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ПЕРЕДМОВА 

Підручник «Транспортна географія» пропонується для студен

тів спеціальності підготовки 275 «Транспортні технології (за вида

ми транспорту)» транспортних навчальних закладів України. Ця 

дисципліна є теоретичною основою вивчення дисциплін, необхід

них для підготовки фахівців із галузі транспорту. 

Пропонується друга частина підручника «Географія основних 

видів транспорту», яка є ключовою для вив•1ення навчальної дисци

пліни «Транспортна географія». 

Предметом вивчення дисципліни «Транспортна географія» є 

вивчення взаємозв'язку транспортно-географічних явищ і проце

сів, пояснення особливості транспорту «від дверей до дверей» за

лежно від конкретних природних, історичних та економічних чин

никtв. Ця дисципліна покликана розширити економіко

географічний погляд студента, готує його до широкого розуміння 

транспортно-територіальних комплексів дає можливість зробити 

більш змістовну економіко-географічну характеристику України та 

інших держав. 

Мета дисципліни «Транспортна географія» - надати студентам 

теоретичні та конкретні знання в галузі спеціальної економіко

географічної дисципліни для підготовки майбутніх спеціалістів до 

наукової та практичної діяльності. 

До компетентностей, якими повинен оволодіти студент після 

вивчення дисципліни «Транспортна географія», віднесено: знаходи

ти та аналізувати вихідну інформацію для розроблення транспорт

них маршрутів; використовувати знання щодо вибору та розроб

лення окремих маршрутів доставки вантажів та пасажирів; викори

стовувати знання щодо підбору видів транспорту для перевезень; 

розраховувати параметри переміщення всіх видів потоків; уміти 

використовувати сучасні засоби обчислювальної техніки та програ

мні пакети для проектування та побудови транспортних маршрутів. 
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До програмних результатів навчання віднесено: знати основні 

поняття курсу транспортної географії; знати вітчизняний та закор

донний досвід формування та функціонування транспортної мере

жі; ідентифікувати нормативні документи, які регулюють діяль

ність окремих видів транспорту; вміти визначати потреби населен

ня в перевезеннях; ідентифікувати види потоків вантажів для пере

везення; вміти знаходити переваги та недоліки різних видів транс

порту в різних кліматичних зонах; аналізувати можливі природні 

явища та їх вплив на транспорт; класифікувати міру небезпеки та 

визначати методику нівелювання негативного впливу на діяльність 

транспорту природних чинників; застосовувати механізм ліквідації 

ризиків та підвищувати стабільність діяльності транспорту; устано

влювати необхідні програмні пакети та застосовувати їх для розро

блення маршрутів пересування вантажів і пасажирів різними вида

ми транспорту. 

У підручнику вміщено тести, приклади розв'язання задач, зада

чі та контрольні запитання для самоконтролю, що має сприяти са

мостійному засвоєнню навчального матеріалу. 

Внесок авторів у створення підручника такий: Г І. Нестеренко 

та С. І. Авраменко - обов'язкові та додаткові завдання й приклади їх 

вирішення; С. Л. Литвиненко - передмова, р·озділ 1, тести для само

контролю, предметний покажчик; Г. І. Нестеренко, С. Л. Литвинен

ко, П. О. Яновський та Т. Ю. Габріелова - розділ 2. 

Авторський колектив висловлює щиру подяку за допомогу в 

підготовці матеріалу до видання професорам А. В. Радкевичу, В. К. 

Мироненку, Т. В. Бутько, викладачам кафедри управління експлуа

таційною роботою Дніпровського національного університету залі

зничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та кафедр еконо

міки повітряного транспорту та військової підготовки Національно

го авіаційного університету. 

Автори підручника будуть вдячні за критичні зауваження, ре

комендації та побажання щодо змісту підручника. 
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РОЗДІЛ І. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТЕХНІЧНИХ ТА ЕКОНОМШО

ГЕОГРАФІЧНИХ ФАКТОРІВ У ГЕОГРАФІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

1. ТРАНСПОРТНІ ПУНКТИ ТА ВУЗЛИ 

Загальні особливості, структура, функції та класифікація транс

портних вузлів 

Загальні основи транспортної географії досліджувалися у [І-66). 

Транспортна система країни структурно складається з транспортних 

систем окремих видів транспорту. Транспортні мережі з'єднуються 

між собою в транспортних вузлах. Формування транспортних вузлів 

зумовлено необхідністю забезпечити безпосередній зв'язок різних ви

дів транспорту між собою, а також з підприємствами та організаціями, 

розташованими в межах дії вузлів. Транспортні вузли розрізняють за 

кількістю жителів населеного пункту, в околицях якого вони розташо

вані, за об'єктом перевезень, кількістю взаємодіючих видів транспор

ту, топологічними прикметами [22). 

Кожний транспортний вузол являє собою окреме конструктивне 

рішення і має індивідуальну забудовану структуру. Основними елеме

нтами транспортного вузла є транспортні мережі, вантажно

розвантажувальні комплекси, пункти взаємодії, склади та майданчики, 

сортувальні пристрої та ін. Технічне оснащення й технологія роботи 

транспортних вузлів визначає ефективність роботи транспортної сис

теми в цілому [22). 

Тра11спорт11ий вузол (транспортний хаб; англ. - transport hub) -
пункт стику декількох видів транспорту, що спільно виконують операції 

з обслуговування транзитних, місцевих і міських перевезень вантажів та 

пасажирів. Транспортний вузол як система - це сукупність транспорт

них процесів і засобів для їхньої реалізації в місцях стикування двох або 

декількох магістральних видів транспорту. У транспортній системі вуз

ли мають функцію регулювальних клапанів. Збій у роботі одного такого 

клапана може призвести до проблем для всієї системи [22). 

Найбільші транспорт11і вузли України: Харків, Київ, Одеса. Великі 

транспортні вузли завжди є великими містами. Справа в тому, що тран-
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спортні вузли буквально притягають торгівлю (ефект, який можна спос

терігати хоча б на прикладі вокзалів), тут зру'Іно розвивати промисло

вість (немає проблем з постачанням), та й самі транспортні термінали 

надають багато робочих місць. Дуже багато міст виникли на перетині 

наземних або наземних і водних шляхів, тобто як транспортні вузли, а 

багато з них дотепер існують за рахунок цієї ролі. Насамперед це міста

nорти, але є й інші приклади. Так, місто Шеннон в Ірландії в основному 

живе за рахунок аеропорту. Деякі міста виконують роль не вантажних, а 

пасажирських транспортних вузлів, наприклад Одеса, куди прибувають 

численні туристи, що пересаджуються там на транспорт, який доставляє 

їх у міста Чорноморського узбережжя (22]. 

Структура транспортного вузла. Для транспортного вузла хара

ктерні входи 5 і виходи 7 (рис. І. І), якими є пот~жи поїздів, автомобі

лів, вантажів або пасажирів, що підлягають обслуговуванню. Транспо

ртний вузол функціонує в умовах різного роду збурювань 6 (вихід з 
ладу технічних пристроїв, імовірнісний характер транспортних проце

сів та ін.), для компенсації яких використовуються керуючі впливи 4, 
які виробляються на основі інформації, що надходить від більших сис

тем І, та інформації про роботу вузла, що одержується по каналу зво

ротного зв'язку 8. При цьому відбувається обмін інформацією 2 з ін
шими системами [23 ]. 

Основні керуючі дії забезпечують раціональний розподіл переве

зень між різними видами транспорту, комплексне проектування і пла

нування розвитку ТВ, оптимізацію підсистем та окремих елементів, 

оперативну оптимізацію транспортних процесів і режимів взаємодії 

(23]. 

5 
J 

4 
,.......,.__, 

2 __ _ J __ __ t_!_J __ , 
-"' Уnравління Транспортний 

}' 1 вузлом вузол 

8 7 
L____.,.-1 

Рис. І. І. Принципова схема управління транспортним вузлом 
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При зміні умов взаємодії різних видів транспорту або іншого роду 

збурень по каналах зворотного зв'язку здійснюється управління про

цесами у вузлі. Зворотні зв'язки в транспортних вузлах виявляються, 

як правило, із запізненням, що є наслідком інерційності системи. Тому 

властивості, накопичені в системах, виявляються лише після закінчен

ня •шсу. Наприклад, зміна ритму вантаження вантажів окремих приз

начень може із запізненням відбитися на ритмі руху складів різних 

видів транспорту, що беруть у'шсть в перевезенні [23]. 

Фупкції трш1спортиих вузлів. Транспортні вузли розташовані, як 

правило, у великих містах. Це комплекс транспортних пристроїв у пун

кті стику декількох видів транспорту, які спільно виконують операції з 

обслуговування транзитних, місцевих і міських перевезень вантажів та 

пасажирів. Основні завдання транспортних вузлів полягають у перероз

поділі транзитних вантажопотоків з одних напрямків і видів транспорту 

на інші, у здійсненні безпосереднього обслуговування населення, про

мисловості, будівництва й торгівлі різними видами транспорту. Функції 

транспортних вузлів представлені на рис. 1.2 [51 ]. 

Цими завданнями визначаються такі основні функції транспортних 

вузлів [51]: 

- обслуговування пасажирів: які прибувають, вибувають, транзи

тних; перевезення жителів міста до місця роботи, відпочинку, лікування 

й назад; 

- доставка вантажів магістральним транспортом до пунктів нава

нтаження й вивантаження вантажних станцій, портів, великих підпри

ємств і баз постачання або вивезення вантажів із цих об'єктів; 

- забезпечення внутрішньовиробничих перевезень вантажів і ви

конання вантажно-розвантажувальних робіт; 

- передача вантажів з магістральних видів транспорту на внутрі

шній вантажний транспорт міста й назад; 

- передача транзитних вантажів з одного виду магістрального 

транспорту на інший; 

- приймання, відправлення, обслуговування та всебічне забезпе

чення рухомого складу різних видів транспорту. 
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Рис. 1.2. Функції транспортних вузлів 

Класифікація тра11спорпших вузлів. Транспортні вузли класифі

куються за такими ознаками [23; 51 ]: 
І) за кількістю видів транспорту, які обслуговують вузол; вузли 

бувають: 

- залізнична-автодорожні; 
- залізнична-водно-автодорожні; 

- водно-автодорожні; 
2) за характером експлуатаційної роботи:. 

транзитні, які обслуговують транспортні потоки в прямому та 

змішаному сполученні; 

з великою місцевої роботою - обслуговують транзитні та місце

ві потоки (в тому числі й перевалочні); 

кінцеві; 

З) за географічним розташуванням вузли поділяються на: 

сухопутні; 

розташовані на берегах морів і судноплавних річок; 

4) за чисельністю населення: 

малі й середні - з населенням до І ОО тис. осіб, зі слабкорозви

нутою промисловістю; 

великі - з населенням до І млн. осіб, з розташуванням у них 

великих обробних і видобувних підприємств; 
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- найбільші - з населенням понад 1 млн. осіб, з дуже розвинутою 

промисловістю; 

5) за розташуванням транспортних пристроїв: 

- однокомплектні: з об'єднаним розташуванням пристроїв основ

них видів транспорту; з роздільним розташуванням пасажирських і ван

тажних районів основних видів транспорту; 

- багатокомплектні: з об'єднаним розташуванням пристроїв різ

них видів транспорту; комбіновані; 

6) за конфігурацією (або залежно від схеми вузла, яка підпоряд-
кована місцевим умовам та особливостям планування міста: 

- кільцеві; 

- радіальні; 

- витягнуті в довжину; 

- радіально-напівкільцеві; 

- радіально-кільцеві; 

- комбіновані. 

Од11окомплект11і тра11спорт11і вузли розташовуються в районах 

малих, середніх і великих міст компактної форми і мають одну об'єд

нану станцію, де зосереджені всі транспортні споруди, один промис

ловий район, який обслуговується цією станцією, та суміщений заліз

нично-автомобільний вокзал. У великих містах в однокомплектних 

вузлах зазвичай виділяють вантажні та пасажирські райони (23; 51 ]. 

Багатокомплеюппі вузли характерні тільки для великих і найбі

льших міст. Вони мають кілька промислових районів з обслуговуючи

ми їх вантажними станціями, одну-дві сортувальні станції, пункти зу

пинки залізничного, автомобільного та водного транспорту, розташо

вані в різних районах міста, і об'єднаний пасажирський район із само

стійними вокзалами для різних видів транспорту [23; 51 ]: 

Кінцеві вузли розташовуються поблизу морів, великих річок, у го

ристій місцевості. Вони, як правило, компактні, мають небагато заліз

ничних та автодорожніх ліній, у них виражений кінцевий рух і харак

тер вантажних і пасажирських операцій. Зазвичай розташовуються в 

невеликих містах [23; 51 ]. 
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Радіальпі вузли характерні для території колишнього СРСР. Залі

зниці й автомобільні дороги сходяться променями-радіусами до одно

го району. Такі вузли бувають з двома центрами (залізничним та ав

томобільним). Залізничні лінії розташовані за радіальною, трикутною 

або хрестоподібною схемами [23; 51 ]. 
Вузли витягнуті в дов:жипу характерні для районів зі складними 

топографічними умовами. Розташовуються на берегах річок, морів, у 

гірських місцевостях. Залізничні й автомобільні підходи розміщені в 

діаметрально протилежних кінцях. Головний недолік - дуже високі 

внутрішньовузлові пробіги [23; 51 ]. 
Радіальтю-напівкільцеві вузли властиві для великих міст, розта

шованих на берегах морів, великих річок, озер і штучних водойм. 

Мають по одному кільцю і кілька півкілець ш:1томобільних доріг і 

залізниць [23; 51]. 
Радіальтю-кільцеві вузли сформувалися у великих містах і столи

цях держав, мають кілька кілець залізниць та автомобільних доріг з 

радіусами й діаметрами всередині міста [23; 51 ]. 

Комбіновані вузли - це поєднання тупикового залізничного та раді

ального автодорожнього вузлів з прямокутним або радіальним плану

ванням вуличних мереж; залізничного вузла з паралельними ходами з 

прямокутним плануванням і радіального автор.орожнього вузла; заліз

ничного вузла, витягнутого в довжину або з паралельними ходами з ра

діальним плануванням і радіальним автодорожнім вузлом [23; 51 ]. 

Кожен тип транспортного вузла може мати велику кількість варі

антів. Межами транспортного вузла є пункти злиття, які підходять до 

вузла ліній, і пункти, що виконують роботу з розподілу прибуваючих 

транспортних одиниць кожного виду транспорту (по головному ходу, 

обходу, кільцю і внутрішньовузловим з'єднанням). По кожному виду 

транспорту встановлюється самостійна межа, в тому числі й з паса

жирських перевезень [23; 51 ] : 

Найхарактерніші транспортні вузли 

Вузли громадського тра11с11орту. Інтермодальні пасажирські пе

ревезення, що є основними в громадському транспорті включають ав-
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товокзали, залізничні вокзали і станції метро. Великі транспортні вуз

ли, часто мультимодальні (автобусні та залізничні), називають mpauc
nopmuuwu, або тра11зиттини, це11тра.ми [23; 51; 67]. 

Сучасні електронні інформаційні системи для пасажирів та пла

нувальників подорожей потребують цифрового представлення пунктів 

зупинки та транспортних вузлів, включаючи їх розміщення. Стандар

тами інформаційних даних щодо громадського транспорту є, напри

клад, Traпsшodel [23; 51; 67]. 

Transmodel була розроблена в рамках ряду європейських проектів 

з декількох європейських програм (Drive І, Drive П, ТАР) при підтри

мці Європейської комісії, національних державних установ, зокрема 

Міністерства транспорту Франції та приватних компаній. Розвиток 

трансмоделювання почався з проекту Cassiope ( 1989 - 1991 рр" про

грама Drive l). Результати Cassiope потім були використані під час ро

зроблення проектів Eurobus і Harpist (Drive П) [68]. 

Проект програми Telematics Applications Тitan (1996 - 1998 рр.) 

продовжував реалізовувати і вдосконалювати Transmodel, впроваджую

'ІИ її на трьох європейських експериментальних майданчиках і забезпе

•1уючи стан стандартизації Transmodel, який був реалізований у 1997 р. 

як європейський попередній стандарт ENVl2896. Подальші проекти, 

зокрема французькі проекти SІТР і SІТР2 (1999 - 2002 рр.), додатково 

розширили й затвердили стандарт ENVl 2896. У підсумку в 2006 р. було 

схвалено Transmodel v5. I як повний європейський стандарт під номером 

ENl 2896:2006. Згодом Transmodel v5. l стала основою для розвитку ста
ндартів SIRI, IFOPT і NETEX та технічних специфікацій [68]. 

SIRI (стандартний інтерфейс для інформації в реальному режимі 

часу) використовується стандартом EN 12896 :2006 в якості вхідних 

даних для розроблення стандартних інтерфейсів для обміну даними 

для інформування пасажирів. Три частини SIRI було оновлено в 2013-

2014 рр. і опубліковано як стандарт EN 15531-1-3; ще дві частини за

стосовуються як технічні специфікації TS 15531-4 і 5. Розширення, 

сформульовані групою SIRI, мають бути враховані у відповідних час

тинах поновлення Transшodel [68]. 

Проект IFOPT (Ідентифікація фіксованих об'єктів у загальнодержа

вному транспорті) брав EN 12896:2006 за основу для розроблення логіч-
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ної моделі даних для фіксованих об'єктів, що стосуються громадського 

транспорту, зокрема зупинок. IFOPT посилався на EN\2896:2006 і опуб

лікований як EN2870 І: 2009. IFOPT був переглянутий та відкликаний з 

переліку стандартів і включений в Transinodel v6 [68]. 
Проект NeTEx (2009 - 2014 рр.) розробив стандартні інтерфейси 

між системами для обміну топологією мережі й даними розкладу на 

основі моделей EN\2896:2006 (Transmodel v5.I) і EN28701: 2009 
(JFOPT). Одним із завдань проекту NeTEx було об'єднання моделей в 
Transmodel v5. I і IFOPT. Ті частини діаграм Transmodel v5.1, які від

носяться до проекту NeTEx, були модульовані в NeTEx. У деяких ви

падках мали місце розширення або удосконалення Transmodel v5.1. 
Результатом є одна - єдина концептуальна модель, що охопила галузі 

топології мережі та інформації про час. Країни, в яких діє Transmodel, 
показано на рис. І .З (68]. 

Рис. І .З. Країни, в яких діє Transmodel 

13 



У 2014 р. nроект NeTEx також оnублікував свій формат обміну 

тарифами на громадську трансnортну мережу Part 3, який охоnив до

менну інформацію про тарифи. Щоб зберегти узгодженість між стан

дартами, ко1щеnтуальні діаграми NeTEx було включено в оновлення 

моделі надсилання даних громадського трансnорту (Transmodel v6), як 

правило, без змін [68]. 

Оновлена версія моделі даних по громадському транспорту (v6) 

складається з трьох частин [68]: 

Частина І: Загальні понятгя (відповідає частині І NETEX -

Framework). 

Частина 2: Топологія мережі громадського трансnорту (відповідає 

частині 1 NeTEx - Топологія) 

Частина 3: Тимчасова інформація і планування транспортних за

собів (відповідає частині 2 NeTEx). 

Розглядається питання щодо оновлення додаткових доменів, які 

охоnлюються Transmodel, і, як очікується, з часом nриведе до настуn

них додаткових частин [68]: 

Частина 4: Моніторинг та контроль операцій. 

Частина 5: Управління тарифами. 

Частина 6: Інформація про пасажирів. 

Частина 7: Управління драйверами. 

Частина 8: Інформація та статистика управління. 

Аеропорти. Аеропортові вузли, або аеропорти, використовуються 

однією або кількома авіакомпаніями для концентрації пасажирських 

та вантажних nольотів між nевними аеропортами. Вони слугують для 

передачі (або зуnинки) літаків на проміжні точки, щоб доставити па

сажирів (або вантажів) до кінцевого nункту призначення. Це частина 

системи Hнb-and-spoke (рис. 1.4) [23]. 

Парадигма розподілу сnиця-концентратор (модель, або мережа) 

являє собою систему з'єднань, розташованих як спиці колеса, в якому 

всі рухи nереміщуються уздовж сnиць, підключених до концентратора 

в центрі. Модель широко використовується в промисловості, зокрема 

в транспортних, телекомунікаційних, вантажних та розподілених об

числювальних мережах [23]. 
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Рис. І .4. Система Hub-and-spoke 

Авіакомпанія здійснює рейси з декількох міст, що не є центрами 

сполучення до аеропорту, і пасажири, які пщ1,орожують між містами, 

що сполучаються, повинні з'єднатися через концентратор. Ця паради

гма створює економію на масштабі, що дає змогу авіакомпанії обслу

говувати (через проміжний зв'язок) міста-пари, які взагалі не могли б 

економно обслуговуватися без зупинки в центральних (основних) пу

нктах. Ця система контрастує з моделлю «точка-точка», в якій немає 

концентратів, а прямі перельоти пропонуються між містами-спицями. 

Аеропорти-концентратори також обслуговують рух походження та 

призначення (О & D) [23]. 
Ваюпажиі термітюлu. Терміналами називаються розміщені на 

транспортній мережі об'єкти, за допомогою яких користувачі отриму

ють доступ до послуг транспортної системи. У сучасних ланцюгах по

ставок основна маса вантажів доставляється через систему транспорт

них терміналів, де відбувається укрупнення або розбиття вантажних 

партій, тимчасове зберігання вантажів, перевалка вантажних одиниць 
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