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Основою міжнародного географічного поділу праці є транспорт. Світову транспортну 

систему утворює сукупність усіх транспортних шляхів світу. Виходячи з цього, різні види 

транспорту використовують дану систему залежно від конкретних умов.  

Сучасна транспортна система формується на основі наявного попиту на різні види 

товарів як промислового, так і сільськогосподарського призначення, які виробляються і 

вирощуються в різних кінцях світу. Отже, саме різноманітні групи товарів, що задовольняють 

виробничі або особисті потреби є тим спільним системоутворюючим компонентом, що 

об’єднує всю діяльність транспорту і характеризує його техніко-економічні показники, 

формує зв’язки і відношення, є основним параметром, що вимагає спеціалізацію транспортних 

засобів і складів, технологічних процесів, структуру і спеціалізацію виробничих підрозділів 

видів транспорту. Транспорт як система, виступає складовою частиною сфери обігу і 

забезпечує переміщення продукту із сфери безпосереднього виробництва в сферу споживання. 

Транспортна система – це сукупність технічної бази, організаційних структур і 

персоналу, призначена для задоволення потреб у транспортуванні. Залежно від ступеня 

розвитку продуктивних сил конкретної держави, транспортні системи відрізняються одна від 

одної багатьма факторами як за масштабом, так і за призначенням. При цьому транспортні 

системи можуть бути як незалежними одна від одної, так і взаємопов’язаними, а в деяких 

випадках вони можуть конкурувати між собою [1]. 
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Метою даної роботи є теоретичні дослідження особливостей розвитку транспортних 

систем в різних країнах світу за допомогою порівняння рівня розвитку транспортної 

інфраструктури та транспортних мереж. 

Багато українських вчених приділяли увагу питанням формування та розвитку 

транспортної системи. Так, Ю.Л. Мохова [2] дослідила складові транспортного комплексу як 

сегменту для стабільного функціонування економіки країни та визначила ключові завдання у 

сфері транспорту та її регулювання. Н.Л. Панасенко, Т.Г. Логутова, М.М. Полторацький [3] 

розглянули та розтлумачили понятійні категорії «транспорт» та «єдина транспортна система 

України». 

Основними елементами світової транспортної системи є: мережа шляхів сполучення 

(сухопутних, водних, повітряних, електронних), рухомий склад усіх видів транспорту, 

транспортні підприємства та організації, що здійснюють комерційну та інвестиційну 

діяльність у даній галузі, та працівники, що обслуговують цю транспортну мережу. 

Рівень розвитку та особливості структури господарства країни чи регіону визначають за 

обсягом і структурою транспортних перевезень, а особливості та закономірності розміщення 

промислових підприємств і сільськогосподарських районів за конфігурацією транспортної 

мережі. 

Розвиток транспортної системи кожної країни має свої особливості, які обумовлені перш 

за все існуючим типом ведення господарства, рівнем розвитку економіки та  транспортної 

мережі а також економіко-географічними відмінностями. Деякі країни використовують 

традиційні класичні об’єкти транспортної інфраструктури, а в деяких країнах розвиток 

продуктивних сил дозволяє використовувати найсучасніші досягнення в галузі перевезень. 

В літературних джерелах на сьогодні не існує загальновизнаних структурних 

класифікацій транспортних систем. Але все ж таки, для полегшення розуміння даної проблеми 

науковими дослідниками були виділені конкретні основні типи транспортних систем [4]: 

північноамериканський тип; європейський тип; євразійський тип; азіатський тип. 

Як правило, індустріально розвинені країни займають провідні позиції як за рівнем 

розвитку та соціально-економічною організацією, так і за функціонування транспортної 

інфраструктури. Регіональні транспортні системи північноамериканського типу, такі як США, 

Канада, Австралія, мають найвищий рівень розвитку, їхніми характерними рисами є мережа 

високоякісних залізниць та автомобільних шляхів, оснащені найсучаснішими технічними 

засобами аеропорти та морські порти, а також наявність доступної сучасної інфраструктури та 

сучасних мереж інженерних комунікацій. Крім того, для задоволення різного попиту на даних 

територіях широко розвинена мережа трубопровідного, внутрішнього водного та каботажного 

морського транспорту.  

Європейський тип транспортних систем представляють країни Західної і Центральної 

Європи та Японії, які мають найбільш розгалужену у світі мережу всіх видів транспорту, 

особливо автошляхів та залізниць. Дані транспортні системи практично не поступаються 

транспортним системам США та Канади за основними параметрами діяльності та якості 

обслуговування, але в зв’язку з географічними особливостями в деяких країнах відсутні 

окремі види транспорту (морського чи річкового) тощо. Цей тип транспортних систем також 

характеризується електрифікацією залізниць на основних напрямах перевезень з 

магістральною швидкістю понад 200 км/год пасажирських поїздів. Крім того, обсяг роботи 

всіх видів транспорту (залізничного, автомобільного, водного (річкового та каботажного 

морського) пропорційний, але у вантажних перевезеннях більше значення має автомобільний 

транспорт, а в пасажирських – залізничний. Зовнішні пасажирські перевезення забезпечує 

повітряний транспорт.  
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Недостатнім розвитком автошляхів та їх низькою якістю характеризуються транспортні 
системи євразійського типу. Сюди можна віднести транспортні системи пострадянських країн 
Середньої Азії а також інших країн Азії та Африки і Латинської Америки. На даний момент 
розвиток транспортних систем даних країн здійснюється швидкими темпами для їхньої 
адаптації у світову транспортну систему. При цьому проводиться  якісна модернізація усіх 
об’єктів транспортної інфраструктури. Особливістю країн Середньої Азії та Африки є 
перевага одного виду транспорту (зокрема, залізничні перевезення є домінуючими в Індії, 
Аргентині, Марокко, автомобільні – в Афганістані, Саудівській Аравії, Ефіопії, річкові – у 
Судані, Конго, Парагваї) при низькому розвитку інших видів транспорту. 

До транспортної системи азіатського типу відноситься більшість країн Азії, крім Японії 
та Південної Кореї. В цьому регіоні залізниці виконують основну транспортну роботу, однак 
дедалі більшого значення набуває автомобільний транспорт, зокрема на Близькому Сході, а в 
приморських районах, особливо в Південно-Східній Азії, зберігає значення каботажне 
судноплавство. Найгустіша мережа транспортних шляхів і найбільші розміри перевезень 
характерні для східних районів Китаю, Індії, Пакистану, Туреччини.  

Окремим типом можна виділити транспортні системи Латинської Америки, які по- 
різному розвивались в різних частинах та мають багато недоліків. Найкращі транспортні 
системи в цьому регіоні та найбільш розвинені мережі комунікацій мають тільки Бразилія, 
Мексика, Аргентина, Чилі, острови Вест-Індії. Тут переважають дороги, якими здійснюється 
перевезення сільськогосподарської продукції з плантаційних господарств, з місць видобутку 
корисних копалин до портів чи найближчих великих міст. І хоч даний регіон має багато 
повноводних річок, але вони використовуються в транспортному сполученні недостатньо в 
зв’язку з відсутністю необхідної портової інфраструктури та великотоннажного річкового 
транспорту.  

Африка також має свою специфічну транспорту систему, яка дуже відрізняється залежно 
від країни. Основою транспортних зв’язків у багатьох країнах є річки або слабо підготовлені 
ґрунтові дороги. В деяких країнах і до сьогодні для перевезення вантажів використовують 
караванні маршрути верблюдів, оскільки інші види транспорту або слаборозвинені, або 
відсутні взагалі. 

Світова практика показує, що перше місце у міжконтинентальних перевезеннях 
пасажирів належить повітряному транспорту. Найбільшу кількість перевезених пасажирів 
мають країни з найбільш розвиненою авіаційною промисловістю і авіаційної 
інфраструктурою. До них належать США, Німеччина, Японія, Великобританія, Канада, 
Австралія. 

Отже, до типів транспортних систем світу відносять регіональні транспортні системи 
північноамериканського типу (США, Канада, Австралія), європейського типу (Західна та 
Центральна Європа, Японія), система азіатського типу (більшість країн Азії, крім Японії та 
Південної Кореї) та окремо можна виділити транспортні системи Африки і Латинської 
Америки як найменше розвинені та значно диференційовані. Дане структурування 
транспортних систем світу необхідне для розуміння сучасного стану розвитку транспорту в 
окремих країнах і регіонах світу та виходячи з цього – планування роботи у міжнародних 
відносинах з міжнародними транспортними організаціями та всіма іншими суб’єктами 
світової економіки. 
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