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НА ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТ УКРАЇНИ

Стаття присвячена аналізу основних проблем дорожньо-транспортної інфраструктури, що проявляються в низькій якості 
дорожнього покриття, недостатній розвиненості дорожньої мережі та її пропускної спроможності, нестачі місць для паркування, 
частих заторах, проблемах функціонування громадського транспорту. Виявлено ключові ризики для економічної безпеки, які 
створюють наявні проблеми у функціонуванні міської інфраструктури в Україні.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДОВ УКРАИНЫ

Статья посвящена анализу основных проблем дорожно-транспортной инфраструктуры, которые проявляются в низком каче-
стве дорожного покрытия, недостаточной развитости дорожной сети и ее пропускной способности, нехватке парковочных мест, 
частых пробках, проблемах функционирования общественного транспорта. Выявлены ключевые риски для экономической без-
опасности, которые создают существующие проблемы в функционировании городской инфраструктуры в Украине.
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OF UKRAINIAN CITIES

The article deals with problems of road and transport infrastructure. Risks of road infrastructure causes low quality of road surface, 
lack of development and capacity of the road network, lack of parking, frequent traffic congestions, problems with public transport. The 
article identifies the main risks and problems in the functioning of the existing urban infrastructure in Ukraine.
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Постановка проблеми. Дорожньо-транспортна 
інфраструктура в планувальній структурі сучасного 
міста є основою, навколо якої утворюються і розви-
ваються елементи урбанізованого середовища: мікро-
райони, житлові райони, загальноміські та районні 
центри, зони, в яких розміщуються виробничі під-
приємства, об’єкти охорони здоров’я, спортивні 
комплекси, рекреаційні об’єкти тощо. Транспортна 
інфраструктура являє собою складний організм, що 
функціонує в результаті постійного вдосконалення 
управління з боку міських та державних органів 
влади. Це дуже важливо, оскільки мережі міського 
транспорту в експлуатації складають значну частину 
в загальній структурі міських бюджетних витрат, у 
тому числі капітальних.

Дорожньо-транспортна інфраструктура безпо-
середньо пов’язана з економічною безпекою міст. 
Адже вона повинна забезпечити комфортну доступ-
ність територій міста, безпеку і надійність внутріш-
ньоміських, приміських і зовнішніх транспортних 
зв’язків в умовах прогнозованого зростання рухли-
вості населення та обсягів пасажирських і вантаж-
них перевезень, жорстких екологічних вимог. Ці 
завдання вимагають розвитку єдиної транспортної 
системи міста, що забезпечує взаємодію, взаємо-
доповнюваність індивідуального та громадського 
транспорту, міських, приміських і зовнішніх тран-
спортних систем, а також можливість альтерна-
тивного вибору споживачем видів транспортного 
обслуговування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Взаємозв’язки між рівнем розвитку інфраструктури 
міст та їхньою економічною безпекою демонструють 
дослідження іноземних науковців. Група аналітиків 
«Intelligence Unit» журналу «The Economist», форму-
ючи індекс безпечних міст світу, розглядає безпеку 
міської інфраструктури як одну з чотирьох категорій 

безпеки урбанізованого середовища (решта катего-
рій – інформаційна безпека, безпека здоров’я, без-
пека особи) [1]. За цією методикою у 2015 р. най-
більш безпечну інфраструктуру мають міста Цюріх, 
Мельбурн та Сідней.

Останні дослідження перспектив розвитку міст в 
умовах інтенсифікації процесів урбанізації та глоба-
лізації містять ґрунтовну аргументацію важливості 
міської інфраструктури для безпеки населення та 
стабільного функціонування урбанізованих терито-
рій. Ця теза відображена у популяризації концепції 
«зеленої» міської інфраструктури [2], яка спрямо-
вана на мінімізацію екологічних ризиків, та реалі-
зації моделі «розумного міста». Наприклад, європей-
ська модель «Розумного міста» містить такі ключові 
елементи, як розумна економіка, розумна мобіль-
ність, розумне довкілля, розумні люди, розумне 
життя та розумне врядування [3]. Для реалізації цієї 
моделі в ЄС створена Європейська ініціатива «Розум-
ного міста», де пріоритетними напрямами визна-
чено: розвиток «розумного» житлового будівництва 
(із застосуванням новітніх енергозберігаючих техно-
логій), модернізація енергетичних мереж, розбудова 
транспортної інфраструктури. До цієї ініціативи 
залучено понад 4500 міст [4].

Постановка завдання. Зважаючи на важливість 
стану міської інфраструктури для забезпечення ста-
лого розвитку міст, особливо в умовах урбанізації, 
доцільним є виявлення труднощів, пов’язаних з 
нагромадженням хронічних соціальних, економіч-
них та екологічних проблем, які суттєво впливають 
на якість та безпеку життя людей у містах України.

Метою статті є виявлення основних ризиків, які 
створюють наявні проблеми у функціонуванні дорож-
ньо-транспортної міської інфраструктури, а також 
характеристика їхнього впливу на гарантування еко-
номічної безпеки міст України.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
блема низької якості транспортної інфраструк-
тури характерна для більшості міст України. Вона 
щороку ускладнюється недостатньою взаємодією між 
різними галузями транспортного сектора, низьким 
припливом інвестицій, застарілою системою регулю-
вання і високим ступенем зносу основних фондів.

Основні проблеми функціонування транспортних 
систем міст України можна систематизувати і розді-
лити на об’єктивні і суб’єктивні проблеми.

Об’єктивні проблеми:
– зростання рівня автомобілізації населення;
– збільшення інтенсивності використання індиві-

дуально транспорту;
– зниження ефективності міського пасажир-

ського транспорту через знос основних фондів;
– збільшення потреби жителів міста в перемі-

щеннях;
– диспропорція між рівнем автомобілізації і тем-

пами дорожнього будівництва.
Суб’єктивні проблеми:
– недосконалість системи організації та управ-

ління розвитком дорожньо-транспортного комп-
лексу;

– недостатня законодавча база на місцевому та 
регіональному рівні в галузі управління транспорт-
ною системою міста, регіону (зокрема, це стосується 
концесій, державно-приватного партнерства);

– недоліки фінансування розвитку дорожніх 
мереж та транспортної інфраструктури;

– невирішеність майнових питань і питань роз-
межування прав власності та управління об’єктами 
транспортної інфраструктури.
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Рис. 1. Показники стану зливової каналізації  
в містах України, станом на 01.01.2014

Побудовано за: [5]

Ризики для безпеки учасників дорожнього руху 
створює стан дорожнього покриття. Так, загальна 
протяжність вулиць в містах України у 2014 році ста-
новила 87,6 тис. км, з якої лише 7,7 тис. км (8,8% 
від їхньої загальної протяжності) обладнані системою 

зливової каналізації, з них – 39% вулиць потребу-
ють ремонту зливової каналізації. Решта вулиць – 
80 тис.  км, що становить 91% від їхньої загальної 
протяжності, взагалі не обладнані зливовою каналіза-
цією (рис. 1). Її відсутність позначається на експлуа-
тації дорожнього покриття та призводить до негатив-
них явищ в умовах можливої повені та паводків.

Неналежна якість дорожньої інфраструктури, що 
проявляється в низькій якості дорожнього покриття, 
поганому вуличному освітленні, недостатній розви-
неності дорожньої мережі та її пропускної спромож-
ності, нестачі місць для паркування, зумовлює появу 
частих заторів. Затори мають опосередкований, 
однак значний вплив на економічний розвиток міст. 
Йдеться про втрати часу, пального, знос транспорт-
них засобів. Так, зокрема, за приблизними підрахун-
ками, мешканці Києва щорічно в дорожніх заторах 
втрачають по 360 годин кожен, або 45 8-годинних 
робочих днів на рік [6]. Щорічні матеріальні втрати, 
спричинені заторами в містах країн ЄС, оцінюють на 
рівні 1% від ВВП [7]. Скорочення заторів на 25% 
може збільшити роздрібні продажі на 6% і забезпе-
чити зростання приватних заощаджень, що сприяє 
зміцненню економічної безпеки міст [8].

Дослідження підтверджують [9], що неналежний 
стан дорожньої інфраструктури є чинником збіль-
шення дорожньо-транспортних пригод (ДТП) в урба-
нізованому середовищі, що, поряд із загрозою життю 
людей, спричиняють низку негативних соціально-еко-
номічних наслідків та ризиків, таких як: тимчасова 
або постійна втрата працездатності осіб, що постраж-
дали від ДТП; втрата роботи; збільшення часу на 
пошуки нової роботи; зменшення платоспроможності. 
Економічні втрати від ДТП важко оцінювати кіль-
кісно, оскільки необхідно враховувати низку непря-
мих наслідків. Світова організація охорони здоров’я 
дослідила, що загальні економічні втрати від ДТП для 
країн становлять 1-3% ВНП щорічно [10].

Важливим елементом дорожньо-транспортної інф-
раструктури міст є громадський транспорт, що забез-
печує основну частину приміських і міських пасажир-
ських перевезень. Суттєві ризики створює проблема 
низького рівня якості транспортного обслуговування 
населення, що виявляється у зростанні витрат часу 
на переміщення, недотриманні розкладу та інтервалу 
руху на маршрутах, зниженні рівня безпеки та ком-
фортності перевезень, екологічності послуг. На якості 
транспортних послуг позначається критичний рівень 
зношеності рухомого складу. Адже, наприклад, біль-
шість засобів електротранспорту, які експлуатуються 
в містах України, були випущені ще за часів СРСР, а 
2% трамваїв – ще до 1960 р. (рис. 2).
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Проблемним є також стан автомобільного громад-
ського транспорту (маршрутних таксі, автобусів). 
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Застарілий та в багатьох випадках «аварійний» авто-
парк, відсутність його елементарного щоденного при-
бирання, грубе порушення графіку руху свідчать про 
низьку якість пасажирських перевезень та існування 
небезпечних для здоров’я умов руху. Популярна 
масова невидача квитків пасажирам у маршрутних 
таксі є порушенням діючого законодавства, втратою 
доходів до місцевого бюджету і суттєвою загрозою 
для економічної безпеки міст.

Поточний стан дорожньо-транспортної інфра-
структури вимагає запровадження якісних змін, 
пов’язаних із посиленням безпеки на дорогах, роз-
витком пішохідної та велосипедної інфраструктури, 
удосконаленням послуг з пасажирських перевезень. 
У цілому потреби в інвестуванні модернізації дорож-
ньо-транспортної інфраструктури міст України оці-
нюються на рівні 13,5 млрд євро (рис. 3).
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Побудовано за: [12]

Необхідність модернізації інфраструктури міст 
та урбанізованих територій стає одним із ключових 
завдань державної регіональної політики в Україні на 
середньо- та довгострокову перспективу. Адже існує 
тісний зв’язок між потребою вдосконалення міської 
інфраструктури та територіальною соціально-еконо-
мічною інтеграцією. Неухильно підвищуються роль 
та функціональні можливості міст у подальшому 
розвитку регіонів (у т.ч. за рахунок удосконалення 
планування розвитку інфраструктури міст). Поряд із 
цим спостерігається зосередження регіональної полі-
тики на використанні потенціалу найбільших урбані-
зованих центрів через розширення мережі між субре-
гіональними та місцевими центрами і сільськими 
територіями, включаючи покращення транспортної 
доступності на місцевому та регіональному рівнях.

Висновки. Сучасні процеси урбанізації створюють 
виклики для інфраструктури міст, у тому числі й 

в Україні. Невідповідність темпів розвитку елемен-
тів міської інфраструктури динаміці чисельності 
населення, суб’єктів господарської діяльності і зрос-
танню їхніх потреб обумовлює виникнення ризиків 
для економічної безпеки міст.

Здійснення ефективних реформ в Україні потребує 
нівелювання інфраструктурних обмежень міського 
розвитку, які створюють загрози безпеці систем життє-
забезпечення міст, знижують рівень конкурентоспро-
можності урбанізованих територій. Перед органами 
виконавчої влади та органами місцевого самовряду-
вання стоїть завдання пошуку додаткових інструмен-
тів та ресурсів для розвитку міської інфраструктури, 
системи життєзабезпечення міст, створення умов для 
підвищення ефективності та надійності функціону-
вання дорожнього господарства, залучення інвести-
цій у технічне переобладнання об’єктів громадського 
транспорту та дорожньої інфраструктури.
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