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Стаття присвячена актуальному питанню стану автомобільних доріг в Україні. Охарактеризовано 
взаємозв’язок стану автомобільних доріг і туристичної діяльності. Проаналізовано стан трас міжнародного, 
національного, регіонального та територіального користування. Систематизовані всі траси за шкалою, яка 
відображає ступінь задоволення водіїв під час перевезень пасажирів.

Ключові слова: будівництво, пасажирські перевезення, стан автомобільних доріг, автотранспортні по-
слуги.

Залунина О.М., Черныш Р.О. СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В АСПЕКТЕ ТУРИЗМОЛОГИИ
Статья посвящена актуальному вопросу состояния автомобильных дорог в Украине. Охарактеризована 

взаимосвязь состояния автомобильных дорог и туристической деятельности. Проанализировано состоя-
ние трасс международного, национального, регионального и территориального пользования. Систематизи-
рованы все трассы по шкале, которая отражает степень удовлетворения водителей во время пассажирских 
перевозок.

Ключевые слова: строительство, пассажирские перевозки, состояние автомобильных дорог, автотран-
спортные услуги.

Zalunina O.M., Chernysh R.O. CONSTRUCTION OF HIGHWAYS IN THE ASPECT OF TOURISM
The article is devoted to the actual issue of the condition of highways in Ukraine. The relationship between the 

state of roads and tourism activities is characterized. The state of routes of international, national, regional and ter-
ritorial use is analyzed. All tracks on the scale are systematized, which reflects the degree of satisfaction of drivers 
during passenger transportation.

Keywords: construction, passenger transportation, condition of roads, motor transport services.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. З розвитком туризму автотран-
спортні послуги розширюються, оскільки 
збільшення попиту на подорожі здійснює 
позитивний вплив на розвиток транспортної 
інфраструктури. Транспорт дає змогу роз-
ширювати географію подорожей, тобто від-
бувається корисний та вигідний двом сторо-
нам взаємовплив. Стан автомобільних доріг 
має прямий вплив на якість автотранспорт-
них пасажирських перевезень в туризмі. Тому 
необхідним є виявлення впливових складо-
вих елементів процесу автотранспортних 
туристичних перевезень, до яких відноситься 
стан автомобільних доріг.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Останнім часом питанням аналізу про-
блем будівництва та ремонту автомобільних 
доріг присвячені роботи багатьох вчених. До 
них відносяться А.В. Веселов, І.С. Трубкін [1], 

Л.Д. Барінова, О.В. Білий, Л.Е. Забалканська, 
В.І. Куватов, І.Г. Малигін, А.Л. Стариченков 
[2], Н.В. Шаталова, В.П. Федоров [3]. Разом 
з технічними рішеннями А.О. Касич акцентує 
увагу в своїх роботах [4; 5] на необхідності 
аналізу впливу процесів децентралізації на 
економічний розвиток країни, до яких від-
носиться також будівництво доріг. Автором 
статті в роботах [6; 7; 8; 14; 15; 16] розгляда-
ється будівництво як вид економічної діяль-
ності, що включає різні виробничі підсистеми, 
в які включені автомобільні дороги.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Невирішеною пробле-
мою є алгоритм аналізу автотранспортних 
послуг в туризмі для оптимізації управління.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є виявлення 
впливових складових елементів процесу 
автотранспортних туристичних перевезень 
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для вдосконалення управління туристичними 
послугами. Для досягнення поставленої мети 
необхідно виконати такі завдання:

– охарактеризувати взаємозв’язок стану 
автомобільних доріг та туристичної діяльності 
України;

– дати загальну характеристику залеж-
ності туристичних автотранспортних переве-
зень від стану автомобільних доріг.

У процесі виконання наукової роботи вико-
ристовувалися такі методи дослідження, як 
аналіз, синтез, дедукція, індукція, порівняння, 
аналогія, узагальнення, конкретизація, класи-
фікація.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Туристські інфраструктурні ресурси 
є складовими соціальної та виробничої інф-
раструктури, що можуть бути використані в 
організації туристичної діяльності. Туристична 
інфраструктура є сукупністю підприємств, які 
забезпечують екскурсійне обслуговування, 
послуги гостинності, транспортне обслугову-
вання [9]. Наявна розвинена автомобільна 
мережа сприяє розвитку туризму (рис. 1), але 
потребує дослідження з метою розвитку авто-
транспортних послуг в туризмі.

Важливу роль для розвитку автотранспорт-
них послуг в туризмі відіграють автомобільні 
дороги. Туристична діяльність – це діяльність 
з надання туристичних послуг відповідно до 
вимог Закону України «Про туризм». Авто-
мобільні дороги загального використання в 
туризмі мають свою класифікацію [10–12]. 

Згідно з джерелом [12] характеристика авто-
мобільних доріг загального користування 
представлена в табл. 1.

Перелік доріг державного значення, 
зокрема їх ділянок, що суміщаються з вули-
цями міст та інших населених пунктів і фінан-
суються з державного бюджету, затверджує 
Кабінет Міністрів України один раз на три роки. 
Автомобільні дороги місцевого значення поді-
ляються на обласні та районні, що з’єднують 
адміністративні районні центри з іншими 
населеними пунктами, інші населені пункти 
між собою, з підприємствами, об’єктами куль-
турного значення, іншими дорогами загаль-
ного користування в межах району. Саме стан 
автомобільних доріг відіграє велике значення 
в туристичній діяльності країни. За допомо-
гою карти автомобільних доріг України можна 
прослідкувати щільність розташування про-
кладених автомобільних шляхів (рис. 2).

Умовно за результатами опитування водіїв 
[13] за 5-бальною шкалою всі дороги можна 
поділити на 5 груп за їх станом (табл. 2):

1) Відмінно (значення показника становить 
від 4,5 до 5);

2) Задовільно (значення показника – від 
3,5 до 4,4);

3) Нормально (значення показника – від 
2,5 до 3,4);

4) Потребують ремонту (значення показ-
ника – від 1,5 до 2,4);

5) Потребують негайного ремонту (зна-
чення показника – від 0 до 1,4).

Рис. 1. Туристичні потоки України за останні роки
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В результаті аналізу всі траси згруповані за 
рейтинговими оцінками за 5-бальною шкалою 
(табл. 3).

Класифікація автомобільних доріг України, 
яку наведено в табл. 3, віддзеркалює задово-
леність водіїв під час подорожей.

Для наочного уявлення представлено 
макет групування (рис. 3).

Основною метою функціонування авто-
транспортної системи є задоволення потреб 
населення та підтримка господарства в 
перевезеннях. Як системне утворення тран-
спортна система характеризується поліструк-
турністю. Класифікація стану доріг дає змогу 
більш оперативно й аргументовано приймати 
рішення про необхідні заходи щодо нейтралі-

Таблиця 1
Класифікація автомобільних доріг загального користування

№ Категорія Рівень Характеристика
1. Міжнародні ☆☆☆☆

4
Дороги, що суміщаються з міжнародними транспортними 
коридорами та/або входять до Європейської мережі осно-
вних, проміжних, з’єднувальних автомобільних доріг та від-
галужень, мають відповідну міжнародну індексацію та забез-
печують міжнародні автомобільні перевезення.

2. Національні ☆☆☆☆
4

Дороги, що суміщені з національними транспортними кори-
дорами і не належать до міжнародних автомобільних доріг, 
та автомобільні дороги, що з’єднують столицю України (місто 
Київ), адміністративні центри областей, великі промислові та 
культурні центри з міжнародними автомобільними дорогами.

3. Регіональні ☆☆☆
3

Дороги, що з’єднують дві або більше областей між собою, 
автомобільні дороги, що з’єднують основні міжнародні авто-
мобільні пункти пропуску через державний кордон, морські 
та авіаційні порти міжнародного значення, найважливіші 
об’єкти національної культурної спадщини, курортні зони з 
міжнародними та національними автомобільними дорогами.

4. Територіальні ☆☆
2

Дороги, що з’єднують адміністративні центри областей з 
адміністративними центрами районів, містами обласного 
значення, міста обласного значення між собою, адміні-
стративні центри районів між собою, а також автомобільні 
дороги, що з’єднують з дорогами державного значення.

Рис. 2. Карта автомобільних доріг України
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Таблиця 3
Групування автомобільних трас залежно від стану

№ Стан доріг
Категорія 
(бального 

оцінювання)
Кількість трас Умовні позначення  

(назви трас)

1 Відмінно Від 4,5 до 5 3 М-9, М-10, М-11.
2 Задовільно Від 3,5 до 4,4 10 М-2, М-3, М-6, М-7, М-8, М-15, 

М-17, М-20, М-21, М-27.
3 Нормально Від 2,5 до 3,4 11 М-1, М-5, М-13, М-18, М-19, М-22, 

М-24, М-25, М-26, М-28, М-29.
4 Потребують 

ремонту
Від 1,5 до 2,4 5 М-4, М-12, М-14, М-16, М-23.

5 Потребують 
термінового 
ремонту

Від 0 до 1,4 – –

Таблиця 2
Рейтинг автомобільних доріг за їх станом

№ Назва Індекс (умовне 
позначення)

Протяжність, 
км Стан траси

1 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі М-01 223,1 2,5
2 Кіпті – Глухів – Бачівськ М-02 242,4 4,4
3 Київ – Харків – Довжанський М-03 856,1 3,6
4 Знам’янка – Луганськ – Ізварине М-04 607,6 2,3
5 Київ – Одеса М-05 496,5 2,7
6 Київ – Львів – Чоп М-06 849,2 4,2
7 Київ – Ковель – Ягодин М-07 487,9 4,3
8 Обхід м. Ужгорода М-08 14,9 3,9
9 Львів – Рава-Руська М-09 62,5 4,6

10 Львів – Краковець М-10 68, 4,5
11 Львів – Шегині М-11 72,1 4,7

12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – 
Знам’янка М-12 750,4 2,3

13 Кропивницький – Платонове М-13 258,1 2,7
14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ М-14 634,8 2,4
15 Одеса – Рені М-15 295,2 4,0
16 Одеса – Кучурган М-16 58,7 2,0
17 Херсон – Джанкой – Керч М-17 430 4,0
18 Харків – Сімферополь – Ялта М-18 687,7 3,0

19 Доманове – Ковель – Чернівці –  
Тереблече М-19 511,9 3,0

20 Харків – Гоптівка М-20 28,4 4,3
21 Житомир – Могилів-Подільський М-21 221,2 3,6
22 Полтава – Олександрія М-22 148,1 3,1
23 Берегове – Велика Копаня М-23 49,5 2,0
24 Мукачеве – Берегове – Лужанка М-24 37,5 3,3
25 Соломоново – Яноші М-25 59,6 3,0
26 Вилок – Дяково М-26 20,7 2,7
27 Одеса – Чорноморськ М-27 14 3,5
28 Одеса – Южний М-28 49 3,3
29 Харків – Перещепино М-29 157,9 3,2
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зації кризових явищ на автомобільних шля-
хах, що позитивно вплине на надання авто-
транспортних послуг в туризмі.

Висновки з цього дослідження. Можна 
зробити висновок, що стан доріг України у 
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