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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У сучасному суспільстві зростає роль логістики для 
ефективної організації пасажирських і вантажних перевезень. Вагомим чин-
ником інтеграції України в європейський і світовий економічний простір є 
раціональна організація логістичних потоків. Неодмінною умовою оптиміза-
ції логістичних потоків у державі чи регіоні, у нашому випадку — в Західному 
регіоні України (ЗРУ), є геологістичні дослідження, що охоплюють вивчення 
суспільно-географічних передумов і геопросторової організації територіальних 
логістичних систем. Такі дослідження особливо актуальні для ЗРУ з огляду на 
його вигідне транспортно-географічне положення, розгалужену транспортну 
мережу, економічний розвиток і широкі можливості участі в європейських ло-
гістичних проектах.

Геологістика є новим науково-практичним напрямком і чимало її аспектів 
недостатньо досліджені як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі. В Укра-
їні геологістику часто ототожнюють із логістикою або географією транс порту, 
що звужує розуміння цього поняття. За кордоном під геологістикою нерідко 
розуміють лише застосування географічних інформаційних систем (ГІС) в 
управлінні ланцюгами поставок, а це применшує її науково-практичні мож-
ливості. Бракує комплексних суспільно-географічних досліджень, які б охоп-
лювали різні аспекти транспортної та розподільчої геологістики для певної 
території.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-
таційна робота пов’язана з тематикою науково-дослідної роботи кафедри 
економічної і соціальної географії географічного факультету Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка. Дослідження є складовою час-
тиною науково-дослідних тем у межах робочого часу працівників кафедри у 
2013 р. «Суспільно-географічні проблеми західноукраїнського прикордоння» 
(№ держреєстрації — 0111U008013) та у 2014–2016 рр. «Суспільно-географічні 
проблеми західноукраїнського регіону у руслі євроінтеграції та стратегії східно-
го партнерства» (№ держреєстрації — 0114U004138).

Мета і завдання дослідження. Мета — вивчення суспільно-географічних 
передумов і геопросторової організації логістичної системи Західного регіону 
України для її оптимізації.

Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання:
– проаналізувати сучасні наукові праці з геологістики, виокремити головні в 

Україні та за кордоном напрямки геологістичних досліджень;
– удосконалити поняттєво-термінологічний апарат геологістики, уточнити 

значення її головних понять;
– дослідити суспільно-географічні передумови логістичної діяльності в ре-

гіоні, зокрема, транспортно-логістичне положення, розміщення суб’єктів логіс-
тики, головні транспортні мережі, центри виробництва і споживання;

– проаналізувати особливості положення поселень як осередків логіс-
тичної діяльності в регіоні на основі картосхем еквідистантних зон навколо 
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головних міст, міжнародних транспортних коридорів і прикордонних пунктів 
пропуску;

– виділити форми геопросторової організації логістичної діяльності на 
прик ладі зернової логістики регіону;

– визначити перспективні міста для створення логістичних габів, запро-
понувати і розрахувати індекс регіональної логістичної діяльності, на основі 
багато вимірного аналізу виділити типи областей регіону за головними логіс-
тичними показниками;

– здійснити багатоаспектну оптимізацію логістичної діяльності в регіоні за 
допомогою математичних методів.

Об’єкт дослідження — логістична система Західного регіону України.
Предмет дослідження — суспільно-географічні передумови та геопросто-

рова організація логістичної системи Західного регіону України.
Методологічна основа та методи дослідження. Значний внесок у розви-

ток теоретико-методологічних основ геологістики та географії транспорту зро-
били зарубіжні й вітчизняні вчені-географи: П. Діккен (P. Dicken), Дж.-П. Ро-
дріґе (J.-P. Rodrigue), І. Смирнов, Г. Підгрушний, О. Топчієв, О. Шаблій та ін. 
Методичні та науково-практичні основи геологістики досліджують М. Гессе 
(M. Hesse), Д. Ковен (D. Cowen), В. Грицевич, О. Качур, Л. Литвиненко, І. Шум 
та ін. Різні аспекти геологістичних і пов’язаних з ними досліджень наведені у 
працях таких географів: О. Бордун, О. Борисюк, К. Діденко, М. Мацях, Д. Маль-
чикова, Н. Нефедова, С. Отечко, Н. Пашинська, І. Поручинська, І. Ровенчак, 
І. Рудакевич та ін.

Дослідження з логістики представлені ширше, ніж із геологістики, переваж-
но у працях учених-економістів. Вагомий внесок у розвиток логістики зробили 
зарубіжні вчені Р. Баллоу (R. Ballou), Д. Бауерсокс (D. Bowersox), Д. Ламберт 
(D. Lambert), В. Сергєєв, Дж. Сток (J. Stock) та ін. В українській науковій літе-
ратурі логістична тематика відображена в працях таких учених-економістів: 
З. Герасимчук, М. Григорак, О. Ільєнко, О. Катерна, Є. Крикавський, Р. Ларіна, 
М. Окландер, В. Омельченко та ін.

Картографічний метод у дисертаційній роботі застосовано для геопрос-
торового аналізу суб’єктів транспортної та розподільчої логістичної діяль-
ності, аналізу транспортних мереж, результатів здійснення оптимізації тощо, 
геоінформаційний аналіз — для побудови еквідистантних зон. Системний 
метод застосовано під час виділення форм геопросторової організації (пунк-
тів, центрів, кущів) зернової логістики. У дисертаційній роботі використа-
но математичні методи, зокрема, теорію графів — для аналізу транспорт-
них мереж, а також для оптимізації автомобільних перевезень (задача про 
мінімальне дерево на графі); оптимізаційні задачі: мінімуму сумарних від-
станей та їхніх квадратів (центрографія) — для визначення оптимально-
го розміщення розподільчих центрів окремих видів сільськогосподарської 
продукції, транспортну задачу лінійного програмування — для визначення 
оптимальних зон постачання цементу. Для інтегральної характеристики ло-
гістичної діяльності використано індексний метод. Багатовимірний аналіз 
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застосовано для виділення типів областей за головними логістичними по-
казниками.

Інформаційну основу дослідження становили: чинні законодавчі документи 
у сфері транспорту і торгівлі; матеріали Державної служби статистики України 
та обласних управлінь статистики; офіційні дані ПАТ «Укрзалізниця»; резуль-
тати досліджень з логістики і геологістики, що опубліковані в наукових видан-
нях; статистичні матеріали Світового банку; офіційні дані Міністерства інфра-
структури України та Держприкордонслужби України; результати наукових 
досліджень автора.

Опрацювання статистичної інформації виконано за допомогою програми 
Microsoft Excel, картографування — за допомогою програм CorelDraw, MapInfo.

Наукова новизна одержаних результатів. На підставі проведеного дос-
лідження одержано результати, які є новими або містять елементи наукової но-
визни, а саме:

уперше:
– побудовано семантичну систему поняттєво-термінологічного апарату гео-

логістики;
– проаналізовано особливості положення поселень як осередків логістичної 

діяльності в регіоні на основі картосхем еквідистантних зон навколо голов них 
міст, міжнародних транспортних коридорів і прикордонних пунктів пропуску;

– виділено форми геопросторової організації логістичної діяльності на 
прик ладі зернової логістики регіону;

– запропоновано і розраховано індекс регіональної логістичної діяльності 
та здійснено багатовимірну типологію областей регіону за головними логістич-
ними показниками;

– запропоновано оптимальні варіанти транспортної мережі, перевезень де-
яких важливих для регіону вантажів, розміщення розподільчих центрів.

удосконалено:
– зміст понять «геологістика», «транспортна геологістика», «розподільча 

геологістика», «територіальна логістична система», «регіональна логістична 
система», «логістичний габ»;

– класифікацію логістичних габів;
набули подальшого розвитку:
– методика дослідження регіону з позицій геологістики;
– підходи до трактування транспортно-логістичного положення регіону;
– визначення перспективних міст для створення логістичних габів у регіоні.
Практичне значення одержаних результатів. Результати дисерта-

ційного дослідження можуть бути впроваджені у науково-дослідну роботу 
суспільно-географічного спрямування для вивчення регіону в аспекті транс-
портної та розподільчої логістичної діяльності, у навчальному процесі для ви-
кладання відповідних дисциплін, у практичній роботі логістичних компаній 
та операторів.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є одноосібною 
нау ковою працею, де автор розв’язав нове наукове завдання, що полягає в 
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дослідженні й розробці практичних рекомендацій щодо подальшого розвитку 
транспортної та розподільчої геологістики в регіоні. Наукові положення, роз-
робки та висновки дисертаційної роботи є результатом самостійно проведених 
досліджень автора в галузі геологістики. Особистий внесок автора полягає в 
дослідженні поняттєво-термінологічного апарату геологістики, суспільно-
географічних передумов і геопросторової організації логістичної системи ЗРУ, 
зокрема, транспортно-логістичного положення, суб’єктів транспортної та роз-
подільчої логістичної діяльності й інфраструктури, пасажирських і вантажних 
потоків, виділенні форм геопросторової організації зернової логістики, визна-
ченні перспективних міст для створення логістичних габів, розрахунку індек-
су регіональної логістичної діяльності, виконанні багатовимірної типології 
областей за головними логістичними показниками, здійсненні багатоаспект-
ної оптимізації логістичної діяльності в регіоні за допомогою математичних 
методів.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати дослі-
дження представлені й отримали схвальні відгуки на міжнародних та всеукра-
їнських наукових і науково-практичних конференціях, а саме: Міжнародній 
науковій конференції «Географічна наука і практика: виклики епохи», при-
свяченій 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 2013 р.); 
V Всеукраїнській науково-практичній конференції (з міжнародною участю) 
«Географія та екологія: наука і освіта» (м. Умань, 10–11 квітня 2014 р.); Все-
українській науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів і сту-
дентів, присвяченій 200-літтю від народження Тараса Шевченка «Україна і світ: 
суспільно-географічні виміри» (м. Львів, 26–28 лютого 2014 р.); XII Міжнарод-
ній науковій міждисциплінарній конференції студентів, аспірантів та молодих 
вчених «Шевченківська весна» (м. Київ, 25–28 березня 2014 р.); Міжнародній 
науково-практичній конференції «Географія, картографія, географічна освіта: 
історія, методологія, практика» (м. Чернівці, 9–11 жовтня 2014 р.); XIIІ Між-
народній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих 
вчених «Шевченківська весна» (м. Київ, 2–3 квітня 2015 р.); Міжнародній 
науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих науковців 
(м. Харків, 16–17 квітня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конфе-
ренції, присвяченій 25-річчю географічного факультету Тернопільського на-
ціонального педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (м. Тер-
нопіль, 22–23 травня 2015 р.); Всеукраїнській науковій конференції за участю 
закордонних вчених «Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, 
українознавчі студії», присвяченій 70-річчю кафедри економічної і соціальної 
географії (м. Львів, 19–20 листопада 2015 р.); Міжнародній науковій географіч-
ній конференції «Соціально-географічні виклики в Східно-Центральній Європі 
на початку ХХІ століття і пошуки адекватних відповідей» (м. Берегове, 31 бе-
резня – 1 квітня 2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції, при-
свяченій 25-річчю спеціальності «географія» та 15-річчю кафедри географії та 
краєзнавства (м. Полтава, 25–26 квітня 2016 р.); ХІІ З’їзді Українського геогра-
фічного товариства (м. Вінниця, 17–21 травня 2016 р.).
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Публікації. За результатами дослідження опубліковано 23 наукові праці за-
гальним обсягом 7,6 д. а. (із них 5,8 д. а. належать особисто автору) — 9 нау-
кових статей (4,1 д. а., із них 2,4 д. а. — авторські), у тому числі 7 у вітчизняних 
наукових фахових виданнях (із них 2 статті у виданнях, які входять до міжна-
родних наукометричних баз даних) і 2 в іноземних виданнях, а також 14 мате-
ріалів і тез доповідей на наукових конференціях.

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі всту-
пу, 5 розділів, висновків, списку використаних джерел (150 найменувань) і 
6 додатків, проілюстрована 38 рисунками, містить 5 таблиць. Загальний обсяг 
дисертаційної роботи становить 210 сторінок (з них — 167 сторінок основного 
тексту).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі «Теоретичні та методичні основи геологістичних 
досліджень» проаналізовано сучасні вітчизняні та зарубіжні наукові праці 
з геологістики; виокремлено головні напрямки геологістичних досліджень в 
Україні та за кордоном; побудовано семантичну систему поняттєво-терміно-
логічного апарату геологістики; уточнено значення понять «геологістика», 
«транспортна геологістика», «розподільча геологістика», «територіальна ло-
гістична система», «регіональна логістична система»; описано методи геоло-
гістичних досліджень.

Геологістика формується на межі суспільної географії та логістики. Низ-
ка теоретичних і науково-практичних аспектів геологістики у вітчизняній 
суспільно-географічній літературі досліджена недостатньо. Про це свідчить по-
рівняно невелика кількість захищених суспільними географами дисертаційних 
робіт за геологістичною тематикою.

Ми виділяємо сім головних напрямків досліджень суспільних географів із 
геологістики в Україні: 1) теоретичні та науково-практичні основи геологіс-
тики; 2) суспільно-географічні передумови логістичної діяльності; 3) проце-
си інтеграції України у європейську транспортно-логістичну систему; 4) гео-
просторові аспекти аграрної логістики; 5) геопросторові аспекти митної 
логістики; 6) геопросторові аспекти логістики туризму; 7) екологічні аспекти 
геологістики.

Геологістика — це новий міждисциплінарний науково-практичний напря-
мок, що досліджує суспільно-географічні передумови та геопросторову органі-
зацію територіальних логістичних систем і створюваних ними пасажирських, 
вантажних, інформаційних і фінансових потоків для її оптимізації. Об’єкт дос-
лідження геологістики — територіальні логістичні системи, предмет досліджен-
ня — суспільно-географічні передумови та геопросторова організація територі-
альних логістичних систем. 

Транспортна геологістика досліджує суспільно-географічні передумови й 
геопросторову організацію територіальних логістичних систем і створюва-
них ними пасажирських та вантажних потоків для вибору виду транспорту 
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й визначення оптимальних маршрутів перевезень. Розподільча геологістика 
вивчає суспільно-географічні передумови й геопросторову організацію те-
риторіальних логістичних систем і створюваних ними вантажних потоків 
для оптимального вибору логістичних каналів та розміщення розподільчих 
центрів.

На нашу думку, територіальна логістична система (ТЛС) — це взаємо-
пов’язана сукупність спеціалізованих суб’єктів господарської діяльності й 
інфра структури, об’єднаних певною територіальною спільністю, для досягнен-
ня ефективності пасажирських, вантажних, інформаційних і фінансових пото-
ків. ТЛС є функціональною складовою (підсистемою) територіальної господар-
ської системи. Вона може бути регіональною, міжрегіональною, національною, 
міжнаціональною та глобальною. Регіональна логістична система (РЛС) — це 
взаємопов’язана сукупність спеціалізованих суб’єктів господарської діяльності 
й інфраструктури регіону для досягнення ефективності пасажирських, вантаж-
них, інформаційних і фінансових потоків. РЛС є функціональною складовою 
(підсистемою) регіональної господарської системи.

У другому розділі «Суспільно-географічні передумови логістичної ді-
яльності в Західному регіоні України» досліджено транспортно-логістичне 
положення, розміщення суб’єктів логістики, головні транспортні мережі, цент-
ри виробництва і споживання регіону.

Ми визначаємо транспортно-логістичне положення регіону як сукупність 
його геопросторових відношень до суб’єктів логістичної діяльності й інфра-
структури, які перебувають поза ним і можуть впливати на його розвиток. Зага-
лом сприятливе транспортно-логістичне положення ЗРУ пов’язане насамперед 
із сусідством більшості областей з шістьома європейськими країнами, чотири з 
яких є членами Європейського Союзу.

Суб’єктами транспортної логістики регіону є логістичні компанії та операто-
ри, більшість яких зосереджена у найбільших містах на головних міжнародних 
автошляхах і провадить переважно вантажні автомобільні перевезення та надає 
експедиторські послуги. Ринок логістичних послуг ЗРУ представлений перши-
ми трьома рівнями логістики; операторів четвертого і п’ятого рівнів логістики в 
регіоні поки що немає. Суб’єктами розподільчої логістики регіону є власні скла-
ди підприємств і склади торговельних посередників; логістичні центри; органі-
зації гуртової, біржової та роздрібної торгівлі; підприємства й фізичні особи-
підприємці, які мають на своєму балансі ринки. ЗРУ недостатньо забезпечений 
складами, зокрема, елеваторами. Найбільшу кількість підприємств гуртової 
торгівлі мають Львівська, Волинська й Івано-Франківська області, наймен-
шу — Чернівецька обл. За кількістю підприємств роздрібної торгівлі лідирує 
Львівська обл., найменше таких підприємств у Тернопільській, Рівненській і 
Чернівецькій областях. Найбільше ринків є у Львівській, Івано-Франківській, 
Закарпатській і Хмельницькій областях. Існує проблема спеціалізації ринків, 
адже більшість із них є універсальними, а це не сприяє ефективному просуван-
ню товаропотоків. Єдиний ринок у ЗРУ, який відповідає сучасним вимогам, — 
це продовольчий ринок «Шувар» у Львові.
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Деякі ділянки залізниць регіону потребують електрифікації, також є потреба 
будівництва залізниць європейської ширини для посилення інтеграції логістич-
них потоків не лише ЗРУ, а й України, до світових логістичних потоків. Щіль-
ність автошляхів ЗРУ загалом є достатньою для нормального функціонування 
логістичних потоків, однак технічний стан більшості автодоріг незадовільний. 
Авіатранспортну мережу регіону використовують здебільшого для пасажир-
ських перевезень.

Кінцевою стадією руху логістичного потоку сировини і початковою стадією 
руху логістичного потоку готової продукції є виробництво, яке в ЗРУ різногалу-
зеве. Найбільші обсяги вантажних перевезень в регіоні характерні для промис-
ловості будівельних матеріалів і сільськогосподарського виробництва.

Головним споживачем готової продукції в кінці логістичних потоків є на-
селення (окремі особи, домашні господарства). Міста регіону з найбільшою 
кількістю споживачів є обласними центрами: Львів, Хмельницький, Чернівці, 
Рівне, Івано-Франківськ, Луцьк, Ужгород. Серед міст обласного значення ре-
гіону виділяються великою кількістю споживачів Кам’янець-Подільський, 
Дрогобич, Мукачеве, Ковель, Калуш, Коломия та ін. Споживча поведінка на-
селення зумовлена різними чинниками, головні з них — вік, стать, місце про-
живання, дохід. У структурі кількості споживачів Львівської, Хмельницької та 
Волинської областей переважають споживачі міських поселень, у всіх інших 
областях — споживачі сільської місцевості, для яких характерні менші доходи, 
а отже, нижчі рівні платоспроможності і споживання товарів. У ЗРУ загалом і 
в усіх окремо взятих областях частка споживачів-жінок є більшою, ніж частка 
споживачів-чоловіків. За віком у регіоні переважають споживачі працездатного 
віку, а частка споживачів, молодших за працездатний вік, є більшою, ніж частка 
споживачів, старших за працездатний вік.

У третьому розділі «Геологістична характеристика Західного регіо-
ну України» проаналізовано особливості положення поселень як осеред-
ків логістичної діяльності в регіоні на основі картосхем еквідистантних зон 
нав коло головних міст, міжнародних транспортних коридорів (МТК) і при-
кордонних пунктів пропуску; охарактеризовано ЗРУ в аспекті транспорт-
ної та розподільчої логістичної діяльності; виділено форми геопросторової 
організації логістичної діяльності на прикладі зернової логістики регіону; 
визначено перспективні міста для створення логістичних габів; запропоно-
вано і розраховано індекс регіональної логістичної діяльності і здійснено 
багатовимірну типологію областей регіону за головними логістичними по-
казниками.

Головними осередками логістичної діяльності ЗРУ є місто Львів, обласні 
центри, міста обласного значення і районні центри. Львів — найбільший у ре-
гіоні транспортний вузол (стосовно всіх видів перевезень), має вигідне розта-
шування на головних автомагістралях, тому тут функціонує багато компаній, 
які надають логістичні послуги. За кількістю суб’єктів розподільчої логістики 
також лідирує Львів, зокрема, тут зосереджено найбільше торговельних по-
середників і ринків для збуту продукції. Сприятливі умови для логістичної 
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діяльності мають міста, які розміщені в першій і другій 50-кілометрових екві-
дистантних зонах навколо Львова, зокрема, у першу зону потрапляють міста 
Городок, Жовква, Кам’янка-Бузька, Миколаїв, Пустомити та ін., у другу зону 
входять усі інші міста Львівщини, а також Бережани, Болехів, Бурштин, Га-
лич, Горохів, Долина, Зборів, Іваничі, Калуш, Козова, Нововолинськ, Підгай-
ці, Радивилів, Рогатин, Рожнятів та ін.

У ЗРУ є території, які значно віддалені від зон проходження залізничних 
МТК. Це північно-східна частина Рівненської обл., центральна і південна 
частини Івано-Франківської обл., майже вся територія Чернівецької обл., 
крайній південь Тернопільської та Хмельницької областей.

За обсягом пасажиропотоків у регіоні найбільшою залізничною вузло-
вою станцією є Львів, до великих належать залізничні вузлові станції Івано-
Франківськ, Хмельницький, Тернопіль, Чернівці, Рівне, Ужгород, Ковель, Ше-
петівка, Стрий. Найбільші за обсягом пасажиропотоків залізничні невузлові 
станції — Мукачеве, Луцьк, Трускавець, Кам’янець-Подільський. У ЗРУ є також 
залізничні станції, які не мають пасажирського сполучення; часто ці станції 
розміщені в містах-районних центрах або в містах обласного значення, наприк-
лад, у Бережанах, Бучачі, Гусятині, Кременці (Тернопільська обл.), Бориславі 
(Львівська обл.), Заставній (Чернівецька обл.); усі ці станції тупикові. У біль-
шості областей ЗРУ обсяги прибуття вантажів залізницями переважають над 
обсягами їхніх відправлень, що здебільшого пов’язано з транзитністю і прикор-
донним транспортно-географічним положенням областей, а також із роботою 
теплоелектростанцій, які є споживачами вугілля; переважання обсягів відправ-
лення вантажів залізницями над обсягами їхніх прибуттів у Тернопільській і 
Рівненській областях можна пояснити розвитком зернової та цементної галу-
зей, продукцію яких часто експортують за межі регіону. Перспективними для 
ЗРУ є інтермодальні залізничні перевезення, проте кількість перевізників тут 
обмежена.

Через усі обласні центри ЗРУ, крім Івано-Франківська, проходять автомо-
більні МТК. Північ і південний схід Хмельницької, північ Рівненської, схід За-
карпатської, південний захід Івано-Франківської, крайній схід і захід Чернівець-
кої областей є суттєво віддаленими від зон проходження автомобільних МТК, 
а отже, містам обласного значення, які розташовані на цих територіях, складно 
претендувати на роль логістичних центрів. Такі віддалені від зон проходжен-
ня автомобільних МТК території є також у Львівській і Волинській областях. 
Найкритичнішою щодо віддаленості від зон проходження автомобільних МТК 
є ситуація в Івано-Франківській обл. Чітко простежується відповідність прохо-
дження зон автомобільних МТК конфігурації Тернопільської обл., що створює 
сприятливі умови для функціонування тут логістичних центрів.

Найбільший обсяг перевезень пасажирів автомобільним транспортом у ЗРУ 
характерний для Львівської та Рівненської областей, мінімальний — для За-
карпатської та Чернівецької. За показником пасажирообігу автотранспортом в 
регіоні виділяються Львівська і Волинська області, найменші значення цього 
показника мають Закарпатська та Хмельницька області. Лідерами за обсягом 
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перевезення вантажів автотранспортом у регіоні є Хмельницька, Львівська 
і Тернопільська області, а за показником вантажообігу автотранспортом — 
Львівська і Закарпатська області. Останніми роками у світі, і в Україні зокрема, 
поширеними стають автомобільні контейнерні перевезення, які є одним із най-
швидших способів транспортування вантажів після авіадоставки. 

На кордоні з Польщею у пунктах пропуску Устилуг – Зосінг, Рава-Русь-
ка – Гребенне, Краковець – Корчова, Шегині – Медика завантаженість висока, 
на кордоні з Румунією у пункті пропуску Дякове – Галмеу — середня, а в інших 
пунктах пропуску — низька.

Найбільш віддалені зони від залізничних вантажних і пасажирсько-
вантажних пунктів пропуску у ЗРУ розміщені на півночі Хмельницької обл. 
(Ізяслав, Нетішин, Полонне, Славута, Шепетівка та ін.), півдні Рівненської обл. 
(Гоща, Корець, Острог та ін.), півночі та центрі Тернопільщини (Бережани, Зба-
раж, Козова, Кременець, Ланівці, Тернопіль, Шумськ та ін.).

Найвіддаленіші від автомобільних вантажних і пасажирсько-вантажних 
пунктів пропуску зони розташовані на півночі Хмельницької обл. (Ізяслав, 
Красилів, Нетішин, Полонне, Славута, Стара Синява, Старокостянтинів, Тео-
фіполь, Шепетівка та ін.), півдні Рівненської обл. (Здолбунів, Демидівка, Дуб-
но, Корець, Млинів, Острог, Радивилів, Рівне, та ін.), півночі та центрі Терно-
пільщини (Бережани, Збараж, Козова, Кременець, Ланівці, Тернопіль, Шумськ 
та ін.), північному сході Івано-Франківської обл. (Галич, Івано-Франківськ, 
Калуш та ін.).

На основі розміщення у межах ЗРУ елеваторів і пунктів переробки зерна ви-
ділено форми геопросторової організації зернової логістики (рис. 1), зокрема, 
9 центрів і 21 кущ. У межах цих геопросторових утворень між суб’єктами госпо-
дарської діяльності виникають найбільш інтенсивні вантажні потоки.

Ми визначаємо логістичний габ як транспортний вузол, де функціонують 
суб’єкти логістичної діяльності і відбувається взаємодія різних логістичних 
потоків. Логістичні габи поділяються на внутрішні та прикордонні; обласні 
та міжрайонні; з митним постом і без митного поста; дистрибутивні, пере-
навантажувальні, комбіновані, прикордонні (рис. 2). Перспективні міста 
у ЗРУ для створення логістичних габів: усі обласні центри, а також Броди, 
Володимир-Волинський, Здолбунів, Кам’янець-Подільський, Ківерці, Ко-
вель, Коломия, Мукачеве, Рава-Руська, Рогатин, Самбір, Сарни, Стрий, Чоп, 
Чортків, Шепетівка.

Методика розрахунку індексу регіональної логістичної діяльності ґрунту-
ється на обчисленні часткових індексів: кількості логістичних компаній, об-
сягу вантажообігу автомобільного транспорту, кількості організацій гуртової 
торгівлі, обсягу гуртового товарообігу. Максимальне значення індексу регіо-
нальної логістичної діяльності характерне для Львівської обл., середнє — для 
Закарпатської та Волинської областей, нижче від середнього — для Хмель-
ницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, низьке — для Чер-
нівецької обл. Загалом, спостерігаємо зростання значення індексу в напрямі 
до західного кордону.
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Рис. 1. Форми геопросторової організації зернової логістики
Західного регіону України

На основі багатовимірного аналізу виділено чотири типи областей ЗРУ за го-
ловними логістичними показниками. Львівська обл. характеризується великою 
кількістю логістичних компаній, великим обсягом вантажообігу автомобільно-
го транспорту, великою кількістю підприємств гуртової торгівлі, великим обся-
гом гуртового товарообігу. Закарпатська обл. має вищу від середньої кількість 
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логістичних компаній, великий обсяг вантажообігу автомобільного транспорту, 
нижчу від середньої кількість підприємств гуртової торгівлі, нижчий від серед-
нього обсяг гуртового товарообігу. Рівненська і Хмельницька області характери-
зуються нижчою від середньої кількістю підприємств гуртової торгівлі і нижчим 
від середнього обсягом гуртового товарообігу. Волинська, Івано-Франківська і 
Тернопільська області мають нижчу від середньої кількість логістичних компаній 
і нижчий від середнього обсяг вантажообігу автомобільного транспорту.

Рис. 2. Багатовимірна характеристика областей
Західного регіону України за головними логістичними показниками
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У четвертому розділі «Геологістична оптимізація в Західному регіоні 
України» розв’язано низку оптимізаційних задач, зокрема, задачу про міні-
мальне дерево на графі, транспортну задачу лінійного програмування, задачі 
мінімуму сумарних відстаней та їхніх квадратів (центрографія). Перші дві за-
дачі стосуються транспортної геологістики, дві останніх — розподільчої.

У результаті розв’язання задачі про мінімальне дерево на графі міжнарод-
них і національних автодоріг ЗРУ визначено таке дерево, а також центральний 
вузол графа, який може претендувати на роль логістичного центру ЗРУ — місто 
Рогатин. Мінімальне дерево на графі автодоріг регіону загалом добре моделює 
оптимальну мережу автотранспортного сполучення, особливо в периферійній 
частині регіону. Водночас у центральній частині регіону необхідні циклічні 
структури з надлишковими ребрами як для вищої надійності перевезень, так і 
для оптимальності перевезень у межах центральної частини.

За допомогою транспортної задачі лінійного програмування змодельо-
вано автомобільні перевезення цементу від чотирьох цементних заводів — 
ПАТ «Івано-Франківськцемент», ПАТ «Миколаївцемент», ПАТ «Волинь-Це-
мент» і ПАТ «Подільський цемент» — до споживачів ЗРУ для оптимізації цих 
перевезень. На основі отриманих результатів обчислень виділено оптимальні 
зони постачання цементу в ЗРУ. Продукцію ПАТ «Подільський цемент» доціль-
но постачати в Хмельницьку та Чернівецьку області, південно-східну частину 
Тернопільської та Івано-Франківської областей, а також у крайню східну час-
тину Львівської обл.; продукцію ПАТ «Івано-Франківськцемент» — у Закарпат-
тя, південно-східну частину Львівської обл., західну частину Тернопільської та 
майже всю Івано-Франківську (крім південно-східної частини) обл.; продукцію 
ПАТ «Волинь-Цемент» — у Волинську та Рівненську області, а також на пів-
ніч Тернопільської обл.; продукцію ПАТ «Миколаївцемент» — тільки в західну 
частину Львівської обл. Також проаналізовано транспортне сполучення між це-
ментними заводами та головними містами регіону, яке переважно є поганим або 
задовільним.

На засадах центрографії досліджено оптимальне розміщення розподільчих 
центрів для цукрових буряків, вирощених у Волинській, Івано-Франківській, 
Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях 
(у Закарпатській обл. цукрові буряки не вирощують) і ЗРУ загалом. Найближ-
чі міста, у яких доцільно розмістити обласні розподільчі центри для цукрових 
буряків, такі: Локачі, Дубно, Радехів, Городенка, Заставна, Теребовля, Красилів; 
регіональний розподільчий центр для цукрових буряків — у місті Збараж. 

У результаті розв’язання задачі мінімуму сумарних відстаней виконано гео-
логістичну оптимізацію розміщення розподільчих центрів для картоплі, овочів, 
м’яса в областях і регіоні загалом. Міста, у яких доцільно розмістити обласні 
розподільчі центри для картоплі, такі: Ковель, Костопіль, Івано-Франківськ, 
Чернівці, Львів, Мукачеве, Теребовля, Хмельницький; регіональний розподіль-
чий центр для картоплі — у місті Зборів. Міста, у яких раціонально розмісти-
ти обласні розподільчі центри для овочів, — Ковель, Рівне, Івано-Франківськ, 
Хотин, Львів, Іршава, Тернопіль, Хмельницький; регіональний розподільчий 
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центр для овочів — у місті Перемишляни. Міста, у яких доцільно розмістити об-
ласні розподільчі центри для м’яса, такі: Володимир-Волинський, Рівне, Івано-
Франківськ, Чернівці, Іршава, Миколаїв, Збараж, Хмельницький; регіональний 
розподільчий центр для м’яса — у місті Рогатин. Важливий чинник оптималь-
ного розміщення розподільчих центрів — проходження через міста міжнарод-
них і національних автомобільних доріг.

У п’ятому розділі «Проблеми та перспективи логістичної діяльності в 
Західному регіоні України» виділено та проаналізовано декілька груп проб-
лем транспортної та розподільчої геологістики в ЗРУ: 1) проблеми діяльності 
суб’єктів логістики; 2) проблеми транспортних мереж; 3) проблеми функціо-
нування регіональної логістичної системи та створюваних нею пасажирських 
і вантажних потоків; 4) проблеми законодавчої бази логістичної діяльності; 
5) проблеми статистичної інформації з логістики і геологістики.

Перспективні напрямки логістичної діяльності в ЗРУ пов’язані насамперед 
з інтеграцією логістичної системи регіону та створюваних нею логістичних 
потоків у європейські та світові, зокрема, через поліпшення якості логістич-
ної інфра структури, розвиток інтермодальних і мультимодальних перевезень, 
участь регіону в проектах Єврологістики (будівництво на території регіону від-
галуження від МТК з півночі до півдня Європи “Via Carpatia” та ін.).

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі досліджено суспільно-географічні передумови та 
геопросторову організацію логістичної системи Західного регіону України для її 
оптимізації. Це дало підстави сформулювати такі висновки:

1. Геологістика, як науковий напрямок, формується на початку ХХІ ст. на 
межі суспільної географії та логістики. Її виникнення пов’язане зі сучасними 
процесами територіального поділу праці та глобалізації світового господарства.

2. Головні напрямки геологістичних досліджень суспільних географів в Укра-
їні такі: 1) теоретичні та науково-практичні основи геологістики; 2) суспільно-
географічні передумови логістичної діяльності; 3) процеси інтеграції України у 
європейську транспортно-логістичну систему; 4) геопросторові аспекти аграр-
ної логістики; 5) геопросторові аспекти митної логістики; 6) геопросторові ас-
пекти логістики туризму; 7) екологічні аспекти геологістики.

3. Дефініції головних понять після уточнення сформульовано так: геологіс-
тика — це новий міждисциплінарний науково-практичний напрямок, що дос-
ліджує суспільно-географічні передумови та геопросторову організацію тери-
торіальних логістичних систем і створюваних ними пасажирських, вантажних, 
інформаційних і фінансових потоків для її оптимізації; транспортна геологіс-
тика досліджує суспільно-географічні передумови й геопросторову організа-
цію територіальних логістичних систем і створюваних ними пасажирських та 
вантажних потоків для вибору виду транспорту й визначення оптимальних 
маршрутів перевезень; розподільча геологістика вивчає суспільно-географічні 
передумови й геопросторову організацію територіальних логістичних систем і 
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створюваних ними вантажних потоків для оптимального вибору логістичних 
каналів та розміщення розподільчих центрів.

4. Поняттєво-термінологічний апарат геологістики утворює семантичну 
систему, центральним поняттям якої є ТЛС — територіальна логістична сис-
тема, яку розуміємо як взаємопов’язану сукупність спеціалізованих суб’єктів 
господарської діяльності й інфраструктури, об’єднаних певною територіальною 
спільністю, для досягнення ефективності пасажирських, вантажних, інформа-
ційних і фінансових потоків. Вона може бути регіональною, міжрегіональною, 
національною, міжнаціональною та глобальною. Регіональна логістична систе-
ма — це взаємопов’язана сукуп ність спеціалізованих суб’єктів господарської ді-
яльності й інфра струк тури регіону для досягнення ефективності пасажирських, 
вантажних, інформаційних і фінансових потоків.

5. Суспільно-географічні передумови логістичної діяльності в ЗРУ зага-
лом є сприятливими. Регіон має вигідне транспортно-логістичне положення. 
Більшість суб’єктів транспортної логістики регіону (логістичні компанії та 
оператори) зосереджена у найбільших містах на головних міжнародних авто-
шляхах і провадить переважно вантажні автомобільні перевезення та надає 
експедиторські послуги. Суб’єктами розподільчої логістики регіону є склади, 
логістичні центри, організації гуртової, біржової та роздрібної торгівлі, ринки. 
Регіон загалом добре забезпечений головними транспортними мережами — 
залізничною та автомобільною, однак є потреба електрифікації залізниць, бу-
дівництва залізничних колій європейської ширини, підвищення якості авто-
доріг та ін. 

6. Головними осередками логістичної діяльності ЗРУ є місто Львів, обласні 
центри, міста обласного значення і районні центри. Сприятливі умови для ло-
гістичної діяльності мають міста, які розміщені в першій і другій 50-кілометро-
вих еквідистантних зонах навколо Львова.

7. Для ЗРУ характерні інтенсивні пасажирські та вантажні потоки як заліз-
ничним, так і автомобільним транспортом. Вагомим чинником функціонуван-
ня цих логістичних потоків є наявність у регіоні міжнародних транспортних 
коридорів.

8. Головними формами геопросторової організації зернової логістики 
регіо ну є пункти, центри та кущі. У межах цих геопросторових утворень між 
суб’єктами господарської діяльності виникають найбільш інтенсивні вантажні 
потоки.

9. Логістичний габ — це транспортний вузол, де функціонують суб’єкти ло-
гістичної діяльності і відбувається взаємодія різних логістичних потоків. Перс-
пективні міста у ЗРУ для створення логістичних габів: усі обласні центри, а 
також Броди, Володимир-Волинський, Здолбунів, Кам’янець-Подільський, Кі-
верці, Ковель, Коломия, Мукачеве, Рава-Руська, Рогатин, Самбір, Сарни, Стрий, 
Чоп, Чортків, Шепетівка. 

10. Максимальне значення індексу регіональної логістичної діяльнос-
ті харак терне для Львівської обл., середнє — для Закарпатської та Волин-
ської областей, нижче від середнього — для Хмельницької, Тернопільської, 
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Івано-Франківської, Рівненської, низьке — для Чернівецької обл. Загалом, спо-
стерігаємо зростання індексу зі сходу на захід до кордону. На основі багатови-
мірного аналізу виділено чотири типи областей ЗРУ за головними логістични-
ми показниками.

11. Постановка та розв’язання оптимізаційних задач дає змогу комплекс-
но вирішити завдання оптимальної організації логістичної діяльності в ре-
гіоні. З цією метою доцільно використати задачу про мінімальне дерево на 
графі, транспортну задачу лінійного програмування, задачі мінімуму сумар-
них відстаней та їхніх квадратів (центрографія). Розв’язання задачі про міні-
мальне дерево на графі дає змогу виділити оптимальну мережу автомобіль-
них перевезень у регіоні, а також визначити відповідний центральний вузол, 
який може претендувати на роль логістичного центру, зокрема, у ЗРУ — це 
місто Рогатин. Транспортна задача лінійного програмування дає змогу змо-
делювати автомобільні перевезення цементу від чотирьох цементних заводів 
до споживачів ЗРУ для оптимізації автомобільних перевезень у регіоні. На 
цій підставі можна виділити оптимальні зони постачання цементу, а також 
проаналізувати транспортне сполучення між цементними заводами та голов-
ними містами регіону. Задачі мінімуму сумарних відстаней та їхніх квадратів 
(центрографія) дають змогу дослідити оптимальне розміщення розподільчих 
центрів для різноманітної продукції у межах як окремих областей, так і ЗРУ 
загалом. 
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АНОТАЦІЯ

Сеньків М. І. Транспортна і розподільча геологістика в Західному ре-
гіоні України. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 
спеціальністю 11.00.02 — економічна та соціальна географія. — Львівський на-
ціональний університет імені Івана Франка, Львів, 2017.

У дисертаційній роботі досліджено суспільно-географічні передумови та 
геопросторову організацію логістичної системи Західного регіону України. 
Уточнено та вдосконалено дефініції понять «геологістика», «транспортна гео-
логістика», «розподільча геологістика», «територіальна логістична система», 
«регіональна логістична система», «логістичний габ». Досліджено транспортно-
логістичне положення, розміщення суб’єктів логістичної діяльності, головні 
транспортні мережі, центри виробництва і споживання регіону. Проаналізовано 
особливості положення поселень як осередків логістичної діяльності. Виділено 
форми геопросторової організації логістичної діяльності на прикладі зернової 
логістики регіону. Визначено перспективні міста для створення логістичних га-
бів. Запропоновано та розраховано індекс регіональної логістичної діяльності і 
здійснено багатовимірну типологію областей регіону за головними логістични-
ми показниками. Здійснено багатоаспектну оптимізацію логістичної діяльності 
в регіоні. Запропоновано перспективні напрямки здійснення транспортної та 
розподільчої логістичної діяльності в регіоні.

Ключові слова: логістика, транспортна геологістика, розподільча геологіс-
тика, система, потік, діяльність, регіон.
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АННОТАЦИЯ

Сенькив М. И. Транспортная и распределительная геологистика в За-
падном регионе Украины. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук 
по специальности 11.00.02 — экономическая и социальная география. — Львов-
ский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2017.

В диссертационной работе исследованы общественно-географические пред-
посылки и геопространственная организация логистической системы Западно-
го региона Украины. Уточнены и усовершенствованы дефиниции понятий «гео-
логистика», «транспортная геологистика», «распределительная геологистика», 
«территориальная логистическая система», «региональная логистическая сис-
тема», «логистический хаб». Исследовано транспортно-логистическое положе-
ние, размещение субъектов логистической деятельности, главные транспорт-
ные сети, центры производства и потребления региона. Проанализированы 
особенности положения поселений как центров логистической деятельности. 
Выделены формы геопространственной организации логистической деятель-
ности на примере зерновой логистики региона. Определены перспективные 
города для создания логистических хабов. Предложен и рассчитан индекс 
регио нальной логистической деятельности и осуществлена многомерная типо-
логия областей региона по главным логистическим показателям. Осуществлена 
много аспектная оптимизация логистической деятельности в регионе. Предло-
жены перспективные направления осуществления транспортной и распредели-
тельной логистической деятельности в регионе. 

Ключевые слова: логистика, транспортная геологистика, распределитель-
ная геологистика, система, поток, деятельность, регион.

ANNOTATION

M. Senkiv. Transport and distributive geologistics in Western Region of 
Ukraine. — Manuscript.

Dissertation for the degree of Candidate of Geographical Sciences in speciality 
11.00.02 — Economic and Social Geography. — Ivan Franko National University of 
Lviv, Lviv, 2017.

The human-geographical premises and geospatial organization of the logistic sys-
tem of Western Region of Ukraine (WRU) are investigated in the dissertation. 

The definitions of the concepts of “geologistics”, “transport geologistics”, 
“distributive geologistics”, “territorial logistic system”, “regional logistic system”, 
“logistic hub” are clarified and improved. The semantic system of the conceptual and 
terminological apparatus of geologistics is constructed. 

The human-geographical premises of logistic activity in WRU are generally 
favorable. The region has an advantageous transport and logistic position. Most 
of the subjects of transport logistics are concentrated in the largest cities, carry out 
freight road transport and render freight forwarding. The subjects of distributive 
geologistics in the region are warehouses, logistic centers, wholesale, exchange and 
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retail organizations, markets. The region is not sufficiently provided with warehouses. 
Most of the markets are universal, and that is not conducive to the effective promotion 
of trade flows. The region as a whole is well provided with the main transport 
networks — rail and road, but there is a need of electrification of railways, improving 
the quality of roads, et al. 

The main centers of logistic activity of the region are the city of Lviv, oblast 
centers, cities of the oblast importance and raion centers. The intensive passenger 
and freight flows are typical for WRU both by rail and by road. A significant factor in 
the functioning of these logistical flows is the presence in the region of international 
transport corridors.

The forms of geospatial organization of logistic activity on the example of grain 
logistics are identified; these are the points, centers and bushes.

The perspective cities to create the logistic hubs are identified. These are all oblast 
centers, and also Brody, Rava-Ruska, Sambir, Stryi, Kolomyia, Rohatyn, Mukacheve, 
Chop, Kamenetz-Podilskyi, Shepetivka, Chortkiv, Zdolbuniv, Sarny, Volodymyr-
Volynskyi, Kivertsi, Kovel.

An index of the regional logistic activity of the oblasts is proposed and calculated. 
The maximum value of the regional logistic activity is determined for Lviv oblast, 
medium — for Zakarpattia and Volyn oblasts, below the average — for Khmelnytskyi, 
Ternopil, Ivano-Frankivsk, Rivne oblasts, and low — for Chernivtsi oblast. The 
multidimensional typology of the oblasts of the region is carried out according to the 
main logistic indicators.

The complex of tasks of the optimization of logistic activity in region is solved. The 
solution of the task of minimal tree on the graph allows to identify the optimal road 
transport network in region, and also to determine the corresponding central node 
that can claim the role of the transport and logistic center, in particular, in WRU — 
the city of Rohatyn. The transport task of linear programming allows simulating road 
transport of cement from four cement plants to the consumers of WRU to optimize 
road transport. The centrographic analysis and the task of minimum the total distances 
allow investigating the optimal allocation of distribution centers for a variety of 
products within the individual oblasts and the whole region.

The perspective directions of implementation of the transport and distributive 
logistic activity in WRU are associated with the integration of the logistics system of 
the region and the created logistic flows to European and world ones, in particular, 
through the improvement of the quality of the logistics infrastructure, the development 
of intermodal and multimodal transport, the participation of the region in the projects 
of Eurologistics, etc.

Keywords: logistics, transport geologistics, distributive geologistics, system, 
flow, activity, region.
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