
ридор відповідає центральному широтному ходу Донбас – Кривбас – 
Карпати та характеризується високою пропускною спроможністю.  

Територія тяжіння коридору Європа – Азія в Україні знаходиться 
на шляху найважливіших транзитних сполучень, які забезпечують ос-
новні транспортні зв’язки України та інших країн з країнами західної 
Європи та розглядаються як важливе джерело експорту товарів та по-
слуг, валютних надходжень до бюджету, створення додаткових робо-
чих місць.  

На рисунку показано основні напрямки транзитних вантажопото-
ків територією України. 
 

 
 

Схема розподілу транзитних вантажопотоків територією України 
 

Динаміка обсягів зовнішньоекономічних вантажопотоків через 
кордони України протягом 2001-2005 рр., насамперед транзитних ван-
тажів свідчить про їх невелике, але збільшення в останні роки, хоча за 
період 1996 – 2002 роки спостерігався спад обсягів транзитних переве-
зень на 13,3%. 

Британський Інститут «Rendall» визначив коефіцієнт транзитності 
України на рівні 3,11, що є найвищим показником серед країн Європи. 
Наявні потужності національної транспортної системи характеризу-
ються спроможністю щороку перевозити залізницями понад 1 млрд. т 
вантажів, переробляти в портах понад 160 млн. т вантажів та доставля-
ти трубопровідним транспортом близько 200 млн. т транзитних ванта-
жів. Але ці можливості використовуються не повністю, обсяг транзиту 
становить лише 70% від транзитного потенціалу України, а на транс-
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порті загального користування (без трубопроводів) – тільки 50%. Це 
свідчення того, що транзитні транспортні потоки продовжують обми-
нати кордони України. Потенційними конкурентами України у боро-
тьбі за транзитні потоки є Росія, Білорусія, країни Балтії і Румунія. То-
му Україні повинно приділяти увагу розвитку МТК, що дасть змогу 
залучити транзитні вантажопотоки з Росії, Китаю, Монголії, Кореї та 
Японії, країн Середньої Азії, Ірану, Пакистану.  

Розвиток мережі МТК та створення сприятливих умов для вільно-
го проходження транзиту є передумовою залучення міжнародних то-
варних потоків на територію України. Так, обсяги перевезень вантажів 
всіма МТК, які проходять територією України (таблиця), свідчать, що 
обсяг перевезень коридором Європа – Азія є вищим, ніж по іншим ко-
ридорам. Обсяги перевезень залізничним транспортом у цілому кори-
дорами, що розглядаються, становлять від 62,5 до 214,8 млн. т, або 
80,4-90,7% загальних перевезень наземними видами транспорту, а по 
коридору Європа – Азія 214,8 млн. т, або 84, %. 

 
Обсяги перевезень вантажів залізничним та автомобільним транспортом [9] 

 

У тому числі 
залізничним автомобільним 

Найменування 
 коридору 

Перевезення автомо-
більним та залізнич-
ним транспортом млн. т % млн. т % 

Коридор №3 115,9 99,0 85,4 16,9 14,6 
Коридор №5 69,5 62,5 89,9 7,0 10,1 
Коридор №9 121,4 97,6 80,4 23,8 19,6 

Коридор Балтика –
Чорне море 

111,6 94,2 84,4 17,4 15,6 

Коридор Європа – Азія 253,5 214,8 84,7 38,7 15,3 
Коридор ЧЄС 201,9 183,2 90,7 18,7 9,3 

Всього по Україні 473,1 414,4 87,6 58,7 12,4 

 
З розбудовою транспортної мережі (МТК) пов’язане економічне 

зростання та розвиток промисловості країни та регіонів, а саме вітчиз-
няної будівельної, машинобудівельної промисловості, ремонтної бази, 
нових виробництв, сервісної інфраструктури. 

Таким чином, інтеграція України через міжнародні транспортні 
коридори в міжнародне співтовариство дасть нашій країні і її регіонам 
підґрунтя динамічного розвитку економіки, створить умови підвищен-
ня якості та ефективності зовнішньоекономічних зв’язків країни, під-
вищить ефективність використання транзитного потенціалу, поліп-
шить соціально-економічне положення в регіонах розбудови МТК, 
створить умови для підвищення конкурентоспроможності національ-
ного виробника. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАСКРЫТИЮ ТВОРЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА  С  ПОМОЩЬЮ  
СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА  И ОБЪЕКТИВНЫХ   
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ 
 

Рассматривается в историческом контексте системный подход и последователь-
ность раскрытия творческого потенциала подрастающего поколения и специалиста 
различного профиля с учетом последних достижений науки и требований международ-
ных стандартов  [1, 2-8, 12-18]. 
 

Актуальность  раскрытия бесконечного творческого потенциала  
личности  в период формирования качественно новой высокоэффек-
тивной системы обучения в мировой практике для всестороннего раз-


