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КОРОЛЬ С. М., ЗИМОГЛЯД А. В.
(Сумський державний університет)
РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА
ЗАХІДНИХ КОРДОНАХ УКРАЇНИ

Вигідне географічне положення України в центрі
європейського континенту і вихід до Чорного моря роблять
нашу країну сполучною ланкою між Європою та Азією.
Сьогодні вона має густу мережу транспортних шляхів з досить
потужною інфраструктурою. Саме цей фактор формує високий
транспортний потенціал України.
У нинішніх реаліях суттєвим фактором стало те, що
західні кордони України стали спільним кордоном ЄС і
України. Розширення кордону ЄС значною мірою вплинуло на
ринок міжнародних перевезень і, у першу чергу, на механізми
організації міжнародних перевезень, тим самим викликавши
об'єктивну необхідність функціональної перебудови діючих
транспортних коридорів.
Отже, як зазначають економісти провідних наукових
центрів, світова господарська система сьогодні досягла такого
рівня гармонізації, що створює передумови для об'єднання
національних економік різних країн, сприяючи підвищенню
ефективності їх функціонування та стратегії розвитку шляхом
прямого впливу на формування балансу міждержавних сил та
інтересів [2].
Якщо ж вести мову про потенційні можливості
перевезень експортно-імпортних і транзитних вантажів через
Закарпатську область, яка є своєрідними західними воротами
України, то в рік вони можуть скласти як мінімум 41 млн. тон.
У той же час, спостерігається об'єктивна необхідність в
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розширенні даного коридору за рахунок активного
впровадження інтермодальних перевезень [3].
Поточна лібералізація на залізничному ринку сприятливо
позначилася на зростанні кількості числа власників
залізничного рухомого складу, операторів та інших осіб, що
стосуються
перевезень.
Значно
зростає
потреба
в
інформаційному супроводі, як для потягів, так і для окремих
вагонів або партій вантажу, де використовуються інформаційні
системи за стеженням транспортного засобу. Однак ці системи
не завжди відповідають сучасним вимогам. Не дивлячись на те,
що в даний момент в різних країнах Європи ведеться розробка
програм з інформаційного забезпечення та стеження вагонів і
вантажів, остаточного вирішення проблеми поки не знайдено,
тому що розробники цих програм працюють розрізнено.
Таким чином, з огляду на трансформаційні події, які
відбуваються на європейському ринку перевезень, вступ
України в СОТ і визнання її як країни з ринковою економікою,
логічним висновком, щодо перспектив, є об'єктивна
можливість збільшення обсягів міжнародного транзиту
територією України, що безперечно може стати важливим
фактором стабілізації і перебудови її економіки [1].
ЄС, як потужний торговий партнер і безпосередній сусід,
зацікавлений в ефективно функціонуючій українській
транспортній мережі, яка прилягає безпосередньо до його
кордонів. При цьому вона повинна функціонувати так, щоб не
тільки впоратися зі зростаючим обсягом перевезень, але і
забезпечувати при цьому надійність, високу якість
транспортування і термінальної обробки вантажів, скорочення
термінів їх доставки при одночасному зниженні собівартості.
У той же час, наближення кордону ЄС безпосередньо до
території України, значно скоректувало формування
конкурентного
середовища
на
ринку
транспортної
інфраструктури [1].
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У контексті сучасних ринкових перетворень, фактично,
вся територія Закарпатської області може розглядатися як
науково-дослідний полігон щодо транспортної інфраструктури,
в тому числі в питанні відродження вузькоколійок, або малого
рейкового транспорту в важко доступних гірських місцях.
Отже, можна впевнено сказати, що через вигідне
географічне положення України, розвиток транспортного
співробітництва на західних регіонах має величезні
перспективи щодо збільшення обсягів міжнародного транзиту
територією, і безперечно може стати важливим фактором
стабілізації та перебудови економіки в позитивному напрямі.
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