
Адаптація транскордонних транспортних  систем до вимог 

міжнародного ринку транспортних послуг  
 

Парубець О.М. 

Чернігівський Державний технологічний університет 

м.Чернігів, вул. Ватутіна 12, кв.1 

 

Функціонування  транспортних систем територій суміжних держав, що входять до 

складу єврорегіону «Дніпро» потребує реформаційних і фундаментальних  змін під впливом 

процесів глобалізації та ринкоутворення. До складу даного інтеграційного утворення 

входять: Чернігівська (Україна), Брянська (Росія), Гомельська (Білорусь) області. 

Транспортні системи вищезазначених регіонів, не дивлячись на диспропорції в показниках їх 

розвитку, мають багато спільних рис і проблем в їх функціонуванні. 

Враховуючи негативну дію світової фінансової кризи на транспортну і суміжні з нею 

галузі народного господарства, в найближчий час, не можливо очікувати різкого зростання 

попиту на вантажні і пасажирські перевезення. Виходом з даної ситуації є підвищення 

конкурентоспроможності продукції транспорту на міжнародному ринку транспортних 

послуг, розвиток міждержавних транспортних зв’язків, взаємовигідного транскордонного 

транспортного співробітництва, інтеграції транспортних систем прикордонних регіонів. 

Остання повинна передбачати багатовекторні інтеграційні відносини  не тільки в 

межах СНГ, але і в європейському вимірі. 

Для забезпечення ефективної взаємодії транскордонних транспортних систем 

необхідно:  

 сформулювати чіткі стратегічні орієнтири функціонування  транспортних 

систем прикордонних територій за часовою і просторовою ознаками;  

 вдосконалити законодавчу базу регулювання транскордонних транспортних 

відносин; 

 розробити спільні проекти і програми в галузі розвитку транскордонних 

транспортних відносин, обміну науково-технічним та адміністративно-

організаційним досвідом керування транспортними системами; 

 провести модернізацію транспортних коридорів, що проходять по території 

прикордонних регіонів і мають міжнародне значення; 

 забезпечити комплексний розвиток, координацію і управління всіма видами 

транспорту, що входять до складу транскордонних транспортних систем, 

враховуючи зміни кон’юнктури ринків транспортних послуг;  

 надати обласним містам, що входять до складу євро регіону, вузлових функцій 

транс’європейських транспортних мереж; 

 створити сприятливі умови для розвитку експорту транспортних послуг, 

привабливості транзиту через територію єврорегіону, залучення інвестицій; 

 провести реконструкцію і модернізацію транспортної інфраструктури і 

комунікацій; 

 забезпечити підвищення безпеки руху і впровадження ресурсо- і  

енергозберігаючих технологій на транспорті; 

 створити транспортно-логістичні, інформаційні центри; 

 спростити митні процедури для водіїв і пасажирів; 

 розробити єдину транспортну, тарифну, фінансову політику; 

 вдосконалити митну статистику, систему митного контролю. 

Інтеграція   транспортних систем в рамках єврорегіону «Дніпро» в подальшому буде 

сприяти приєднанню до міжнародних транспортних коридорів, економічному  піднесенню 

територій, що входять до його складу. 
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