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Козіна К. Г. Регіональні особливості розвитку ринків вантажних автотранспортних перевезень
Метою статті є дослідження особливостей розвитку регіональних ринків вантажних автотранспортних перевезень. На основі проведення 
аналізу було розглянуто підхід до розподілу регіонів України за рівнем розвитку даних регіональних ринків. Основними методами проведення ана-
лізу виступили статистичний аналіз, методи кластерного аналізу k-середніх і метод Уорда. У результаті дослідження було обґрунтовано, що 
показником, який дозволяє виділити певні групи за рівнем розвитку, є вантажооборот автотранспортних підприємств у регіонах. На його осно-
ві було виділено три групи регіонів України за рівнем розвитку регіональних ринків вантажних перевезень: регіони зі стабільно високим рівнем 
вантажообороту вантажних автотранспортних підприємств; регіони зі стабільно середнім рівнем; регіони зі стабільно низьким рівнем. Визна-
чено, що особливістю регіонів з високим рівнем розвитку регіональних ринків вантажних автотранспортних перевезень є стабільне зростання 
вантажообороту протягом довгострокового періоду. Для регіонів, які увійшли до групи зі стабільно середнім рівнем розвитку, особливістю є 
стабільна динаміка розвитку вантажобороту без вагомих змін протягом довгострокового періоду. Особливістю розвитку регіональних ринків 
вантажних автотранспортних перевезень у групі регіонів зі стабільно низьким рівнем є динаміка вантажообороту, яка характеризується від-
сутністю істотних змін протягом періоду, що досліджувався. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є прогнозування розвитку 
ринків вантажних автотранспортних перевезень із урахуванням їх особливостей за кожною групою, яке виступить підґрунтям для подальшого 
формування довгострокових стратегій розвитку даних ринків як складової регіональної програми розвитку транспортної інфраструктури.
Ключові слова: ринок, регіон, вантажооборот, регіональні ринки вантажних автотранспортних перевезень.
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Козина Е. Г. Региональные особенности развития рынков грузовых 
автотранспортных перевозок

Целью статьи является исследование особенностей развития реги-
ональных рынков грузовых автотранспортных перевозок. На основе 
проведенного анализа был рассмотрен подход к распределению регио-
нов Украины по уровню развития данных рынков. Основными метода-
ми проведения анализа выступили статистический метод, методы 
кластерного анализа k-средних и метод Уорда. В результате исследо-
вания было обосновано, что показателем, который предоставляет 
возможность выделить определённые группы по уровню развития, 
является грузооборот автотранспортных предприятий в регио-
нах. На его основе были выделены три группы регионов Украины по 
уровню развития региональных рынков грузовых перевозок: регионы 
со стабильно высоким уровнем грузооборота грузовых автотран-
спортных предприятий; регионы со стабильно средним уровнем; ре-
гионы со стабильно низким уровнем. Определено, что особенностью 
регионов с высоким уровнем развития региональных рынков грузовых 
автотранспортных перевозок является стабильный рост показате-
ля грузооборота на протяжении длительного периода. Для регионов, 
которые вошли в группу со стабильно средним уровнем развития, 
особенностью является стабильная динамика развития без весомых 
изменений на протяжении длительного периода. Особенностью раз-
вития региональных рынков грузовых автотранспортных перевозок 
в группе регионов со стабильно низким уровнем является динамика 
грузооборота, которая характеризуется отсутствием весомых из-
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Kozina K. H. Regional Features of the Development  
of Freight Transport Markets

The article is aimed at exploring the features of development of regional 
transport markets. Based on the carried out analysis, the approach to the dis-
tribution of regions of Ukraine by the level of development of these markets 
was considered. The main methods of analysis were the statistical method, 
the methods of cluster analysis of k-averages and the Ward method. As a 
result of the study, it was substantiated that the indicator, which provides 
an opportunity to allocate certain groups by the level of development, is the 
freight turnover of transport enterprises in the regions. On the basis of this, 
three groups of regions of Ukraine were allocated in terms of the level of 
development of regional freight transport markets: regions with consistently 
high levels of freight transport turnover; regions with consistently average 
levels; regions with consistently low levels. It is defined that the stable growth 
of freight turnover over a long period is a feature of regions with a high level 
of development of regional transport markets. For the regions that are part of 
the group with a stable average level of development, the feature is a stable 
dynamics of development without significant changes over a long period.  
A feature of the development of regional freight transport markets in the 
group of regions with consistently low levels is the dynamics of freight turn-
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менений на протяжении всего исследуемого периода. Перспективой 
дальнейшего исследования в данном направлении является прогно-
зирование развития рынков грузовых автотранспортных перевозок 
с учетом особенностей по каждой группе регионов, что станет ос-
новой для дальнейшего формирования долгосрочных стратегий раз-
вития данных рынков как составляющей региональной программы 
развития транспортной инфраструктуры.
Ключевые слова: рынок, регион, грузооборот, региональные рынки 
грузовых автотранспортных перевозок.
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over, which is characterized by the absence of significant changes throughout 
the researched period. Prospect for further research in this direction is to pre-
dict the development of freight transport markets, taking into account the 
characteristics of each group of regions, which will constitute the basis for the 
further formation of long-term market development strategies as part of the 
regional program of transport infrastructure development.
Keywords: market, region, freight turnover, regional freight transport mar-
kets.
Fig.: 6. Bibl.: 9.
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Сучасні тенденції соціально-економічного роз-
витку регіонів України, базуючись на прин-
ципах децентралізації, визначення регіонів 

як точок зростання, зміщення акцентів у формуванні 
регіональної політики на певну самостійність регі-
онів в їх діях щодо забезпечення сталого розвитку, 
висувають перед регіональними органами влади й 
органами самоврядування ряд завдань, вирішення 
яких спрямоване на формування ефективних регіо-
нальних систем. Транспорт є галуззю, основним за-
вданням якої є забезпечення зв’язків на всіх рівнях: 
регіональному, міжрегіональному, національному, 
міжнародному. Зміни у транспортній інфраструкту-
рі України, що відбулися протягом останніх років, 
спроба її оптимізації підвищили значення автомо-
більного транспорту. Для певної кількості регіонів 
автомобільний транспорт залишився майже єдиним 
видом транспорту, який забезпечує як пасажирські, 
так і вантажні перевезення. Така ситуація підвищує 
актуальність питань, які пов’язані із забезпеченням 
ефективного функціонування ринків автотранспорт-
них перевезень у розрізі формування регіональної 
політики сталого розвитку.

Формуванню ринків транспортних послуг при-
свячена значна кількість досліджень в економічній 
науці. Ринок транспортних послуг, який сформовано 
на основі принципів ефективного функціонування 
ринків, А. Брайковська визначає як певну систему 
«відносин між фізичними та юридичними особами – 
суб’єктами різних типів, форм власності та господа-
рювання у світовому та внутрішньому економічному 
просторі щодо організації та купівлі-продажу тран-
спортних послуг на основі дії об’єктивних економіч-
них законів та правових норм» [1, с. 50].

Чимало авторів, які досліджують питання функ-
ціонування транспортної системи та формування 
транспортних ринків, визначають розвиток автомо-
більного транспорту одним із пріоритетних напрям-
ків формування транспортної політики та основою 
для розвитку інших видів економічної діяльності, які, 
своєю чергою, здійснюють формування попиту на по-
слуги транспорту [2, с. 19].

Але значна кількість питань результативно-
го функціонування автомобільного транспорту, які 
спрямовані на обслуговування регіональних гос-
подарських процесів і забезпечення соціальних по-
треб регіону, залишається невизначеною. Роль авто-
мобільного транспорту як складової транспортного 
комплексу країни та найважливішої складовою регі-
ональних господарських комплексів, яка забезпечує 
всі основні регіональні та міжрегіональні зв’язки, по-
стійно зростає [3, с. 160].

На думку Павлюк А. В., ситуацію на ринку ав-
тотранспортних послуг у регіонах визначає потре-
ба вдосконалення відносин між усіма складовими й 
учасниками автотранспортного ринку, що відповідає 
основному принципу ринкової економіки та перед-
бачає отримання всіма учасниками процесу переве-
зення позитивного економічного результату [4, с. 79]. 
Вдовенко С. М. і Вдовенко Ю. С. зазначають, що ва-
гомою частиною проблеми ефективного функціону-
вання регіональних ринків автотранспортних послуг 
є відсутність підходів до формування довгострокової 
стратегії розвитку регіонального автотранспортного 
ринку [5, с. 31]. На думку авторів, прийняття рішень 
щодо розвитку даного ринку органами регіональної 
влади на даний час відбувається на основі поточної 
ситуації та ніяк не враховує довгострокових прогно-
зів розвитку [5, с. 35].

Перевезення вантажів деякі автори виділяють 
як основний вид транспортних послуг, зазна-
чаючи, що надання таких послуг неможливе 

без певних додаткових послуг [6, с. 140]. Саме авто-
мобільний транспорт є основним видом транспорту, 
який забезпечує регіональні та міжрегіональні тран-
спортні зв’язки. Вдовенко Ю. С. визначає, що най-
більш перспективним ефективним засобом реалізації 
всіх типів зв’язків є автомобільні перевезення, які 
також виступають одним із чинників розвитку гло-
бальних транспортних відносин і співробітництва на 
регіональному та місцевому рівнях у контексті руху 
України до європейського співтовариства [7, с. 212].
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Отже, незважаючи на значну кількість дослі-
джень, які присвячені розвитку транспортних ринків 
і безпосередньо ринків автомобільних транспортних 
послуг, та увагу, яку приділено до регіональних аспек-
тів розвитку даного виду транспорту, значна кількість 
питань залишаються невизначеними. Особливої ува-
ги потребує виявлення регіональних диспропорцій 
у розвитку вантажних перевезень на регіо нальних 
ринках автотранспортних послуг.

Метою статті є визначення регіональних осо-
бливостей розвитку ринків вантажних автомобіль-
них перевезень і обґрунтування підходу до їх розпо-
ділу за рівнем розвитку.

Аналіз динаміки перевезення вантажів авто-
транспортними підприємствами продемон-
стрував, що найбільші обсяги вантажних 

перевезень протягом останніх років здійснювався у 
Дніпропетровському, Донецькому та Київському об-
ластях (рис. 1).

Показник вантажообороту автотранспортних 
підприємств розподілено за регіонами більш рівно-
мірно, ніж показник перевезення вантажів. Це зу-
мовлено тим, що даний показник враховує середній 
пробіг однієї тонни вантажив. Необхідно враховува-
ти, що основними учасниками регіональних ринків 
вантажних автотранспортних перевезень (РРВАТП) 
є автотранспортні підприємства. Виходячи з вище-
зазначеного при подальшому розгляді чинників роз-
витку РРВАТП базовим показником для оцінювання 
ефективності функціонування ринку пропонується 
визначати вантажооборот автотранспортних підпри-
ємств (рис. 2).

На діаграмі (див. рис. 2) виділено групи регіонів:
 зі стабільно високим рівнем вантажообороту 

вантажних автотранспортних підприємств;

 зі стабільно середнім рівнем;
 зі стабільно низьким рівнем.

До першої групи – регіони з високим рівнем ак-
тивності – віднесено місто Київ, Закарпатську, Дні-
пропетровську, Львівську, Харківську та Київську 
області.

До другої групи – регіони зі стабільно серед-
нім рівнем вантажообороту – віднесено Черкаську, 
Одеську, Волинську, Рівненську, Хмельницьку, Пол-
тавську, Донецьку області.

До третьої групи – регіони зі стабільно низькою 
активністю РРВАТП – віднесено Івано-Франківську, 
Вінницьку, Запорізьку, Кіровоградську, Миколаїв-
ську, Херсонську, Тернопільську, Чернівецьку, Черні-
гівську, Житомирську, Сумську та Луганську області.

Підтвердженням представленої гіпотези про 
розподіл регіонів за рівнем вантажообоборо-
ту є побудована на основі методу кластерного 

аналізу дендрограма (рис. 3). 
Наведену дендрограму побудовано за методом 

Уорда з використанням як вимірювання квадрата ев-
клідової відстані.

Але, слід зазначити, що розподіл регіонів, який 
проведено на основі методу кластерного аналізу, на 
відміну від результатів розподілу на основі діаграми 
розсіювання, поєднує в різні групи Донецький і Лу-
ганський регіони. 

Враховуючи геополітичну та соціально-еко-
номічну ситуацію, що склалася в Україні протягом 
останніх років, Донецький і Луганський регіони до-
цільно віднести до особливої групи, ситуація в якій 
характеризуються великим спадом активності на 
РРВАТП протягом усього періоду, що розглядається. 

Аналіз динаміку середнього значення вантажо-
обороту автотранспортних підприємств регіонів, 

2000

2012

20160
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

0–1000 1000–2000 2000–3000 3000–4000 4000–5000 5000–6000 6000–7000

Рис. 1. Динаміка вантажообігу автотранспортних підприємств за регіонами, млн т/км
Джерело: побудовано за даними [8; 9].
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Рис. 2. Діаграма розподілу вантажообігу автомобільних перевезень АТП за регіонами у 2012 р. і 2017 р.
Джерело: авторська розробка.

які складають у групу з високим рівнем розвитку 
РРВАТП, показав, що у період з 2012 р. по 2015 р. рі-
вень розвитку ринків змінювався несуттєво (рис. 4).  
Починаючи з 2016 р. спостерігається зростання ван-
тажообороту на зазначених ринках. Аналізуючи змі-
ни вантажообороту та приймаючи як базисний по-
казник рівень 2012 р., можна помітити, що зростан-
ня рівня вантажообороту у 2016 р. склали18,23%, а у 
2017 р. – 30,10%.

Отже, у регіонах, які увійшли до групи регіонів 
з високим рівнем розвитку, простежується 
позитивна тенденція зростання розвитку 

РРВАТП. Динаміка середньоквадратичного відхи-
лення є стійкою, а показники середнього рівня ванта-
жообороту статистично значущі.

Починаючи з 2015 р. РРВАТП даних регіонів 
(див. рис. 3) мають тенденцію до стійкого зростан-
ня. Найбільший темп зростання базисних показників 
має РРВАТП м. Києва: у 2016 р. він складає порівняно 
з 2012 р. 42,53%, а у 2017 р. має найбільший показник 
серед усіх регіонів – 66,97%. Закарпатська та Львівська 
області мають практично однакове значення при-
росту вантажообороту в ланцюгових показниках –  
4% та 3,8% відповідно, але при порівнянні показників 
регіонів у базисному вимірі між ними спостерігаєть-
ся суттєва різниця.

Динаміка вантажообороту автотранспортних 
підприємств на РРВАТП, які входять до групи зі ста-
більно середнім рівнем розвитку (рис. 5) є стабільною 
та не демонструє вагомих змін. 

Протягом всього періоду, що розглядається, як 
у ланцюгових, так і у базисних показниках зміна рівня 
вантажообобороту автотранспортних підприємств 
на РРВАТП у регіонах даної групи не перевищувала 
5%. Так, у 2015 р. спостерігається найменше значення 
показнику вантажообороту автотранспортних під-
приємств.

Динаміка середнього вантажообороту авто-
транспортних підприємств на РРВАТП зі стабільно 
низьким рівнем розвитку є практично незмінною 
протягом усього періоду, що аналізується (рис. 6). 

Дана тенденція підтверджується значеннями 
середнього рівня вантажообороту автотранспортних 
підприємств даних регіонів на початку і по закінчен-
ню періоду, що розглядається. Динаміка середньо-
квадратичного відхилення середніх значень вантажо-
обороту автотранспортних підприємств для даної 
групи регіонів, яка до 2014 р. відповідає динаміці 
показника, а починаючи з 2015 р. поступово знижу-
ється (як у випадку з групами регіонів, розглянутими 
вище), підтверджує статистичну значущість серед-
нього значення вантажооборотиу автотранспортних 
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Рис. 3. Дендрограма розподілу регіонів за рівнем співвідношення вантажообороту на РРВАТП
Джерело: авторська розробка.
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Примітка: ВОАТП – вантажооборот, здійснений автотранспортними підприємствами; СКВ – спеціально виділені криті вагони відправни-
ків (одержувачів).

Рис. 4. Динаміка середнього вантажообороту автотранспортних підприємств на РРВАТП  
зі стабільно високим рівнем розвитку

Джерело: побудовано за даними [8; 9].
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Примітка: ВОАТП – вантажооборот, здійснений автотранспортними підприємствами; СКВ – спеціально виділені криті вагони відправни-
ків (одержувачів).

Рис. 5. Динаміка середнього вантажооботу автотранспортних підприємств на РРВАТП  
зі стабільно середнім рівнем розвитку

Джерело: побудовано за даними [8; 9].

Примітка: ВОАТП – вантажооборот, здійснений автотранспортними підприємствами; СКВ – спеціально виділені криті вагони відправни-
ків (одержувачів).

Рис. 6. Динаміка середнього вантажообігу автотранспортних підприємств на РРВАТП 
зі стабільно низьким рівнем розвитку

Джерело: побудовано за даними [8; 9].

підприємств, а також гіпотезу про поєднання регіонів 
у групи за рівнем розвитку РРВАТП.

Отже, показником, що визначає ефективність 
діяльності РРВАТП, виступає вантажооборот авто-
транспортних підприємств. За даним показником 
РРВАТП регіони України підрозділяються на три гру-
пи, які демонструють значні відмінності в тенденці-

ях зростання даного показника. Динаміка середньо-
квадратичного відхилення підтверджує припущення 
щодо розподілу РРВАТП за рівнем розвитку з по-
зиції показника вантажообороту вантажних авто-
транспортних підприємств регіону. Виділення груп 
регіонів зі стабільно високим, стабільно середнім  
і стабільно низьким рівнем розвитку є підґрунтям 
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для аналізу чинників, що впливають на розвиток да-
них ринків, та прогнозування на їх основі подальшого 
розвитку.                     
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