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РОЛЬ ТРАНСПОРТНОЇ  ІНФРАСТРУКТУРИ В КОНТЕКСТІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Кінець XX – початок XXI ст. можна вважати початком нового етапу 

ефективного розвитку таких систем: міжнародної виробничо - технологічної 

кооперації, світової торгівлі, міжнародного поділу праці, транспорту, 

телекомунікацій і зв'язку. Важливого значення набуває транспортна система 

країни. Надійна і якісна робота транспортної системи є одним з основних 

показників стабільності функціонування всього господарського механізму 

держави та забезпечує вихід на світовий ринок транспортних і транспортно-

експедиторських послуг. Транспорт – це одна з найважливіших галузей 

матеріального  виробництва  яка забезпечує виробничі та не виробничі потреби 

галузей економіки.  

Розвиток транспортної системи є однією із складових стратегії 

економічного розвитку держави в цілому та забезпечення економічної безпеки 

зокрема,  адже вона забезпечує людську життєдіяльність, розвиток економіки, 

підтримку боєздатності та зовнішніх економічних зв’язків. Стратегічне 

значення транспортної галузі, її роль у функціонування інших секторів 

національної економіки пояснюють пряму залежність між станом економічної 

безпеки та рівнем розвитку транспортної інфраструктури в країні. 

Транспортна інфраструктура – це сукупність споруд,  системи мережі 

сполучень усіх видів транспорту, які задовольняють потреби населення та 

виробництва у перевезенні пасажирів та вантажів [1]. Транспортна система 

включає всі види транспорту в країні – автомобільний, залізничний, авіаційний, 

річковий, морський та трубопровідний, кожний із яких має свої особливості. 

Автомобільний транспорт бере участь у безпосередньому процесі виготовлення 

продукції  доставляючи  необхідні матеріали, сировини які конче необхідні для 

створення матеріальних благ, здійснює вантажообіг як на території України так 



і за її межами. Залізничний транспорт на відміну від автомобільного  

характеризується: високою швидкістю, масовістю перевезень  з порівняно 

низькою собівартістю в порівнянні з автомобільним транспортом, пропускною 

здібністю, незалежністю від кліматичних умов. Авіаційний транспорт в 

порівнянні з вище розглянутими видами транспорту  є найшвидшим і водночас 

найдорожчим. Морський транспорт виступає як найперспективніший вид 

транспорту для вантажних перевезень адже в порівнянні з іншими видами 

транспорту, він при тих самих фінансових затратах може перевезти в декілька 

разів більше вантажу. 

Транспортна інфраструктура в Україні потребує істотного вдосконалення, 

оскільки сьогодні наявна невідповідність між рівнем її розвитку, якістю 

функціонування, з одного боку, та з іншого – зростаючими потребами 

суспільства, які спричинюють зростання суспільного попиту на транспортні 

послуги. В Україні наявна також невідповідність між пропускною здатністю 

окремих видів транспорту та потребою розвитку галузей національної 

економіки.  Транспортна інфраструктура не відповідає вимогам зовнішньої 

торгівлі, характеризується низьким рівнем конкурентноздатності. Так, транзит 

через територію України сьогодні становить 1% товарообігу між країнами 

Європи та Азії, відповідно в країні використовується тільки 5-7% транзитного 

потенціалу [2, с.255].   

Транспортна галузь характеризується також незадовільним станом 

вирішення питання технічної та технологічної модернізації, реалізації  

інноваційних проектів в галузі. Однією із основних проблем є зношення та 

старіння основних виробничих фондів усіх видів транспорту в державі, 

невідповідність їх технічного рівня сучасним вимогам, недостатнє інвестування 

модернізації та оновлення рухомого складу. Наприклад, на залізничному 

транспорті протягом 20 років зношення рухомого складу (вагонів та 

локомотивів) досягло в середньому 70-80% і сьогодні практично сьогодні 

відсутнє оновлення – лише 15-20% від потреби. Колійне господарство 



залізниць перебуває у аналогічному стані і потребує значних фінансових 

ресурсів на ремонт та оновлення [3]. 

Отже, стан транспортної інфраструктури сьогодні є значною перешкодою 

в розвитку національної економіки, задоволення суспільних потреб в сучасних 

якісних транспортних послугах, в гарантуванні економічної безпеки держави в 

цілому.  національної економіки.  

Сьогодні розвиток транспортної інфраструктури з орієнтацією на 

гарантування економічної безпеки передбачає фінансову реструктуризацію 

транспортної галузі, підвищення ефективності наявного транспортного 

потенціалу, технічне оновлення рухомого складу і стаціонарних споруд 

транспортної системи. Розвиток транспортної інфраструктури в контексті 

національної економічної безпеки має відбуватися з метою підвищення її 

конкурентноздатності та збереження єдиного політичного та економічного 

простору держави.              

ЛІТЕРАТУРА 

1. Про затвердження концепції реформування транспортного сектору 

економіки / Постанова КМУ України від 9.12.2000р. № 1684 [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http: //www.nau.kiev.ua.  

2. Багдаев А.А. Экономическая безопасность государства: проблемы и 

направления обеспечения: Монография / Под. общ. ред. А.М. Камышникова  / 

А.А. Багдаев, А.И. Королев, А.С. Литвинов, М.Н. Чекалина. – М.: МГУ, 2009. 

408 с.  

3. Гурнак В.М. Фінансово-економічні та організаційні напрямки 

підвищення ефективності функціонування транспортної галузі / М.В. Гурнак,  

В.М. Гурнак, М.В. Ананченко // Економіка і управління. – 2006. – Вип.8. – С.61-

67. 

 


